
 
 

 

 

 

 

  3/ 2017פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 

 18.00בשעה  26/3/2017מיום ראשון 

 

 השתתפו בישיבה 

 

 ראש המועצה –נעים שיבלי  .1

 סגן ראש המועצה –זידאן סלפיתי  .2

 חבר המועצה–פתחי חמדאן שיבלי  .3

 חבר המועצה– סולטאן סעוב .4

 חבר המועצה –חמד סעוב  .5

 חברהמועצה–מוחמד מוקטרן  .6

 חבר המועצה–פיאד שיבלי  .7

 

 נעדרו מהישיבה 

 מ"מ וסגן ראש המועצה  -עארף שיבלי  .1

 חבר המועצה -שאדי שיבלי  .2

 חבר המועצה-ראפע סעאידה  .3

 

 נושאים שעל סדר היום 

 

 . 3/8/2017אישור הארכת תוקף חוזה הסעות עם המשכ"ל עד  .1

 . ₪ 729,204הרשאה ממשרד  החינוך לבניית גן ילדים ע"ס  .2

  ₪ 792,492הרשאה תקציב ממשרד החינוך לבניית גן ילדים ע"ס  .3

 .₪ 343,200תקציב מהמשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת ע"ס  .4

 . ₪ 150,000תקציב מהטוטו להקמת מגרש משולב באום אלג'נם ע"ס  .5



 
 

 

 

 

 .₪ 515,865ם בי"ס יסודי אום אלג'נם ע"ס תקציב פיתוח ממשרד החינוך חידוש מבני .6

 . ₪ 693,500תקציב פיתוח ממשרד הנוך חידוש מבנים בי"ס יסודי שיבלי ע"ס  .7

 . ₪ 1,000,000תקציב ממשרד הבינו והשיכון למימון מגרש כדורגל ע"ס  .8

 . ₪ 800,000תקציב ממשרד הבינוי למימון בנית אולם ספורט ע"ס  .9

 

 

 סדר היום  החלטות בנושאים שעל

 

 חברי המועצה אשרו פה אחד. .1

 . 17216גוש  66שיבנה בחלקה  ₪ 729,204המועצה מאשרת פה אחד תקציב ע"ס  .2

 לבניית גן ילדים. ₪ 792,492המועצה מאשרת פה אחד תקציב ע"ס  .3

לטיפול  ₪ 343,200המועצה מאשרת פה אחד תקציב מהמשרד להגנת הסביבה ע"ס  .4

 בפסולת במגזר הבדואי .

מאשרת פה אחד תקציב מהטוטו להקמת מגרש משולב באום אלג'נם ע"ס המועצה  .5

150,000 ₪ . 

לחידוש מבנים  ₪ 515,865המועצה מאשרת פה אחד תקציב ממשרד החינוך ע"ס  .6

 לבי"ס יסודי אום אלג'נם .

לחידוש מבנים בי"ס  ₪ 693,500המועצה מאשרת פה אחד תקציב ממשרד החינוך ע"ס  .7

 יסודי שיבלי .

 להקמת מגרש כדורגל . ₪שרת פה אחד תקציב ממשרד השיכון ע"ס מליון המועצה מא .8

 800,000המועצה מאשרת פה אחד תקציב פה אחד תקציב ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  .9

 לבניית אולם ספורט . ₪

 

 

 19.00 –הישיבה ננעלה בשעה 

 

 ראש המועצה - נעים שיבלי



 
 

 

 

 

 

 

 מזכיר המועצה  -שאוכת שיבלי 

 

 

 

 העתקים :

 מחוז צפון.–משרד הפנים –קצין מחוז 

 חיפה-משרד מבקר המדינה –מבקר המדינה 
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