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 8/22מס'   מליאה מן המניין –תקציר החלטות 

 2022  בדצמבר 28 ,רביעימיום  

 חברי מועצה:

 ראש המועצה  -  מר אחמד אלאסד 

 חבר מועצה  - "ר עבדאללה אבו שריקי ד

 חבר מועצה )נעדר( -  מר אלסנע מוחמד 

 חבר מועצה )נעדר( -  מר ג'ברין אלפאקיר 

 חבר מועצה )נעדר( -  מר איברהים נסאסרה 

 חבר מועצה  -  מר חמאד אבו עמר 

 חבר מועצה  -  מר אחמד איזברגה 

 חבר מועצה )נעדר( -   מר אלסנע יוסף 

 )נעדר( חבר מועצה -   מר מרעי אלסנע 

 חבר מועצה  -   מר סאנע חסין 

 חבר מועצה  -  מר אבו מחארב עאטף 

 

 סגל:

 מנכ"ל מועצת לקיה  -   שמואל סנדר 

 יועמ"ש  -   עו"ד ארז טל 

 מהנדסת המועצה  -   עירית בנדו 

 מנהל אגף שפ"ע  -   באדר אבו אבדר 
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 תקציר החלטות: 

 תוצאות הצבעה החלטה מ

1 
ישיבות   של  הפרוטוקולים  את  מאשרת  המועצה  מליאת 

 .  2022המליאה משנת  
 אושר פה אחד 

2 

סעיף   את  היום  את  מסדר  להסיר  מאשרת  המועצה  מליאת 

עד לסיום    –אישור הפעלת בתי ספר פרטיים במבנים היבילים  

 השנה הנוכחית. 

- הסרה מסדר היום 

 אושר פה אחד 

3 

סעיף   את  היום  את  מסדר  להסיר  מאשרת  המועצה  מליאת 

ואישור זכויות    6אישור פתיחת חשבון לביה"ס יבילים שכונה 

 חתימה. 

- הסרה מסדר היום 

 אושר פה אחד 

4 

מאשרת   המועצה  אלימותמליאת  למניעת  ועדה  הקמת    , את 

המועצה מנכ"ל  את  מנחה  בישיב  וכן  המליאה  להציג  ת 

 העוקבת את הרכב הוועדה וחבריה לאישור המליאה. 

 אושר פה אחד 

5 

אלבדור מוחמד  מר  מינוי  את  מאשרת  המועצה    מליאת 

בחוזה   שכרו  תשלום  ואישור  המועצה  גזבר  מ"מ  לתפקיד 

משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד   95%- 85%בכירים בטווח  

אישרה הפני השכר,  טווח  בפניה  שהוצג  לאחר  בנוסף,  ם. 

 משכר מנכ"ל.  90%המועצה כי השכר יקבע בגובה 

 אושר פה אחד 

6 

מליאת המועצה מאשרת את החלפת מורשה חתימה בביה"ס  

: אסמא אלסאנע  648261מקיף שש שנתי איקרא סמל מוסד  

, במקום מוסא  031381692אסד ת.ז.  וסלאח    039188917ת.ז.  

ת.ז    לקה אלאלט   ומוחמד    055800478ת.ז  נע  אאלס

024760324 . 

 אושר פה אחד 

7 
משצ"פ  ייעוד  שינוי  את  מאשרת  המועצה  לבנייה    מליאת 

 . 30בשכונה   934רוויה/מסחר של מגרש 
 אושר פה אחד 

8 
תוכנית   קידום  את  מאשרת  המועצה    652-0570606מליאת 

 .8לשינוי ייעוד שצ"פ למגורים בשכונה  
 אושר פה אחד 

9 
תוכנית   את  מאשרת  המועצה  לשינוי    652-0380121מליאת 

 . 11בשכונה   408ייעוד משצ"פ למגורים של מגרש 
 אושר פה אחד 

10 
, 3בשכונה    621-143411מליאת המועצה מאשרת את תוכנית  

 . 326מגרש 
 אושר פה אחד 
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 תוצאות הצבעה החלטה מ

11 
את   מאשרת  המועצה    1שכונה    652-0642728תכנית  מליאת 

 , שינוי יעוד משצ"פ למגורים ועדכון קווי בנין 73מגרש 
 אושר פה אחד 

12 

של ראש המועצה,  מליאת המועצה מאשרת את השתתפותו 

מר אחמד אלאסד, בכנס "ערים חכמות" בברצלונה בעלות של 

 ₪.  6500-כ

 אושר פה אחד 

13 

את מאשרת  המועצה  ש  מליאת  המועצה  "מנכל  חברותו  ל 

במקום   מערבי  נגב  אשכול  במועצת  המקומית  הרשות  כנציג 

 . ת"גזבר המועצה שיצא לחל

 אושר פה אחד 

14 

את   מאשרת  המועצה  מס'  מליאת  חדש  ע"ס    558תב"ר 

   עבור רכזי פיתוח כלכלי. -₪  200,000

 משרד הפנים.  מקור המימון:

 אושר פה אחד 

15 

את   מאשרת  המועצה  מס'  מליאת  תב"ר  בניית  463הגדלת   ,

שכונה   יסודי  של    6ביה"ס  תוספות    506,470בסכום  בגין   ₪

   והצטיידות.הנדסיות, נגישות, ציפוי אבן  

 מפעל הפיס.  מקור מימון:

 אושר פה אחד 

16 

את   מאשרת  המועצה  מס'  מליאת  חדש  ע"ס    559תב"ר 

   תיקון ליקויי בטיחות בבתי ספר. -₪  248,000

 פיתוח.  -משרד הפנים  מקור המימון:

 אושר פה אחד 

17 

  49,000ע"ס  560תב"ר חדש מס' מליאת המועצה מאשרת את  

   לספורט.תוכנית אב  -₪

 פיתוח.  –משרד הפנים   מקור המימון:

 אושר פה אחד 

18 

את   מאשרת  המועצה  מס'  מליאת  חדש  ע"ס    561תב"ר 

   .2,7,11שיקום כבישים  -₪  249,000

 פיתוח.  -משרד הפנים  מקור המימון:

 אושר פה אחד 

19 

את   מאשרת  המועצה  מס'  מליאת  חדש  ע"ס    562תב"ר 

   התיעול.טיפול במערכת   -₪  100,000

 פיתוח.  -משרד הפנים  מקור המימון:

 אושר פה אחד 

20 

את   מאשרת  המועצה  מס'  מליאת  חדש  ע"ס    563תב"ר 

   הצללות בגנ"י ובבתי הספר. -₪  150,000

 פיתוח.  -משרד הפנים  מקור המימון:

 אושר פה אחד 
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 תוצאות הצבעה החלטה מ

21 

, יישום 516הגדלת תב"ר מס'  מליאת המועצה מאשרת את   

₪ בגין התחייבות    358,136עסקים בסכום של  רפורמה ברישוי  

על   יעמוד  הגדלה  לאחר  התב"ר  תקציב   ₪.   746,806נוספת. 

 פיתוח.  -משרד הפנים  מקור המימון:

 אושר פה אחד 

22 

, פיתוח    524הגדלת תב"ר מס'   מליאת המועצה מאשרת את  

₪ בגין התחייבות    400,000בסכום של    30גן דו כיתתי שכונה  

וה הבינוי  על   ממשרד  יעמוד  התב"ר  תקציב  סך  שיכון. 

1,977,610 ₪  . 

 משרד הבינוי והשיכון.  מקור המימון:

 אושר פה אחד 

23 

את   מאשרת  המועצה  מס'  מליאת  חדש  ע"ס    564תב"ר 

   ₪ עבור תכנון היכל התרבות. 900,000

 משרד הבינוי והשיכון.  מקור המימון:

 אושר פה אחד 

24 

ת את  מאשרת  המועצה  מס'  מליאת  חדש  ע"ס    565ב"ר 

   ₪ עבור שיפוץ והשמשת מועדון נוער. 1,000,000

 משרד הבינוי והשיכון.  מקור המימון:

 אושר פה אחד 

25 

את   מאשרת  המועצה  מס'  מליאת  חדש  ע"ס    566תב"ר 

 .  17לביצוע עבודות פיתוח שכונה   -₪  2,335,837

 הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואים בנגב. מקור המימון:

 אושר פה אחד 

26 

את   מאשרת  המועצה  מס'  מליאת  חדש  ע"ס    567תב"ר 

   .6לשיקום כביש ראשי ומדרכות בשכונה -₪  740,000

המימון: הפנים    מקור  לעבודות    ₪.  663,000  –משרד  קרן 

 ₪.  77,000 -פיתוח

 אושר פה אחד 

27 

, בינוי גני  522הגדלת תב"ר מס'  מליאת המועצה מאשרת את  

סכום התב"ר לאחר    ₪.  200,000, בסכום של  6ילדים בשכונה  

 ₪.  1,777,610הגדלה: 

 קרנות הרשות.  מקור מימון:

 אושר פה אחד 

28 

, הקמת 374הגדלת תב"ר מס'  מליאת המועצה מאשרת את  

בשכונה   כדורגל  של    15מגרש  לצו  650,000בסכום  רך  ₪ 

סכום התב"ר לאחר הגדלה:   השלמת בניית המלתחות במגרש.

9,702,390 . ₪   

 קרנות הרשות.  מקור מימון:

 אושר פה אחד 
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 תוצאות הצבעה החלטה מ

29 

את   מאשרת  המועצה  מס'  מליאת  תב"ר  קירוי  540הגדלת   ,

סכום התב"ר  ₪. 350,000, בסכום של 15מגרש ספורט שכונה 

 ₪.  1,350,000לאחר הגדלה: 

 משרד התרבות והספורט  מקור מימון:

 אושר פה אחד 

30 

  50,000ע"ס  568תב"ר חדש מס' מליאת המועצה מאשרת את  

   .₪2022 עבור רכישת גנרטור וערכה תאורה ניידת 

 משרד הפנים.  מקור מימון:

 אושר פה אחד 

31 
מליאת המועצה מאשרת את סגירת התב"רים על פי הרשימה  

 המצ"ב.
 אושר פה אחד 

 

 ברכה,ב

 
 ________________  ________________ 

 שמואל סנדר 
 מנכ"ל המועצה 

 אחמד אלאסד, 
 ראש המועצה 

 

 


