פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8/19
שנערכה ביום א'  7.7.19בשעה  15:30בבית המועצה
נוכחים :מר חאלד חוג'יראת – ראש המועצה.
מר זידאן חוג'יראת – חבר מליאת המועצה.
מר מוהיב חוג'יראת – חבר מליא המועצה
מר פתחי חריב – חבר מליאת המועצה.
מר מוחמד חוג'יראת – חבר מליאת המועצה.
מר מחמוד חוג'יראת – חבר מליאת המועצה.
מר גדרי רביע – חבר מליאת המועצה.
מר גדיר סאלח – חבר מליאת המועצה.
מר חסן גדיר – חבר מליאת המועצה.
מר אנואר עבדאללה – חבר מליאת המועצה.
עו"ד אדם גדיר – יועץ משפטי של המועצה.
מר חוג'יראת אחמד – גזבר המועצה.
א .דיווח ראש המועצה:
ראש המועצה פתח את הישיבה והודיע לחברים כי בעקבות התנהגות
הבלתי הולמת והתפרעות כלפי ועדת המכרזים מיום  ,24.6.19באותו יום
התקיימה ישיבת חירום והיה גינוי והתנצלות מצד התושבים המכרז
נפסל ונעשתה התקשרות והארכת אופציה עם הקבלן למשך  6חודשים.
לגבי גיזום בכביש  13מקמאן מערבי – דרך עואבדה.
היום נעשתה עבודות גיזום לעצים המהוות סכנה לרכבים ולתושבים אני
מעריך שעבודות הגיזום תסתיים תוך יומיים
ב .אישור פרוטוקול מס' -:6
ראש המועצה :מציג ומקריא את סעיפי הפרוטוקול ומבקש הצבעה
לאישור.
הצבעה :המליאה מאשרת פ"א את הפרוטוקול מס' .6/19
ג .נושאים לדיון-:
 .1אישור תב"ר ציוד וריהוט בית ספר חדש ממפעל הפיס בסך 219,009
.₪
חסן גדיר ,רביע ,סאלח ,מוהיב ,פתחי התנגדו לאישור התב"ר.
ראש המועצה נתן סקירה והסבר על מהות והליך התב"ר.
הצבעה :חברי המליאה מאשרים פ"א את התב"ר בסך  219,009ש"ח .
רביע גדיר  :מבקש סטאטוס תבר"ים.
חסן גדיר  :מעיר על התנהלות עבודות בתיקוני כבישים ,והתקנת תמרורים.
ראש המועצה :מסביר על בניית התמרורים וזה נעשה על פי חוק ולפי הנהלים
תמרור עם ראש מפלסטיק.
לגבי סלילת ותיקון כבישים הקבלן מבצע את העבודות בפיקוח מחלקת הנדסה.
מחמוד קאסם :אנחנו צריכים להיות ביחד ולעבוד בשיתוף פעולה עם ראש המועצה
ונפעל למען וטובת הכפר.
פתחי חריב :אנחנו לא הוזמנו למסיבת סיום כתות י"ב.

ראש המועצה :אני לא הוזמנתי ולא קיבלתי הזמנה ,אני חושב מתוך מחויבות
ושייכות לכפר אנחנו צריכים לבוא בלי הזמנה.
אני אישית התקשרתי למנהל בית הספר ובקשתי שיזמין את חברי המועצה.
סאלח גדיר :מבקש לקבל רשימת עובדי המועצה ובעלי תפקידים.
ראש המועצה :אתם יודעים מי העובדים לא נקלטו עובדים חדשים.
לפני שנה היה מכרז שפורסם ,נעשתה ועדת בחינה ונקלטו שתי עובדות במחלקת
הרווחה אחת מהם התפטרה .ולאחרונה היה מכרז לעו"ס אזרחים ותיקים ולפי
הקריטריונים ודרישות משרד הרווחה נבחרה גדיר חנין.
ראש המועצה :יש משרה של פקח רישוי עסקים לפני חודשים פורסם מכרז פנימי,
וכל המועמדים נפסלו ע"י משרד איכות הסביבה כי לא עונים על הדרישות
והקריטריונים .
לאחרונה פורסם מכרז חיצוני והגיש מועמד אחד והיום שלחנו לנציגת משרד איכות
הסביבה קורות חיים והודיעה הוא לא מאושר .מחר אפנה למשרד ונבקש הקלה
בקריטריונים ודרישות המשרד ונעשה פרסום מחדש.
 .2הגדלת תב"ר בניית אולם ספורט מפעל הפיס בסך .₪ 325,288
אחמד חוג'יראת :נתן הסבר וסקירה על מהלך תקציב בניית האולם.
הצבעה בעד :ראש המועצה ,זידאן חוג'יראת ,מוחמד חוג'יראת ,מחמוד
חוג'יראת.
הצבעה נגד :חסן גדיר ,רביע גדיר ,סאלח גדיר ,מוהיב חוג'יראת ,פתחי חריב
אנואר עבדאללה.
הצבעה  3חברים בעד ו 6 -שהצביעו נגד.
החלטה :התב"ר לא מאושר.
אנואר עבדאללה :מברר על התנהלות כנס חינוך אסטרטגי
ראש המועצה :משרד החינוך עם ג'וינט ישראל "חקר עתיד "תכנית אסטרטגית
ובחרו ליישם את התכנית בביר אל מכסור .
 . 3חינוך טכנולוגי לביה"ס התיכון משרד החינוך בסך .₪ 133,400
הצבעה :פ"א.
החלטה :המליאה מאשרת פ"א את תב"ר התקציב בסך של .₪ 133,400
 .4תשתיות היקפיות במוסדות חינוך משרד החינוך בסך .₪ 1,496,972
הצבעה :פ"א.
החלטה :המליאה מאשרת פ"א תשתיות היקפיות במוסדות חינוך בסך
.₪ 1,496,972
 .5תכנון ותפעול מיזמים דיגיטליים משרד ראש הממשלה בסך ₪ 450,000
(השתתפות המועצה  50אלף .)₪
הצבעה :פ"א.
החלטה :המליאה מאשרת פ"א את תכנון מיזמים דיגיטליים בסך של
.₪ 450,000
 .6אישור הצטרפות לחברה למתנ"סים  /עמותה.
ראש המועצה :בהמשך צריך להקים עמותה שיהיה ראש העמותה שני חברי
מליאה ,שני עובדים ,שני נציגי ציבור.
הצבעה :חברי מליאת המועצה מאשרים הקמת עמותתה והתנהלות של
המתנ"ס כעמותה עירונית ע"פ התקנון האחיד המעודכן לחודש מאי .2013
הצבעה :פ"א .

החלטה :המליאה מאשרת פ"א הצטרפות המועצה המקומית לחברה
למתנ"סים.
 .7אישור  140אלף  ₪פיצוי ממע"צ לקרן עבודות פיתוח – חצרות בי"ס מקיף
מגרש ספורט.
ראש המועצה נותן הסבר על הפיצוי ומבקש לאשר הקמת מגרש סינטטי ליד
מגרש כדורגל בי"ס תיכון.
הצבעה :פ"א.
החלטה :מליאה מאשרת הפיצוי בסך של .₪ 140,000
 .8בחירת סגן ראש מועצה:
ראש המועצה :אני מוריד את הסעיף הנ"ל מסדר היום.
סאלח גדיר :מה הסיבה על דחיית בחירת סגן ,למרות שפנינו במכתב שנשלח אליך .
ראש המועצה :לא מקובל עלי השיטה של מכתבים לא חתומים ודרך וואטסאפ .
 .9אישור הקמת ועדה למאבק הסמים המסוכנים.
החלטה :החברים אנואר עבדאללה – יו"ר הועדה ,פתחי חריב ,מוחמד
חוג'יראת ,זידאן חוג'יראת ,רביע גדיר ,אותם אנשים יהיו חברי הועדה
שמשלובים במיגור האלימות.
פתחי חריב :מבקש לעשות ישיבה בענייני האלימות והתפרעויות בכפר.
ראש המועצה :נדאג לעשות ישיבה ונבחר ועדה שתטפל בנושאים מסוג זה.
 .10אישור תכנון מתחם ספורט:
הצבעה :פ"א.
החלטה :המליאה מאשרת פ"ט תכנון מתחם ספורט.
 .11אישור תכנון מתחם משרד השיכון.
הצבעה פ"א.
החלטה :המליאה מאשרת פ"א תכנון מתחם משרד השיכון.
 .12אישור תכנון שכונת חסנייה:
הצבעה פ"א.
החלטה :המליאה מאשרת פ"א את תכנון שכונת חסנייה.
.13אישור תכנון שכונת דרום הכביש.
הצבעה :פ"א.
החלטה :המליאה מאשרת פ"א את תכנון שכונת מדרום לכביש.

שונות:

ראש המועצה :מבקש לאשר מינוי חוג'יראת הילנה מנהלת הלשכה בועדת שלושה
ורישום פרוטוקולים עד שיחזור ג'ומעה.
הצבעה :פ"א.
החלטה :המליאה מאשרת פ"א את מינוי הילנה חוג'יראת בוועדת שלושה.
מוהיב חוג'יראת :לתת סמכות לאחד החברים להיות בקשר ישיר עם התאגיד.
לעשות מאגר לבורות הסופגים שצריכים שאיבה שלוש פעמים בשבוע.
ראש המועצה :ביום שלישי  9.7.19אני יושב עם התאגיד ואעלה את הנושא.

מחמוד קאסם :מה עם תכנית מפורטת של עואבדה.
ראש המועצה :התכנית מאושרת ומתחילים בביצוע לאחר צילום אוויר.
מגרש בשכונת אלרויקאת :יש שטח ציבורי שקשה להקים שם מגרש באזור ,לכן
אנחנו נאתר מקום ציבורי למגרש אחר.
רענון ועדות:
חברי המליאה מבקשים לקיים ועדת רווחה ,הצגת רבעון ,דו"ח מבוקר.
ראש המועצה הנושא יטופל בהקדם.
הישיבה ננעלה בשעה .17:15
מאושר ע"י ראש המועצה

נרשם ע"י :חוג'יראת הילנה

