פרוטוקול ישיבה מספר ()5102/9
המועצה המקומית בסמת טבעון התכנסה לישיבה מספר  5102/9ביום שלישי  021/212/9ב שעה /0:22
בחדר הישיבות בבנין המועצה המקומי ת בסמת טב עון .
נוכחים:
מר מוניר זבידאת – יו"ר המועצה
מר אחמד רחיבי – חב ר
מר חאלד זבידאת – חב ר
מר טאהא סעדי – חבר
מר פואד חילף – חב ר
.מר עבד אלעזיזי סעדי – חב ר
מר אמיר חילף  -חבר
מר פראס סעדי – היועץ המ שפטי
מר עטייה זבידאת – גזבר המועצה

נעדרים :
מר נ אדר חילף – סגן היו"ר
מר יוסף זבידאת – חבר
ראש המועצה פתח דבריו וברך חבר המועצה החדש מר חאלד זבידאת אשר מחליף החבר מוחמד זבידאת
שהתפטר – מסיעת אחוד.כמו כן ראש המועצה הודיע לו כי הוא גם חבר בכל הועדות אשר היה החבר
הקודם,

חאלד זבידאת :
פניתי לראש המועצה בכתב וטרם נענות ולמכתבי
ראש המועצה :
מה שביקשת זה תפקידה של ועדת הביקורת ותזמן ישיבה .
חאלד זבידאת :
מבקש מחברי המועצה לא להצביע אלא אחרי שאדבר דברי .

על סדר היום :
 ./שינויים בסעיפי תקציב 02/9
במסגרת ההסכם עם המגזר הערבי  ,כל מועצה תקבל את המגיע לה לפי מצבה הסוציוקונומי  ,בסמת
טבעון קיבלה סך של . ₪ /,,,5,/2.2.22
חאלד מפנה שאלה לגזבר:
מה מסתכם גרעון המועצה
עטייה  /2 :מליון שקל הגרעון – וממשיך להסביר על השינויים בתקציב .
טאהא  :לא רואה שגרעון המועצה קטן אלא נשאר אותו דב ר ,היות והרבה ספקים לא קיבלו חוביתיהם .

החלטה :
בעד  :מוניר זבידאת ,עבד אלעזיז סעדי  ,פואד חילף ,אמיר חילף .
נגד  :טאהא סעדי ,חאלד זבידאת ,אחמד רחיבי .
תוצאה . 4-. :
השינויים עברו
 .0חזרה לעבודה מליאה
במסגרת תוכני ת ההבראה נוכה משכר ה עובדים  %//אשר במקביל העובדים יסיימו עבדותם בשעה
. /.:.2
חברי המועצה אשרו חזרת העובדים לעבודה מליאה  0שעות ביום החל משעה . 0-/1
הצבעה :

נ גד  :החבר אחמ ד רחיבי
החבר חאלד זבידאת

נמנע  :החבר טאהא סעדי

בעד :מוניר זבידאת  ,פואד חילף ,החבר עבד אלעזיז סעדי  ,החבר אמיר חילף

 .3אשור הפקעות :
המועצה מבקשת לבצע הפקעות לחילף ביצוע בכביש במסגרת פרויקט משרד התחבורה .
חברי המועצה הציעו לדחות ההצבעה על סעיף זה והם מבקשים להתייעץ עם התושבים ולשבת
איתם.

 .4שונות
א .גני ילדים זבידאת :
המכרז פורסם ונחתם חוזה עם הקבלן הזוכה  ,פרויקט זה בוצע ביתרה תקציבית .
במסגרת תקציב מאושר של משרד החינוך מבקשים תוספת תקציב הפרויקט . %.05.9
להשלמת הפרויקט
הצבעה :
בעד מוניר זבידאת  ,פואד חילף ,אמיר חילף ,עבד אלעזיז סעדי
נגד  :חאלד זבידאת  ,אחמד רחיבי.
נמנע :טאהא סעדי

החבר טאהא סעדי:
)/
)0
).
)4

מברר מה עלות כביש ראשי בסעדיה
בקשר לתאגיד המים על עלות חיבור הביוב לבית
עלות אסוף אשפה בכפר
תחזוקת גני ילדים
חאלד זבידאת :
 )/האם בא כוח רשימת אלנהדה שמתבטאת בקואליציה  .חברי מועצה מגיע לו להשתתף
במכרזים .
 )0הסעת הילדים מעמק יזרעאיל לבסמת טבעון על חשבון מינ ולמי ניתנת .
 ).הרחוב בחילף על יד אבו אדהם מתי משלימים אותו והאם האדמות מהמינהל מבקש
בישיבה הבאה שהמהנדס יהיה נוכח .

ראש המועצה:
בקשר לשאלות טאהא סעדי

 .0בקשר לתאגיד :
החיבור לביוב עולה  ₪ 00למטר בנייר  /0מטר למגרש בזמנו .התעריף היום הוא אחיד לכל
התאגידים ממינהלת הביוב הוא . ₪ /19
 ..בקשר לגנים – ביקשתי ממנהל מחלקת חינוך לבקש רשימה מהגננות על הציוד שחסר להן
 .4בקשר לאשפה יצא מכרז דרך משכ"ל ה עלות  ₪ /05222כולל הטמנה כולל הכל והזוכה דרך
משקל חב' עיר .
תשובות לחאלד זבידאת . :
א .מבקש מפיראס סעדי היועץ המשפטי לבדוק לפי החוק אם מגיע לבא כח הרשימה להשתתף
במכרזים ולהעביר בכתב את חוות דעתו .
ב .הסעות התלמידים שהתייחס אליה הוא מאושרת ממשרד החינוך .
ג .ישנו כביש על ידי בית אבו אדהם ומאושר על פי תוכנית מתאר  .ההמשך שלו במשך שבוע יסולל.
חאלד זבידאת :
ישנה קירבה בין חבר המועצה אחמד רחיבי ליועץ המשפטי פיראס סעדי .
ראש המועצה:
פיראס סעדי נבחר ונקלט לפי הנחיות משרד הפנים ,מבחינת קרבתו לחבר המועצה אין קירבה
ממדרגה ראשונה .

הישיבה ננעלה בשעה . /5.09

_______________
יו"ר המועצה

________________
מזכירת המועצה

