ישיבה רגילה מס' 03/19
תאריך הישיבה :
שעת הישיבה :
מקום הישיבה :
נוכחים

9/7/99
98:11
بناية المجلس المحلي
 .9מר אליאס אליאס  ,ראש המועצה .
 .2מר שאדי מנסור  ,חבר המועצה .
 .3מר שריף ניג'ם  ,חבר המועצה .
 .4גב' רנא ג'ובראן  ,חברת המועצה .
 .5מר רדא האשול  ,חבר המועצה ,
 .6מר הישאם איוב  ,חבר המועצה .
 .7מר מוחמד חליחל  ,חבר המועצה .

:

الغياب

:

 .9מר שאדי חליחל  ,חבר המועצה .
 .2מר שאדי ח'לול  ,חבר המועצה .
 .3מר גו'רג' סלימאן  ,חבר המועצה .

المشتركين

:

 .9מר אליאס סאבא  ,מזכיר המועצה .
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הקמת ועדה לבחינת התנהלות הבניה של מעון יום .
הצבעה על החלפת נציג המועצה בוועדה המקומית לתכנון ובניה –מעלות נפתלי .
מינוי נציג ציבור ונציגים באזור תעשיה דלתון .
הקמת וועדה לבדיקת תב"רים ועבודות קבלניות למעקב אחר ביצוע ומסירת עבודות עם קביעת
סמכויותיה .
אישור הוספת קשישים סיעודיים למועדון מועשר (.העתק של חלק מחברי המועצה מיום 27/0/19
בעניין הסעיפים  1 -5צורף להזמנה לישיבה ).
אישור הגדלת תב"ר – מגרש שחבק ע"ס  - ₪ 88,000קרן היטל השבחה /קרנות הרשות .
אישור הגדלת תב"ר – מגרש משולב שכונה מערבית  ,ע"ס  - ₪ 47,021קרנות הרשות .
אישור תב"ר ממשרד השיכון לעבודות תכנון ע"ס  400אלף  ₪חוזה מס' .1702612
אישור המועצה לתכנית מפורטת מס'  258-026733שינוי תוואי שביל להולכי רגל בגוש . 14108
אישור המועצה לתכנית מפורטת מס'  258-0611707שינוי תוואי דרך גישה והסדרת מגרשים
בהתאם למצב קיים .
אישור תב"ר ע"ס  ₪ 1,700,000ביצוע כביש מס'  21גושים  14143 , 14130ממשרד הבינוי והשיכון
.
אישור תב"ר בניית מקלטים ע"ס  ₪ 2,700,000מפיקוד העורף בגוש 14144חלקה  , 4גוש 14146
חלקה  , 60גוש  14108חלקה .114
בקשה לאישור הלוואה ע"ס  800אלף  ₪למימון עלויות פרישה וכיסוי גירעון .
מינוי נציג מטעם המועצה ברשות ניקוז כנרת ובאשכול גליל מזרחי .
תב"ר תכנון ע"ס  80אלף  ₪מקרן היטל השבחה .
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יו"ר המועצה  :פותח את הישיבה ומברך את החברים ומציין כי הסעיפים  1-5שעל הסדר
הם סעיפים שנתבקשו בישיבה שלא מן המניין והחלטתי להעלותם על סדר הישיבה הרגילה .
הסעיף הראשון  :הקמת ועדה לבחינת התנהלות הבניה של מעון יום .

יו"ר המועצה  :מבקש מחבר המועצה שריף ניג'ם להציע את הסעיף .
שריף  :מציע הקמת ועדה מיוחדת לבדיקת התנהלות בניית מעון יום ולתת לוועדה הזו
סמכויות כלהלן :
 .9לקבל מסמכי המכרז ,הסכם ,תכניות ביצוע ,יומנים  ,חשבונות מאושרים .
 .2לזמן מהנדס מועצה ,קבלן מפקח ,גזבר לכל בירור שידרש .
 .3לבצע סיור בשטח ולזמן קבלן מפקח ,מהנדס לבירור באתר .
מציע שהועדה תורכב משריף ניג'ם  ,גאנם חליחל ועימאד האשול  .כאשר שריף ניג'ם ישמש
יו"ר הוועדה .
יו"ר המועצה  :ישנה וועדה מעוגנת בחוק שהיא ועדת ביקורת לה יש את כל הסמכויות בעניין
זה ועל כן בכוונתי לבדוק חוקיות מינוי וועדה זו .
רדא  :מבקש גם לצרף לסמכויות הוועדה בדיקת ההתנהלות לקבלת סמל מעון יום .
הצבעה
בעד
נגד

 :שריף  ,רנא  ,רדא  ,מוחמד .
 :יו"ר המועצה  ,שאדי מנסור .
ההצעה נתקבלה

הסעיף השני  :הצבעה על החלפת נציג המועצה בוועדה המקומית לתכנון ובניה –מעלות נפתלי .

מוחמד  :מציע החלפת נציג המועצה בוועדה המקומית מעלה נפתלי כך שימונה חבר
המועצה מר שריף ניג'ם במקום יו"ר המועצה .
הצבעה
בעד  :שריף  ,רנא  ,רדא  ,מוחמד  ,הישאם .
נגד  :יו"ר  ,שאדי מנסור .
ההצעה נתקבלה
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הסעיף השלישי  :מינוי נציג ציבור ונציגים באזור תעשיה דלתון .

הישאם  :אני מציע שימונה מר איחסאן זידאן כנציג ציבור לוועדת בחינה .
שאדי מנסור  :מציע שהגב' מרי חדאד תישאר בתפקיד זה .
הצבעה  :הצעת הישאם מול הצעת שאדי
בעד  :מוחמד  ,הישאם  ,שריף  ,רנא .
נגד  :יו"ר המועצה  ,שאדי מנסור .
נמנע  :רדא האשול .
הצעת חבר המועצה הישאם התקבלה
בחירת נציגי מועצה בפארק תעשייה דלתון
יש למנות יו"ר מועצה ,עובד בכיר ונציג ציבור .
הצבעה  :מינוי עימאד האשול כנציג .
בעד
נגד

 :שריף  ,רנא  ,רדא  ,הישאם  ,מוחמד .
 :יו"ר המועצה  ,שאדי .

באשר להצעה למינוי יו"ר המועצה ומהנדס המועצה נתקבלה החלטה פה אחד .
סעיף  : 14הוחלט להקדים את הדיון בסעיף זה בשלב זה .
יו"ר המועצה  :מציע מינויו של מר הנרי עלם כנציג המועצה ברשות ניקוז כנרת .
ההצעה נתקבלה הצעה פה אחד .
מינוי חבר באשכול גליל מזרחי :
יו"ר המועצה  :מציע שימונה יו"ר המועצה לתפקיד נציג חבר מטעם המועצה באשכול גליל
מזרחי .
ההצעה נתקבלה פה אחד .
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סעיף מס'  : 4הקמת וועדה לבדיקת תב"רים ועבודות קבלניות למעקב אחר ביצוע ומסירת עבודות
.
עם קביעת סמכויותיה

יו"ר המועצה מבקש משריף להציג את הצעתו .
שריף  :אנחנו מצביעים על תב"רים ולא יודעים מה עולה בגורל התב"רים  .מציע להקים ועדה
בעניין זה .
לאחר דיון סוכם כי העניין ידון בוועדת ביקורת והסעיף הורד מסדר הישיבה .
סעיף מס' : 5אישור הוספת קשישים סיעודיים למועדון מועשר.

שריף  :בישיבה עם מנהלת הרווחה התברר כי ישנה בעיה עם זקנים סיעודיים המשתתפים
במועדון המועשר  ,מוצע כי קשישים סיעודיים יוכלו גם להשתתף במועדון מועשר בכפוף
לקיומו של מקור תקציבי לעניין זה .
ההצבעה
הצעה התקבלה פה אחד .
סעיף מס'  6ועד 12
יו"ר המועצה מבקש לאשר את התב"ר והנושאים שהועלו בסעיפים שפורטו בסעיף  6עד 12
לסדר הישיבה .

החלטה  :התב"רים וההצעות בסעיפים אלה התקבלו פה אחד
סעיף : 13

בקשה לאישור הלוואה ע"ס  800אלף  ₪למימון עלויות פרישה וכיסוי גירעון

יו"ר המועצה מבקש ולאשר קבלת הלוואה ע"ס  800אלף  ₪לכיסוי עלויות הפרישה של
מנהל מחלקת הגבייה ולכסות עלויות פרישת הגזבר הקודם .
לאחר דיון הוחלט לדחות את הדיון בסעיף זה לישיבה הבאה
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סעיף מס' : 15
הוחלט גם לדחות את הדיון בסעיף זה לישיבה הבאה .

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

אליאס אליאס

אליאס סאבא

ראש המועצה

מזכיר המועצה
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