פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השישית מן המניין
מס" 61/2
הישיבה התקיימה ביום רביעי ( ,)0.....0.36בשעה  30:..באולם הישיבות בבניין המועצה

נוכחים :
 .3מר סאלח סולימאן-ראש המועצה .
 .0מר באסם פוקרא-חבר המועצה .
 ..מר עיסא מוסא-חבר המועצה .
 .4מר חאלד סולימאן-חבר המועצה .
 .5מר סאלם עפאן-חבר המועצה.
 .6מר ראתב נוגידאת-חבר המועצה .
 .7מר חיראללה דלאשה-חבר המועצה .

נעדרים:
 .3מר סאמי נוגידאת
 .0מר זיאד חמודה
 ..מר עאטף גועבאט.

חסרים:
 .3עו"ד מרואן טאהא-יועץ משפטי.
 .0עו"ד רימונדה סולימאן-מבקרת פנים.
 ..גב" סוריה נוגידאת :יועצת לקידום מעמד האישה.
 .4מר אחמד חמודה –מנהל מחלקת תברואה.

על סדר היום :
 .1הודעות ראש הרשות .
 .2המלצות ועדת מכרזים.
 .3הארכת חוזים.
 .4עניין הניקיון ביישוב.
 .5שונות.
הודעות ראש הרשות  .מר סאלח סולימאן  -יו"ר הרשות :
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ערב טוב לכולם ,סייעת שניה בגני ילדים טרום חובה -:נבחרו בוועדת הבחינה  4סייעות לפי 88%
משרה לכל אחת.
שירותי ניקיון במוסדות -:לאחר עזיבת הקבלן אגודת השומרים ומאחר והעניין דחוף נתקבלו הצעות
מחיר לביצוע עבודות שירותי ניקיון על בסיס שעתי .ההצעה הזולה הייתה של טיולי בועיינה בע"מ.
העסקתו הינה זמנית עד לפרסום מכרז.
ישיבה עם מר אביגדור יצחקי מנהל מנהל התכנון:
הבטיח לעזור ולקדם :הרחבת שטח שיפוט בנוגידאת ,ובצד המערבי של בועינה.ביטול כביש  785ככביש אזורי
הגובל את היישוב מצד צפוני.
ישיבה עם השרה מירי רגב:
הבטיחה לתקצב את הרשות ב -שלושה פרויקטים:אולם ספורט בנוגידאת  ,מגרש סיננטטי במידות 44/24,
ושיפוץ מגרש כדורגל והכנתו לליגה א .בעניין התרבות סוכם על קביעת ישיבה נוספת .
השרה הבטיחה להגיע לביקור.תכנון מסלול הליכה ופארק ותוכנית תיירות.
פרסום מכרזים ( כוח אדם):
 3רכזי מועדון לקשיש ב 40% -משרה לכל רכז  ,קב"ט +קב"ט מוסדות חינוך  100%משרה  ,פסיכולוג 50%
משרה  ,רכזים ועו"ס תכנית עיר ללא אלימות.
פרסום מכרזים( ביצוע עבודות):
טאטוא כבישים  ,שירותי ניקיון מוסדות,דרך גישה למצפה בהר טורעאן
המלצות ועדת מכרזים.מר סאלח סולימאן-יו"ר הרשות:
להלן המלצות ועדת המכרזים:
 קירצוף כבישים  -: 7,3,,36,37קבלן זוכה מובילי מרכז.
 עבודות גינון -:קבלן זוכה  -משתלת סחנין.
 תאורה ומדרכות כביש  -: 67קבלן זוכה  -חוטבא סוהיל.
 המשך ניקוז דרך למגרש כדורגל  -:קבלן זוכה  -אחים כאלדי.
אני מציע לאשר את המלצות ועדת המכרזים.
החלטה
הוחלט לאשר את המלצות ועדת המכרזים.
הארכת חוזים

מר סאלח סולימאן-יו"ר הרשות ,אני מציע להאריך את החוזים המפורטים להלן-:

 3.1עבודות איסוף אשפה -:סולימאן עמאד עבד.
קיימת אופציה בחוזה להארכה בשנה נוספת מ 1.2.2816-עד .31.1.2817
 3.2הפעלת תוכנית מעג"ן והפעלת בית נוער בנוגידאת -:עמותת אלביאו לקידוםהחינוך והספורט,
קיימת אופציה בחוזה להארכה לתקופה נוספת של שנה .מ 1.1.2816-עד . 31.12.2816
 3.3הפעלת תוכנית מרכז נוער ישובי ותוכנית עידוד  -:התקווה שירותי בריאות ורווחה .קיימת
אופציה בחוזה להארכה לתקופה נוספת של שנה .מ 1.1.2816 -עד .31.12.2816
ה ח ל ט ה:
הוחלט להאריך את החוזים הנ"ל לשנה נוספת.
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עניין הניקיון ביישוב.
מר סאלח סולימאן-יו"ר הרשות:

הוזמן מר אחמד חמודה מנהל מחלקת התברואה ונבצר ממנו להגיע.
מר סאלם עפאן-חבר המועצה -:צריך לבצע ניקיון מסביב ליישוב.
מר סאלח סולימאן-יו"ר הרשות  -:צריך להפעיל פקח עם רכב .להשלים באופן סופי את תחנת המעבר.
מר חיראללה דלאשה-חבר המועצה -:אני מסכים להצעת ראש הרשות.
שונות
מר סאלח סולימאן-ראש הרשות-:

 5.1פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה לניהול הקצבות מפעל הפיס בהתאם לתיקון
 58בחוק יסודות התקציב אני מציע לאשר פתיחת החשבון הנ"ל.
ה ח ל ט ה:
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה לניהול הקצבות מפעל הפיס בהתאם לתיקון 05
בחוק יסודות התקציב.
 0.6נציג ציבור לוועדת ערר לפי סעיף  26א לחוק התכנון והבניה מחוז צפון :אני מציע להמליץ על אינג" מוראד
אדריס כנציג ציבור בוועדת ערר..
ה ח ל ט ה:
הוחלט פה אחד להמליץ על אינג" מוראד אדריס נציג ציבור בוועדת ערר לפי סעיף  26א
לחוק התכנון והבניה מחוז צפון.
 5.3תוספת מחיר למבננים בבועיינה נוגידאת:בהתאם לבקשת הוועדה המחוזית לתוספת שטחים למבננים
הקיימים והמאושרים  ,בתוכנית המתאר.לאור זאת האדריכל מר עבד אלמגיד שעבאן מבקש תוספת מחיר
עבור מבננים  ₪ 119000A7' D2 ,C2וזה מהווה תוספת  42%מהחוזה המקורי .אני מציע לאשר את
התוספת.
ה ח ל ט ה:
הוחלט פה אחד לאשר את התוספת בסך .₪ 220555
 5.4איזור תעשיה חדש :מר סאלח סולימאן-יו"ר הרשות :הועבר למרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי לבדיקת
תכנונית ראשונית ובדיקת כדאיות כלכלית וחלוקת הכנסות עם מועצה איזורית גליל תחתון בגוש  15217חלקה
 2שטח מוערך כ 196-דונם.
 5.5הרחבת תחום שטח שיפוט מר סאלח סולימאן  -יו"ר הרשות:הוסבר והוצגה תוכנית לחברי המועצה לגבי
השטחים המבוקשים השטח הראשון ,הרחבת הצד הדרומי לשכונת נוגידאת ,השטח השני הרחבה בצד הצפוני
מערבי לבועיינה .אני מציע לאשר את הרחבת שטח השיפוט בשני המקומות שהוזכרו לעיל.
ה ח ל ט ה:
הוחלט פה אחד לאשר את ההרחבה הנ"ל.
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הנחות לסטודנטים והורי סטודנטים וגמול ניהול לדלאשה מוחמד:

מר חיראללה דלאשה-חבר המועצה :אני מציע לבדוק אפשרות למתן הנחות לסטודנטים ולהורי
סטודנטים.
בנוסף מציע לאשר לדלאשה מוחמד גמול ניהול בהתאם לתפקידו והשקעתו בעבודה.
מר מרואן דלאשה-גזבר\מזכיר:הרשות מאשרת הנחות עפ"י החוק  ,כל מי שמגיע לו הנחה עפ"י חוק
יקבל.
באשר לדלאשה מוחמד אין ויכוח שהוא משקיע בעבודה .במידה ויציג אסמכתאות חוקיות על זכאותו
לגמול אנו נפעל בהתאם.
 5.7מר סאלם עפאן-חבר המועצה :אני מציע להזמין מנהלי מחלקות לדיון מול חברי המועצה  ,ומציע
לערוך טקס פרידה מחבר המועצה מר מוחמד חליל שהתפטר.
 5.8חובות חברי המועצה מר מרואן דלאשה-גזבר\מזכיר:אני פונה לחברי המועצה שטרם הסדירו את
חובותיהם לעשות זאת בהקדם.
 5.9שיפוץ מגרש כדורגל בבועיינה שלב ג:מר סאלח סולימאן-יו"ר הרשות:אני מציע להעביר
מהעודף המצטבר בתקציב הרגיל סך  588אלף  ₪לתקציב הרגיללצורך השלמת שיפוץ מגרש כדורגל
בבועיינה שלב ג והכשרתו למשחקי ליגה.

ה ח ל ט ה:
הוחלט לאשר את ההעברה הנ"ל בסך  055אלף  ₪מעודף מצטבר לתקציב רגיל לצורך ביצוע שיפוץ במגרש
כדורגל בבועיינה שלב ג .

רשם הפרוטוקול -מרואן דלאשה-גזבר\מזכיר.
מזכיר הרשות
מרואן דלאשה
יו"ר הרשות
סאלח סולימאן
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