
 
 

 1/2018 שמן המניין פרוטוקול מליאת המועצה
 

 .במשרדי המועצה 17:30, בשעה 12/3/2018 -המליאה התקיימה בתאריך ה
 

 :נוכחים
 ראש המועצה וחבר  - סאלם אבו עאיש
 סגן ראש המועצה וחבר - חמאד אבו עמאר
 חבר - חליל אבו מחארב
 חבר - וודיע אבו רטיוש

 חבר - ד"ר עבדאללה אבו שריקי
 חבר - מוסא אלרבידי
 חבר - זיאד אבו סעד

 
 :נעדרים

חבר, עבדאללה  -חבר, נאסר אלפקיר -אחמד אלאסדחבר, -חאלד אלסאנע
 חבר. -מראחלה

 
 

 :משתתפים
 פרויקטורית הרשות  - ליאורה טושינסקי

 מנהל משאבי אנוש- חאלד נסאסרה
 יועמ"ש המועצה -עו"ד זיאד אלסאנע  

 שרמןעו"ד גיתית 
 

 על סדר היום:

אישור חוק עזר ללקיה )איכות הסביבה למניעת מפגעים ושמירת הניקיון(  .1
. אישור הכללת חוק עזר בדבר איכות הסביבה בצו עבירות 2017 התשע"ח

 כינוס(.

 אישור הצטרפות מועצה מקומית לקיה לאשכול נגב מערבי. .2

 אישור התב"רים )מצ"ב( .3

אישור מליאת המועצה להעסקת  מר עאדל זיאדנה בתפקיד מהנדס  .4
ואישור העסקתו בשכר לאחר שנבחר לתפקיד בוועדת בחינה המועצה 

 משכר מנכ"ל ובכפוף למשרד הפנים. 95%-85%ווח של בכירים בט

ל המועצה אישור מליאת המועצה להעסקת מר בדר אבו בדר בתפקיד מנכ" .5
, בנוסף אישור העסקתו 26.02.2018 -לאחר בחירתו בועדת איתור מיום ה

 משכר מנכ"ל, ובכפוף לאישור משרד הפנים. 100%בשכר בכירים בשיעור 

  



 
 

 :1נושא מס' 
מציגה חוקי עזר, אכיפה על מפגעים סביבתיים, חוקי עזר שאושרו  שרמןו"ד גיתית ע

ע"י משרד הפנים, חוק עזר עם פרקים שונים ושנותן מענה למפגעים סביבתיים 
, אפשרויות אכיפה הכולל הסבר מפורט על איך פועל חוק עזר ברשויות המקומיות 

ם לרחוב, פגיעה בשטחים לחוקי עזר למשל פסולת, תחומים ציבוריים, נזקי
 ציבוריים ורכוש ציבורי.

המטרה היא שתהיה יכולת אכיפה לחוקי עזר, יהיה פקח ביישוב שיתן קנסות 
 בהתאם.

 
 

 החלטות:

מניעת מפגעים  ,חוק עזר ללקיה )איכות הסביבהנוסח הוחלט לאשר  .1
 .2017התשע"ח  (הניקיוןת ושמיר

ללקיה )איכות הסביבה, הוחלט לאשר הכללת ההוראות מתוך חוק עזר   .2
 בצו עבירות קנס כמפורט 2017, -ע"חשמניעת מפגעים ושמירת הניקיון הת

 להלן:
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 החלטה:

 .שתי ההחלטות אושרו פה אחד 
 
  :2נושא מס'  

 הצטרפות לאשכול נגב מערבי
 ראש המועצה מסביר על אשכול נגב מערבי ומזרחי.

 ליאורה מציגה את היתרונות של האשכולות
 החלטה:

מתוך ההכרה ביתרונות הכלכליים והחברתיים לשיתופי פעולה בין רשויות מקומיות 
 –בין היתר, התייעלות כלכלית, איגום משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת  –

מאשרת בזאת מועצת הרשות המקומית לקיה קידום תהליך הצטרפות לאשכול נגב 
: 1)פרק א' 1955-איגודי ערים, התשט"ומערבי, לאישור משרד הפנים, בהתאם לחוק 

אשכול רשויות מקומיות(, יחד עם הרשויות המקומיות החברות באשכול כמפורט 
להלן: אופקים, אשכול, בני שמעון, מרחבים, נתיבות, רהט, שדות נגב, שדרות, שער 

 הנגב"
 

 החלטה:
 .אחד  פה  מאושר

 
 

 :מצ"ב רשימה 1-9אישור התב"רים  3נושא מס' 

 אלש"ח לקירוי מגרש ספורט בבית הספר אלמנארה 800דש ע"ס תב"ר ח .1
 .מקור מימון : משרד השיכון

אירו לתכנון אסטרטגי והקמת יחידה לתכנון  429,180תב"ר חדש ע"ס  .2
 אסטרטגי.

 מקור המימון:
 אירו 386,262 –האיחוד האירופאי 

 אירו 26,013.8 -שתיל   
 אירו 4,299 –במקום 
 אירו 12,605.2 -ק.ע.פ  

 

כיתות גני ילדים יבילים ליד ביה"ס  2אלש"ח להקמת  650תב"ר חדש ע"ס  .3
 עבדרבה.

 מקור מימון: משרד החינוך.

אלש"ח להקמת שתי כיתות גני ילדים ליד ביה"ס  650תב"ר חדש ע"ס  .4
 אלמנארה 

 מקור המימון: משרד החינוך.
 

 ₪ 825,000שיפוצים במבני פיס בסכום של  346הגדלת תב"ר מס'  .5
 ₪. 1,105,000התב"ר לאחר ההגדלה סכום 

 



 

תוכנית תקשוב בבית הספר אלמנארה ₪  180,000תב"ר חדש ע"ס  .6
 ואלעהד.

 מקור המימון: משרד החינוך.
 

 ₪. 4,559,490בסכום של  15מגרש כדורגל שכונה  374הגדלת תב"ר מס'  .7
 ₪. 5,559,490סכום התב"ר לאחר ההגדלה 

 מקור מימון: טוטו קרן מתקנים.
 
 

 :922תב"רים חדשים לפרויקטים לפיתוח כלכלי מהחלטת ממשלה אישור  .8
 אלש"ח 73 -יועץ לתכנית  

 אלש"ח 4250 -התייעלות  אנרגטית
 אלש"ח 1966 -י  חרפיתוח רחוב מס

 כמפורט להלן: אלש"ח 977 –נושאי חובה 
 אמדן עלויות שם הפרויקט

השלמה  gisסקר נכסים מבוסס  ש"ח 400,000.00   

מחשובטכנולוגיית  ש"ח 80,000   

ש"ח 400,000.00 מספור בתים ורחובות  

חוקי עזר 5התקנת  ש"ח 117,000   

 
 

 מקור מימון: משרד הפנים.
 לכל פרויקט ייפתח תב"ר בנפרד.

 

, בסה"כ 2397אישור תב"רים לפרוייקטים לפי החלטת ממשלה  .9
 רצ"ב רשימת פרוייקטים, לכל פרוייקט ייפתח תב"ר₪,  14,327,087

 :כמפורט להלן בנפרד.

 
 סכום התקציב שם הפרויקט

ש"ח 90,000.00 גנרטור למרה"פ  

ש"ח 1,200,016.00 רישות היישוב במצלמות  

ש"ח 945,000.00 מרכז הפעלה  

ש"ח 653,364.00 סיירת ביטחון  

ש"ח 160,000.00 הפעלת מוקד עירוני  



 
 סכום התקציב שם הפרויקט

ש"ח 420,000.00 הגדלת תדירות פינוי אשפה  

מצוקהמבצע ניקיון פסולת  ש"ח 545,000.000   

ש"ח 336,000.00 טיאוט רחובות  

מיקור חוץ -עובדי כפיים ש"ח 392,832.00   

ש"ח 60,000.00 פינוי גזם  

פעילויות ספורט ואכז אולמות 
 ומגרשים

ש"ח 614,650.00  

ש"ח 178,002.00 שיפוץ מגרש ספורט+תחזוקה שוטפת  

ש"ח 140,000.00 משפחתונים  

מצ'ינג בלבדתוספת כ"א רווחה  ש"ח 108,000.00   

ש"ח 120,000.00 סדנאות רווחה  

ש"ח 180,000.00 תכנית אב כלכלית  

ש"ח 1,332,000.00 מחשוב בתיה"ס  

ש"ח 216,000.00 ציוד לגנים  

שיפוץ חצר גני ילדים ליד ביה"ס 
 עבדרבה

ש"ח 420,000.00  

ש"ח 694,016.00 שיפוץ מבני גנ"י וחצרות בשכונות  

לגני חובהחוג שחמט  ש"ח 199,500.00   

ש"ח 251,340.00 פעילויות מתנ"ס  

ש"ח 251,640.00 הצטיידות מתנ"ס  

ש"ח 349,528.00 הפעלת מועדון נוער  

ש"ח 344,540.00 להשתלב בטכנולוגיה  

ש"ח 400,000.00 שיפוץ מועדון נוער  

ש"ח 690,000.00 קייטנות קיץ  

ש"ח 32,000.00 כתיבת נהלי עבודה  



 
 סכום התקציב שם הפרויקט

שילוטסקר  ש"ח 140,000.00   

ש"ח 1,700,000.00 פרויקטור מלווה  

ש"ח 50,000.00 תכנית התייעלות אנרגטית  

ש"ח 145,000.00 אחזקה גינון ציבורי  

ש"ח 300,000.00 אחזקה שוטפת  

ש"ח 180,000.00 יועץ כלכלי  

ש"ח 177,999.80 סל יועצים  

ש"ח 14,327,087.80 סה"כ  

 הפנים.מקור מימון: משרד 
 

 החלטה:
מאושרים ברוב  ( לעיל1-9)סעיפים 3כל התב"רים המפורטים בנושא מס' 

 .קולות
 נגד)ודיע אבו רטיוש, זיאד אבו סעד( 2וחברי מועצה הצביעו בעד  5
 

בתפקיד  אישור מליאת המועצה להעסקת  מר עאדל זיאדנה -4נושא מס' 
מהנדס המועצה לאחר שנבחר לתפקיד בוועדת בחינה ואישור העסקתו בשכר 

 משכר מנכ"ל ובכפוף למשרד הפנים. 95%-85%בכירים בטווח של 

 
 החלטה:

 .מאושר פה אחד
 

אישור מליאת המועצה להעסקת מר בדר אבו בדר בתפקיד  -5נושא מס' 
, בנוסף 26.02.2018 -איתור מיום ה מנכ"ל המועצה לאחר בחירתו בועדת

משכר מנכ"ל, ובכפוף לאישור  100%אישור העסקתו בשכר בכירים בשיעור 
 משרד הפנים.

 
 החלטה:

 מאושר פה אחד
 

 נושא נוסף:
 ראש המועצה מבקש להעלות נושא נוסף לדיון במליאת המועצה .

 חברי המועצה מסכימים לדון בנושא
מטר  4ישנה חריגה של   50בית מס'  3, שכ' 053869301ת.ז  סלמאןאבו בדר 

 בשצ"פ.



 
 

 החלטה:
 כל חברי המועצה מאשרים פה אחד את החריגה.

  
 ישיבה ננעלהה

 כתב: חאלד נסאסרה
 

____________ ______________ 
  חאלד נסאסרה סאלם אבו עאיש

  מנהל משאבי אנוש ראש המועצה


