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יוםשלישי02יוני 2020

פרוטוקולמליאתמועצהמןהמניין05/20 ,
שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה ביום 17.05.2020
נוכחים :
אחמד אלאסד – ראש מועצה
מר יוסף אלסאנע – סגן ראש מועצה וחבר מועצה
ד"ר אברהים אלבדור – חבר מועצה
ד"ר עבדאללה אבו שריקי – חבר מועצה
מר אלסנע מוחמד -חבר מועצה
מר מנסור אבו קרן – חבר מועצה
מר אברהים נסאסרה – חבר מועצה
משתתפים :
מר מרעי אלסנע – מנכ"ל מועצה
רו"ח זיאד אבו-גנים-גזבר המועצה
מר מוחמד אלבדור – מבקר הרשות
עו"ד אייל ימיני – יועמ"ש המועצה
גב' חגית מייזל –ראש לשכת המועצה
נעדרים  :מר אחמד אלמראחלה ,מר חמאד א .עמאר ,מר סאנע חסין ,מר עאטף אבו מחארב
הערה:ישיבתהמליאהמוקלטת 


1

مجلس اللقية المحلي

ص.ب  6126بئر السبع ميكود  ,84106002هاتف,08-6512370 :

فاكس08-6512944 :

מועצה מקומית לקיה

ת.ד 6126 .באר שבע מיקוד  ,8416002טל ,08-6512370 :פקס08- :

6512944

דיון 
אחמד  :שלום לכולם  ,מספר עדכונים קצרים :
בשעה טובה אחרי החגים אנו מתחילים בקידום פרויקטים ביישוב :קרצוף הכבישים ,התחלנו
גם שבוע שעבר בתיקונים בכבישים.
שבוע הבא נתחיל בקרצוף הכבישים בשכונה  6,7,3ושכונה  – 1נעשה זאת מיד בסיום החג
שלנו.
כרגע קיימת בעיה עם קבלן שמטפל בסלילת הכביש המחבר בין שכונה  30לשכונה  -11היה
וויכוח איתו היום ואנו שוקלים לחלט את הערבות הבנקאית ולהעביר לקבלן אחר  ,מחר
תהיה ישיבה נושא.
מתחילים בבניית בית הספר בשכונה  - 6קיימים  2שלבים לביצוע  ,מאמין שעד סוף השנה
נצליח לסיים .
אנו מתחילים גם בתוכנית גינון בכל השכונות שביישוב  ,בתקציב של כ  2מיליון . ₪
נושאראשון :אישורהעסקתהשלהגברתחגיתמייזלכמנהלתלשכתראשמועצהבשכר
35%משכרבכירים .
אייל ימיני  :מגיע לראש המועצה משרת אמון של מנהלת לשכה טווח השכר הינו בין  30ל
 40%משכר בכירים  .אחד מתנאי הקבלה למשרה הינו תואר ראשון ולחגית יש תואר.
הצבעה:פהאחד-בעד .
חברי המליאה מאשרים פה אחד את העסקתה של גב' מייזל כמנהלת לשכת ראש המועצה ב
 35%שכר בכירים כפוף לאישור משרד הפנים.
נושאשני:שינויייעודשצ"פלייעודמגורים,מסחריומבנהציבורישכונה7+8 .
הצבעה:פהאחד-בעדשינויתכנוןציבורישכונה7ו8 
חברי המליאה מאשרים פה אחד את שינוי תכנון ציבורי בשכונה . 7+8
נושאשלישי:מינוימריוסףאלסנעלממונהתיקרווחה .
מר יוסף אלסנע :בהתייעצות עם אחמד  ,ראש המועצה  ,נושא הרווחה במועצה הוא נושא
בעייתי שדורש ה תעמקות בנושאים סודיים ופרטיים וחשוב שמישהו יקבל על עצמו את
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הטיפול .ראש המועצה לא יכול להשתלט על כך  .אנשים עם מצוקה צריכים לקבל מענה ,ומין
הראוי שאחד מחברי המועצה ייקח את המושכות לידיים .
אני מצפה שלא תהייה התערבות בשיקול הדעת שלי  .אם יהיו שיקולים פוליטיים – לא
נתקדם .המטרה להביא את המחלקה לדרך ישרה .אני מצפה לתמיכה מכל חברי המועצה
הנוכחים כאן.
הצבעה:פהאחד-בעד 
נושארביעי:נושאיםכספיים/תב"רים :
גזבר המועצה ,רו"ח גזבר אבו-גנים מסביר את התב"רים כמפורט להלן :
 .1תב"ר מ"ס  498ע"ס  ₪ 1,244,726לבניית  2כיתות בשכונה , 12
מקור המימון :משרד החינוך.
קיבלנו אישור ממשרד החנוך להארכה ההרשאה למימוש התקציב עד סוף .2020
בעבר לא היה היתר בנייה -ועכשיו יש .
הצבעה:7בעד 
התב"רמאושרפהאחד 

 .2תב"ר מספר  499ע"ס  117אלף  ₪להתקנת חוקי עזר מניבים –היטל סלילת
רחובות,תיעול ושצ"פ ,אגרות חנייה ומודעות ושלטים .מקור מימון  :משרד הפנים .
הצבעה:7בעד 
התב"רמאושרפהאחד 
 .3הגדלת תב"ר מספר  , 463בה"ס יסודי שכונה  6בסכום של . ₪ 6,359,484
מקור מימון  :משרד החינוך .
סכום התב"ר לאחר ההגדלה ₪ 13,311,424
אפשר לצאת לביצוע מלא של שלושת השלבים יחדיו .יש היתר בנייה .מיד אחרי החג
יתחילו לעבוד.
הצבעה:7בעד 
התב"רמאושרפהאחד 

 .4הגדלת תב"ר מספר  , 456מלגות סטודנטים בסכום של  . ₪ 100,000מקור מימון :
מפעל הפיס .
הצבעה:7בעד 
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התב"רמאושרפהאחד 
 .5תב"ר מספר  500ע"ס  ₪ 35,000עבור ציוד מיגון .מקור מימון :משרד הפנים .
הצבעה:7בעד 
התב"רמאושרפהאחד 
 .6תב"ר מספר  501ע"ס  ₪ 58,000עבור קשר עם רשות .מקור מימון :משרד הפנים.
הצבעה:7בעד 
התב"רמאושרפהאחד 
 .7תב"ר מספר  502ע"ס  ₪ 172,000עבור תגבור פיקוח עירוני  .מקור מימון משרד
הפנים.
הצבעה:7בעד 
התב"רמאושרפהאחד 
 .8תב"ר מספר  503ע"ס  ₪ 47,000עבור תגבור מוקד/חמ"ל .מקור מימון  :משרד
הפנים.
הצבעה:7בעד 
התב"רמאושרפהאחד 
 .9תב"ר מספר  504ע"ס  ₪ 1,056,000השלמת שלד  2כיתות גן בשכונה  .2מקור המימון
 :משרד החינוך .
הצבעה:7בעד 
התב"רמאושרפהאחד 

נושאחמישי:שינוימורשהחתימהבביתספר
מורשה חתימה יוצא  :נסארה פרחאן
מורשה חתימה נכנס :אבו-ג'אבר נואל ת.ז . 27693514
יוסף אלאסד מנהל בית הספר -ללא שינוי .
הצבעה:פהאחד–בעד 
חברהמועצה,עבדאללהאבושריקימבקשלהתייחסלנושאיםהמצויניםלהלן :
-

הביוב והתאורה בשכונה 6

-

הבמפרים (מכשולים) בכביש הראשי בשכונה . 6
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עבדאללה אבו שריקי מבקש לברר מדוע יש ביוב באזור משפחת אבו-סלאמה וכיצד ניתן לטפל
במפגע זה ?
אחמד :בעניין דליפת הביוב שכונה  - 6כתוצאה ממנה נוצרה בריכת הביוב המדוברת .העניין
באחריות תאגיד המים אך למרות זאת ,המועצה לקחה על עצמה אחריות וגילתה את אותן
בריכות בעזרת קבלן של המועצה והדליפות תוקנו.
בעניין התאורה והבמפרים יש לנו קבלן מסגרת לטיפול בתשתיות והוא התחיל לעבוד בשטח .

נושאיםנוספיםשהועלובמליאה :
אברהים נסאסרה  :אני רוצה ברשותכם להעלות  2נושאים שונים :
 .1בית הספר אקרא – יש ערימות זבל  ,צריך מצלמות  .אם איו אכיפה זה לא שווה .
 .2חמאד אבו עאמר -רוצה להיות נוכח במליאות באמצעות זום .
חברי המועצה מאשרים פה אחד השתתפותו של חמאד אבו עמר במליאות באמצעות הזום.
יוסף אלסנע :עשו סיבוב ,ניקו השאלה מה תקציב .זיאד יגיד מה התקציב .צריך גם לשים גדר
אחמד :הצטברה פסולת שאנחנו נדאג לפנות ולגייס תקציב בכדי לנקות את זה.
אחמד – מודה לכולם ומעריך התגייסותכם לטובת היישוב.
רמאדןקריםוקולעאםואנתוםבחיר .
המליאהננעלה!! 
רשמה:חגיתמייזל 
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