
 

 

 

 

 מזכיר המועצה 

 

Email : Khaled_jr@iula.org.il 

04-6100748  FAX 

 

 6/2020 מס' מן המניין לאישיבת המועצה 

 19.12.2020ליום  
 

 :השתתפו

 חבר המועצה -           עמאש  עידמר               ו"ר המועצה          י  - שיך מוראד עמאש      

 חבר המועצה    -         מר גרבאן סוהיל                חבר המועצה          - גרבאן סעיד          מר 

  חבר המועצה -גרבאן  מחמד לוטפי   מר      חולה ( -) זוםחבר המועצה  –   מר אוסאמה  גרבאן  

 חבר המועצה          -        מר פואאד  עמאש

 :  לא השתתפו 

       חבר המועצה                      -  עמאש באסםמר                     חבר המועצה   -               אבהים עבדמר 

                                     חבר המועצה  –אשרף גרבאן מר                    חבר המועצה  -     אחמד תופיק גרבאן מר

 ו"ר המועצה  י  - עמאש     חלילאברהים מר  

         

 משתתפים לא חברים :

  ,מזכיר המועצה   –חאלד גרבאן 

 . יועמ"ש – דלאשה הישאם עו"ד ,  )בידוד( גזבר המועצה  –דאהר אגבריה  :לא חברים בזום משתתפים 

 

 על סר היום : 

 . 2021-2023אישור סופי לתכנית ההבראה   .1

מבנה רווחה ומוענות    498תב"ר מס'  תהנדסיות, והגדלאישרור החלטות המועצה תב"ר תקורות  .2

 יום . 

 18:40הישיבה נפתחה בשעה  

 

 דיון והחלטות :  .1

ראש הרשות הציג את החשיבות של הגביה והעמקתה להצלחת הרשות :   ראש הרשות  -שיך מוראד

לאשרר את תכנית והאוצר התבקשנו ע"י משרד הפנים  מותנת באבן הדרך של עמידה ביעדי הגביה בנוסף

  .  אליו" לצרף את גסר אל זרקא פלגי מוצקיןבעקבות הסכמת תאגיד המים והביוב "  ההבראה המוצעת

באמצעות הווטסאפ ותזכורת טלפונית לכל   ע"כ כנסנו המליאה לישיבה דחופה ובהתראה  קצרה מאוד

 החברים . 

 אני מודה מקרב לב לכל המשתתפים שנענו להזמנה . 

תכנית ההבראה קיימת מס' שנים אך לא היה ניתן לאשר   חברים, 7חוקי  קוורוםמניין המשתתפים מהווה 

 אותה בגלל שהיינו מסורבים להתאגד .

בניכוי חוב   מיליון ₪  90-עיקר תכנית ההבראה כיסוי גרעון מצטבר כ גזבר המועצה : –בריה גדאהר א

 איכות עבודה .ו, איזון תקציבי,  מתגלגל 

 מט"ש ורווחוה . שיקום,מחובות למקורות קרן ברובו  רנוצהגרעון 

משרד  ופי אבני דרך שקבעלוזאת שנים  3   ה שללתקופכיסוי הגרעון יהיה מורכב  ממענקים והלוואות 

 .הפנים והאוצר ) נקודתיים ותקציביים( 

 מה עושים עם חובות תושבים. חבר המועצה  :-אוסמה גרבאן

 י פשרה עם החייבים . המועצה תמנה ועדה לעריכת הסכמ גזבר המועצה : –דאהר אגבריה 

מחלקת הרווחה מינוי איש שילווה  התכנית היא  ההתייחסדרך להן י ה נ אחת מאב : עו"ד דלאשה

 יש לשפר השירות לתושב . דבר שני , אמליץ שימונה איש דומה למחלקת החינוך .תקציבית

 הצבעה : 

 .  2021-2023אחד את תכנית ההבראה שהוצגה ע"י הגזבר לשנים  –המליאה מאשרת פה 

 

 



 

 

 

 

 מזכיר המועצה 

 

Email : Khaled_jr@iula.org.il 

04-6100748  FAX 

₪ לתקורות הנדסיות  בסכום כסף שהתקבל  749,000תב"ר  ע"ס אחד -המועצה אשררה פה.  2

 בגין היטל השבחה מהועדה לתכנון ובניה . 

₪ כך שהתב"ר הסופי   350,000בסכום של   498 מסתב"ר אחד הגדלת -המועצה מאשררת פה  3

 ₪  7,293,507 -יעמוד על סך

 

   19:30הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

 אשור הפרט וקול

 ----------------- יו"ר המועצה     -שיך מוראד עמאש    

 ----------------- מזכיר המועצה  –חאלד             גרבאן

 

 

 העתקים : 

 חברי המועצה

 היועץ המשפטי למועצה , משרד מבקר המדינה ,  –   דלאשה הישאםמחוז חיפה , עו"ד  –משרד הפנים 

 כאן -מבקר פנים-יוסף עמאש 


