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ישיבת מועצת הרשות שלא מן המניין מס' 501/
נוכחים -:

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

 .1מר ראפע נוג'ידאת– סגן ראש הרשות
משתתפים :

מרואן דלאשה – גזבר הרשות
סוריה נוגידאת – יועצת לקידום מעמד האישה
חסרים :

עו"ד מרואן טאהא – יועץ משפטי
עו"ד רימונדה סולימאן -מבקרת פנים
על סדר היום :
 .1הודעות ראש הרשות
 .2אישור תכנית מפורטת
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הודעות ראש הרשות
מוניר חמודה – ראש הרשות ":ערב טוב לכולם ,אני בקשתי לדחות את הישיבה
מיום חמישי ליום שבת  ,בגלל יום הגיבוש  ,כל עובדי הרשות כולל חלק מחברי
המועצה חזרו מאוחר .
אני מקווה שבפעם הבאה הכל ישתתף  ,היה מאוד כיף  ,המטרה שלי מיום הגיבוש
לחזק את הקשר בין העובדים  ,שיתוף פעולה  ,לחזור לעבודה עם כוחות ואנגריה .
אני רוצה לפתוח נושא מאוד חשוב  ,אתמול קבלתי יותר מ 22שיחה טלפונית בקשר
לחסימת שתי דרכים בנוגידאת בגלל החתונות .
הרבה אנשים שהם מחוץ לכפר  ,בגלל חסימת הכניסה הראשית  ,נאלצו לחפש
דרכים חלופיות וחלק נאלץ לחזור חזרה .
אני בתור יו"ר מועצה מקומית בועיינה נוגידאת רוצה לפנות לאנשי הכפר ובמיוחד
אליכם כחברי מועצה לעזור על מנת לפתור את הבעיה הזאת  ,אנחנו לא רוצים
לפנות לגורם חיצוני כמו משטרה ולתת להם לפתור את הבעיות שלנו  ,הצעד
הראשון שנעשה הוא פרסום הודעה לתושבים דרך האתר ודרך הפייס בוק  ,לפני כל
חתונה לתאם מראש במועצה  ,שלא תתקיים שתי חתונות באותו זמן .
בעלי החתונה צריכים ליידע לרשות לפני שבועיים מהחתונה אם רוצים לחסום כביש
מסיום על מנת למצוא דרכים חליפויות .
ראיד פוקרא  -חבר המועצה
יש כבישים ראשיים שאסור לחסום.
נאסר נוגידאת – סגן ראש הרשות
לפעמים אתה לא יכול למנוע אנשים לחסום את הכביש ליד ביתם ,אבל לבקש ממנו
להציב שלט שכתוב שהכביש חסום וגם לכתוב באותו שלט את הכביש החילופי.
מוניר חמודה – ראש הרשות
אנחנו כרשות לא יכולים למנוע אנשים  ,אנחנו לא רוצים שהמשטרה תעשה לנו סדר
 ,אנחנו עושים את הסדר בעצמנו ולא רוצים לערב גורמים חיצוניים  ,היום יש
תנועה בכפר  24שעות  ,לא כמו בעבר חייבים לפתור בעיית חסימת כבישים.
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 לגבי הבובקיט שקנינו  ,יש בו תקלה פנינו לחברה  ,בדקו אותו יש בעיה בקו
היצור  ,הם רוצים לתקן אותו  ,אם התקלה לא תתוקן  ,אנחנו רוצים לבקש
אחד חדש .
 קבלנו כסף ממשרד השיכון  ,הכסף הזה רוצים להשתמש לכמה דברים
מגרש סינטטי  ,ריפוד כביש ראשי מהגנים בתחילת נוגידאת עד סוף הכביש,
בניית טיילת מתחילת העוקף בנוגידאת עד בית גומעה נוגידאת .
אישור תכנית מפורטת

אני מבקש אישורכם להגשת תכנית אשר תוגש ביוזמת המועצה והתשלום יהיה ע"ח
מגיש התכנית ולא ע"ח הרשות .
 תכנית מפורטת לחלקות  12,13,14גוש 17543

החלטה:
כל חברי המליאה אישור פה אחד את הגשת התכנית המפורטת ביוזמת
המועצה והתשלום ע"ח מגישי התכנית ולא ע"ח הרשות .
רשם פרוטוקול  :מנאל דלאשה
מנאל דלאשה
מוניר חמודה
יו"ר הרשות

