פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות מן המניין מס' 91/5
הישיבה התקיימה ביום חמישי  27/06/19בשעה  18:00באולם הישיבות בבניין המועצה
נוכחים -:

 .1מר מוניר חמודה –יו"ר הרשות
 .2מר נאסר נוג'ידאת -סגן ראש הרשות
 .3מר מחמוד נוג'ידאת– סגן ראש הרשות
 .4מר ראיק נוג'ידאת – סגן ראש הרשות
 .5מר סמיר סולימאן-חבר המועצה
 .6מר בהג'את דלאשה– חבר המועצה
 .7מר ראיד פוקרא–חבר המועצה
 .8מר עבד אלרחמאן נאבלסי– חבר המועצה
 .9מוחמד מוראד  -חבר המועצה
נעדרים :

מר ראפע נוג'ידאת– סגן ראש הרשות
משתתפים:

מר מרואן דלאשה – גזבר
עו"ד מרואן טאהא–יועץ משפטי
גב' סוריה נוגידאת -יועצת לקידום האישה
עו"ד רימונדה סולימאן – מבקרת פנים

על סדר היום -:


הודעות ראש הרשות



שונות

 הודעות ראש הרשות
 .1פעליות תרבות וקהילה  :היו הרבה פעילויות פנאי ותרבות לכל מיני מחלקות ששייכות
לרשות ובמיוחד בחודש רמדאן ,לצערי הרב לא הייתה השתתפות של עובדי וחברי
הרשות כמו שצריך  ,יש לי בקשה מכל חברי המועצה ובקשתי גם מעובדי המועצה ,
השתתפות בכל פעילות ששייכת לרשות.
 .2הקמת פארק על ההר .

הקמת פארק משותף בועייינה נוגידאת עם מועצה אזורית גליל תחתון ומועצה טורעאן בשיתוף
עם קרן קיימת.
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מדובר בפארק גדול כמו פארק הירדן  ,פארק עם שולחנות וחניון וכו' .
מקור התקציב להקמת הפארק הוא קרן קיימת (קק"ל ) ,אבל כל עניין התחזוקה והניקיון
האחראי היא הרשות .
ראיד פוקרא  :זה יקח לפחות  7שנים
מוניר חמודה  :למזלנו קרן קיימת מעוניינת לפתוח את הפארק תוך שנה ,כי באותה שנה ימלאו
 55שנה על פתיחת מגדל אלמנטרה  , .בקיצור זה לא ייקח הרבה זמן  ,אנחנו מקווים תוך שנה זה
יפתח.
 .3הקמת שביל הליכה

אנחנו בדרך להוצאת מכרז להקמת שביל הליכה ממגרש כדורגל בועיינה עד שטח עצי
הזיתים ( الهروبه).
 .4נוכחות חברי ועדת מכרזים

אם אנחנו רוצים להזמין ישיבת מכרזים ,חברי הוועדה פעם הם באים ופעם לא  ,זה
לא מקובל .
אם הבעיה של אי השתתפות חלק מחברי ועדת מכרזים היא פוליטית ,זה מחייב
אותנו לפנות לחברה למשק.
אנחנו צריכים להשים את העניין הפוליטי בצד  ,ולתת שירות לתושבים .
.5

אישור תכנית מפורטת -:

פנה אלינו מוסא דיב פוקרא ובקש לעשות תוכנית מפורטת דרך הרשות
אני מבקש אישורכם להגשת תכנית מפורטת אשר תוגש ביוזמת המועצה והתשלום יהיה
ע"ח מגיש התוכנית (מוסא פוקרא ) ולא ע"ח הרשות -:
 תוכנית מפורטת לחלקה  71גוש 17543
כל חברי המליאה אשרו הגשת תוכנית מפורטת לחלקה  11גוש . 11571
 .6בקשת ילדי המונח גמיל נאבלסי

ילדי המונח גמיל נאבלסי פנו לרשות בעניין הסרת אזהרה בטאבו  ,יש אזהרה בטאבו
שהשטח ירוק שייך למועצה ,הם רוצים לעשות תכנית מפורטת  ,על מנת לעשות
תכנית מפורטת צריך להסיר את האזהרה בטאבו.
השטח הופקע בפועל  ,כביש נפתח ואי אפשר להרחיב אותו .
מרואן טאהא  :זה עניין שצריך בדיקה לעומק זה שטח ירוק שהמועצה צריכה לוותר
עליו  ,יש צורך לבדיקה לעומק .
רימונדה  :הם יכולים לפנות לבית משפט  ,בית המשפט פונה בתורו לרשות אם הם
מוותרים על השטח .
מרואן טאהא  :הנושא מצריך בדיקה ,שכן קיים סיכוי סביר כי המדובר בוויתור על
זכות במקרקעין אשר כפופה לאישור שר  .ההליך יעשה כפוף לאישורים הנדרשים.
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שונות
העברת זוויות ונפילים לעמותת המים

יש זוויות ונפילים ששייכים לרשות ואינם בשימוש  ,פנתה העמותה לרשות ובקשה את הזוויות
והנפילים .
הם לא בשימוש ואנחנו מבקשים אישורכם להעביר אותם לעמותת המים בנוג'דיאת .
מרואן טאהא  :עדיף קודם להעביר את הבקשה לוועדת תמיכות ,שהעמותה תגיש בקשה לתמיכה
הוחלט שהבקשה תעבור לוועדת תמיכות .
רשם פרוטוקול  :מנאל דלאשה
מנאל דלאשה
מוניר חמודה יו"ר הרשות
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