
 

 13/10/2020 הישיבה התקיימה ב      5/2020 פרוטוקול  ישיבת מועצה מן המניין    

 באלמנארה.  19:30בשעה    

 נוכחים : 

 ראש  המועצה .  –עווד  פואד   .1

 .חבר מועצה  –נסרה מטלק  .2

 חבר מועצה.      -גאזי עווד    .3

 חבר מועצה.– נזיה עבדאלראזק  .4

 .חבר מועצה      -דאווד  עלי   .5

 חבר מועצה .  -חסרמי יאסין    .6

 חבר מועצה.   - סאלח זיני    .7

 חבר מועצה  –בדוי מוחמד   .8

 .חבר מועצה - מוניר עווד    .9

 

 נעדרים : 

 חבר מועצה . - גדבאן  סמיח               

 

 משתתפים :  

 גזבר  רושם הפרוטוקול. –עפיף  אל חאג  

 יועמ"ש. –חסן  חסירמי  

 מבקר המועצה  – עווד  חוסין         

         

 על סדר היום :     

 .פרוטוקול  קודם   אישור .1

 אישור תברים. .2

 מינוי ממונה גבייה ,גזבר הרשות .  .3

 שונות . .4

 

  

 



 אישור פרוטוקול קודם .  1סעיף  

 אין    -האם ישנם הערות  

 מאושר פה אחד     -הצבעה   

 

 שונות     2סעיף 

 איתי קשר אתמול וביקשו לעשות עוד מנת שיווק. משרד השיכון יצרו 

 מ"ר נמסרו   500מגרשים   17בשכונה החדשה 

   1מ"ר נמסרו למעט    600מגרשים    38

 מגרשים   17ל  12  -מגרשים נמסרו מ 49

 מגרשים לא פרסמו אותם.  12

 יחידות דיור.   14מגרשים אמורים להיבנות    17  –בכל אחד מה 

 למכור אותם למחוסר י דיור.  שיידרש באותם מגרשים ייבחר יזם 

 נדרש תעודת זכאות    -זיני 

 כן  –פואד  

 האם ישנה עדיפויות   – נזיה 

 אני לא יודע להגיד - פואד

 . היתרון של דיור למשתכן שמשב"ש קובע סטנדרט בניה ומחיר למ"ר עבור דירה 

 העניין גם ןמנהל במרכז.   -נזיה  

 כן -התשובה

 איפה החסכון? 

 החסכון שהם יוכלו למכור לתושבים מחוץ ליישוב 

 לא נוכל להתנות שיהיה לתושבי מזרעה .  -בדוי 

 תשובה היא לא ה

 ההייתה יכול לחוות מחוץ ליישוב?  -בדוי 

 כן  ,זה מכרז של משרד השיכון.   - פואד

 בנייה. כמעט  בכל היישוב שבו פרויקט מחיר למשתכן ,הדירות נמכרו לפני ה

 תה אפשרות שחלק אלה יהיו כמו שאר המגרשים ? יהאם לא הי  -בדוי 



 מדינת ישראל מעודדת בניה רוויה , היום ו והקרקע משאב חיוני.  - פואד

 אני מעדיף שכל המגרשים יישארו לתושבי מזרעה.  -נזיה 

 יהיו בניה רוויה.  7יהיו מגרשים ו   10אני מציע שה   -יאסין

מעלה כאשר בקומה הראשונה קומת מסחר עם חניון תת  מטר ו 1000של כל מגרש כ  
 קרקעי . 

בנושא זה לא נקבל החלטה אני אאסוף יותר נתונים ונביא אותם לדיון בישיבה  
 הבאה. 

 אישור תברי"ם     2סעיף 

הוגש    ₪ חט"ב מזרעה תקשוב לאומי  120,000בסך  משרד החינוך תב"ר מ .1
נגיש תוכניות רכש ופדגוגיות, האם יש    13/11/20עד   9/20אושר ב  8/20ב

 שאלות  

 הצבעה : מאושר פה אחד      

 ₪ עבור יסודי מזרעה אותו עקרון.  80,000תב"ר ממשרד חינוך  .2

 הצבעה פה אחד 

 ₪ האם יש הערות   9,000קרן חלוט משרד בטחון פנים   תב"ר .3

 הצבעה  פה אחד  

 תבר משרד הפנים  עבור טיפול בקורונה   .4

 מתשאלים מעובדי הרשות   6הכשרנו  ,₪ עבור טיפול בקורונה  96,000חילקנו   

 האם יש הערות ?     

 מאושר פה אחד  -הצבעה        

 מבנה טיפת חלב   181עדכון תב"ר  

 ₪   421,550הגדלת התב"ר 

 האם יש שאלות  

 פה אחד.  -הצבעה 

 מינוי ממונה גביה גזבר המועצה    4סעיף 

ממונת גביה היא יפה ,חדשנו את המינוי הוגשה בקשה למשרד הפנים הבקשה  
 נדחתה  

 משרד הפנים ביקש למנות את  גזבר המועצה  



 מוצע למנות את עפיף אלחאג' גזבר המועצה  

 הצבעה פה אחד 

 נוהל רישום נכס חדש   5ף סעי

מעיר כי ראוי לתת לתושב אישור  בדבר שטח החיוב שנרשם במערכת    -מטלק
 }להוסיף { 

 מציע להוסיף לטופס ההצהרה העתק ממנו.  -פואד  

מסביר לגבי מטרת הנוהל ,הנוהל בנוי שתהיה בו גם בקרה פנימית   –עפיף  
 והפרדת סמכויות  בעניןן ניהול מערך הגביה 

 מאושר פה אחד  -הצבעה  

 שונות   6סעיף 

היה אירוע של  פריקת  אשפה מה שעשה זאת בן מחמד חלים   –מחמוד בדוי  
 . 19:30חזבון האירוע היה אתמול בערב בשעה 

 מה לגבי הפלישה   – זיני 

 ,  ופירקנו  את הכלונסאות .  כן שלחנו ?    האם נשלחו מכתבים 

 גאזי עווד 

 פנה אלי תושב שאשתו נגרם לה נזק אשתו מעדה 

 גם לי נגרם נזק  -מוניר עווד  
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