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 במועצה המקומית  ביר אל מכסור    

 
 

 ראש המועצה. –מר חוג'יראת חאלד  נוכחים: 
 חבר המועצה. –מר פתחי חריב  
 חבר המועצה. –מר סאלח גדיר  
 חבר המועצה. –מר גדיר חסן  
 חבר המועצה. –מר מחמד עלי חוג'יראת  
 חבר המועצה –מר זידאן חוג'יראת  
 חבר המועצה. –מר גדיר רביע  
 חבר המועצה –מר אנור עבדאללה  
 חבר המועצה –מר מוהיב חוג'יראת  
 חבר המועצה –מר מחמוד חוג'יראת  

 נציג היועץ המשפטי  –עו"ד חוסאם חוג'יראת 
 גזבר המועצה  -מר אחמד חוג'יראת 

 מזכיר המועצה. –מר חוג'יראת ג'ומעה 
 מבקר המועצה –מר חוג'יראת עלי 

 
בנושא  חלוקת הכנסות עם מ.א. משגבלגיאוגרפית הועדה הייתי בישיבה עם ה : ראש המועצה דיווח

יש כידוע לכם שכונה הדרומית בנושא ה. בנושא אזור תעשיה חדש עירית שפרעםועם  ,מחצבת חנתון
הסכמה ראשונית  צה האזורית  אייל בצר יש בישיבה עם ראש המועאצבעות בתכנית המיתאר, 

יתה פגישה עם אורי אילן יו"ר הועדה המחוזית יהלשפר המצב שם. יזרעאל  ממועצה אזורית עמק 
 דונם בערך. 40להקמת תשתיות  בשטח של  מפורט בשכונהההתכנון לגבי לתכנון, 

 
תיירות משותף  ח אזורפתעם יזרעאל ל עקילה מדרום לכבישבאזור קיימת הצעה משותפת  ,בנוסף

 , מסלולי תיירות ... . כיוון מלונאותל
 ועדהוב,אולם יש הצעה לאזור תעסוקה משותף עם יזרעאל מצד דרום מזרח באזור בית הקברות  

 "ל.קרת הנתח מול דונם( 4-6) השטח הייעודי לתכנון  המחוזית הגבילו 
 

לפי ההסכם  2011 -בוהישוב התאגד בתאגיד סובב שפרעם  2010בשנת  סובב שפרעם :  תאגיד
 עד היום חוברו עשרות בתים בלבד. כולה ,מקמאן שכונת  היה אמור לחבר

המשיבה . חבר התגם מרכז מקמאן היה יכול  ל , משיבה בשכונת מקמאן מערב עדיין לא נבנתהה
אולם, חלק מהשכונות ניתן ויות נקודתיות במכסור יש היו התנגד . עד היום גם במזרח מכסור תקועה

 אולם עד היום לא נעשה דבר בתחום זה.לחברם ,
המנכ"ל  .נים אולם ללא מענהיהיום אני מנסה לקדם העני. התאגיד ונציגיו טענו שיש התנגדויות 

הגעתי לראש רשות המים שהוא איאד נעמה. מ.מ. למנכ"ל  מו ומונה במקוהמיוחד שהיה סיים 
הביוב הזורם בענייני ראש הרשות והוא קיבל דיווח שלם על המצב בישוב של יועץ העם גם ישבתי ו

 .וההתנהלות של העניין  ברחובות
 . עברת פניה לגיורא שחם ראש רשות המים בצירוף תמונותבקרוב מו

קרב שהוא ההצעה הזמינה היא התאגדות לתאגיד  .מתאגיד זה לתאגיד אחרלעבור לדעתי יש מקום 
 ."גליל תחתון - "מיאהכם

חלק  ראוי לציין כי . ₪  ןמיליו 60-יותר מ נמצא בגרעון של גם ראוי להוסיף כי התאגיד סובב שפרעם 
 לא נעשו לכל הבתים הכנות. ,מהחיבורים  היו ע"ח הדיירים

גם במקרים מסוימים לבעלי היתר בניה , נשלחו התראות לבתים שלא ניתן לחברם לביוב  רכיה,יש אנ
 .קיים בפועלללא מבנה 

 
 : יש תחושה בקרב הציבור שהתאגיד נוקם בציבור.רביע גדיר

 לתאגיד המון כסף. משלמים ים שנאנחנו כבר כמה  חריב פתחי:
)סקר מועצה אולם בהחזרים של התאגיד לא הוחזרו ל ,זה מחירי מים וחיבורי ביוב ראש המועצה:

 .וב חוץ מיום אחד ובאופן חלקינכסים( גם לא היה משרד קבלת קהל למתן שרות לציבור ביש
 להערכתי המשך במצב הזה יגרום לנו נזקים כבדים בהמשך.

 . ותהצלחתאגיד גליל תחתון דווקא נראה שיש  פתחי חריב:



 . "תקופת המעבר"וצריך לשים לב ל איך יהיה המעבר  ,: במידה ויש  מעבררביע גדיר
 ....ומומחיםוהל העניין ע"י רו"ח במידה ויש מעבר ינ ראש המועצה:

 התהליך הזה. כב : מה מעגדיר סאלח
 : זה צריך אשור רשות המים.ראש המועצה

 
הוחלט פ"א לאשר התנתקות מהתאגיד סובב שפרעם לתאגיד אחר שנוכל לשפר מצב הביוב  החלטה:

המועצה המקומית דרשה כל הזמן מידע  ,בישוב בגלל אי מענה לאוכלוסיה המקומית בתחום זה
 תה אסיפה כללית.ילא הי 2014ת כספיים ומשנת חו"סיבה כללית ודוו/או מדויק 

 

  ממשרד החינוך הנגשת מוסדות חינוך.₪ אלף  330אשור תב"ר 
 

 :יש צורך בהרכב ושילוט למוסדות ,י ש תקציב שהגדרנו אותו לשילוט רחובות  ועדת שמות
 ועדת שמות.

 .יו"ר הועדה יהיה ראש המועצה
נציגי בהמשך ימונו , מחמד חוג'יראת, רביע גדיר, מוהיב חוג'יראת, ופתחי חריבחברי הועדה :

 ציבור אח"כ.
 

 לבחור ועדת שמות לפי ההצעה דלעיל.פ"א  החלטה:
 

 .לואלכוהותשולב עם הטיפול בסמים ועדת מיגור האלימות ור : אני מציע שאנו
 

)ז"א  לוהאלכוהוסמים עניין מניעת האלימות מיגור ועדת בתוך  שלבלפ"א הוחלט : החלטה
 אותה ועדה שהוקמה בישיבה קודמת(.

 
 
 

 .16:48הישיבה ננעלה בשעה 
 
 

  נרשם ע"י               מאושר ע"י       
 וג'יראת ג'ומעהח     חוגיראת חאלד    

 ראש המועצה המקומית                                              מזכיר המועצה המקומית  
 מכסור -ביר אל                מכסור –ביר אל   


