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 010011/10/תאריך: 
 
 

 1/10130מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה
 

 .00:11 הבשע 10/00/0100 -ה  שניהישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום 
 

 בישיבה השתתפו:
 

  ואיל מוגרבי, ראש המועצה. .0
  .דקות"01"באיחור  תאמר ספדי, חבר מועצה .0
  חסן מוגרבי , חבר מועצה. .3
 נאדר ח'טיב, חבר מועצה .4

 
 נעדר:בישיבה 

 
  תאמר ספדי, חבר מועצה. .0

 
 בישיבה נוכחו: 

 
 מר הנידי בריק מנכ"ל המועצה. .0
 עו"ד ראפת מונדר, יועמ"ש המועצה. .0
 אבר ,גזבר המועצה.'מר רביע ג .3
 עוזרת מנכ"ל המועצה  ראיה סובח, .4
 

 נושאים לדיון סדר יום:
 

 נושאים לדיון :
 ת .דיווח ראש הרשו .1

 עבודות פיתוח ושיפוץ כבישים פנימיים. – 242אישור תב"ר  .2

 .242מקרנות הרשות לתב"ר  ₪אלף  253אישור העברת  .2

 נגישות אקוסטית/ חושית .  . – 244אישור תב"ר  .4

 הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים . – 245אישור תב"ר  .5

 הקמת אולם ספורט . -222הגדלת תב"ר   .6

 .שור הסבת  חוזה תכנון אולם ספורטאי .7

 .אישור הרכב ועדות המועצה .8

 
 נושאים לדיון סדר יום:

 
 דיווח ראש רשות.0

      
 . 0/00/0100בתאריך  00:11במשרדי המועצה שעה  03/0100שלום חברים ישיבת מועצה       
לשלטון המקומי נברך ראיה לכניסתה לתפקיד עוזרת מנכ"ל המועצה היא מתוכנית הצוערים     

 בעבודה. יום הראשון שלה ההיום זה ו בעבר  אנחנו אישרנו את החוזה שלה
ם אפשר ליצר "האבפאנל  שותף  ועידת שלטון מקומי ואני הייתיבהשתתפה  שבוע שעבר המועצה 

 עתיד טוב יותר בישראל" יחד עם שר שיתוף פעולה אזורי וראש עירית עכו .
ה פן קניה ,הייתי מצם וחסמים בעייישכב ןבענייגם שבוע שעבר עשינו שיתוף ציבור עם נתיבי אילון 

 מהכפר .לראות אותכם היו נציגים 
ציר  גם ביום שישי היה יום ההליכה העולמי גם עובדי המועצה ותושבי הכפר השתתפו במסלול

 .המעיינות
פה "חברי המועצה אישרו י כל יום חמיש מבקש אישורכם אני התחלתי לימודים בוינגט תואר שני 

 .הלימודים"אחד 
ש את אישורכם ,מפעל התעשיה מבק  פעולהף ותילש 5-1/00/0100סוף השבוע הזה אני טס לדנמרק מ

וגם ממרכז החלל גם  והיישובמאוד התרשמו מהמועצה  שבוע שעבר  האווירית ביקרו אצלנו במועצה
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תל חי המועצה מובילה את התוכנית הם מאוד התרשמו -שנים עם מרכז גליליום  3 ל הכנו תוכנית
 ןבעניי פעולה ולמצוא בית ספר בדנמרק שיהיו בשיתוף עם בית הספר לשיתוף,חלק מהטיסה שלי 

 אלאשראק  בית ספר דיהחלל אנחנו ממשיכים עם מפעל תעשיה אווירית ,מחכה לזימון מהמפעל ליל
 גם אשמח אם תוכלו להיות שותפים לביקור "מאשרים טיסה לחו"ל "

 
 

 עבודות פיתוח ושיפוץ כבישים פנימיים. – 242אישור תב"ר  .2

 
 ואיל מוגרבי :          

 בית  ולידנביל שמיט בן המועצה ברצונה לבצע עבודות שיפוץ כבישים פנימים ליד בית הנאדי דעבוס ו   
במלואו תב"ר ימומן ה.  ₪אלף  351עלות משוערת  כולל עבודות ניקוז וריבוד בורות .מוגרבי   אמיר

 . מקרנות הרשות

 .עבודות פיתוח ושיפוץ כבישים פנימיים 043בקש לאישור תב"ר א
 

 : 11/1033החלטה
 

עבודות פיתוח  – 143תב"ר  לאשרחברי המועצה אישרו פה אחד את הצעת ראש המועצה 
 .ושיפוץ כבישים פנימיים

 
 
 

 .242מקרנות הרשות לתב"ר  ₪אלף  253ישור העברת א .2

 .340מקרנות הרשות לתב"ר  ₪אלף  053העברת אבקש לאשר  איל מוגרבי :ו
 

 : 11/1033החלטה 
 

 .340מקרנות הרשות לתב"ר  ₪אלף  053העברת פה אחד חברי המועצה אישרו 
 

 

  / חושית . נגישות אקוסטית – 244ר "אישור תב .4
ימומן  ₪אלף  03על סך   ,/ חושית נגישות אקוסטית – 422ר "תבאבקש לאשר  ואיל מוגרבי:

 באופן מלא על ידי משרד החינוך.

 : 1/10133החלטה 
 

  / חושית . נגישות אקוסטית – 344ר "אישור תבפה אחד חברי המועצה אישרו 
 
 

 . הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים – 542אישור תב"ר  -3
 :ואיל מוגרבי

על סך  הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים – 345אישור תב"ר אבקש לאשר את 

073,063 ₪. 
 

 : 1/10133החלטה 
 

על  הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים – 345אישור תב"ר פה אחד חברי המועצה אישרו 

 .₪ 073,063סך 
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 .הקמת אולם ספורט  -222הגדלת תב"ר  -3

 מוגרביאיל ו
 

, ההגדלה נובעת מיתרת כספי ₪ 01,,42,,3, אחרי העדכון סך הכל הרשאות יעמוד על סכום 
 אבקש אישורכם. הפיסהמועצה במפעל 

 
 : 1/10133חלטה ה

 .הקמת אולם ספורט -330הגדלת תב"ר  פה אחד  חברי המועצה אישרו
 
 
 
 

 .2316 אישור הסבת  חוזה תכנון אולם ספורט שנחתם עם מען עוידאת בשנת - 3

 :איל מוגרביו
המתכנן ומנסיבות אישיות סגר את משרד התכנון שבבעלותו והעביר את כל הפעילות לבנו כנאן 

, המתכנן ובנו סיפקו את הסחורה, וכדי שהמועצה תוכל לשלם למתכנן את שכר טרחתו אנו עוידאת

  מבקשים לאשר את הסבת החוזה.
 

 : /1/1014החלטה 
 

 אישור הסבת  חוזה תכנון אולם ספורט שנחתם עם מען עוידאת בשנתפה אחד  חברי המועצה אישרו 
0102. 

 
 

 .הרכב ועדות המועצה עדכוןאישור -3
 :ואיל מוגרבי 
 .הרכב ועדות המועצה עדכון אבקש לאשר 
 
 

 : 1/10140החלטה 
 עדכון הרכב ועדות המועצה . פה אחד  חברי המועצה אישרו

 
 

 .00:01 הישיבה ננעלה הישיבה 
 

 
_____________                                                        ______________ 

 
 ואיל מוגרביהנידי בריק                                                                         

 ראש  המועצה                                                                מנכ"ל המועצה
 

 
 
 

 הנידי בריק: םרש
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