
 

 

 

 בלשכת ראש המועצה   6/11/2022התקיימה    9/22פרוטוקול ישבה  מן המניין  שמספרה 

 נוכחים :

 ראש המועצה  -פואד עווד  

 חבר המועצה  -נסרה מטלק  

 חבר מועצה -דאוד עלי 

 חבר מועצה  -נזיה עבדאלראזק  

 חבר מועצה -סמיח גדבאן 

 חבר מועצה  –זיני סאלח 

 

 :יםנעדר

 חבר מועצה  -עווד   גאזי

 חבר מועצה -חיר עווד 

 חבר מועצה   -חסרמי יאסין 

 חבר מועצה  –בדוי מוחמד 

 

 :משתתפים 

 גזברית -אומיה חאג' 

 יועמ"ש  -חליל גדבאן  

 

 : על סדר היום

 .אישור פרוטוקול קודם .1

הרשאה ממשרד ₪  1,679,342ביצוע קירות דיפון ונחל בית העמק ע"ס  .אישור פתיחת תב"ר2
 השיכון.

 .פיצול בין מחלקות רווחה ולמחלקת חינוך בהתאם להוראות משרד הפנים.3

 .שונות .4

 אישור  פרוטוקול קודם  1סעיף 

 פואד שואל האם יש הערות לגבי הפרוטוקול הקודם ?

 הצבעה: כולם פה אחד 

 

 

 



 

 

 הרשאה ממשרד הבינוי והשיכון ₪  1,679,342פתיחת תב"ר  לקירות דיפון ע"ס  2סעיף 

 . 8העבודה מתבצעת מהצד הדרומי  עד כביש  

 יש עדיין שאלות לגבי הפרויקט 

 להתחיל בפרויקט.משרד השיכון התחייב לבצע והמועצה לחצה 

 הצבעה : כולם פה אחד 

 

 חינוךהפרדה בן מחלקת רווחה למחלקת  3סעיף 

 .תה שנים מאילוצי תקציביההפרדה תתבצע לפי תנאי משרד הפנים ,הבקשה הזו הי

 יש הרבה תוספות לחינוך תכנית גפן, מעונות יום דרך החינוך .

 ₪ אלף  300,והחטיבה ₪ אלף  700תקציב יסודי 

בודקים יש פרויקט לאיכות הסביבה ועניין אלימות בבי"ס ,אנחנו עורכים סקר להוריד ,ואנחנו 
 תוצאות .

 ההפרדה תהיה כדלקמן :

 לאחר ישיבה עם אכרם ביקש שיהיה מנהל מחלקת חינוך 

 הגענו להחלטה .משרד הרווחה ביקש להפריד והיום 

 תנאי העסקתו לא תיפגע מחלקת רווחה צריכה מישרה מלאה למנהל הבטחה של המשרד ,

 משרה . 75%פרסמנו מכרז 

 הצבעה : כולם פה אחד 

 

 שונות   5סעיף 

 מטמנה

 נתלווה לצוות מועתסם השאם גדבאן  ,אני וארבעה יועצים }קמחי, יעל, ברוך ,שולה {

 ערכנו סיור במטמנה .

יש ברכות שטופים }המיץ של האשפה מתנקז שם { זה מקור הריח ,עברון עשו כיסוי גומי סגור, 
 לפעמים יש רוחות . 

 ,התחילו להאשים שאנשים ממזרעה שחיבלו .שקרעו את הכיסוי הראו לנו שיש אנשים 

 מברכת התשטיפים אין בעיות ריח.

  מזרעה וזה מפזר רוח נעים.קו נושר ריחות ,חבל מקביל לנהרייה ,היום יש קו מול 

 .בסוף היום שמים גומי פלסטיק הטענה שזה עושים מאמץ להוריד מהריח 

 יוצא גז  הם ביקשו מפת צינורות רוצים לבדוק האם בכל המקומות -גז 

  מאוד יש קשת שבודקת אם משהוא יש בדיקה פנזום אם יש שריפה באשפה זה מסוכן
 שרוף ברכב .

 



 

 

  הרכבת הארובה לנטרול חומר מסוכן 

  התחילו לנטוע עצים בכיוון מזרעה.נטיעת עצים זה מוציא ריח טוב מצד נהרייה ועכשיו 

 

 

  נבקש מהמשטרה שיעשו ביה"ס חט"ב ועד ההורים מבקש להעסיק שומר בביה"ס,
דוחות לילדים עם אופנוע פרסמנו שנוציא פליירים ונבקש נוכחות לשיטור קהילתי 

 בשעות אחה"צ .
 

  לרכב על אופנוע חשמלי. 16ע"פ חוק אנחנו לא יכולים למנוע מהילדים מעל גיל היום 
 

  בממ"ד .,אמרתי שזה מחייב להיתר אולי להקצות מקום  לתפילה בבית הספר 
 

  לספרים.₪ אלף 30ההורים מבקש ועד 
 

 .קירוי החצר האמצעית ביקשתי שיקבעו עם המהנדס 
 

  בטיחות בכפר נעסיק ממונה בטיחות דרך חשבונית 
 

 .אנחנו נעסיק שומר דרך חברת שמירה 
 

 לעקבה. 20/11/2022עד  17/11/2022הצעת מחיר לטיול לחברי המועצה  מה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


