
 

 

 
 שנערכה  09/19פרוטוקול ישיבת מליאה מס'            

 בבית המועצה 16:30בשעה  12.9.19ביום חמישי      
 
 

 ראש המועצה. –: מר חוג'יראת חאלד נוכחים
 חבר מליאת המועצה –מר מוחמד חוג'יראת    
 חבר מליאת המועצה. –מר אנואר עבדאללה    
 חבר מליאת המועצה –מר זידאן חוג'יראת    
 חבר מליאת המועצה. –מר רביע גדיר    
 חבר מליאת המועצה. –מר חסן גדיר    

 חבר מליאת המועצה.  –מר  סאלח גדיר              
 יועץ משפטי של המועצה. –עו"ד אדם גדיר              
 מזכיר המועצה. –מר חוג'יראת ג'ומעה    

 
 מוהיב חוג'יראת.נעדרו : 
 פתחי חריב.             
 חבר מליאת המועצה. –מחמוד חוגיראת              
              

 .8/19פרוטוקול קודם מס' 
היה תב"ר שלא אושר היה צריך להיות רשום מה סיבת אי אישורו , : חסן גדיר 

 עבודה של הקבלן לא בסדר.ה
 וב  ולנהל נכון.יצוע וצריך לעקהתב"רים יאושרו ואח"כ יש ב :ראש המועצה

 היתה נזילה בבית הספר ופניתי למפקח ולא חזר. חסן גדיר:
 נעשה ישיבה ונסדר הדברים הללו. חאלד:

 יכול לשנות.האם ו ?התב"ר בשליטה מלאה של ראש הרשות  סאלח גדיר:
, יש לו השונים בלתי רגיל לפרויקטים ממשרדי הממשלה התב"ר הינו מימון חאלד:

, ואם הביצוע לא תקין ביצוע ויש בקרה ממשרדי הממשלהומסלול של מכרז וחוזה 
 נעצור את זה.

 התב"ר לא יתקדם אם לא יתוקנו הליקויים. חסן גדיר:
 אתה אמרת שהמועצה יכולה להפסיק התשלום.  רביע:

 כן בהתאם לביצוע. חאלד:
 היה תב"ר של אחזקת כבישים והיו ליקויים. חסן גדיר:

 : אם יש ליקויים נתקן ונסדר העניין.ראש המועצה
 : לפעמים מדברים בפרוטוקול דברים שלא נרשמים.סאלח גדיר

 
ראש המועצה, מחמד חוג'יראת, אנואר, זידאן   בעד: –אשור פרוטוקול קודם 

 חוג'יראת, סאלח גדיר, רביע, חסן גדיר.
צגת מסמכים של אני כחבר מועצה דרשתי ישיבה אני חוזר ודורש ה חסן גדיר:

 המועצה.
 : אני אישית מקבל את זה לפי הרשום בחוק.ראש המועצה

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 דיווח ראש המועצה.
 : נוספו כניסת עואבדה, ואזור המועצה, ובי"ס מקיף.מצלמות בכניסה לישוב .1
בי"ס מחובר למים . האגף החדש ב: הכל היה חלקשנת הלימודים החדשה .2

 והתנאים.מד בכל התקנים וולחשמל וע
: היה מכרז למשיבת מקמאן מערבי לחיבור מקמאן מערבי, אני ביוב מקמאן .3

 תוך מס' חודשים.יסתיים מקווה שזה 
 נשאר קו ביוב להמשך, המשך הכביש נפרץ. ,נסללהכביש אלעין:  41כביש  .4
בוצע קו ניקוז ודרשנו שיהיה קן ביוב  צומת גני ילדים אסלאמי:  19ביש כ .5

 שם.
 או לא ? 19יספיק לכביש התקציב : האם גדיר סאלח           

 : אני חושב שכן.ראש המועצה

ע"י משרד מתקדמת אלביר  -כביש עוקף מערבי המשך צפונה העבודה ב .6
 ., וזה תלוי בתכנוןתחבורה

 .העבודה החלה  ,ד-ה–ז -מתחמים ושני התכנית מפורטת ב .7
 בקרוב תהיה ישיבה עם הציבור בעלי הקרקעות .

 תצ"א.. היה מכרז חסר יועצים וכולל רק"ל ועואבדה  –סניה דרום הכביש וח .8
מס' שעות  שיפעל  מעט מוכן, יהיה מוקד במועצהכאתר המועצה המקומית  .9

 ביום בכדי להקל על הציבור.
 

 -נושאים לדיון: –דיון 
 )ועדה מקומית לתכנון ובניה(.₪ אלף  300כיכר כניסה לישוב בסך  .א

לתקציב אולי בהתאם  ,ותאורות ואבן תדקורטיביועבודה זה יכלול סמל יפה 
 תב"ר אם ניתן. נשקם כיכר הבאר באותו

 הצבעה: חברי המועצה מאשרים פ"א.
 )משרד שיכון( .₪ אלף  270חשמל בסך  יהעתקת עמוד .ב

 הצבעה: חברי המועצה מאשרים פ"א.
 ₪.אלף  500 בסך אולם ספורט הגדלה .ג

 הצבעה: חברי המליאה מאשרים פ"א.
 משרד שיכון )טיפת חלב(.₪  266,000מרכז גיל רך שיפוץ  .ד

 הצבעה: חברי המליאה מאשרים פ"א .
 קרן לעבודות פיתוח.₪ אלף  30בנין לשכת רווחה 

 הצבעה: חברי המליאה מאשרים פ"א.
 מפעל הפיס.₪ אלף  325אולם ספורט:  .ה

 חברי המליאה מאשרים פ"א.: הצבעה
לנצל בכדי  1.7%גדלה של )ה 20,917בסך   הגדלת חוזה קו ניקוז מזרחי .ו

 התקציב.
 הצבעה: המליאה מאשרת פ"א.

 זידאן : יש בעית ניקוז במכסור מערבי .
 ם דורש בביצוע  מעקב יותר ופקוח.ול: האסאלח גדיר
 יותר ולבדוק עם המפקח.בקרה  כה להיות כן צרי חסן גדיר:
 : אם יש מפקח אז ניתן לתאם ולבדוק אתו.רביע גדיר



 
 
 

 .ביר אל מכסורבתכנית מפורטת לגן אירועים פתוח  .ז
  .13,15 חלקות -  10325גוש :    

 .7,10 חלקות  – 10326  
 .1,3,2 חלקות  – 10334  
 .10,15,64 חלקות   – 12218  

 
המליאה ממליצה אין התנגדות לקידום התכנית המפורטת הנ"ל .  החלטה:

,כמו כן יש לציין כי המועצה המקומית ביר אל מכסור אינה לקידום התכנית 
 אחראית על כל שיפוי צפוי מכל גורם שהוא.

  המורכבת  צריך להקים עמותה, לכן אנו בשלב היתכנות  –חברה למתנ"סים
 נציגי ציבור. 2עובדי מועצה +  2חברי מליאה + 2יו"ר +  מ
 

  קביעת חברי המליאהישיבה לצוות ניהול, חוגים, פעילות, בקרוב תהיה 
 שיהיו ושאר הנציגים.

 
 נרשם ע"י:                                         מאושר ע"י    

חוג'יראת ג'ומעהחאלד חוג'יראת                                                                             
 מזכיר המועצה                                         ראש המועצה          

                               


