
 

 

 4/2022פרוטוקול  ישיבת מועצה מן המניין                         

 בלשכת ראש הרשות   18:30בשעה      29/5 2022הישיבה התקיימה ב      

 נוכחים : 

 ראש המועצה . -. פואד עווד   1

 חבר מועצה. -נסרה מטלק   .  2

 חבר מועצה.       -גאזי עווד  .  3

 חבר מועצה.  –עבדאלראזק  נזיה .    4    

 חבר מועצה .      - דאווד  עלי  .  5

 חבר מועצה.  –בדוי  מוחמד  . 6    

 ה.חבר מועצ   - סאלח זיני   . 7    

 

 משתתפים : 

 גזברית .   - אומיה חאג'  

 רים : נעד

 חבר  מועצה .    -   חיר עווד   

 .חבר מועצה - סמיח גדבאן   

 .חבר מועצה  -יאסין    חסרמי

 .נציג ציבור     - אחמד עיד   

 על סדר היום :

 .אישור פרוטוקול קודם .1

ליד    7.אישור המועצה להסמיך את מהנדס המועצה על הפקעת כביש מס' 2
 אלצדיק   והפקעה בכביש אבו בקר  , הוואדי

 .בחירת נציגי ציבור לוועדת אלימות וסמים . 3

 עזר..עדכון תעריפי חוק 4

 . סגירת תב"רים  . 5



 . שונות .6

 

 אישור פרוטוקול קודם .  1סעיף 

 פואד : האם  יש הערות ?   

 אין הערות  

 פה אחד   מאשרים   הצבעה : כולם

כביש מס'  לאורך  אישור המועצה להסמיך את מהנדס המועצה על הפקעת   2סעיף 
 ליד הוואדי  7

החליטה להעביר את כל הפרויקטים לנתיבי אילון חייבים  משרד התחבורה פואד : 
 . כתנאי מוקדם לכניסה לעבודה הפקעה 

 המדינה מחייבת אותנו להפקיע את השטח לפני התחלת העבודות . 

 {  7יש להסמיך את מהנדס המועצה להפקיע את כביש לוואדי }כביש מס' 

 להלן  הגושים :

    תת חלקה                     חלקה            גוש

18137               28                                         303  

                          29                                         309   

 ____________________________________ 

 18138     { 209}55                                     304 

                 {204}54                                     311+308   

                            60                                      315     

                 {259}55                                     313 

 

 _________________________________________ 

 תשובות לשאלות הבהרה לחברים  

 ?  100%האם ניתן להפקיע 

   .חוז הזה מגיע פיצויילא יהיה פיצויי מעבר לא 40%במידה וההפקעה תהיה עד 

   .מטר 440מטר ואורך הכביש  220גם  ב'  ושלב מטר שלב א'   220 באורך  הכביש

 הצבעה : כולם פה אחד.

 אלצדיק  . כביש אבו בקרלאורך הפקעה תוספת על סדר היום :



 משרד התחבורה הכין תוכנית לכל הרשויות    אלצדיק בקר  הכביש השני אבו

 .חייבים להפקיע מצב קיים 

 ההפקעה לאורך כביש אבו בקר אל צדיק +אלאאודבאא+ אלמקאטע 

 .  21027,וגוש   18138גוש 

 2315התת חלקות יהיו עפ"י תווי הדרך המאושרים בתוכנית ג/

 פה אחד. מאשרים  הצבעה : כולם  

 ציבור לוועדת אלימות וסמים .בחירת נציגי     3סעיף      

 בוועדת  אלימות וסמים .  היו שני נציגי ציבור יפואד : חובה ש      

 הגישו מועמדים  הגב' אמנה עווד  ומר זיקה עבדאלראזק     

 פה אחד  מאשרים הצבעה : כולם    

 עדכון תעריפי חוק עזר.  4סעיף      

 תושבים .ל פואד : משרד הפנים מחייב אותנו לבצע חוקי עזר הטלת כספיים   

  : נזמין   מבקש  פואד          לצלם את חוקי העזר ולשלוח את החוקים לחברי המליאה  
 מקצוע שהכין את חוקי העזר שיסביר את עניין חוקי העזר.  את האיש 

 

 2022סגירת תב"רים לשנת   5סעיף 

מס'   
 סידורי 

תקציב  שם התב"ר   תב"ר  מס' 
 מאושר 

 גרעון   ביצוע 

הנגשת מועדונית   142 1
 משפחתית מזרעה

50,626 50,626  _____ 

הנגשת מגרש   143 2
 ספורט שכונה 

34,680 34,680  ______ 

הנגשת מחלקת  154 3
 שירות פסיכולוגי 

29,267 29,267  ______ 

 _______  130,000 130,000 תכנית אב לישוב  159 4

 _______   179,198 179,198 ייעוץ תפעולי  171 5

      

רכישת ציוד לבית  199 7
 הקשיש 

198,415 198,415  ______ 

קרן  לשטחים  214 8
 פתוחים  

1,340,000 1,340,000  ________ 



עיצוב  מרחבי  215 9
 למידה 

  M21 

118,819        118,819  ________ 

עיצוב מרחבי  218 10
 למידה 

M21 

118,265 118,265   _________ 

חדש מול ישן   219 11
 משב"ש 

187,498 187,498  ________ 

השלמת בית קברות   225 12
 מוסלמי 

223,775 223,775  _________ 

מרחבי הכלה בי"ס  227 13
 יסודי 

57,126 57,126  __________ 

תכנון ופיקוח  228 14
 שדירוג בי"ס 

127,797 127,237  __________ 

 ________  50,000 50,000 קרן  חילוט  229 15

פעולות הבטחה   230 16
 וציוד 

8,000 8,000  ________ 

ציוד וריהוט  231 17
לכיתות חדשות 

 חט"ב 

205,234 205,234  ________ 

ציוד למועדונית   232 18
 חדשה 

51,562 51,562  ________ 

 ________  30,000 30,000 הנגשת כיתות שמע  234 19

 __________  50,000 50,000 מרחבי הכלה חט"ב  239 20

 בי"ס יסודי מזרעה 240 21

21 M 

80,000 80,000  ____________ 

 בי"ס חט"ב  246 22

21 M 

80,000 80,00  ______________ 

 ____________  62,000 62,500 שיפוץ מחסן חירום   247 23

מתן מענה לאיומי   248 24
 סייבר  

37,669 37,669  _______________ 

ציוד מיגון בסיסי  249 25
 קורונה 

35,000 35,000  _____________ 

תקשורת עם   250 26
 תושבים קורונה 

58,000 58,000  ______________ 



תגבור פיקוח ערוני   251 27
 קורונה 

39,578 39,578  ______________ 

תגבור מוקדן חמ"ל  252 28
 רשות קורונה 

23,550 23,550  ___________ 

מכשרי  קשר    255 29
 חירום 

61,705 61,705  ________________ 

מערכת כריזה ושער  259 30
 פשפש  

18,311 18,311  ___________ 

סימון כבישים  263 31
 והתקני בטיחות  

123,400 123,400  _____________ 

 _____________  100,00 100,000 הצללת גנים   269 32

השלמת  עבודות  273 33
 במבנה אם וילד

150,000 150,000  _____________ 

 

 

 עה : כולם  מאשרים פה אחד  בהצ  

 

 שונות   6סעיף 

 להסיר את המכשולים בלווי עובדי רשות ומשטרה.  –מכשולים   •

פחי אשפה  יש בעיה של חניה ואנשים  שמים את הפח האשפה לשמור על   •
 החנייה . 

סאלח זיני מציע לסמן את פחי הזבל בזה נתחיל ,מעדיף גם שנבוא  עם   •
 הצעות לפתרון הבעיה.

 ועדת תכנון ובנייה תתערב }האחריות בשימוש בשטח ציבורי {  •

 חברי המועצה יערכו סיור ברחבי הכפר   •

 .לישיבה הבאה להעביר תברים בביצוע  •

 

 20:50הישיבה ננעלה       

 

 

 

 


