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 אישור פרוטוקול קודם .  1סעיף   

 ראש המועצה שואל האם יש שאלות ! 
 נסרה מטלק שואל מה קרה עם הרחוב ליד משפחת חזבון

 פואד לא עקבתי אחרי הנושא 



 זיני : צריך מנגנון מעקב.
 פואד יפה תעקוב אחרי הפרוטוקולים תשאל ותעדכן

 בקשר למשפחת מוברקי עו'"ד של הבהאים החזיר תשובה ,שהתושבים 
 צריכים להוכיח שהם בעלי הקרקע . 

 ? נראה לי שהתושבים חלוקים בדיעותיהם. נזיה: מה בקשר לפינוי  
 במ''ש ,בל אחד והשיקולים שלו מפואד : בכדי שיפונו חייבים צו  

 פואד: נעבור להצבעה 
 הצבעה : מאשרים פה אחד.

 
 מבנה המועצה  201ישור הגדלת תב''ר א  2סעיף 

 ליון ₪ לבניין המועצה ,הנגב והגליל קיבלו את הערר שלנוי )פואד(: חסר מ
 ואישרו לנו מיליון ₪ 

 1יש שאלות לגבי התב''ר  
 ₪  14,983סה"כ עומד התב''ר  3

 ציוד למועצה ,יש הבטחה ממשרד לביטחון פנים שיתנו השלמה . תקציב   חסר לנו
 מבנים | מסגד, 4הבניין כולל ספריה ומבנה מועצה | הייתר שיש לנו עבור 

 מועצה ,ספריה ,מבנה עתידי( 
 5000המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל אושר מיליון ₪ לישובים עד  

 .  550מהחלטה   תושבים
 הצבעה : כולם פה אחד 

 
 דיון בשיפור פני העיר ,פינוי מדרכות פינוי מחסומים ,פינוי רכבים 3יף סע

 .למיניהם שלא בשימוש ,הפעלת תכנית תמרורים
 שיפור פני העיר הייתה ישיבה ואתם לא נכחתם רק חבר המועצה נסרה 

 מטלק נכח בשיתוף עם אנג'אז.  
 נת תוכניות  ,מינוי ממונה שפ"ע ,הכדברו על איסוף אשפה ,עלויות אשפה נסרה : 

 בשכונה החדשה יש מה לעשות עם האשפה. 
 פואד : עמותת אנגאז שייכת לוועד הרשויות ,מגייסת כספים מתורמים 
 מחו''ל במיוחד מארצות הברית ישבו עם אנשים מהכפר ואספו נתונים 

 מתושבי הכפר. 
 האני מאמין שלהם אתה חייב למנות אחראי על שיפור פני העיר. 

 
 פינוי רכבים : 

 מדבקות ונביא גרר  םעם טסט נשי 2בלי טסט  8מכוניות שצולמו   10יש 
 במידה ולא יפונו. לפינוי

 כרגע אנחנו בהכנות לפתיחת שנת הלימודים לפתיחת גן חדש. 
 . רק ביום שני הבא נדביק הודעות דרישת פינוי

 
 פינוי המדרכות והמחסומים

 אלף ₪ מחיר מוגזם.  230ע"ס  הצעת מחיר מהאשכול לפקח קיבלנו 
 . ישנה אפשרות שנאפשר לוועדה שתפקח 

 עיקר הבלגן בכביש אלזיתון . 
 פואד :ללא עלות הפחד שהפקח יאכוף עוד דברים.

 זיני : מה העלות ? 
 ? האם מקובל עליכם 

 כולם מסכימים שהוועדה תתערב. 
 שזה מהווה מפגע סביבתי  לפינוי  נוציא מכתב

 המגרש בין פואד לבין כאמל חמאדי 
 הוועדה תפעל עם כולם באותו מידה פקח  התראות ולא ענו. מספר  אנחנו הוצאנו 

 קנס. יקבל  ימים מי שלא מפנה פר התראות ואחרי מסתיתן הוועדה 



 דין אחד לכל הכפר 
 הצבעה : פה אחד  

 ה ויש אישור מהמועצה .זיני: בשכונה החדשה יש מגרש שמפנים בו אשפ
 פואד נדבר בשכונה החדשה הבן שלי של על המדרכה ואמרתי לו לפנות 

 .,חגאזי צריך לתת הנחיה לתושבים ויבקש פינוי 
 הקבלן הוא זה שהוריד את השלט בשכונה החדשה הוא חייב להחזיר אחרת 

 יקוזז מחשבונו.
 להציב שלט ,מועתסם אומר שאין תקציב. סמיח גדבאן : פניתי למועתסם

 .לן סוגיות שעד לא נפתרו מול הקב  4ד :אחריות הוא על הקבלן יש  פוא
 

 יד אל עיןגתא
 

 מכתב לתאגיד בעניין הריסוס באחריות חגאזי לבקש שיפעל מיידית בנושא
 מוקד פרסמנו את מספרו ,כל תקלה אתה חייב להודיע למוקד. 

 .םמוקד, כל בעיה ישר עונים ויש להם אנשים למקרה חירוחשוב שנודיע שיש 
 יודעים ,אנחנו צריכים לטפל בו.  םנּזיה : קו הביוב כולכ

 פואד: שמו מצלמה ,אמרו אין תקלה ,בעיה זו חוזרת אנחנו נשלח מכתב לקבלן 
 ולמהנדס  אל עין שהכין את קו הביוב בשכונה החדשה. 

 זה שטח פרטי   פינוי מחסומים יש סוגיה אצל אחמד עיד,
 אני לא יכול לעשות כלום.

 אצל משפח' עזאת המגרש שלהם צמוד לעמוד חשמל אפילו אם זה נכון 
 אנחנו ביקשנו להפוך חניה אופקית רק יהיה מקוס לרכבים ולא יפריעו. 
 הקבלן שאמור לעבוד אבל התעכב בגלל האסבסט ולפי החלטת ממשלה 

 חייבים לפנות ומחזירים את המצב לקדמותו.
 כבישים אני לא יודע אם יש אסבסט .ב

 חברי המועצה אומרים בכל הכבישים יש אסבסט.
 היום אם משהו רוצה לחפור לקו ניקוז יצא האסבסט מה שחשוב חייבים

 לנקות אותו. 
 הם עושים סקר לכל בית ואח''כ הוא מטפל כמו אצל משפחת קרש. 

 אלניס, משפ' קרש  פואד יש מחסומים ,עזאת, דאר עלי ,סרחאן ,וואפי
 מה אתם מציעים שנעשה !

 ם סאלח זיני: אני בעד שנוציא אות
 גדבאן: אני בעד 

 נסרה : צריך לשכנע את התושבים 
 נשלח מכתבים התראה לפינוי המחסומים תוך מספר ימים ,אנחנו נפעל 

 .לפירוק
 
 

 הפעלת תוכנית תמרורים
 לקבל תקצוב עבור ם חודר אמר שאושרו התמרורים ,אנחנו אמורי פואד : דועא

 תמרורים ,יש חלק מהכבישים שעדין לא הוצבו מהתמרורים . 
 יש תוכנית מאושרת לכן פנינו את המשאיות. 

 זיני: מתי מקבלים את התקציב! 
 תחבורה (  אני רוצה להסיט תקציב ממשרד אחר  

 ויכנסו את שני התמרורים ליד בניין הרווחה וסמיר אגא.  דועאא עםמחר נדבר 
 זיני: הכביש הציבורי בין רגבה לבין השכונה החדשה מחמוד עלי עד הסוף

 ]זה נתיבי ישראל | 
 קו כחול למזרעה | הגדר של מוחמד זיני ( 

 כל השכונה השתמשו בשטח לגינות.
 סמיח : זה לא מפריע לנו כל אחד והגינה שלו 



 ת כביש הליכה . זה אמור להיו
 ,סוברופואד :הצעתי כביש הליכה והתושבים 

 שהיה שטח שיפוט מטה  8621קו כחול על הגבול בדיוק והשאר עד 
 אשר 

 זיני: אם השטח בבעלות שלנו אנחנו חייבים לעשות גינה ציבורית 
 למדרון. מטרים   4פואד : אתם ראיתם שיש מקומות 

 זיני : אנחנו כמועצה לא יכולים  להתערב . 
 פואד: זה לא בשליטתנו ,מועתסם טוען שיש פגם תכנוני זה מסוכן בחורף.

 זיני: יש הרבה תלונות על המפקחים ביקשנו לשבת עם המפקחים מבקשים
 לזמן אותם לישיבה.

 
 מכתב שהוגש ע'יי העמותה לניהול תקין.-דיון בנושא השילוט  4סעיף 

 השילוט רוצים העתק מחוק עזר של    27/1/22פנו אלינו מ 
 עוד פעם שלא נתנו תשובה . 3/3/22ופנו אלינו מ
 יש חוק עזר שאתה צריך ברירת קנס הכנסת -חוק שילוט  

 אכיפה לפי תעריף -בחו''ק שישי  
 לעתירה מנהלית . אתה לא עונה לוקחים אותך 

 רוב העסקים הם במתחם חאמד סנטר ושוק פייסל,
 שלחנו לכל התושבים שיש להט עטקים בקשה לתשלום.

 יש עסקים מצליחים מאוד ,אנחנו נגבה מהס. 
 מי שיש לו השגה ונטפל בו.

 זיני : אנחנו לא נגד גביית השילוט 
 אנחנו בישיבה האחרונה אמרנו ניקח חבילה של חוק עזר 

 מחיר השילוט קבוע ואני לא יכול הנחה. 
 הייתי צריך לעדכן אותנו.

 
 

 ני ילדים ומרכז לגיל ג 4עדכון בעניין התקשרות עם משכי'ל להקמת  5סעיף 
 הרך

 כולל פיתוח +מע''מסלטי  בע"מ  התקשרות עם משכייל הקבלן הזוכה אחים
 .בולל מע''מ וניהול ופיקוח 4,554,557וניהול ופיקוח שלב א'  

 כול מע''מ וניהול ופיקות. 3,151,324שלב ב' 
 

 שקל  7,705,181סה''כ שי השלבים 
 

 ביררתי על הקבלן הוא טוב
 

 בחירת חברי המועצה לבחירת שמות לכבישים  6סעי 
 

 שמות  בחירת חברי המועצה לבחירת  6סעיף 
 החלטה פה אחד כל חברי המועצה הס חברים בוועדה .

 
 בחירת שמות לכבישים  7סעיף 

 
 שמות לכבישים  5לבחור  ם פואד :אנחנו צריכי

 שמות 10בואו נבחר עכשיו 
 השמות ישלחו אחר כך. 

 
 אומיה. כנציגה במועצת האשכול והדירקטוריון  מינוי הגזברית 8סעיף 

 



 פואד : מינוי חאג' אומיה נבחרה כנציגה במועצת האשכול והדירקטוריון
 פה אחד. םהצבעה : כול

 
 שונות  9סעיף 

 
 ב. "נעשה תכנית מיגור אלימות מהגן עד חט'בבה"ס  •
 . ל יום שישי שולחים לי תמונות לכל חלק מהכבישכב •

 
 
 
 
 
 

 מטמנת עברון 
 שכרנו שירותי עורך דין חיר נאסר ,וקמחי כיועץ בנוסף לשעות שקיבלנו 

 מאנגאז.
 גנים וכל אחד ישבץ את הבן  3ילדים יש   76נו גן חובה ויש לנו  חפת •

 שלו היכן שירצה. 
 עניין האסבסט כל אחד יודע איפה יש אסבסט שיידע אותנו ואנחנו  •

 נעדכן.
 

  WAZEבעניין 
 GISאלף שקל. אנחנו בדקנו שיש במערכת   17בעלות של  

 WAZEישלח 
 

 כיכר אלגבסיה יש עיגול צר לבין העיגול החיצוני כמו בכל המקומות המשאיות 
 יעלו על הכיכר . 

 
 22:00הישיבה ננעלה בשעה 

 
 

 

 


