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 החלטות בנושאים שעל היום:

ראש המועצה עדכן את חברי המועצה על כמה נושאים חשובים כגון הכנת תכניות מפורטות 

 נקיון הישוב גם עם המשרד להגנת הסביבה. –

מועצה בעניין מינוי מנהל מחלקה לחינוך שהוא מר ניר חזיזה מכפר תבור, שר לעובדי האב

 אשר נהל מקודם גם בטבריה בשלומי וגם בכפר תבור שהוא מאוד מקצועי.

, ואז יהיה 31/08/2016המועצה מתבקשת להאריך את חוזה ההסעות שהסתיים ב  -1

 בינתיים מאריכים. –מכרז חדש ע"י המשכ"ל 

 ₪מיליון  1.5צב לרשות תקציבים לטיפול בפסולת, ע"ס להגנת הסביבה תק המשרד -2

 .₪ 150,000עם מלווה לתכנית עם קצבה של 

כספים שמקבלים ואשר יושקעו אך ורק  –המועצה מאשרת פתיחת חשבון קרן פיתוח  -3

 לעבודות פיתוח, וזאת לפי הנחיית משרד הפנים.

לרכישת  תקציב ממפעל הפיס ₪אלף  235המועצה מאשרת פה אחד תקציב ע"ס  -4

 ציוד וריהוט לבתי ספר.

אשר גזבר המועצה התבקש  2/2016 2המועצה מאשרת את הדו"ח הרבעוני מס'  -5

 לתת הסבר על הדו"ח הרבעוני, שיש בו הוצאה עודפת בחינוך.

הדו"ח מראה שיש פיגור בגבייה שיש לפעול להגברת הגבייה באמצעות אכיפה 

ם מטלטלין ועיקולים עיקולי בנקים ונקיטת הילידים לגביית החובות באמצעות רישו

 ועיקולי רכב.

מיום  5/2012אישור נוהל מחיקת חובות לרשות המקומית ע"פ חוזר מנכ"ל מס'  -6

 בדבר הנוהל. 20/12/2012

 אשר המועצה המקומית מאמצת פה אחד את הנהלים שמובאים בחוזר הנ"ל.

ם צריכים להיות הכללי –היועץ המשפטי הציג בפני מליאת המועצה את עיקרי הנוהל 

מורכבת מהיועץ ההיועץ המשפטי מציע שתהיה ועדה  .שוויוניים לכולם ולפי דין

 ור המליאה.שלקבוע כללים ואז זה יבוא לאיכדי המשפטי והגזבר 

אישור תקציב ממשרד הבינוי והשיכון שכונות ותיקות לבדואים, המועצה מאשרת פה  -7

 תיות שכונות ותיקות.לפיתוח תש ₪ 870,000אחד את קבלת התקציב ע"ס 

ממשרדי הבינוי לבניית מגרש כדורגל, המועצה אישרה  ₪אישור תקציב של מיליון  -8

 פה אחד קבלת התקציב של מיליון "ח לבניית מגרש כדורגל.



 
 
 

 

 

 

מאשרת פה אחד מתן תשובות ואזרח כבוד לשרה גילה גמלאל אשר  המועצה -9

עולת השרה לאישור . אנחנו מאוד מעריכים את פ05/09/2016מבקרת בישוב מחר 

 תוכנית חומש.

 20:00הישיבה ננעלה בשעה 

 ראש המועצה - נעים שיבלי

 

 מזכיר המועצה  -שאוכת שיבלי 
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