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דיון והחלטות: 

ראש המועצה: אני נבקש להוסיף לסדר היום עניין החובות המסופקים. 

חברי המועצה משכונת חילף טענו שהתקבלה החלטה במליאת המועצה לפיה תושבי השכונה הנ"ל לא ישלמו 

ארנונה לפני 2008. 

ההחלטה התקבלה במהלך שנת 2009 המועצה נמנעה מלגבות מתושבי השכונה הנ"ל כל תשלום ולא נפתחו תיקי 

הוצאה לפועל.

אני כראש מועצה מבקש לדעת האם ניתן למחוק את החוב שעבר עליו כ 15 שנים האם המועצה תפסיד אם יוגשו 

תביעות על ידי אותם תושבים. 

לדעתי כראש מועצה זה חוקי אציע להקפיא גביית חובות מסופקים עד לקבלת תשובת משרד הפנים. 

החלטה: 

מליאת המועצה מחליטה פה אחד שיש לפעול באופן מידי לטיפול במחיקת החובות ועל כן המליאה מטילה על 

היועץ המשפטי והגזבר לפעול תוך 3 חודשים להתקשר עם גורם חיצוני שיפעיל למחיקת החובות שעל פי חוק יש 

למחוק אותם. 

אישור תב"רים:

מליאת המועצה מאשרת את כל התב"רים המפורטים באישור התקציבי המצורף לפרוטוקול זה כחלק בלתי נפרד 

ממנו. 

המליאה מבקשת שהכספים המפורטים בכ" תב"ר יוצאו בקשר לאישור התקציבי. 

אישור מאגר נציגי ציבור:

הצעת ראש המועצה: ד"ר בורהאן זבידאת, סאלם חאלדי, עדנאן אבו נופל, כמאל זבידאת, איהאב סעדי וד"ר 

לואי סעדי. מליאת המועצה מאשרת את הצעת ראש המועצה 



תכנית הבראה:

גזבר המועצה: למועצה הייתה תכנית הבראה וכעת נתבקשנו להפעיל את התכנית כדי שנוכל לקבל כספי התכנית 

הישנה. 

משרד הפנים התנה אישור התכנית בקיום תנאים כמפורט במסמך המצורף לפרוטוקול זה. 

מליאת המועצה מאשרת תכנית ההבראה ומסמיכה מורשי החתימה לחתום על כל הסדר שיידרש ממשרד הפנים 

לקידום תכנית ההבראה. 

הישיבה ננעלה.

*פרוטוקול זה נרשם ע"י עו"ד האשם דלאשה היועמ"ש של הרשות.
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