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שבת  25נובמבר 2017
ישיבת המועצה מס' 11/17

פרוטוקול ישיבת מליאה (לא מן המניין) למועצה המקומית 11/2017
בישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין אשר נערכה באולם הישיבות של המועצה ביום חמישי
 23.11.2017בשעה .17:30
השתתפו בישיבה ראש המועצה וחברי המועצה הבאים:
 .1מר טאהא טאהא – ראש המועצה
 .2מר עומר יאסין קדח -חבר המועצה.
 .3מר מוחמד סאלח עזאם -חבר המועצה.
 .4מר ג'מאל טאהא – חבר המועצה.
 .5מר מוחמד חאג' – חבר המועצה.
 .6מר אחמד זיאדנה – חבר המועצה.
 .7מר מאזן זידאן -חבר המועצה.
 .8גב' חנאן בושנאק -חברת המועצה.
נעדרו מהישיבה:
 .1מר מוחמד קדח -חבר המועצה.
 .2מר אימן נסאר – חבר המועצה.
 .3מר כארם עבד אלחלים – חבר המועצה.
 .4מר מוחמד אבו אלהיג'א -חבר המועצה.
 .5מר אנור מוראד  -חבר המועצה.
 .6מר סברי עאלם – חבר המועצה.
נכח בישיבה :מר עלי זידאן -מזכיר המועצה ,עו"ד תמים עבד אלחלים היועץ המשפטי.
על סדר היום :
 .1אישור שינוי המעמד המוניציפאלי למועצה מקומית כפר מנדא לעירייה.
טאהא טאהא :ראש המועצה מבקש להוסיף עוד סעיף לסדר היום לחשיבות הנושא להרחבה ולפיתוח
היישוב.
סעיף  .1הכנת תכנית מפורטת ,איחוד וחלוקה ג 18858/שכונה מערבית.
החלטה:
המליאה אישרה פה אחד הוספת הסעיף לדיון.

טאהא טאהא  :בתאריך  20.09.2016הגשנו לשר הפנים הרב אריה מח'לוף דרעי בקשה לשינוי המעמד
המוניציפאלי של כפר מנדא ממועצה מקומית לעירייה .בנוסף ,שלחנו עוד תזכורת בתאריך
 .14.01.2017המדינה ומשרד הפנים מינו  5ועדת גיאוגרפיות אשר ידונו ויבדקו את הבקשות לשינוי
מעמד למספר יישובים כולל כפר מנדא.
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לאחר בחינת בקשת המועצה להפוך לעירייה ,שלחה הוועדה מכתב לרשות המקומית ביום 17.11.2017
בו צוין כי על המועצה לשלוח בהקדם האפשרי פרוטוקול מליאה המאשר את השינוי המוניציפאלי של
הישוב למעמד עירייה.
על כן אני זימנתי את הישיבה הזו ורוצה להדגיש את התנאים המצדיקים את שינוי המעמד
המוניציפאלי ,והשינוי המעמד המוניציפאלי יביא ברכה ליישוב בהרבה תחומים:
.1
.2
.3
.4

הגדלת התקציבים ליישוב ואפשרויות פיתוח יותר בכל התחומים.
יביא לפיתוח מוסדות ושירותים נוספים לישוב ולאזור כמו לשכת מינהל אוכלוסין ,סניפים
למשרדי ממשלה השונים.
פיתוח אזור תעשייה.
גאווה יותר לתושבים ושייכות יותר לישוב ולמדינה.

עו"ד תמים עבד אלחלים:
לשאלת חלק מחברי המועצה ,אציין כי עיקר השינוי שיורגש לאחר שינוי המעמד המוניציפאלי הוא
בתחומים הבאים :

 .1החוק מעניק לעירייה יותר סמכויות בתחומי הניהול והארגון (למשל בעניין מינוי
עובדים ,צמצום ההגדרה של קרבה משפחתית ,סמכויות יו"ר העירייה וכו').
 .2בתחום ההתקשרויות יש יותר מרווח לביצוע עבודות בהיקפים גדולים בפטור
ממכרז או במכרזי זוטא.
מצד שני ,מצופה מעירייה כי תפעל ביותר יעילות ,לרבות בעניין אישור ואכיפה של חוקי עזר ( רישוי
עסקים ,היטלים ,אגרות ,חניה וכו').
מוחמד חאג' :היה מן הראוי לשתף את התושבים בהליך דרך סקר או דרך אחרת שיביעו את רצונם.
טאהא טאהא :אנו נבחרי ציבור מייצגים את רצונם.
עלי זידאן :החלטה זו היא החלטה היסטורית שעלולה להשפיע על הישוב מבחינה חברתית וכלכלית.
טאהא טאהא :לאחר דיון מבקש אישורכם לשינוי המעמד המוניציפאלי של הרשות ממועצה מקומית
לעירייה.
החלטה :
המליאה אישרה פה אחד את בקשת יו"ר המועצה לשינוי המעמד המוניציפאלי של המועצה המקומית
כפר מנדא לעירייה.

סעיף  .2התוכנית של השכונה המערבית מוכנה לפרסום וצריך אישור מליאה למטרה זו .התכנית
כוללת הקמת  2200יחידות דיור .יש לזכור את חשיבות הנושא של התכנית הזו גם לנושא השינוי
במעמד המוניציפאלי לכפר מנדא לעירייה ,היות הנושא קשור להרחבת ופיתוח היישוב.
נכון וראוי לאשור הכנת תכנית מפורטת איחוד וחלוקה שכונה מערבית ג 18858/למטרת הפרסום
ויציאת הנושא לפועל.
לאור העבודה שהפרסום נתבקש ע"י מהנדס הועדה לפני יומיים לא עלה בידינו להוסיף נושא זה
לסדר היום לכן הוספנו אותו במהלך הישיבה ומבקש לאשרו.
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החלטה:
המליאה אישרה פה אחד הכנת תכנית מפורטת איחוד וחלוקה ג 18858/שכונה מערבית.

הישיבה הסתיימה בשעה .18:10:

בברכה
טאהא טאהא

עלי חדר זידאן

יו"ר המועצה

מזכיר המועצה

העתקים:
 .1חברי המועצה המקומית.
 .2תיק הישיבות.
 .3עו"ד תמים עבד אלחלים ,היועץ המשפטי.
 .4החשב המלווה.
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