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ישיבה מן המניין מס 10/2017
מיום 19.10.2017
פרוטוקול מליאת המועצה

נוכחים

מר דבאח אחמד-ראש הרשות
עו"ד נסר סנעאללה -ממלא מקום
מר אסדי רבאח-חבר המועצה
מר מוחמד מוסא-משנה לראש הרשות
עו"ד מונגי סאלחה-חבר המועצה
מוחמד נעים עומר – חבר המועצה
מר עלי חמייד אסדי-חבר המועצה
עובדים
חליל נעמה -יועץ משפטי
אסדי יוסף-מזכיר גזבר המועצה
עזאת דבאח  -מבקר פנים .
עו"ד חליל עסאף – מנהל מחלקת ספורט
חברים נעדרים
אסדי אברהים-חבר מועצה
חרמה אחמד-חבר מועצה
מר נמר חוסין -חבר וסגן ראש הרשות
עו"ד עותמאן חאלד-חבר המועצה

על סדר היום:
.1אישור פרוטוכול קודם  - 9/2017מאושר פה אחד
.2אישור תב"ר מבנים יבלים ע"ס  140אלף - ₪חדרי לימוד תיכון-מאושר פה אחד תקציב משרד חינוך
.3דו"ח רבעוני יוני -2017הגזבר מסביר הדו"ח והדו"ח מאושר פה אחד
.4הסדרי תנועה חדשים ביישוב-הצעה לסגור כביש מוניר סובח יעיד עד בית אסעד חוראני כיוון אחד-מאושר פה אחד
.5שדרוג שמות כבישים ביישוב -העניין יידון ביום  26.11.2017בועדת תמרורים
.6אישור תב"ר מגרש אימונים ע"ס  4.4מיליון -₪מאושר פה אחד כספי משרד תרבות וספורט
.7עדכון תב"ר אולם ספורט ב  4.03מיליון - ₪מאשור פה אחד -תקציב משרד שיכון
.8הסדרת אחזקת והפעלת מגרש הכדורגל-להסמיך ועדת ספורט לטפל בעניין
.9שונות..
א .כביש אלקלעה -ראש המועצה מסביר בעיית שכונה זו עשרות בתים ללא כביש גישה ,היה תכנון של המועצה בעל
הקרקע הראשי בשכונה מר חגאזי אחמש התנגד ,נעשה תכנון על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בקעת בית הכרם
בעל הקרקע מר חגאזי שוב התנגד לה
ההצעה הינה לשלם למר חגאזי פיצויים סדר גודל  218אלף  ₪עבור  214מ"ר כאשר כל העלויות רישום ומסים על
המוכר..
החלטה :מאשור עקרונית פה אחד -בתנאי מציאת מימון ותב"ר מאושר על ידי משרד הפנים
ב .טיטוי כבישים-מדובר בטיטוי כבישים ופועלי בניין,כיום משלמים  ₪ 2200ליום עבודה,ישנו מכרז של האשכול
שפרסם האשכול לפי  ₪ 1753כפול  8.6פעמים לחודש 383,כפול 25יום = ₪ 9500כולל מע"מ
האשכול ישלם ...50%
מאושר פה אחד ההסכם עם האשכול...
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ג .הסדרת כביש סלאח גאבר מדרך גישה אדמות מנהל לכביש סטטורי דרך משולבת ,חלקות  26,24,28גוש
 -18818מאושר פה אחד....
ד.אסדי רבאח-עניין פריד עווד נידון כמה פעמים ללא קבלת החלטות לדעתי יד לשדרג משכורתו או לפטרו.
בריכצ שחייה של משפחת סאלח דיאב-מציע לחייב בצורה עונתית חצי שנה
דבאח אחמד-שטח הבריכה לא נכלל בתוכנית  16056אולם קיימת הזמנה לתוכנית חדשה,עניין פריד עווד וועדת כח
האדם תטפל בעניין
החלטה :חיוב בריכת השחייה עונתי חצי שנה-מאושר פה אחד...
כביש פריד חוראני-עלי חמייד מעלה העניין לדיון ומסביר את הסוגייה ומצבו הבריאותי של חוראני ומבקש לעזור לו,
מר דבאח אחמד-עונה שמר חוראני מנסה לעזור לו אולם ישנה התנגדות מהשכנים,בנוסף העניין דורש השקעה גדולה
בגלל הטיפוגרפייה ובעלי הקרקע השכנים מתנים בביצוע כל הכביש ולא באופן חלקי וכרגע אין תקציב לעניין

רשם-יוסף אסדי
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