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יום חמישי  22אוקטובר 2020

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' 20
בבניין המועצה ביום ד'  21/10/2020בשעה 12:00

חברי מועצה נוכחים:
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה
חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה
חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה
שיח אברהים אלעמור – חבר
סאלם אמטיראת – חבר
אברהים אלדדא – חבר
סאלם אבו רביעה – חבר
מחמד אבו עג'אג' – חבר
חליל אלג'ויני – חבר
סאלם אבו עוביידה – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
מוסא אבו חאמד – חבר
ראיד אלענאמי – חבר
מוזמנים נוכחים:
עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה ,מרדכי ביטון – גזבר המועצה ,מחמוד אזברגה –
ע.מהנדס המועצה ,סולטאן אלקרעאן -מ.מ .מחינוך סאלם סרור-דובר המועצה
על סדר היום

 .1עדכונים של ראש המועצה.
עו"ד עבד אלעזיז :שלום לכולם ,המועצה עברה למסלול ירוק בעניין הקורונה ,יש
לרגע זה  5מאומתים ,גני ילדים נפתחו ,לאט לאט אנחנו חוזרים ללימודים ,מתכוננים
להחזיר בתי ספר היסודיים הנושא נבדק מול משרד החינוך ומול מח' חינוך ובשיתוף
עם משרד הבריאות .נעבור לסדר יום.

 .2אישור פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' .19
סאלם אבו רביעה  :כן  ,יש תיקונים
הישיבה נקבעה ליום שלישי  6/10ולא ליום חמישי .
עמ'  – 2נגיעה לסדר היום.
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עמ'  – 4מממן.
עמ'  - 7פונקציה מקצועית.
עמ'  – 10מממן את ההעסקה.
עו"ד עבד אלעזיז :תודה רבה על ההערות ,הנוסח יתוקן בהתאם.
הצבעה  :פה אחד .
החלטה  :פרוטוקול מליאת מועצה מס'  19לאחר התיקונים מאושר פה אחד.

 .3אישור פתיחת תב"רים לפי הרשימה המצ"ב.
-

פתיחת תב"ר מס'  582אחזקת ישוב וגינון  2020על סך  ₪280,000ממשרד
הפנים.
עו"ד עבד אלעזיז :תב"ר שהיה בישיבה הקודמת וצורפה הרשאה תקציבית לסדר
יום.
מי נגד ,יש לכם הסבר למה אתם מתנגדים  ,אני רוצה הסבר ,אחד אחד.
חליל :בגלל שאתה עושה את הישיבות בשעה  8בבוקר ,ב 10-בבוקר ,ב12-
אנחנו אנשים שעובדים ומפרנסים את המשפחות שלנו .עושים את החברות
בהתנדבות
יש החלטת מועצה לקיים את הישיבות אחרי השעה  .15:00אתה עושה את
הישיבות דווקא.
עו"ד עבד אלעזיז :חס וחלילה לא עושים דווקא ,ונתנו מענה בכתב ,קיבלתם
תשובה בכתב.
חליל :אנחנו מסיימים בשעה  15:30עבודה ,אחרי שעה  15:30נעשה ישיבות.
עו"ד עבד אלעזיז :לזה קיבלת תשובה בכתב ,אין לי מה להעיר לזה.
חליל :תשובה לא מספקת
אברהים :אותו נימוק
חמאד :כנ"ל
מחמד :לגבי ההרשאות
עו"ד עבד אלעזיז :תתייחס לתב"ר הזה
מחמד :כן לתב"ר הזה  ,לא צרפתם הרשאה.
עו"ד עבד אלעזיז :צורפה הרשאה לסדר יום.
מחמד :למה צריך להביא תב"ר שלוש ארבע פעמים ואחרי זה בפעם השלישית
כשהישיבה נקבעה לשעה  10:00וב 11:00-או  ,12:00למה רק אז מביאים את
ההרשאה.
עו"ד עבד אלעזיז :ההרשאה צורפה לסדר יום מהתחלה ויש לך מס' התחייבות
מחמד :בפעם הראשונה הייתה?
מורדי :בישיבה הראשונה הייתה מכיוון שישיבה זאת נדחית יצא רק הזימון כי כל
החומר כבר נשלח בזימון הראשון .אתם יכולים לבדוק גם במייל ובתאים ולמי יש
לו אאוטלוק גם מופיע באאוטלוק.
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מחמד :החומר הזה מהתאים וגם בפעם הראשונה מהתאים.
עו"ד עבד אלעזיז :אני ראיתי את ההרשאה נשלחה לכולם גם בקבוצת וואטסאפ,
תסתכל בקבוצה.
עו"ד עבד אלעזיז למחמד :אתה מתנגד לתב"ר?
מחמד :כן
עו"ד עבד אלעזיז :יש לך טיעון חוץ ממה שאמרו?
מחמד :לא ,זה הטיעון שלי .הרשאות שיהיו ביחד עם הזימונים.
ראיד :מתנגד כנ"ל
סאלם אבו רביעה :ההתייחסות שלי כך ,הנהלת המועצה בין קואליציה אופוזיציה
אמור להיות על שיתוף פעולה וכבוד הדדי למען טובת הציבור שזאת מטרת על
אנחנו לפני חודש עפ"י החוק
עו"ד עבד אלעזיז :תגיד למה מתנגד לתב"ר
סאלם אבו רביעה :אל תגיד לי מה לומר
עו"ד עבד אלעזיז :תתייחס לתב"ר הזה
סאלם אבו רביעה :ביקשת הסבר אני רוצה לתת הסבר ,בקשנו לפני חודש בקשה
עפ"י דרישה
עו"ד עבד אלעזיז :יש זמן לזה אני אקבע את הישיבה בזמן המתאים
סאלם אבו רביעה :אתה לא תקבע מה להגיד
עו"ד עבד אלעזיז :אני לא קובע לך מה להגיד ,תתייחס לתב"ר
סאלם אבו רביעה :ביקשת התייחסות ,זאת ההתייחסות שלי .לפני חודש ביקשנו
ישיבה עפ"י דרישה ,לצערנו עד היום לא נקבעה ישיבה ,לכן אנחנו רואים
בהתייחסות הזאת התעלמות מהאופוזיציה שהיא רוב חברי המועצה היום.
האם העבודה בוצעה או לא בוצעה ,מורדי?
עו"ד עבד אלעזיז :לא בוצעה עבודה.
מורדי :מה פתאום לא בוצע כלום.
סאלם אבו רביעה :על כן מתנגד לתב"ר
סאלם אמטיראת :כנ"ל נגד
סאלם אבו עוביידה :כנ"ל נגד
עו"ד עבד אלעזיז ,חאלד אבו עגאג ,שייח אברהים אלעמור ,מוסא אבו חאמד,
חמיד אבו חמיד  -בעד
הצבעה  5 :חברים בעד 8 ,חברים נגד .
החלטה  :פתיחת תב"ר מס'  582לא מאושרת ברוב קולות .
-

פתיחת תב"ר מס'  583הקמת מבנה יביל בי"ס תל אלמלח על סך ₪ 70,00
ממשרד החינוך.
עו"ד עבד אלעזיז :יש התחייבות ויש הרשאה.
הצבעה:
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עו"ד עבד אלעזיז ,חאלד אבו עגאג ,שייח אברהים אלעמור ,מוסא אבו חאמד,
חמיד אבו חמיד  -בעד
עו"ד עבד אלעזיז :מי נגד ותנו לי הסבר בבקשה.
חליל :נגד ,לא רוצה לתת הסבר.
אברהים אלדדא :נגד ,לא רוצה לתת הסבר.
חמאד אבו ואדי :נגד.
מחמד לראש המועצה :אני אישית מעכשיו נגד כל התב"רים את ההסבר
והנימוקים על כל סעיף וסעיף תקבל אותו מופנה אלייך ישירות.
עו"ד עבד אלעזיז :אני רוצה לקבל התייחסות במליאה ,מי שלא יתייחס עכשיו אין
מה להתייחס.
מחמד :אנחנו לא בועדת חקירה.
עו"ד עבד אלעזיז :אתה לא רוצה להתייחס תצביע נגד וזהו.
ריאד :כמובן מתנגד.
עו"ד עבד אלעזיז :יש לך הסבר למה?
ראיד :לא.
סאלם אבו רביעה :קודם כל אמרנו את זה בישיבה הקודמת רצוי מאוד לא להכניס
קרוונים לבתי ספר עם מבני קבע זה אחד.
עו"ד עבד אלעזיז :זה שיש בית ספר אחד עשרה קרוונים עשרים שנה שכחת?
סאלם אבו רביעה :שתיים לפני חודשים היינו בועדת מכרזים על הקמת מוקד
רואה בבית הספר תל אלמלח אני שאלתי את מר חמיד אבו חמיד חבר המועצה
ויו"ר ועדת מכרזים וגם מורה בבית הספר ,האם יש לכם עודף מקום כדי לשים את
המוקד הרואה שם? אמר לי ,כן יש לנו מקומות ,עכשיו התב"ר שאין מקומות בבית
הספר.
חמיד :לא אמרתי ,המוקד במקלט.
סאלם אבו רביעה :שלוש נבנה אגף שלם בבית הספר אלאמל יש שם חדרים
פנויים שאפשר להעביר את התלמידים לבית הספר אלאמל.
עו"ד עבד אלעזיז :בית הספר מלא.
סאלם אבו רביעה :אבל יש את התיכון שם.
עו"ד עבד אלעזיז :אתה לא מעודכן שלומדים בקפסולות.
סאלם אמטיראת :כנ"ל נגד.
סאלם אבו עוביידה :כנ"ל נגד.
 5חברים בעד 8 ,חברים נגד .
החלטה  :פתיחת תב"ר מס'  583לא מאושרת ברוב קולות .
-

הגדלת תב"ר מס'  552בינוי  2כיתות גן שכ'  48בסך  ₪ 300,000מקרן לעבודות
פיתוח.
הגדלת תב"ר מס'  551בינוי  2תות גן שכ'  45בסך  ₪ 200,000מקרן לעבודות
פיתוח.
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הצבעה:
עו"ד עבד אלעזיז ,חאלד אבו עגאג ,שייח אברהים אלעמור ,מוסא אבו חאמד,
חמיד אבו חמיד  -בעד
עו"ד עבד אלעזיז :מי נגד?
חליל :נגד ,אני לא חייב להסביר.
אברהים :נגד ,אותו הדבר.
חמאד :נגד ,אותו הדבר.
מחמד :נגד ,אני אעביר את ההתייחסות שלי בכתב כחבר מועצה וכיו"ר ועדת
ביקורת.
ריאד :נגד ,כנ"ל.
סאלם אבו רביעה :ההתייחסות שלי כזאת ,בדרך כלל הנוהל התקין שמאשרים
תקציב בין אם זה תב"ר ובין אם זה תקציב רגיל ,אח"כ מבצעים את העבודה,
במקרה שלהלן העבודה כבר בוצעה.
עו"ד עבד אלעזיז :לא ,לא בוצעה עבודה.
מורדי :לא בוצעה.
סאלם אבו רביעה :למה מגדילים את התב"ר כאשר לא בוצעה עבודה?
עו"ד עבד אלעזיז :כי המהנדס אומר שלא מספיק התקציב שמתקבל ממשרד
החינוך.
סאלם אבו רביעה :יצא מכרז?
מורדי :כן
סאלם אבו רביעה :לפי תוצאות המכרז התקציב המאושר לא מספיק?
מורדי :לא ,ההרשאה שקיבלנו לא מספיקה בגלל זה ביקשנו הגדלה.
סאלם אבו רביעה :מאיפה אתה לוקח את הכסף?
מורדי :מקרן לעבודות פיתוח.
סאלם אבו רביעה :קרן לעבודות פיתוח עם כל הכבוד צריך לייעד אותה לדברים
אחרים כמו השתתפות עצמאית ולא להשלמת תב"רים.
מורדי :ניתן להשתמש בקרן לעבודות פיתוח בכל פרויקט לפי דרישות המועצה.
עו"ד עבד אלעזיז :סולטאן בעבר לא השלמתם מקרן לעבודות פיתוח בבה"ס
חמאד השלמתם מהקרן ,גן בשכונה  31השלמתם מהקרן.
סולטאן :תוספות הנדסיות ,מוחמד יכול לתת הסבר.
מורדי :בישיבה האחרונה אשרנו גן .30
עו"ד עבד אלעזיז :אני זוכר שאישרנו  ₪ 400,000לגן לבית ספר חמאד מהקרן
לא מזמן ,פשוט חבר'ה צריך להתיישר ,לאשר גן אחד וגן שני לא.
מוסא :אנחנו כבר שנתיים מאשרים תב"רים ,מה קרה הפעם? הכל בגלל הנהלת
בית הספר.
עו"ד עבד אלעזיז :תחכה מוסא.

5

مجلس كسيفه المحلي -ص.ب 6421 .بئر السبع  84162هاتف  08-6591320 :فاكس08-9972731 :
מועצה מקומית כסיפה -ת.ד 6421 .ב"ש  , 84162טל , 08-6591320 :פקס08-9972731 :

מוסא :לא ,אני רוצה לדבר אני לא הפרעתי לאף אחד .אני רוצה לדבר .שנתיים
האופוזיציה מצביעים איתנו על התב"רים עד לפני חודש על רקע הנהלת בית
הספר שדרש אותה אלדדא שהתנגד לו סאלם לפני זה.
חליל :למה אתה מערבב דברים?
מוסא :סאלם שנתיים מרים את היד לפנינו להצבעה על התב"רים ,פתאום אחרי
הסיפור של הנהלת בית הספר ,הכל נהפך לאופוזיציה ,נגד ,נגד למה? אתם
עוצרים ישוב בגלל בית ספר ,אבו אנואר (אברהים אלדדא) ישב שנה והוציאו אותו
ממנה.
סאלם אבו רביעה :ההצבעה נגד היום ,היא לא רק התייחסות לדברי חבר
המועצה מוסא אבו חאמד לא רק חברי אופוזיציה ,גם חלק מחברי הקואליציה
הצטרפו אלינו.
חליל :אין צורך בהסבר בוא נסיים את המליאה ונצא.
אברהים :אין שום קשר למה שאמר מוסא אבו חאמד.
מוסא :כל הקשר לבית ספר.
 5חברים בעד 8 ,חברים נגד .
החלטה  :הגדלת תב"ר מס'  552ו 551-לא מאושרת ברוב קולות .
-

הגדלת תב"ר מס'  523שיפוץ וריהוט מח' חינוך במועצה ,בסך  ₪ 100,000מקרן
פיתוח ,בסה"כ התב"ר . ₪ 370,000
הצבעה:
עו"ד עבד אלעזיז ,חאלד אבו עגאג ,שייח אברהים אלעמור ,מוסא אבו חאמד,
חמיד אבו חמיד – בעד
עו"ד עבד אלעזיז :מי נגד?
חליל :נגד.
עו"ד עבד אלעזיז :יש הסבר?
חליל :אין לי הסבר.
אברהים :נגד ,אחרי הדיבור של מוסא אין לי הסבר.
מוסא :האמת מכעיסה.
עו"ד עבד אלעזיז :סבלנות מוסא ,אברהים לא לכעוס.
מוסא :שנתיים שואלים אותנו איך האופוזיציה ,אומרים שאין אופוזיציה וכולנו ישוב
אחד ואין לנו אופוזיציה ,בגלל בית הספר כולם אופוזיציה.
אברהים :העניין לא בית הספר ,העניין הוא כבוד.
מוסא :הכל בגלל בית הספר בשל משכורת של , 10,000פוגעים בכל הישוב,
תשתיות ,גנים הכל.
עו"ד עבד אלעזיז :אברהים הכבוד שלך במקומו שמור.
חמאד :נגד.
מחמד :נגד ,תקבל בכתב.
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ראיד :נגד ,כנ"ל בכתב.
סאלם אבו רביעה :קודם כל בתב"ר הזה צריך לשנות את השם שלו לשיפוץ
מחלקות אחרות ,זה אחד .שתיים לדעתי העבודה כבר כולה בוצעה ,מורדי לפני
שנה.
מורדי :לא ,לא מאלה.
סאלם אבו רביעה :שלוש לוקחים  ₪ 100,000כדי לשים פרקיט במועצה
ולהשאיר גנים שרופים כבר כמה חודשים ,אני הייתי מייעד את הכסף הזה לגנים,
אני מציע לקחת את הכסף הזה לשיפוץ הגנים בשכונה  30שעד עכשיו סגורים
אחרי השריפה ,אנחנו כולנו נתמוך בהצעה.
סאלם אמטיראת :כנ"ל ,נגד.
סאלם אבו עוביידה :כנ"ל ,נגד.
 5חברים בעד 8 ,חברים נגד .
החלטה  :הגדלת תב"ר מס'  523לא מאושרת ברוב קולות .
-

הגדלת תב"ר מס'  570רכישת  10מבנים יבילים לחט"ב צומח חדש ,בסך
 ₪ 1,000,000מקרן פיתוח ,בסה"כ התב"ר . ₪ 2,447,000
הצבעה:
עו"ד עבד אלעזיז ,חאלד אבו עגאג ,שייח אברהים אלעמור ,מוסא אבו חאמד,
חמיד אבו חמיד – בעד
עו"ד עבד אלעזיז :מי נגד?
חליל :נגד בלי הסבר.
אברהים :נגד בלי הסבר.
חמאד :נגד בלי הסבר.
מחמד :נגד ,הסבר יוגש בכתב.
ראיד :נגד ,הסבר יוגש בכתב.
סאלם אבו רביעה :בתב"ר הזה אנחנו פנינו  7חברי מועצה בכתב לגזבר המועצה
ומהנדס המועצה ,לקבל הסברים ,מסתבר שנחתמו הסכים וחוזים ונחתמו הזמנות
בוצעו עבודות כאשר התב"ר מאושר בסך  1,400,000והביצוע וההסכמים והחוזים
עולה על  5מיליון  ₪ואמרנו את זה בישיבה הקודמת לא יכול להיות דבר כזה,
אנחנו לא נאשר את זה רטרו אקטיבי.
סאלם אמטיראת :נגד ,כנ"ל.
סאלם אבו עוביידה :נגד ,כנ"ל.
 5חברים בעד 8 ,חברים נגד .
החלטה  :הגדלת תב"ר מס'  570לא מאושרת ברוב קולות .

-

הגדלת תב"ר מס'  1035פרויקט יועצים החלטה  ,2397בסך  ₪ 110,000מקרן
פיתוח ,בסה"כ התב"ר . ₪ 530,000
הצבעה:
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סאלם אבו רביעה :אפשר לקבל רשימת יועצים ,מורדי?
מורדי :כן ,הסברתי את זה בישיבה הקודמת ואני אסביר עוד פעם ,מדובר בתב"ר
שהתחילו אותו בזמנו ולא עשו את הנוהל מסודר דרך חברת הבקרה ,התקשרו עם
עו"ד זליכה לועדת גבולות ,התקשרו עם עו"ד שוורץ בנושא ועדת הגבולות ,אנחנו
בזמנו הגשנו חו"ד לועדת הגבולות מפעלי ים המלח כדי להכניס אותנו בחלוקת
הכנסות.
עו"ד עבד אלעזיז :המטרה לקבל עוד הכנסות ,בסה"כ אתם פוגעים במועצה ,אני
רוצה לציין בפניכם פנינו לקבל מעיריית באר שבע ,סורוקה אוניברסיטה ,יש
מקומות שאנחנו רוצים לפנות אליהם וגם כאן בסביבה שלנו יש מקומות שנפנה
אליהם ,בסה"כ דרישה הכנסות לקופת המועצה ,אתם מתנגדים לתת הסבר.
חליל :אני חושב שיש יו"ר אופוזיציה שקוראים לו סאלם אבו רביעה ,שאנחנו
מתנגדים ,אנחנו מתנגדים והוא ייתן את ההסבר.
אברהים :כנ"ל ,מתנגד.
חמאד :כנ"ל ,מתנגד.
מחמד :מתנגד ,הסבר בכתב.
ראיד :מתנגד ,הסבר בכתב.
סאלם אבו רביעה :קודם כל אני רוצה את רשימת כל היועצים שבפרויקט הזה,
אח"כ אנחנו נשקול אם להצביע בעד או לא.
שמת לב מורדי מה אמרתי? כל היועצים.
מורדי :כן ,יש ארבעה יועצים ,שוורץ זליכה ,אלי עצמון ושלמה בוימסטר יועץ
ביטחון.
עו"ד עבד אלעזיז :כולם מהתקופה שלך.
סאלם אבו רביעה :שיצרף הרשימה לישיבה הבאה ,כבר הצבענו.
 5חברים בעד 8 ,חברים נגד .
החלטה  :הגדלת תב"ר מס'  1035לא מאושרת ברוב קולות .
-

הגדלת תב"ר מס'  1046הקמת מחלקת שפ"ע ,בסך  ₪ 195,000ממשרד הפנים,
בסה"כ התב"ר . ₪ 455,000
עו"ד עבד אלעזיז :מי נגד?
חליל :נגד.
אברהים :נגד.
חמאד :נגד.
מחמד :נגד.
ראיד :נגד.
סאלם אבו רביעה :הקמת מחלקת שפ"ע מדובר פה בפרויקט מהחלטת ממשלה
 2397זה פרויקט מממן ממשרד הפנים לתקופה קצובה.
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עו"ד עבד אלעזיז :אבל אנחנו נביא עוד כסף לקופת המועצה ,יהיה לנו עוד
תוכניות חומש וכו' ,זה מוקצה ל 5-שנים בסיום יהיו עוד החלטות או הכנסות.
סאלם אבו רביעה :זה מקרן לעבודות פיתוח מורדי?
מורדי :לא
סאלם אבו רביעה :כאשר תסתיים התקופה הקצובה שוב יועמס על השוטף של
המועצה ,אנחנו לא מעוניינים להעמיס על המועצה.
עו"ד עבד אלעזיז :המועצה לא צריכה לעבוד אך ורק על קופת המועצה או
המענקים של משרד הפנים ,אנחנו צריכים לדעת איך לייצר כסף ואיך להביא
לקופת המועצה כסף .לא כל הזמן המועצה תשען על משרד הפנים יש מה לעשות
אנחנו עובדים להביא עוד הכנסות.
סאלם אבו רביעה :זה שוטף של המועצה?
עו"ד עבד אלעזיז :השוטף של המועצה יגדל.
סאלם אבו רביעה :לך תדע מה יהיה ,קיצוצים וכו'.
 5חברים בעד 8 ,חברים נגד .
החלטה  :הגדלת תב"ר מס'  1046לא מאושרת ברוב קולות .

 .4אישור סגירת תב"רים לפי הרשימה המצב.
הצבעה:
סאלם אבו עוביידה :נגד.
מחמד :נגד.
חליל :נגד.
אברהים :נגד.
עו"ד עבד אלעזיז :סאלם במקומך הייתי מתנגד לסגירה.
סאלם אבו רביעה :דיברתי עם מורדי הוא מעוניין בסגירה.
 9חברים בעד 4 ,חברים נגד .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת הגדלת התברים בגירעון מקרן עבודות פיתוח
וסגירת כל תב"רים לפי הרשימה המצ"ב .

 .5אישור הלוואה ממפעל הפיס לצורך התקנת מערכות סולאריות.
הוסר מסדר יום

 .6אישור הגדלת היקף חוזה למכרז מס'  14/2019ב"ס אלאנלדוס בניית שלב
ג'
הגדלה ב 29%-מסכום  ₪ 4,576,503ההסכם יהיה בסכום של ₪ 5,894,526
 .7אישור הגדלת היקף חוזה למכרז מס'  15/2019ב"ס אלאמל בניית שלב ג
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הגדלה ב 39%-מסכום  ₪ 4,789,058ההסכם יהיה בסכום של ₪ 6,656,565
להשלמת עבודות.
מחמוד :תוספות הנדסיות שמגיעות לבתי הספר וצריך לבצע אותם בפועל כדי שנוכל
לקבל את הכסף.
חאלד :איזה עבודות ומאיפה הכסף?
מחמוד :הכסף ממשרד החינוך ,עבודות זה תוספות של שיפוע ,תוספות גדלים,
שטחים ,קירות.
חאלד :למה לא לקחתם את זה מראש?
מחמוד :הכסף הזה לא מגיע מראש זה אחרי גמר הבנייה.
עו"ד עבד אלעזיז ,חאלד אבו עגאג ,שייח אברהים אלעמור ,מוסא אבו חאמד,
חמיד אבו חמיד – בעד
חליל אלג'ויני ,אברהים אלדדא ,חמאד אבו ואדי ,מחמד אבו עג'אג' ,ראיד
אלענאמי ,סאלם אבו רביעה ,סאלם אמטיראת ,סאלם אבו עוביידה  -נגד
 8חברים נגד  5 ,חברים בעד.
החלטה :הגדלת היקף החוזה לא מאושרת ברוב קולות.
עו"ד עבד אלעזיז :אתם פוגעים פגיעה קשה מאוד בפיתוח הישוב ,אתם פוגעים
במוסדות החינוך ,בשביל זה אתם כל הזמן תופסים את הדגל שיפור מערכת החינוך,
הילדים שלנו ,רוצים לשמור על הילדים שלנו ,זאת פגיעה מאוד קשה לשלבים של
בניית  2בתי ספר שגם הסתיימו ונמסרו למועצה וצריך לפתח את השטחים מסביב
בית הספר .לכן אני מבקש הסבר לפי התור
חליל :אין לי הסבר יש יו"ר אופוזיציה הוא ייתן הסבר.
אברהים :כנ"ל ,יו"ר האופוזיציה ייתן הסבר.
חמאד :כנ"ל ,יו"ר האופוזיציה ייתן הסבר.
מחמד :אני מגיש בכתב.
ראיד אלענאמי :בכתב.
סאלם אבו רביעה :אנחנו מצפים לשיתוף פעולה ולא נקבעה פגישה עפ"י דרישה,
אנחנו ההתנהגות שלנו תהיה התנהגות כזאת.
עו"ד עבד אלעזיז :אתה יכול להגיד לי הסבר קטן ,מצד אחד אתה מתנגד ליבילים לא
בנייה זמנית אנחנו רוצים בניית קבע ,מצד שני יש פרויקטים בבניית קבע ואתם גם
מתנגדים ,תן לי הסבר באמת.
סאלם אבו רביעה :עם כל הכבוד אני לא בתחקיר ולא בחקירה ,את שלי אמרתי.
עו"ד עבד אלעזיז :אתה לפני דקה אתה אומר ,אתה ראש מועצה  20שנה מבין עניין
ויו"ר האופוזיציה.
סאלם אבו רביעה :אתה ראש המועצה שנתיים ,שיתוף פעולה עם האופוזיציה חשוב
מאוד ,בקשנו ישיבה ע"פי דרישה לא קבעתם אותה מה אתם רוצים?
עו"ד עבד אלעזיז :אני אקבע אותה אל תדאג.
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סאלם אבו רביעה :ואנחנו נצביע מתי שאנחנו רוצים.

 .8אישור החלפת שמות רחובות ביישוב.
הצעה להחלפה סלאח אלדין במקום מיאדין.
הצבעה  :פה אחד.
החלטה  :החלפת שם הרחוב בישוב מאושר פה אחד.

 .9אישור מליאת המועצה לתכנית חומש למפעל הפיס להקדמת מענקים
לשנים  2019-2023לפי הטבלה המצ"ב.
הוסר מסדר יום

.10

אישור מליאת המועצה לקידום התוכניות המצ"ב באמצעות אדריכל יוסי

אבריאל
 - 652-0647099מגורים ומבני ציבור בשכונה  ,20כסיפה
 - 652-0660415שכונת המרכז  -מרכז אזרחי ותוספת מגרשי
מגורים ,כסיפה
 - 652-0671735תוספת מגרשי מגורים בשכונה  31מזרח  ,כסיפה.
הוסר מסדר יום.
עו"ד עבד אלעזיז  :תודה רבה ,הישיבה ננעלה.

בכבוד רב,
__________________
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה
ראש המועצה

_____________
עומר אבו עג'אג'
מזכיר המועצה
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