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יום שני  11פברואר 0202

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס'  51שהתקיימה שהתקיימה בחדר
הישיבות בבניין המועצה ביום א'  ,50/61/1616בשעה 50:66
חברי מועצה נוכחים:
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה
חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה
שיח אברהים אלעמור – סגן ראש המועצה
חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה
סאלם אמטיראת – חבר
אברהים אלדדא – חבר
סאלם אבו רביעה – חבר
חליל אלג'ויני – חבר
סאלם אבו עוביידה – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
מוסא אבו חאמד – חבר
ראיד אלענאמי – חבר
חברי מועצה חסרים:
מחמד אבו עג'אג' – חבר
מוזמנים נוכחים:
עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה ,מורדי ביטון – גזבר המועצה ,מוחמד אבו רביעה –
מהנדס המועצה ,מוניר אבו רביעה – מבקר המועצה ,עו"ד יוסי עטון – יועמ"ש
עו"ד עבד אלעזיז :שלום לכולם ,אנחנו מתחילים את מליאת המועצה מן המניין מס' ,15
חברי המועצה אבקש בזאת שהדיון יהיה ענייני ומקצועי וכל אחד יכול לומר את דעתו ללא
הפרעה בזמן שיקבל לכך ,כל אחד יכול לומר את ההערות או דעתו לפרוטוקול .
על סדר היום
 .1אישור פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' .11
 .0אישור תבחינים לועדת תמיכות .
 .3אישור בעלי זכות חתימה בבה"ס חינוך מיוחד  ,בה"ס בניהול עצמי מר אבו
עגאג נאיף ומר אבו עגאג מחמד .
 .1אישור הוספת תחומי פעילות /ערוצי שירות בחשבון בה"ס תל כסיף .
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 .5אישור פתיחת תב"רים לפי הרשימה המצ"ב.
מחלקה

מס'
תב"ר

גזברות

1040

מתנ"ס

1045

הנהלה

1046

הנהלה/קב"ט

1047

הפרויקט
אנרגיה
סולרית
תלת
שנתי
1930
מרכזים
קהילתיים
1930
הקמת
מחלקת
שפ"ע
בטחון
תפעול
שוטף
1930

סה"כ

סכום
שאושר
בש"ח

הגדלה/הקטנה
בש"ח

סה"כ
בש"ח

מס'
התחייבות

מקורות
המימון

4,753,618

0

4,753,618

1001249703

משרד
הפנים

600,000

0

600,000

1001250903

משרד
הפנים

260,000

0

260,000

1001250868

משרד
הפנים

600,000

0

600,000

1001250900

משרד
הפנים

6,213,618

0

6,213,618

הסבר
למליאה
גגות
סולריים
פתיחת
תבר
חדש
פתיחת
תבר
חדש
פתיחת
תבר
חדש

אישור פתיחת תברים 5

עו"ד עבד אלעזיז  :יש תוספת לסדר יום ,לאישור לדיון.
תוספת לסדר היום
דיון ואישור שמות לרחובות ושכונות בישוב כסייפה.
הצבעה :פה אחד
החלטה :התוספת מאושרת לדיון.
על סדר היום

 .1אישור פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' .11
הצבעה :אושר פה אחד
החלטה :פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין מס'  54מאושר פה אחד.

 .0אישור תבחינים לוועדת תמיכות לשנת .0202
עו"ד עבד אלעזיז  :התבחינים מצורפים לסדר יום  ,מורדי נא להסביר לחברי
המועצה.
מורדי :המטרה לאשר תבחינים לצורך תמיכה בעמותות שפועלות בתחום המועצה
מקומית כסיפה ,במגוון תחומים אשר משרתים את כלל תושבי הישוב כסיפה.
0
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וועדת התמיכות הינה וועדה הממליצה למליאת המועצה לתמוך בגופים העומדים
בתבחינים הנ"ל.
עו"ד עבד אלעזיז :כל תמיכה תובא לאישור מליאת המועצה .
מורדי :הסדרת התמיכות באמצעות ועדת התמיכות ,הועדה תבחן כל בקשה ע"פ
התבחינים שתאשרו אותם היום ,ותביא את המלצתה לאישור מליאת המועצה .
סאלם אבו רביעה :נניח שיש עמותה מקומה בבאר שבע  ,ונותנת שרות לסטודנטים
בין היתר גם לתושבי כסיפה .
מורדי :בתבחינים יש העדפה לעמותות שפועלות בתחום השיפוט של הישוב ,גם
מוסדות ארציים שנותנות שרות לתושבי כסיפה ,ע"פ העדפות .
סאלם אבו רביעה :עוד שאלה בסעיף  3.1מוסדות רווחה רווחת הגיל השלישי זה
מוגבל אך ורק לגיל השלישי או לכל מוסדות הרווחה.
מורדי :לגיל השלישי וגם למוסדות הרווחה.
סאלם אבו רביעה :מה עם ספורט תחרותי בוגרים?
מורדי :גם עמותות ספורט שפועלות בישוב .
הצבעה :אושר פה אחד
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את התבחינים לוועדת תמיכותלשנת 1616
פה אחד.

 .3אישור בעלי זכות חתימה בבה"ס חינוך מיוחד  ,בה"ס בניהול עצמי מר אבו
עגאג נאיף ומר אבו עגאג מחמד.
הוסר מסדר יום.

 .1אישור הוספת תחומי פעילות /ערוצי שירות בחשבון בה"ס תל כסיף .
הצבעה :אושר פה אחד
החלטה :מליאת המועצה מאשרת הוספת תחומי פעילות/ערוצי שירות בחשבון
בה"ס תל כסיף.
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 .5אישור פתיחת תב"רים לפי הרשימה המצ"ב.
תב"ר  5646אנרגיה סולרית תלת שנתי .1930
עו"ד עבד אלעזיז :במסגרת החלטת ממשלה  0331בחרנו בפרויקט שיניב הכנסה
לרשות ,רוב הרשויות מקדמים פרויקטים מסוג זה ,בהמשך לישיבה שהתקיימה לפני
שלושה שבועות ,ישבנו עם מנהלי בתי הספר ,ועדי הורים יש הסכמה עקרונית
להתחיל עם שני בתי ספר לאחר הסכמת מנהלי בתי הספר וועדי עובדים בה"ס תל
אלמלח ובית הספר אלפארוק ,נעשתה בדיקה מקיפה לכל הנושא של הפרויקט אין
שום סיכון בפרויקט.
מורדי :ישבנו עם מנהלי בתי הספר גם עם חלק מוועדי הורים ושלחנו את חוות הדעת
של המשרד לאיכות הסביבה בנושא.
שייח אברהים חשוב מאוד לעשות את כל הבדיקות.
עו"ד עבד אלעזיז :נעשתה בדיקה ,בכל הישובים עושים את הפרויקט אין סיכון ויש
חוות דעת.
סאלם אבו רביעה :לפני שבועיים היה הנושא בדיון ולא עבר ,מה הדין המשפטי?
יועמ"ש :ראש המועצה יכול להביא לדיון פעם נוספת או חברי המליאה בעוד שלושה
חודשים למליאה .אין מניעה .
סאלם אבו רביעה :בתקופה הזו הנושא עלה כנושא ציבורי בישוב ,עם כל הכבוד
למנהלים ,המנהלים בעמדה שהם לא יכולים להחליט ,מי שמחליט פה הם ההורים.
אני חייב להגיד לכם שקבלנו הנחיות מהורים לא לתת לנושא הזה יצא לפועל ,מוסדות
ציבור יכול להיות בתי ספר במיוחד ההורים לא רוצים.
עו"ד עבד אלעזיז :אנחנו לגבי בתי ספר לא נעשה ללא הסכמת ההורים ומנהלי בתי
הספר ,יש עוד מוסדות אחרים בישוב שניתן לקדם .
הצבעה 0 :חברים בעד 1 ,חברים נגד .
החלטה :מאושר ברוב קולות.
תב"ר מס'  5640הקמת מחלקת שפ"ע.
סאלם אבו רביעה :מורדי זה תב"ר מתוקצב בזמן וגם בסכום שזה מסתיים מה
קורה?
מורדי :אני מאמין שתהיה החלטת ממשלה להמשך או החלטה שלנו במסגרת
המליאה בתקציב .0200
עו"ד עבד אלעזיז :עדיף במסגרת תב"ר .
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מורדי :ישוב בגודל של כסיפה חייב מחלקת שפ"ע .
סאלם אבו רביעה :אבל יש לך מנהל מחלקת תברואה ?
מורדי  :יש ממלא מקום כרגע.
סאלם אבו רביעה :חבל עוד תוספת של כ"א .
עו"ד עבד אלעזיז :עד עכשיו חסכנו ,היה קודם מנהל מחלקת תברואה ,וגם ממלא
מקום ,הרבה זמן ללא מנהל מחלקת תברואה .
הצבעה 0 :חברים בעד 1 ,חברים נגד .
החלטה :מאושר ברוב קולות .
תב"ר מס  5640בטחון תפעול שוטף 1930
הצבעה 0 :חברים בעד 1 ,חברים נגד .
החלטה :התב"ר מאושר ברוב קולות .
תוספת סדר היום

 .1דיון ואישור שמות לרחובות ושכונות בישוב כסייפה.
עו"ד עבד אלעזיז :אני שמח מאוד שכל חברי המועצה כאן חוץ ממחמד אבו עג'אג'
שהוא בבדיקה רפואית ,אנחנו מאחלים לו החלמה מהי רה ,כל הזמן השכונות בישוב
נקראים במספרים כך גם הרחובות במסגרת החלטת ממשלה  300אז נפתח תב"ר
לביצוע שמות לרחובות גם לשכונות .
סאלם אבו רביעה :עבר בוועדת שמות?
עו"ד עבד אלעזיז :הוזמנה ועדת שמות כבר כמה פעמים ולא התקיימה ולכן הצגנו
את ההצעה היום במליאה .עדיף שכל החברים נוכחים יחשפו אליה ,השתמשנו
בשמות ממלכתיים המאושרים ע"י משרד הפנים.
השמות המוצעים לרחובות והשכונות הוצגו לחברי המליאה  .מצ"ב רשימה .
הצבעה :אושר פה אחד
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את שמות הרחובות והשכונות ביישוב כסייפה.
בכבוד רב,
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה
ראש המועצה
_________________

עומר אבו עג'אג'
מזכיר המועצה
_____________________
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