פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11 \ 610
המועצה המקומית בסמת טבעון התכנסה ביום שני  81181/81ב1שעה  81://בחדר הישיבות בבנין המועצה
המקומית בסמת טבעון .
נוכחים :
מר מוני ר זבידאת – יו"ר המועצה
מר נאדר חילף – סגן יו"ר המועצה
מר יוסף זבידאת  -חבר
מר אחמד רחיבי – חבר
ימר חאלד זבידאת – חבר
מר פיראס סעדי– היועץ המשפטי למועצה
מר עבד אלעזיזי סעדי – חבר
נעדרים :
טאהא סעדי ,אמיר חילף ,פואד חילף

על סדר היום :

 .1אשור תברי"ם
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

השלמת אולם ספורט משרד הפנים ₪ 651 73
 ₪ 01181/שילוט רחובות ממשרד פיתוח הנגב והגליל
 ₪ 0//.///משרד הפנים – כיסוי גרעון על פי הנחיות המשרד
 ₪ 86/.///משרד הפנים צוערים שלטון מקומי.
 ₪ 808351משרד תרבות וספורט שיפוץ מ גרש כדורגל
 ₪ 80501.7/משרד חינוך הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות .
 ₪ 00////משרד החינוך ,הצטיידות במסגרת תוכנית התקשוב ענן חינוכי
 ₪ 11/56משרד הפנים ,שיפוץ בית עלמין חילף
 ₪ 0515/המשרד להגנת הסביבה  ,חינוך,נ וקהילה .
 0/////ש"ח תכנון בקרקע פרטית  ,משרד השיכון
 ₪ 1//.///השלמת מבנה רווחה ,תאגיד סובב שפרעם
 ₪ 0//.///השלמת מבנה רווחה .

החלטה:
התברי"ם אשרו פה אחד ע"י חברי המועצה .

 .1הסכם עם בנקים – (גביה )

ראש המועצה הציג בפני חברי המועצה הסכם שבין מרכז השלטון המקומי ואשור הבנקים חוץ מבנק
ירושלים בקשר לעקולים ממוחשבים. .
החלטה :
 1בעד  0 -נגד
בעד  :יוסף זבידאת  ,נאדר חילף  ,עבד אלעזיז סעדי  ,מוניר זבידאת
נגד  :חאלד זבידאת  ,אחמד רחיבי

 .3הסכם פיתוח שכונת גבעת קושט
חברי המועצה אשרו הסכם הפיתוח לשכונת גבעת קושט עם מינהל מקרקעי ישראל  .המועצה בתיאום עם
המינהל יובילו את התכנון המפורט לתשתיות וניהול הפרויקט .
חאלד זבידאת
מתנגד בתנאי שהמגרשים ישווקו רק ל  0תושבים ולא ל . 1

ראש המועצה הודיע לחברי המועצה :
על ועדת חקירת חלוקת נכסים ,המועצה המקומית הצליחה להוביל מהלך מול משרד הפנים לכלול את
בסמת טבעון במסגרת ועדת גבולות לחלוקת נכסים מאזור בז"ן .
עובדה זו תגדיל את ההכנסות העצמיות של הרשות למתן שירותים לתושבים .

הישיבה ננעלה בשעה .1::1
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ראש המועצה

מזכירת המועצה

