
 
 

 

 

 21/01/2019תאריך:  
 

 2019/02פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 

 .17:00בשעה  10/01/2019 -ה חמישי הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום 
 

 בישיבה השתתפו:
 

 המועצה. ראש, ואיל מוגרבי .1

 , חבר מועצה.תאמר ספדי .2
 , חבר מועצה.נאדר ח'טיב .3

 , חבר מועצה.חסן מוגרבי  .4

 , חבר מועצה.רג'ואן דעבוס .5
 

 : ובישיבה נוכח
 דני רוטשטיין, ראש המועצה היוצא. .1

 רולן עזאם, מנכ"לית/גזברית. .2

 עו"ד ראפת מונדר, יועמ"ש המועצה. .3

 
 נושאים לדיון סדר יום:

 
 אישור ת.ב.רים:

 .קרן שלם ציוד למועדון רב נכותי 213מס'  ת.ב.ר .א
 מקלט ציבוריתכנון  214מס'  ת.ב.רג. 
 הרחבת בית הלוויות 215מס'  .ב.רתד. 
 שיפוץ בית עלמין 216מס'  ת.ב.רה. 
 .םגיטליידימיזמים  217מס'  ת.ב.רו. 
 רישוי עסקים 218מס'  ת.ב.רז. 

 
 דיון:
 

נושא הדיון אישור תקציבים בלתי רגילים , אלו הרשאות תקציביות שהתקבלו  ואיל :
ועדים לעבודות פיתוח ממשרדי ממשלה שונים ו/או מקורות תקצוב שונים המי

ספציפיות שאינן מתוקצבות בתקציב המועצה הרגיל, לכן אנו נאשר קבלת ההרשאות 
 תקציב בלתי רגיל אשר יועבר למשרד הפנים לצורך אישורו. כיןנבמליאת המועצה ו

 ואז נוכל לצאת למכרז.     
 אני מבקש מגזברית המועצה לתת הסבר על התקציב     

 
 .:למועדון רב נכותי ציוד 213ת.ב.ר מס'  .א

 
מקרן שלם לקניית ציוד למועדון רב נכותי שהקמנו במבנה הרב התקבלה הרשאה 

 מיצ'ינג מהמועצה.   10%מתוכם ₪  232,350תכליתי , התקציב בסך 
 



 
 

 

 

 :2019/01החלטה 
 

 הנ"ל.₪   232,350המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית  ע"ס 
 

 תכנון מקלט ציבורי: 214ת.ב.ר מס'  .ב
 

 עקרוניתבמסגרת תוכנית מיגון כללית לכפר עין קניה מפיקוד העורף, לפיה אושר 
 162,000קיבלנו בשלב זה לצורך תכנון בלבד הרשאה ע"ס ₪,  ןמיליו 2,7תקציב בסך 

.₪ 
 

 : 2019/02החלטה 
 

 הנ"ל.₪ אלף  162ע"ס המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית 
 

 :הרחב בית הלוויות  215ת.ב.ר.  .ג
 

 להרחבת בית הלוויות.₪  אלף 406בסך  הפנים אגף הדתות, בלה הרשאה ממשרד התק
 

 :2019/03החלטה 
 

 הנ"ל.₪ אלף  406ע"ס  המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית 
 

 שיפוץ בית עלמין : 216ת.ב.ר.  .ד
 

 לשיפוץ בית עלמין.₪ אלף  216התקבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף הדתות,  בסך 
 

 :2019/04החלטה 
 

 הנ"ל.₪ אלף  216המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית  ע"ס 
 

 מיזמים דיגיטליים : 217ת.ב.ר.  .ה
 

,  10%כולל מיצ'ינג ₪ אלף  500,  בסך ממשרד ראש הממשלההתקבלה הרשאה 
להקמת מיזמים דיגיטליים כגון תוכנות, אפליקציות, מצלמות דיגיטליות וכד', 

 שנים. 3פרויקטים לתקופה של 
 

 :2019/05החלטה 
 

 הנ"ל.₪ אלף  500המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית  ע"ס 
 

 : רישוי עסקים 218ת.ב.ר.  .ו
 

תמכיה להטמעת הרפורמה ברישוי ₪  362,372 התקבלה הרשאה ממשרד הפנים,  בסך
 .עסקים, אנו נקבל הנחיות מפורטות על אופן ניצול כספי התמיכה.

 



 
 

 

 

 :2019/06החלטה 
 

 הנ"ל. ₪  362,372קבלת ההרשאה התקציבית  ע"ס המליאה מאשרת 
 

 . נציגים למועצה מינוי אישור  .1
 
היה נציג  )ראש המועצה היוצא(  לאור השינויים שחלו לאחר הבחירות,  ומאחר ודני ואיל :

 המקומית לתכנון ובניה  עד היום אבקש לאשר מחליף לו. הבוועד)חבר( המועצה 
 

   : 9201/07החלטה 
 מקומית לתכנון ובניה מעלה חרמון: הועדומינוי חבר ב .א
 

פה אחד הוחלט לאשר את מינויו של ראש המועצה ואיל מוגרבי  כחבר ועדה 
מקומית לתכנון ובניה מעלה חרמון במקום ראש המועצה הקודם דני 

 רוטשטיין..
 

מאחר וחסן מוגרבי היה נציג המועצה,  מינוי משקיף בתאגיד התנור: .ב
המועצה לא הודיעה על ביטול מינוי לאחר פרישתו )משקיף( בתאגיד התנור, ו

לגמלאות בשנה שעברה, למרות שמינתה במקומו מחמד עמראן, בישיבת 
 .10/2018החלטה מס  05/2018מליאה מס' 

ולאשר המשך מינויו כמשקיף בתאגיד  10/2018אני מציע לבטל החלטה מס' 
 ולמנות גזברית המועצה כמחליפה לו.התנור 

 
לאשר את המשך , ו 10/2018מס'  לבטל החלטת מליאהפה אחד הוחלט 

כמשקיף בתאגיד התנור ולמנות  של חבר המועצה חסן מוגרבי,  מינויו
 .גזברית המועצה כמחליפה לו

 

מר יחיא ספדי מנהל מחלקת חינוך  ממלא מקום מנהל מחלקת חינוך:מינוי  .ג
ר אמור לפרוש לגמלאות, הגיש בקשה להארכת שירות אשר הועברה לאישו

משרד הפנים במקביל הגענו להסדר לפיו מר יחיא ימשיך לעבוד בהתנדבות 
 במועצה עד קבלת החלטה בבקשתו.

אני מציע למנות את רושדי חמד ממלא מקום מנהל מחלקת חינוך עד לאיוש 
 התפקיד.

 
רושדי חמד ממלא מקום מנהל מחלקת חינוך למנות את  פה אחד הוחלט 

 עד לאיוש התפקיד.
 

  17:15לה הישיבה ננעהישיבה 
 

 רשמה: רולן עזאם
 

 
_________________ 

 ואיל מוגרבי



 
 

 

 

 ראש המועצה              


