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אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  2/2016מיום .7/3/2013
אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  2/2016מיום .7/3/2016
אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .29/2/2016
מינוי חברים בוועדות חובה ורשות.
מתן ייפוי כוח להפעלת מסגרות לבעלי צרכים מיוחדים במרכז כוכב.
לימוד השפה העברית והערבית מגיל גן במוס"ח בעיר.
אישור יציאת משלחת נוער לגרמניה
אישור תב"רים.
הגשת בג"צ נגד המשרד לענייני שוויון חברתי והשרה גילה גמליאל על
אי חלוקת תקציבים הוגנת.

ראש העיר:

חברים אני מבקש לפתוח את ישיבות המועצה.
סדר הדיון:
סעיף מספר :1

אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  2/2016מיום 7/3/2016
מנכ"ל העירייה:

האם יש הערות?
שמעון בן נעים:

בפרוטוקול מופיע תב"ר  1904ע"ס  ₪ 200,000אך לא מצוין עבור מה?
פואד אנדראוס:

עבור שיקום תשתיות עירוניות ברובעים.
טנוס נחלה:

בנוגע לגידול באחוזי הגבייה והעלייה בהכנסות ב 2.3 -מלש"ח ,על איזו תקופה
מדובר?
פואד אנדראוס:

מדובר על שנת  2015בהשוואה לשנת  ,2014צייני כי אחוז הגביה עלה ב –
 2.4יותר.
חליל אבו חסאן:

השאלה היא מהיכן גבו את הכסף?
פואד אנדראוס:

בהמשך לביצוע סקר הנכסים וחיוב בארנונה בהתאם לתוצאות הסקר,
ההכנסות גדלו.
חליל אבו חסאן:

נכון ,זה המצב .לוקחים מהתושבים שמתקיימים מקצבת זקנה ,ואינם יכולים
לשלם ,אז באים ומעקלים אותם .תושבים שחיים מתחת לקו העוני גובים מהם
כסף ,כל נושא תיקון המדידות לא תוקן ,אז איך לא יהיה גידול בהכנסות
מארנונה?
איימן שנאתי:

מקבלי הקצבאות פטורים מעיקולים.
חליל אבו חסאן:

כן מעקלים ,ואני מוכן להביא דוגמאות.
טנוס נחלה:

חליל צודק ,זה בדוק כי עיקלו מתושבים המתקיימים מקצבת זקנה.
חליל אבו חסאן:

אתם גובים מהמסכנים.
ראש העיר:

אנחנו נבדוק את נושא העיקול לתושבים המתקיימים מקצבאות הזקנה.
טנוס נחלה:

שלמה ,אני בדקתי עם אבנר ישנם מקרים נוספים.
חליל אבו חסאן:

זה לא מתקבל על הדעת.

טנוס נחלה:

אני מכיר מקרה של תושב שהוא כמעט בן  ,80והוא אינו מודע לכל ההטבות
וההנחות ,חשבון הבנק שלו זוכה מביטוח לאומי בסכום מסוים והעירייה מיד
משכה סכום זה לטובת כיסוי החוב.
שמעון בן נעים:

השאלה היא אם זה מגמתי או שיש מקרה ספציפי?
ליאור לסרי:

מתוך  6,000חיובים יש מקרים יוצאי דופן ,ואפשר לפנות למחלקת הגבייה
ולבדוק את המקרה לגופו.
חליל אבו חסאן:

ליאור ,כמחזיק תיק רווחה אסור לך לדבר כך ,אם תושב המשתכר מקצבה
וצריך לקנות תרופות אך חשבונו מעוקל ע"י העירייה אז הוא לא יכול לקנות
תרופה.
ליאור לסרי:

אני אמרתי כי נבדוק את הנושא .אתה מעלה מקרה שלא ידוע עליו .וכעת ראש
העיר הנחה לבדוק את המקרה ונחזור עם תשובה ברורה.
טנוס נחלה:

פואד מציין בפרוטוקול כי ישנן רזרבות מהיטלי השבחה המיועדים להשקעה
במתקני משחקים.
לגבי סיוע מיוחד לעובדי עירייה ,האם מדובר בעובדים שנקלעו לקשיים כלכליים
או כתוצאה מסיבות בריאותיות? איני רוצה להיכנס לעניינים אישיים של עובדים,
אך חשוב לדעת במה מדובר?
מנכ"ל העירייה:

מדובר ב 2 -עובדים שנקלעו למצב של מוות במפתיע של אחד מקרוביהם,
המשפחות מוכרות ומטופלות .מקרה נוסף הוא עובד עירייה שעבר אירוע מוחי
קשה ונמצא במרכז סיעודי ,וכתוצאה מכך יש למשפחות קשיים מסוימים וזה
המעט שאנחנו צריכים לסייע בו.
טנוס נחלה:

ועדת הערר  -צריך לתגמל את החברים ,כמה ישיבות מקיימת הוועדה במהלך
השנה?
פואד אנדראוס:

הוועדה מתכנסת בהתאם לצורך ,הוועדה מונה  3חברים ,יו"ר הוועדה צריך
להיות עו"ד .חוזר משרד הפנים קובע את התעריף המרבי שניתן לאשר .וברור
שצריך לתגמל את החברים בוועדה מאחר והם מגיעים ע"ח זמנם.
עד עתה נהגנו לכנס את הוועדה ולא לשלם לחברים ,וכיום לצורך יעילות
הוועדה והתכנסותה בתדירות יותר גבוהה ראוי שנפצה את חברי הוועדה
בהתאם להנחיות משרד הפנים והתעריף המרבי שקבע.
טנוס נחלה:

סעיפים  5ו  – 6ראשית אני מברך ומעריך מאוד את עבודת העובדים הבכירים
בעירייה ,ואני גם מודע לאחריות שלהם כלפי העירייה והתושבים ,אך עקרונית
לא יעלה על הדעת שלפני שנתיים ביצענו קיצוץ רוחבי לכל עובדי העירייה כדי
להתגבר על החובות והגרעון התקציבי והיום מוספים להם בשכר .גזבר העירייה
מגיש כל תקופה דוחות ובהם מציג כי העירייה מאוזנת תקציבית אך הגרעון

עדיין קיים והחובות עדיין קיימים .אני חושב כי מהלך זה אינו נכון ,ישנם עובדים
שעובדים כל השנה פיזית קשה ומקבלים שכר מאוד נמוך ,קודם צריך לדאוג
לעובדים אלה .אני מחזיק בידי תלוש שכר של עובד שיצא לגמלאות ולפני כשנה
נפטר ז"ל ,ואישתו מקבלת היום מהעירייה  ₪ 700ולמה? בגלל השכר הנמוך
שקיבל כשהיה בחיים ועבד בעירייה .צריך לחשוב שוב על מהלך זה .אני מבקש
את סליחת כל הבכירים אין בכוונתי לפגוע בכם ,אני מעריך מאוד את עבודתכם
ומודע מאוד לתרומתכם ואחריותכם הרבה.
פואד אנדראוס:

כמה שנים עבד אותו עובד בעירייה?
טנוס נחלה:

הוא עבד כ 15 -שנה.
פואד אנדראוס:

מדובר על תשלום פנסיה ,וזה תלוי בתקופה בה עבד.
איימן שנאתי:

באותה ישיבה נתקבלה החלטה גם להעלות השכר ל –  50עובדים במחלקות
השונות.
טנוס נחלה:

ומי הם אותם עובדים?
ליאור לסרי:

מדובר על קידום של  50עובדים מכל המחלקות .חשוב לזכור כי לאחרונה עזבו
מספר עובדים בכירים את העירייה בשל השכר .ברגע שלא משלמים לעובדים
שכר מתאים לעבודתם ומעמדם הם עוזבים .מדובר במנהלים ותיקים אשר
עושים את עבודתם לאורך זמן ,חוזה העסקתם מאושר ע"י מועצת העיר ומשרד
הפנים ,ולא קיבלנו החלטות על דעת עצמנו .העובדים האלה עד היום לא דרשו
תוספת מאחר והם התחשבו במערכת .היום הם מקבלים את מה שמגיע להם
בהתאם לחוזר משרד הפנים וכפוף לאישורו.
לפני שבאים בטענות צריך לבדוק את העובדות .מנהלים אלה יכלו ליהנות
מתוספת שכר זו עוד לפני  5שנים ,אך הם ויתרו עליה מתוך נאמנות והבנה
לארגון .אני שוב מציין כי שלוש השנים האחרונות הסתיימו באיזון תקציבי ולא
בגרעון כי שאתה טוען .לא נשכח כי בעיר מבצעים פרויקטים רבים מאוד
ובסכומים שמגיעים ל 50-מלש"ח ,ומי מבצע אותם ,אותם מנהלים שעובדים
קשה ולוקחים את האחריות עליהם.
לצד הזכויות יש גם חובות .לא מדובר בתוספת משמעותית והיא מגיעה להם
עוד ממזמן ובהתאם לחוזר מנכ"ל.
חליל אבו חסאן:

ומה עם עובדי השטח שבקושי רב מגיעים לשכר של  ?₪ 5,000זה מאוד פוגע
בהם .הם עובדים בניקיון ,בתשתיות ובכל תנאי מזג האוויר ולא מתייחסים
אליהם .זה לא הגיוני.
ליאור לסרי:

חליל ,בסעיף  5כתוב כי ראש העיר ביקש לבדוק את תנאי השכר של העובדים,
ו 50-עובדים נוספים יקבלו קידום ותוספת למשכורת.

חליל אבו חסאן:

ליאור ,ישנם עובדים שהשכר שלהם נמוך אך הם אינם מעיזים לדבר מחשש
שיפוטרו .לדעתי צריך תחילה ליישר קו ורק אחר כך לחלק תוספות .יש עדיין
חובות וגירעונות לעירייה.
ראש העיר:

לפני שחברי המועצה מדברים הם צריכים לבדוק את העובדות .ההסכמים של
העובדים הבכירים מאושרים ע"י מועצת העיר ,תנאי ההעסקה והתוספות
רשומים בהסכמים אלה ואתם אישרתם אותם .ניסיונות לסכסוכים ופרסומים
בעיתון כי העירייה חוסכת ע"ח התושבים בחשמל ומצד שני מעניקה תוספות
בשכר לבכירים זה לא בסדר.
מנכ"ל העירייה:

מי בעד ומי נגד?
יוסף ברדא:
אני בעד כל הסעיפים ,סעיף  6אני נגד.
הצבעה:

הצביעו בעד :ראש העיר ,יורי קוצ'ר ,איימן שנאתי ,ליאור לסרי ,שמעון בן נעים,
שלמה סויסה ,טובה מעוז ,נינה קרפוב,
הצביעו נגד :חליל אבו חסאן ,טנוס נחלה
יוסף ברדא  :הצביע נגד בסעיף  6והצביע בעד שאר הסעיפים בפרוטוקול.
החלטה בסעיף מספר ( :1החלטה מס' )008
פרוטוקול ועדת כספים  2/2016מיום  7/3/2016מאושר עפ"י רוב ובהתאם
להערות החברים .
סעיף מספר :2

אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  2/2016מיום 7/3/2016
מנכ"ל העירייה:

האם יש הערות?
אין הערות.
הצבעה:

הצביעו בעד :ראש העיר ,יורי קוצ'ר ,איימן שנאתי ,ליאור לסרי ,שמעון בן נעים,
שלמה סויסה ,טובה מעוז ,נינה קרפוב ,טנוס נחלה ,יוסף ברדא.
נמנע :חליל אבו חסאן.
החלטה בסעיף מספר ( :2החלטה מס' )009
פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  2/2016מיום 7/3/2017מאושר עפ"י רוב.
סעיף מספר :3

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 29/2/2016

מנכ"ל העירייה:

האם יש הערות?
טנוס נחלה:

אני נמנע מאחר והנושא אינו קשור לתרשיחא.
הצבעה:

הצביעו בעד :ראש העיר ,יורי קוצ'ר ,איימן שנאתי ,ליאור לסרי ,שמעון בן נעים,
שלמה סויסה ,טובה מעוז ,נינה קרפוב ,יוסף ברדא.
נמנע :חליל אבו חסאן ,טנוס נחלה.
החלטה בסעיף מספר ( :3החלטה מס' )010
פרוטוקול ועדת שמות מיום  29/2/2016מאושר בהתאם לרוב ולהערות
החברים.
סעיף מספר :4

מינוי חברים בוועדות  :קליטה ,רישוי עסקים ובטחון ושיטור קהילתי
מנכ"ל העירייה:

חבר המועצה שלמה סויסה מבקש לצרף חברים מטעם סיעתו בוועדות חובה
ורשות:
ועדת בטחון ושיטור קהילתי – פנחס וייזגאן
ועדת קליטה – שלמה סויסה
ועדת רישוי עסקים – פנחס וייזגאן.
הצבעה:

הצביעו בעד :ראש העיר ,יורי קוצ'ר ,איימן שנאתי ,ליאור לסרי ,שמעון בן נעים,
שלמה סויסה ,טובה מעוז ,נינה קרפוב ,יוסף ברדא.
נמנעים :טנוס נחלה ,חליל אבו חסאן
החלטה בסעיף מספר ( :4החלטה מס' )011
בהתאם לרוב מאשרים מינוי חברים בוועדות חובה ורשות:
ועדת בטחון ושיטור קהילתי – פנחס וייזגאן ועדת קליטה – שלמה סויסה
ועדת רישוי עסקים – פנחס וייזגאן
סעיף מספר :5

מתן ייפוי כוח להפעלת מסגרות לבעלי צרכים מיוחדים במרכז כוכב.
מנכ"ל העירייה:

מדובר בבקשה שאושרה בעבר במועצת העיר אך ההחלטה לא נרשמה כנדרש.
מדובר במתן יפוי כח להפעלת מסגרות במרכז כוכב ולא מועדון מועשר כפי שנכתב
בהחלטה.
המסגרות הן :מעון יום אימוני ,מועדונית בוגרים ,נופשון ,מעון יום טיפולי סיעודי
 ,+ 21מעון יום לילדים – צהרון ,מע"ש ,נופשון אוטיסטים ,סביבה תומכת.
כל המסגרות מופעלות ע"י מרכז כוכב .יש לעדכן ההחלטה על מנת שיקבלו את
התקציבים המגיעים להם להפעלת המסגרות לשנת .2016

הצבעה:

הצביעו בעד :ראש העיר ,יורי קוצ'ר ,איימן שנאתי ,ליאור לסרי ,שמעון בן נעים,
שלמה סויסה ,טובה מעוז ,נינה קרפוב ,יוסף ברדא ,טנוס נחלה.
נמנע :חליל אבו חסאן.
החלטה בסעיף מספר ( :5החלטה מס' )012
מאשרים בהתאם להצבעת החברים מתן ייפוי כח לשנת  2016למרכז כוכב
להפעלת מסגרות.
סעיף מספר :6

לימוד השפה העברית והערבית במוסדות החינוך בעיר מגיל גן
ראש העיר:

בהמשך להצעת חוק אשר מקודמת היום בכנסת ע"י שר החינוך נפתלי בנט אני
חושב שמעלות תרשיחא צריכה להוביל החלטה בנוגע ללימוד השפה הערבית
והעברית מגיל קטן במוס"ח בעיר .מינהל החינוך יפעל לקראת השנה הבאה
ללימוד הנושא מגיל גן .הכוונה כי במוס"ח במעלות ילמדו ערבית ובתרשיחא
ילמדו עברית.
טנוס נחלה:

בנושא זה העירייה צריכה לקבל החלטה או שמשרד החינוך קובע את התוכן
הלימודי?
ראש העיר:

אנחנו יכולים להחליט שזה יקרה ,נגייס תקציב לצורך זה.
טנוס נחלה:

אני בעד.
חליל אבו חסאן:

מדוע צריך להעמיס עוד על הילדים?
טובה מעוז:

ידוע שזה הגיל בו רמת הקליטה של הילדים היא גבוהה.
חליל אבו חסאן:

אני נמנע מהסיבה שקשה לילד קטן ללמוד קריאה וכתיבה אז עוד להעמיס
עליהם?
אפשר ללמד אותם בצורה מדוברת ,מילים בסיסיות כמו שלום ,בוקר טוב וכו'.
מנכ"ל העירייה:

ראש העיר אמר כי מינהל חינוך יתרגם את ההחלטה לתוכנית פעולה.
טנוס נחלה:

האם נדרש לכך תקציב ממשרד החינוך?
ראש העיר:

מי שמאמין בדו קיום צריך להאמין שאנשים צריכים לדעת לדבר את השפה.
חליל אבו חסאן:

אצלנו בתרשיחא התחיל הדו קיום עוד לפני שנבחרת לראש המועצה.

ראש העיר:

זה לא נכון שילדים לא קולטים בגיל קטן ,ככל שאתה מדבר שפות עם ילד הוא
קולט יותר ,ועדיף לעשות זאת מגיל ילדות ולא לחכות שיגדל.
עצם העובדה שערביי ישראל לא למדו את השפה העברית על בוריה הם
נפגעים בכל התחומים בגלל המבטא מבדילים ביניהם וזה חבל .בצרפת למשל
כמעט ולא מבדילים כי כולם לומדים את השפה הצרפתית על בוריה.
לכן אני חושב שאנו צריכים להיות הראשונים בארץ.
טנוס נחלה:

אנחנו לא הראשונים ישנם בתי ספר שכבר לומדים ערבית.
ראש העיר:

גם באורט לומדים ערבית אך לא ערבית מדוברת ,וזה לא אותו דבר.
אורנה טל:

ישנם מקומות שיש בם בית ספר דו לשוני ,בכיתה מלמדים שני מורים אחד
ערבית ואחד עברית עוד מהגן.
טובה מעוז:

אני חושבת שזו הצעה ברוכה.
הצבעה:

הצביעו בעד :ראש העיר ,יורי קוצ'ר ,איימן שנאתי ,ליאור לסרי ,שמעון בן נעים,
שלמה סויסה ,טובה מעוז ,נינה קרפוב ,יוסף ברדא ,טנוס נחלה.
נמנע :חליל אבו חסאן
החלטה בסעיף מספר ( :6החלטה מס' )013
מאשרים עפ"י רוב ובהתאם להערות החברים לימוד השפה העברית
והערבית מגן גן במוס"ח החינוך בעיר .מינהל חינוך יפעל ליישום החלטה זו
משנת הלימודים הקרובה.
סעיף מספר :7

אישור יציאת משלחת גומלין של בני נוער לגרמניה 7-17/4/2016
מנכ"ל העירייה:

מבקשים לאשר יציאת משלחת גומלין של בני נוער ממעלות תרשיחא לגרמניה ואת
יציאת מנהלת מחלקת הנוער הגר מעיין כמלווה.
שרון שטיינבאום:

לפני מספר שנים התקיים ביקור של בני נוער מגרמניה בעיר ,וכעת בני הנוער
ממעלות תרשיחא יוצאים לביקור גומלין בגרמניה .הנושא אושר ותוקצב במסגרת
תוכנית העבודה השנתית של קשרי חוץ .מדובר במשלחת המונה  10בני נוער
מאורט מעלות שנבחרו בהתאם לקריטריונים .בנוסף יצטרפו למשלחת  2מלווים
האחד מורה מאורט ועל חשבון בית הספר והמלווה השנייה היא הגר מעיין מנהלת
מחלקת הנוער בעירייה.
חשוב לציין כי עלות המשלחת מגיעה לסכום של כ ₪ 100,000-והגרמנים מממנים
כמעט  90%מעלות המשלחת .בפועל העירייה משתתפת בסכום של כ₪ 8,200 -
בלבד.

מנכ"ל העירייה:

אנו מבקשים לאשר יציאת משלחת הנוער לגרמניה והשתתפות בהוצאות המלווה
מעיין הגר בהתאם למקובל.
הצבעה:

הצביעו בעד :ראש העיר ,יורי קוצ'ר ,איימן שנאתי ,ליאור לסרי ,שמעון בן נעים,
שלמה סויסה ,טובה מעוז ,נינה קרפוב ,יוסף ברדא ,טנוס נחלה,
נמנע :חליל אבו חסאן.
החלטה בסעיף מספר ( :7החלטה מס' )014
מאשרים עפ"י רוב יציאת משלחת נוער ממעלות לגרמניה.
מאשרים יציאת מנהלת מחלקת נוער מעיין הגר כמלווה במשלחת ותשלום
הוצאות אש"ל בהתאם לחוזר מנכ"ל.
סעיף מספר :8

אישור תב"רים
פואד אנדראוס:

התקבלו מאגף העדות במשרד הפנים תקציבים:
 .1הגדלת תב"ר מס'  – 1636שיפוץ והרחבת בית העלמין הנוצרי
בתרשיחא ע"ס  165,688סה"כ התב"ר המוגדל  – 961,709האגף
לעדות במשרד הפנים.
 .2הגדלת תב"ר מס'  1883שיפוץ קבר שיח –ע"ס  100,536סה"כ תקציב
מוגדל  206,536ש"ח  -מקור מימון האגף לעדות במשרד הפנים.
 .3תב"ר מס'  - 1905הקמת בית לוויות עומר ע"ס  ₪ 355,773במימון
האגף לעדות במשרד הפנים.
 .4תב"ר מס'  1899 -מיתוג ופרסום ערים ע"ס  ₪ 99,620גורם מממן
משרד השיכון.
 .5תב"ר מס'  – 1906תכנון שצ"פ שכונה דרומית ע"ס  ₪ 152,100במימון
מנהל מקרקעי ישראל.
אני מבקש לאשר את התב"רים.
טנוס נחלה:

אני בעד כל השקעה שמקבלים ומברך עליה.
הצבעה:

הצביעו בעד :ראש העיר ,יורי קוצ'ר ,איימן שנאתי ,ליאור לסרי ,שמעון בן נעים,
שלמה סויסה ,טובה מעוז ,נינה קרפוב ,יוסף ברדא ,טנוס נחלה.
נמנע :חליל אבו חסאן

החלטה בסעיף מספר ( :8החלטה מס' )015
התב"רים מאושרים בהתאם לרוב ולהערות החברים.
סעיף מספר :9

אישור הגשת בג"צ נגד המשרד לענייני שיווין חברתי והשרה גילה גמליאל על
חלוקת תקציבים לא צודקת.
ראש העיר:

חברים אני מבקש לדון בנושא נוסף ,הגשת בג"צ נגד המשרד לענייני שיוויון חברתי
בראשות השרה גילה גמליאל והממשלה ,אשר אחראית על התקציבים המופנים
למגזר הערבי.
בזמנו הוגשה בקשה למנכ"ל רוה"מ בטענה כי תרשיחא לא נהנית מהתקציבים
שמדינת ישראל מעבירה לרשויות הערביות ,וישנם תקציבים רבים המיועדים למגזר
הערבי.
נפגשנו עם השרה גילה גמליאל שהבטיחה לבדוק הנושא אך עד היום לא
קיבלנו כל התייחסות .אני מאמין כי בג"צ יפסוק לטובתנו .לא יתכן שהמדינה
קיבלה החלטה
שמועצה אזורית שיש בה כפר ערבי תתוקצב ע"י המדינה ורשות מקומית כמעלות
תרשיחא לא תתוקצב.
אני מבקש את אישור חברי המועצה להגיש בג"צ נגד המשרד לשוויון חברתי
וממשלת ישראל.
טנוס נחלה:

מהי עמדת משרד הפנים בנושא.
ראש העיר:

שר הפנים לא יכול להתערב בנושא זה.
טנוס נחלה:

מה עם נציגי סיעת הליכוד במועצה ,ליאור לסרי וטובה מעוז ,האם אינם יכולים
לסייע?
ליאור לסרי:

ברור שפנינו ,התקיימה פגישה עם השרה אשר טוענת כי יש עם זה בעיה משפטית.
ראש העיר:

שוחחנו בנושא עם כל הגורמים האפשריים ביניהם איימן סיף ,לצערי כולם
מגמגמים ,אומרים שאם ניתן למעלות תרשיחא גם ערים כמו עכו חיפה יבקשו ,ואני
עונה להם שתרשיחא לחוד ומעלות לחוד מבחינה טריטוריאלית.
יש את שכונת הבדואים שאינה מקבלת אגורה מהתקציב שהמדינה משקיעה במגזר
הבדואי וחבל.
טנוס נחלה:

ח"כ איוב קרא הבטיח שיעזור.
מנכ"ל העירייה:

חברים בי בעד?
הצבעה:

הצביעו בעד :ראש העיר ,יורי קוצ'ר ,איימן שנאתי ,ליאור לסרי ,שמעון בן נעים,
שלמה סויסה ,טובה מעוז ,נינה קרפוב ,יוסף ברדא.
נמנע :חליל אבו חסאן ,טנוס נחלה,

החלטה בסעיף מספר ( :9החלטה מס' )016
בהתאם לרוב ולהערות החברים מאשרים הגשת בג"צ
נגד המשרד לענייני שיווין חברתי וממשלת ישראל על חלוקת תקציבים לא
צודקת.
רושמת הפרוטוקול :כלפון יהודית,
מזכירת מנכ"ל העירייה
שלמה בוחבוט ,ראש העיר ,סילס לבילייה ,מנכ"ל העירייה

