פרוטוקול מליאה חגיגית ביום שלישי 20.11.18
מליאה 4/2018יוצאת ומליאה חדשה
נוכחים :מר חאלד חוג'יראת – ראש המועצה הנבחר.
מר מחמוד קאסם חוגיראת – חבר מועצה.
מר מחמד סאלח גדיר – חבר מועצה.
מר יוסף גדיר – חבר מועצה.
מר מוהיב חוג'יראת – חבר המועצה
מר סאלח אחמד גדיר – חבר מועצה
מר רביע חסן גדיר – חבר מועצה
מר אחמד מוסא חוג'יראת – חבר המועצה
מר עומר חוג'יראת – חבר המועצה.
מר עיסא חוג'יראת – חבר מועצה.
מר זידאן חוג'יראת – חבר מועצה.
מר יוסף סאלח חוג'יראת – חבר המועצה.
מר חסן רמלי גדיר – חבר המועצה.
מר פתחי חריב – חבר המועצה.
מר אנואר חוג'יראת – חבר המועצה.
עו"ד אדם גדיר – יועץ משפטי .
מר ג'ומעה חוג'יראת – מזכיר המועצה.
נעדר  :מר מחמד עלי חוג'יראת – חבר המועצה.
ראש המועצה חאלד חוג'יראת :
ברכות ראש המועצה לחברי המליאה שהיו ואלה שנבחרו חדשים .מודה לאלה
שהיו פעילים במועצה ונתנו רבות למועצה ולכפר  .אני בטוח שהחברים
הנבחרים יהיו פעילים ואחראים  .אני בא לשרת הישוב כולו ותושביו ,אנו ביחד
נעשה הכל לטובת האוכלוסייה בביר אל מכסור.
יש כמה נושאים שצריכים אישור מיידי ,אולי תהיה ביום חמישי הקרוב .
חברי המליאה החדשים מאשרים את זה ומוכנים לערוך ישיבת מליאה ביום
חמישי .22.11.18
כל יום חמישי בתחילת החודש תהיה ישיבה ,ואשור פרוטוקול קודם בכל ישיבה.
זכויות החתימה במועצה יהיו  :חאלד חוג'יראת ראש המועצה ,אחמד חוג'יראת
גזבר המועצה ,הנרי בכית חשב מלווה.
החלטה  :פ"א.
מחמוד קאסם חוג'יראת :מברך החברים היוצאים וגם החדשים ,אנו נפעל כולנו
לטובת המועצה והישוב.

מחמד גדיר :מרקם הישוב החברתי הוא חיובי וטוב ,והמועצה תפקדה טוב כל
הזמן ,החברים הם ציר מרכזי בעבודת המועצה .
חברי המליאה נשבעו אמון .
אחמד מוסא חוג'יראת :מברך יו"ר המועצה ,וגם החברים החדשים ,האחריות
כבדה מאוד  ,ואני בטוח שכולם ייקחו אחריות .
יו"ר המועצה ,ביום חמישי יש ישיבה עם אפי דביר האחראי על תאגידי המים
והביוב ,יש ישובים שנפגעו הרבה מהתאגיד.
יש תאגיד "מיאהקום" מוכן לקלוט הכפר שלנו.
יש חוסר וליקוי באספקת השירות של הכפר מטעם התאגיד ,ביקשתי בינתיים
יותר ביוביות ,אני מקווה שהישיבה חיובית  .יש קשר עם בעיות התכנון והבניה
כמו קומת עמודים שמחויבת ...גם עלות התכנון והאגרות של היתרי בניה מאד
גבוהה.
הייתה עתירה מנהלית  1036לאזור תעסוקה בשפרעם שאמור להיות משותף
לשני הישובים .העתירה התקבלה והמועצה זכתה.
עיסא חוג'יראת :מחצבת הנסון מזיקה לשכנות מקמאן וזה נמשך שנים רבות .
ראש המועצה :כן צריך לפעול ולמנוע הנזקים.
רביע גדיר :מברך יו"ר המועצה וחברי המועצה ומודה לחברים שעבדו ונתנו
לכפר.
צריך שיתוף פעולה ומאמצים של כולנו ,הציבור מחכה לעבודה ,אני מאחל
הצלחה לכולם.
מחמד גדיר :הביוב הוא נושא קריטי וצריך ללחוץ לכיוון הזה.
ראש המועצה  :תכנית מיתאר ביר אל מכסור התייחסה לסעיף כי היתר בניה
מותנה בחיבור לביוב ,לגבי קו הביוב היו צריכים להיות מופקעים ע"י הועדה
המקומית.
אנחנו נפעיל קבלן אחזקת כבישים ויהיה שיתוף לתחומי ההנדסה השונים.
יהיו ישיבות צוות עם עובדי המועצה שבועיות וגם חודשיות .
חוג'יראת עיסא :נושא החינוך חשוב מאוד וכל הכפר סבל מזה צריך לשים לב
ולדחוף את זה קדימה.
יו"ר המועצה :הנושא רחב והוא בבדיקה ונפעל ברצינות בתחום זה .וזה מטרה
חשובה עבורנו ויש לסמן נקודות התרופה.
מוהיב חוג'יראת :יש אחריות כבדה על ההורים.
גדיר חסן רמלי :מברך את הנוכחים  .אני באופן יומי מבקר בבתי ספר יש
תופעות קשות בחט"ב ובמקיף  .יש נשירת תלמידים מחוץ לישוב גם .
ראש המועצה :יש צורך לקדם תקנונים בבתי ספר ויש להתחיל כבר ,גם
הספורט צריך תשומת לב וגם הנוער ,ובעלי צרכים מיוחדים ,וגם גיל הזהב.
מחמד גדיר :זה תקנון ארצי בתיאום עם המועצה ,ההורים ,והמשטרה ומשרד
החינוך.
חסן גדיר :יש תופעה קשה עם הרכבים והטרקטורונים ליד בית הספר וצריך
לטפל.
יו"ר המועצה :כן אתה צודק צריך טיפול מיידי מול המשטרה ,ובמסגרת מחלקות
המועצה ,ומערכות בתי הספר.

רביע גדיר :בחינוך יש צורך בשיתוף פעולה בין ההורים ובתי הספר והתלמידים
וסיוע הרשות המקומית.
צריך לקדם ועד הורים משולב בועד עם הועד הארצי ,אין שיתוף פעולה מספיק
מצד ההורים ובתי הספר והמנהלים.
עיסא חוג'יראת :יש מלגות שהיה צריך לחלקם לפני הבחירות ולא חולקו.
יו"ר המועצה :כן הייתה בעיה בנושא הכסף השוטף ,השגנו כסף לכך,תהיה
חלוקה בקרוב ונמנה ועדת מלגות.
הישיבה ננעלה בשעה 17:00
נרשם ע"י
חוג'יראת ג'ומעה
מזכיר המועצה
ביר אל מכסור

מאושר ע"י
חוג'יראת ח'אלד
ראש המועצה המקומית
ביר אל מכסור

