פרוטוקול מליאה מס'  5/19שנערכה ביום 21.3.19
בבית המועצה
נוכחים :מר חאלד חוג'יראת – ראש המועצה.
מר פתחי חריב – חבר מליאת המועצה.
מר סאלח גדיר – חבר מליאת המועצה.
מר מוהיב חוג'יראת – חבר מליאת המועצה.
מר רביע גדיר – חבר מליאת המועצה
מר מחמוד חוג'יראת – חבר מליאת המועצה.
מר חסן גדיר – חבר מליאת המועצה.
מר מחמד חוג'יראת – חבר מליאת המועצה
עו"ד אדם גדיר – יועץ משפטי של המועצה.
מר אחמד חוג'יראת – חבר מליאת המועצה.
מר ג'מעה חוג'יראת – מזכיר המועצה.
אשור פרוטוקולים קודמים:
. 02/2019
רביע גדיר :שכונה דרומית מפורטת כ 40דונם בערך ,יש בעיית חשמל והאם
ניתן חשמל זמני ?.
ראש המועצה :יש מכרז לתכנון השכונה בתיאום עם מ.א .עמק יזרעאל והמחוז
גם ,כנראה יהיה לפי תכנית המתאר .יש לציין כי יש תכנית מפורטת של חלק,
כעת התכנית המפורטת תחול על השכונה כולל תשתיות.
פרוטוקול  2/19מאושר פ"א.
פרוטוקול  :3/2019נרשם בתקציב לגבי טורניר רמדאן כ 20 -אלף .₪
ראש המועצה :יש תכנית לטורניר ונאשר התקציב בהתאם.
פרוטוקול  3/2019מאושר פ"א.
ראש המועצה :מראשית תפקידי הייתי שקוף ואני מאמין בשקיפות .יש בעיות
לציבור ויש לספוג את זה ולעזור לאזרח.
אני מגבה מנהלי המחלקות כל הזמן ,באופן יומי יש תלונות שוטפות שאמורות
להיות מטופלות ע"י מנהלי המחלקות.
תאגיד המים והביוב  :הייתה ישיבה היום בהשתתפות חברי המועצה בנוכחות
ראש עירית שפרעם ומנכ"ל התאגיד ,הדיון היה לטובת קידום התכנית וביצוע
הפרויקטים של הביוב בישוב.
השבוע היו עיקולים על חלק מהתושבים בגין חיבורים והבטיחו שזה יטופל
ויסודר בשבוע הבא.
תכניות אסטרטגיות לחינוך בתיאום עם ג'וינט ,משרד החינוך נבחרו מס' מורים
ומנהלים ופקידי מועצה לקדם התכנית .התכנית הזו עברה למועצה אחרת
ועשיתי מאמצים והיא הוחזרה לביר אל מכסור .ידוע לכם כי מנהל מחלקת
חינוך נפצע לפני כחודש ולמרות זאת תכנית זו נשארה בישוב.
צווי הריסה :הצווים עדיין קיימים ובתוקף ,יש  5צווי הריסה המשטרה כבר
לוחצת אני מנסה שהמשטרה לא תגיע להרוס ומנסה להגיע להידברות ומו"מ
עם בעלי הבתים והמשטרה ויחידת אכיפת הבניה  ,מבחינת בניה יש תכנית

מתאר ויש תוכניות מפורטות ,ויש הכנות לגבי מגרשי בניה וגם קידום מתחמים
ושכונה דרומית וחסניה ,כולל מפורטת (עואבדה) כולל רק"ל במחלף.
 .1הגדלת חוזה רכישת כלי אצירה  :היה מדובר על כ 100-עגלה  360ליטר 50
עגלה  1100ליטר ,נדרשה הגדלה ל 50% -של החוזה עם הספק דולב.
מאושר  :פ"א.
 . 2תב"ר סימון ובטיחות ממשרד תחבורה בסך :₪ 155,465
 ₪ 139,918מש' תחבורה  ₪ 15,547 +מהמועצה  .סה"כ . ₪ 155,465
מאושר פ"א.
 . 3תב"ר ( )208הגדלה סלילה :תוספת של  ₪ 162,637המקורי ₪ 215,000
מקרן לעבודות פיתוח (.)₪ 162,637
סאלח גדיר :האם תוספת לכבישים קיימים ?
ראש המועצה :זו הסדרת תב"רים והשלמת פרויקטים לפי המכרזים שהיו.
מאושר פ"א.
 . 4הקדמת כספי פיס לשנים :2021 /2020 /2019
המטרה היא השלמת פרויקטים אולם ספורט מדובר על עבודות פיתוח.
מאושר פ"א.
 . 5חלוקת תקציב פיתוח משרד הפנים .2019
סה"כ תקציב הפיתוח  600אלף . ₪
 150אלף  - ₪חצרות גני ילדים (חובה).
 150אלף  - ₪שיקום כבישים ומדרכות.
 150אלף  - ₪מבנה המועצה  .כולל שיפוץ בבניין ויהיה איגום משאבים עם
מקורות נוספים ,יש תכנון כולל מעלית ותוספת בניה ושיפוץ.
רביע גדיר :אני זוכר שאישרנו הנגשת מבני ציבור אולי נייעד התקציב של
הפיתוח ליעד אחר ולא לשיפוץ בית המועצה.
ראש המועצה :מבני ציבור – חובה לעשות נגישות שם בלי קשר.
 150אלף  - ₪לכביש  25סלילה.
חסן גדיר :הקבלן הביא צינורות ניקוז גדולות וצמודות לצומת בכביש  25וזה
מסוכן ויש להרחיק הסכנה.
ראש המועצה :אני אטפל.
מאושר פ"א – אשור החלוקה לפי הטבלה שלעיל .
 . 6סגירת תבר"ים יש רשימה מצ"ב.
רביע גדיר :האם הכוונה לניצול תב"ר ?
פ"א – אישור סגירת התב"רים.
 . 7אישור דירקטוריון :חבר בדירקטוריון בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם .ראש
המועצה חיוני שיהיה חבר דירקטוריון בתאגיד .
הדירקטורית שהייתה עו"ד נסרין פואז  -גדיר מסיימת כהונתה.
אשור :פ"א שראש המועצה חאלד חוגיראת יכהן דירקטור בתאגיד סובב
שפרעם מטעם מ.מ .ביר אל – מכסור.
 . 8מבקר המועצה  :ראש המועצה  :מבקר המועצה עלי חוג'יראת הוא דוד שלי
ואני נבחרתי כראש מועצה ,ולכן נוצר ניגוד עניינים ,קיבלתי פניות ממשרד
הפנים ומבקר המדינה .יצא לו מכתב פיטורים בפברואר  . 2019אני מבקש

להבהיר כי בחוזה אתו חובה לתת לו הודעה מוקדמת בת שלשה חודשים ,ביולי
לדעתי הוא מגיע לפנסיה אני מדבר אתכם בשקיפות .
מחמוד קאסם :אני מציע להתגמש לגבי החודשים שנותרו .
פתחי חריב :האם צריך אשור מליאה כחברים.
מוהיב חוג'יראת :אני מציע שיש לכבד העובדים והם ירגישו בטוב בעת הפנסיה.
ראש המועצה :יש בעיה בגלל הניגוד אתי.
פתחי חריב :גם התיכון והניהול שם צריך שיפור .
ראש המועצה :צריך טיפול מיוחד ,יש יועצים ואם יש צורך אני אעשה מכרז
לרשת ,יש מצבת מורים ויהיו שינויים.
רביע גדיר :מה יהיה אחרי שהמבקר יסיים תפקידו.
ראש המועצה :לפי החוק יהיה מכרז לפי הדרישות שיהיו מול משרד הפנים.
רביע גדיר :יש ניגודים שצריכים הסברים משפטיים.
עו"ד אדם :החוק מגדיר הניגוד בין קרובי משפחה ובמיוחד ראש המועצה
ותפקידים בכירים.
פתחי חריב :אני ממליץ לא לפגוע בו.
רביע גדיר :כן נכון.
מחמוד קאסם :הוא קרוב לפנסיה.
מוהיב חוג'יראת :העיקר שהעובדים לא יפגעו.
סאלח גדיר :האם ניתן לאשר לו חודש /חודשיים או מחלה ,חופש האם זה חמור
כל כך.
ראש המועצה :כן זה ניגוד עניינים חמור.
חסן גדיר :החשב לא מגיע הרבה זמן למועצה.
ראש המועצה :הוא דווקא מגיע,וזה דרך אמצעים אחרים כמו תקשורת.
ראש המועצה :אני מחפש לכבד אותו דווקא ולא לפגוע בו חס ושלום ,יש לו
מחלה וחופשים הוא יקבל את כל זכויותיו.
החלטה פ"א  :המבקר יסיים עד סוף מאי .2019
סאלח גדיר :חלק מהעובדים לא מספיק עושים עבודה כראוי כמו כן צריך
להרחיב הועדות כמו חינוך ,רווחה ,ביקורת יש בעיות בחינוך והמחלקה אין בה
כ"א ויש צורך גם בועדת כספים.
ראש המועצה :יו"ר ועדת ביקורת או חבר לא יהיה בוועדות אחרות או
בקואליציה.
ועדת כספים לא חובה.
חינוך  :יהיה שיתוף של כל החברים זה נושא חשוב לי בשבוע הבא תהיה
ישיבה רצינית וחשובה.
רווחה :אין הרבה תחומים ברווחה.
ראש המועצה :לבדוק ולקדם כחברי מליאה ולא דווקא דרך ועדה.
פתחי חריב :חשוב שתהיה ועדה.
חוג'יראת מחמוד :אני חושב זה חשוב ועדת רווחה.
ראש המועצה :רוב עבודת הרווחה נעשית במחלקת הרווחה ע"י העובדים/ות
ולא חברי המליאה.
רביע גדיר :יש המלצות בהנחיית משרד הפנים.
ראש המועצה :אין ועדות חובה בתחום זה.
רביע גדיר :אנחנו כחברים רוצים להשתתף ולעזור לך ולמחלקות.

ראש המועצה :בישיבה הבאה נעשה ריענון ועדות לרבות רווחה.
חוג'יראת מחמוד :עובדים לפעמים לא נוכחים.
פתחי חריב :כן.
מוהיב חוג'יראת :אנו מבקש שכ"א יתן לנו תמונת מצב לגבי העובדים במועצה.
ראש המועצה :אני יכול לפרט לך את זה לגבי עובדי המועצה המוניציפאלי,
החינוך ,ויש עובדי יחידה סביבתית.
הישיבה ננעלה בשעה .17:35
מאושר על ראש המועצה
חוג'יראת ח'אלד

נרשם ע"י מזכיר המועצה
חוג'יראת ג'ומעה

