
 
 

 
 03.01.2019שנערך ביום  1/2019פרוטוקול מליאה מס'     
 בבית המועצה 16:00בשעה      

 
 

 ראש המועצה –מר חוג'יראת ח'אלד  נוכחים:
 חבר המועצה. –מר פתחי  חריב   
 חבר המועצה –מר סאלח גדיר   
 חבר המועצה –מר חסן גדיר   
 חבר המועצה –מר מחמוד חוג'יראת   
 חבר המועצה –מר זידאן חוג'יראת   
 חבר המועצה –מר גדיר רבעי   
 חבר המועצה –מר אנור עבדאללה   
 חבר המועצה –מר מוהיב חוג'יראת   
 חבר המועצה –מר  מחמד חוג'יראת   
 גזבר המועצה –מר אחמד חוג'יראת   
 מזכיר המועצה. –מר חוג'יראת ג'ומעה   

 
 )עליון( צריך תקציב לשיפוץ. מקמאן: בית קברות מחמוד חוג'יראת

 
 מאושר. 05/18: אשור פרוטוקול מס' אשור פרוטוקול קודם

 מאושר. 06/18 –אשור פרוטוקול    
 

הנהלים ועל נושא הביוב בישוב ,  תלונות עלעל המעקב לגבי פרסום הודעות עבירות בניה, גם צריך : רביע גדיר
 יש כבר הודעות חיוב אגרות ביוב והתראות.

 
בקרוב תהיה הודעה לציבור באתר וגם באמצעים אחרים לגבי קנסות גבוהות ע"י היחידה  ראש המועצה:

צפיפות נמוכה ,יש מחיר קבוע לפי מ"ר של תאגיד המים והביוב , לגבי הגביה לאכיפת תכנון  ובניה הארצית
למועצה, אבל בכל זאת אנחנו עוקבים אחרי  קשוריש לציין כי התאגיד הוא גוף לא  .וזה ארצי ,וצפיפות גבוהה

צריך , ויש זה ורמת השירות שלהם. ביום ראשון הקרוב תהיה ישיבה עם ראשי הרשויות באזור לגבי התאגיד
 .ים לישובלקדם החיבור

 
 הביוב זורם בכבישים ויש סיכון על בריאות הציבור.מה הפתרון ?  כבר :  מחמוד חוג'יראת

 
 .כל הזמן  ף פעולה ולצלם ולהעביר אני בקשר עם הממונה על התאגידים: צריך לשתראש המועצה

 השירות ושל הגביה גם כן. צריך משרד לקבלת קהל בתוך הישוב בכדי להתמודד עם  הבעיה של חסן גדיר:
 : מה עם המנכ"ל של התאגיד  .פתחי חריב

 
 מקום זמני כנראה.: הוא סיים ויש ממלא ראש המועצה

 הביובית לא מספקת.: מוהיב חוג'יראת
 

שניה יומיים בשבוע, נכון יש בעיה יש פניות למוקד ויש איש קשר של התאגיד )עאטף  : יש ביוביתראש המועצה
 ג'נדאוי(.

 
 : יש תלונות על סתימות בביה"ס יסודי א' .זידאן חוג'יראת

 לתאגיד.: בבתי ספר יסודיים יש ניהול עצמי ומנהל ביה"ס אמור לפנות לקבלן או ראש המועצה
 : גם הריסוס לא הושלם צריך לעקוב.זידאן חוג'יראת

 



 
 

 נושאים לדיון:
 : תקציב מפעל הפיס  .1

 לשיפוץ בתי ספר חט"ב ותיכון כולל חצרות שם.  ₪ 1,477,778 סכום של 
 .  לשיפוץ בתי ספר חט"ב ותיכון כולל חצרות   ₪ 1,477,778יתווסף לתקציב אלף  180 סכום של 

 .   ₪ 1,657,778סה"כ התקציב  
 מאושר פ"א . 

 .בחט"ב ₪ אלף  90בסך  מש' החינוך , כיתות שמע .2
 לבית ספר יסודי א'. ₪ אלף  30

 מאושר פ"א.
 השתתפות המועצה(.₪ אלף  50)כולל ₪ אלף  500שוויון חברתי בסך מהמשרד ל מיזם דיגיטלי  .3

 מאושר פ"א.
 המזרחי באזור בית ספר מקיף. כיתות( בצד ₪4 ) 3,062,844בניית כיתות גני ילדים בסך  .4

 מאושר פ"א .
 פתחי חריב: בחלק מהגנים אין עוזרת שנייה.

 לוי במספר הילדים בכל גן, אני אבדוק .ראש המועצה: ת
 

 ממשרד חינוך.₪  109,896הצטיידות חנ"ג לבית ספר בסך  .5
 מאושר פ"א.

 רענון ועדות: .6
 חוג'יראת.ומחמד  גדיר  מוסיפים חברים סאלח –ועדת הנחות 

 
 :-ועדת איכות הסביבה ושיפור חזות הישוב 

 חריב, סאלח גדיר, זידאן חוג'יראת. יחחסן גדיר, מוהיב חוג'יראת, פת
 יו"ר ועדת איכות הסביבה. –חוג'יראת  היב מו

 מאושר פ"א.
 

 חסן גדיר.מוצע להיות  נציג ועדת תכנון ובניה גבעות אלונים 
 מאושר פ"א.

 סאלח גדיר, פתחי חריב, זידאן חוג'יראת, אנור עבדאללה . חוג'יראת, : מחמד ועדה חקלאית
 מחמד חוג'יראת. –יו"ר הועדה 
 מאושר פ"א.

 
 ₪.אלף  722תגבור סה"כ  2018חלוקת תקציב פיתוח משרד הפנים  .7

 ₪ .אלף  400 – 41כביש 
 ₪.אלף  150 – 19כביש 

 המועצה(.)השתתפות   ₪  51,723בי"ס יסודי א' + הנגשת ₪  אלף  172
 מאושר פ"א  . 

 
 .14חלקה  12218תכנית מפורטת בגוש  .8

 .01חלקה  10334גוש 
 אינה אחראית על כל   מועצה המקומיתשההמליאה מאשרת פ"א אשור תכנית מפורטת זאת בתנאי  
 .תביעה או נזיקין או שיפוי             

, גם כביש המחבר בין מכסור מחמוד חוג'יראת: מבקש קידום תכנית מפורטת לשכונת עואבדה
 נפלו וזה מסוכן.אשר כביש בומקמאן יש חפירות וקירות 

 וצר אולי נקים ועדה .רגיש חסן גדיר: כן זה מקום  
 חריב פתחי: אם הוא מזיק לישוב זה חמור.



 ר כנראה, ובסוף הם קיבלו רו לענפחנה בעלי התבעלי הקרקע . ראש המועצה: היה עו"ד וייצג תושבים  
 היתר בניה.           

 לא צריך לגלוש לכביש. 
 להסתייג או להתנגד.בעלי הקרקע   פתחי חריב: אם זה פגע בקרקעות אז זה זכות

  
 חסן גדיר: צריך לבחון את זה.

 מוהיב חוג'יראת: מה התנאים והחוקים. 
מחזיקי הקרקע( לקדם פיתוח ותכנון /עודד התושבים )בעלישהמועצה תהחלטה: הוחלט פ"א 

 הקרקעות שלהם באזור שם כחלק מפיתוח הישוב.
 תקציב:

 מוסדות חינוך מיוחד צריך להקים כאן בכפר מדובר על הוצאות גבוהות בתחום זה. חריב פתחי:
 : כן זה חשוב אני מתכוון לקדם את זה בשיתוף משרד החינוך.ראש המועצה

 
 יש בעיה עם החינוך בישוב. פתחי חריב:

 ללחם בתופעות תלמידים שיצאו מחוץ לכפר. מחמוד חוג'יראת:
 לאורך ציר הזמן מיסודי עד תיכון ויש בעיה במערכת החינוך.לטפל : צריך לבדוק וראש המועצה

 י"ב. -ט'  שנתי 4א' עד ח' תיכון  -מ: יש לחשוב על מתכונת קלאסית מוהיב חוג'יראת
הפנים הממונה במשרד   .אחרי החינוך קובאמץ באופן יומי לעת: מאז שהתחלתי לכהן אני מראש המועצה 

 תומך דווקא בהפרטה.
קשור הרבה להורים, . נושא החינוך שמחון מנהלת המחוז במשרד החינוך אורנה בקרוב יש ישיבה עם ד"ר 

דרישה  מהמחוז לפתוח ביה"ס חדש מקיף מ כתה  לי  יש במשרד החינוך. מחוזולתלמידים למועצה, לביה"ס, ל
 סד נפרד.שנתי מו 6י"ב  –ז' 

 : הפעלת הפרויקטים שבתקציב.סאלח גדיר
 : נעבור מסעיפים לסעיפים אחרים חיוניים .רביע גדיר

 : לא בקלות מעבירים סעיפים יש הכנסות והוצאות.ראש המועצה
 : השפעת ארנונה  על התייעלות בתקציב.רביע גדיר

 יש לכבד האזרח /תושבים. סאלח גדיר:
 וחובה לתת שירות לתושב. : חובה לשלם ארנונהראש המועצה

 יה.יל השרות והזכויות של האוכלוסשמודעות האולי נעלה  פתחי חריב:
 לא מסודר, יש להגדיר הבעיה של השכונה. – שוב מדגיש בעיית השכונה שלנו חסן גדיר:

 מקמאן, כביש אבו בסאם, ומעל בי"ס יסודי א'.ב: יש לסדר כמה גישות כבישים זידאן חוג'יראת
 : מזרח ממסגד אלמקמאן.חוג'יראתמוהיב 

 הניקוז של שכונה מערבית במקמאן )אבו סובחי(. חוג'יראת מחמוד:
 תה ישיבה עם ראש מ.א יזרעאל אייל בצר לגבי תכנון משותף באזור הדרומי ומזרח דרומי.יהי: ראש המועצה 

. במקביל והוא הסכים מיםנדו , הוא הסכים לצירוף עשרותתשתיות ופיתוחקדם פניתי אליו ל -שכונה דרומית  
 .כבר יש הסכמהשני הרשויות ,תיירות בהשתתפות תכנון אזור  שמינהל התכנון יקדםהיה סיכום  

 זה קשור לחיבורי חשמל. רביע גדיר:
 במחוז בנצרת. אני וראש מ.א. יזרעאל נשב ביחד: ראש המועצה

 .ורעשים() פיצוצים המחצבהפעילות ונה עם : יש בעיה באחרמחמוד חוג'יראת
 .10.  01.  2109ואישורו בישיבה הבאה שתיערך ביום ה'  2019הוחלט פ"א להמשיך בדיוני התקציב הרגיל 

 
 

 ובכך ננעלה הישיבה
 
 
 

                                                                                  מאושר ע"י                                                                                                   נרשם ע"י          
 חוג'יראת  ח'אלד         חוג'יראת ג'ומעה   

 ראש המועצה המקומית                                                                                   מזכיר המועצה    
 


