
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 مجلس فسوطه المحلي

OUTA LOCAL COUNCILFASS 

www.fassuta.muni.il 
 Fassoutacon@gmail.com 

 

 ۰٥١٧۲فسوطه              25170FASSOTAפסוטה     

-۰٤۰٧١٨٩/  ٨۰۲۲٧٨٩تلفون  Tel    04-870228/98710409 טל'  

٤۰ 

 ٤۰-٤۰٣۰٧٨٩تلفون / فاكس   Tel/fax    04-8703049טל/פקס     

 

1 
 

 פרוטוקול
  6-2022מס'  מן המניין מועצההישיבת מליאת 

 20.6.2022,  שנימיום 
 משתתפים:

 
 ראש המועצה -   מר אדגאר דכואר חברים:

 חבר וממלא מקום  -   עו"ד חנא זכי ח'ורי
 חבר מועצה-   מר וליד שהלה
 חבר מועצה-   עו"ד ורד עאסי
 חבר מועצה -    מר חנא עאסי

 חבר מועצה -   מר ויסאם קהווג'י
 יוצא חבר מועצה -   מר בשיר עאסי

 
 חבר מועצה -   מר עאטף שאהין חסרים:

 חבר מועצה-    מר פייר ח'ורי
 חבר מועצה-   מר אלביר בלוט  
 חבר מועצה נכנס-   מר בשארה ח'ורי  
   

 יועמ"ש מ"מ פסוטה -   סובחי איוב עו"ד  סגל:
 המועצה גזבר -    ג'ורג' מנסור  
    

 ל סדר היום:ע
 
פרידה מחבר מועצה יוצא השיר עאסי וקבלת פנים לחבר מועצה נכנס בשארה  .1

 סליבא ח'ורי.
 

 לטובת רשות מקרקעי ישראל. 19660בגוש  69אישור העברת חלקה  .2
 

 4099872-258  תוכנית מפורטת מספר .3
 

 הודעות ראש המועצה. .4
   

                               
פרידה מחבר מועצה יוצא בשיר עאסי וקבלת פנים לחבר מועצה נכנס בשארה  .1

 סליבא ח'ורי:
 

 ראש המועצה: 
 

ודה לו ה ראש המועצה אמר דברי פרידה בקשר לחבר מועצה יוצא מר בשיר עאסי
שמר על כבוד ואשר פוזיציה סיעת או מייצגמעצה שממעמקי הלב על תרומתו כחבר 

פוזיציה הנה כלי חשוב שבולם ומאזן אך ניתן לעשות התפקיד וללמדך שאוענייניות 
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לבשיר ודים מ  באופן מכבד ומכובד כפי שנהג בשיר לאורך כל תקופת כהונתו.
 .ורייםד ניפגש בתפקידים ציבומקווים שעו לו הצלחה בהמשך הדרך יםחלאומ
 

נעדר מישיבה זו ואני מקווה לראות אותו בישיבת  בשארה ח'וריכנס הנחבר מועצה 
 המליאה הבאה.

 
 
 

 עו"ד חנא זכי ח'ורי, חבר מועצה וממלא מקום:
 

 אמר דברי פרידה וממלא מקום ראש המועצה עו"ד חנא זכי ח'ורי חבר המועצה
תו כחבר המליאה ואיחל והודה לו על תרומ לחבר המועצה היוצא מר בשיר עאסי

 לו הצלחה
 

 ויסאם קהווג'י:
 

 אמר דברי פרידה לחבר המועצה היוצא מר בשיר עאסיוג'י חבר מועצה ויסראם קה
 . ומכבד שיבח התנהלותו כחבר מועצה מכובד

 
 ורד עאסי עו"ד חבר מועצה:

 
איחל לו אף הוא אמר דבר פרידה לחבר המועצה וחבר המועצה עו"ד ורד עאסי 

 .בהמשך דרכו תוך שהודה לו על היחס והתרומה שלו לתפקיד הציבורי הצלחה
 

 בשיר עאסי חבר מועצה:
 

אני מודה לכל חבריי על התקופה הנהדרת שהייתי לי במשך כהונתי כחבר מועצה 
מהם שהייתה לי האפשרות להיות חלק בקבלת החלטות  ואני מודה לכל אחד ואחד

 חשובות לטובת תושבי הכפר.
 

אני מאחל לכולם הצלחה בהמשך דרכם ושימשיכו לעשות טוב לכלל תושבי הכפר 
 ואני מקווה שיום אחד אחזור לכהן כחבר מועצה.

 
מבעלותה של המועצה המקומית )דרך(  19660בגוש  69אישור העברת חלקה  .2

 לטובת רשות מקרקעי ישראל:פסוטה 
 

 המועצה:ראש 
 

הביוב ביישוב. אנחנו מנסים מזה תקופה  בעייתקיים נושא מאוד חשוב הקשור ל
 להתחבר לקו ביוב ראשי ולהתפטר ממטרד סביבתי ובריאותי זה.

התחלנו לחשוב על רעיון להקים תחנת שאיבה מרכזית ליד בריכת  2014בשנת 
 לאדמה חקלאית. ולהחזיר אותההביוב הנוכחית ולייבש את הבריכה 

 להקים קו ביוב מהבריכה לגורן ומגורן לאילון ומאילון לנהריה. בנוסף, דרשנו
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, היה רעיון שפסוטה תתחבר למעלה יוסף ואבירים 2000בשנות ה בזמנו , 
 תתחבר אלינו. בפועל פתרון זה לא יצא אל הפועל.

כולל  וביוב את כל הנושאים הקשורים למים תפנינו אל רשות המים אשר מתקצב
הודיעו כי , נפגשנו עם הנציגים , ולאחר בחינת הנושא ובפתרונות לנושא הבי

 מיליון שקלים. 100הינה של הפרויקט העלות 
אולם מימון עלות הפרויקט כדי להקל על ניסינו לגייס כל מיני מועצות אזוריות 

 עניין זה לא יצא אל הפועל.
הבאנו מתכנן אחר , עבד על תוכנית מפורטת לתחנת שאיבה והיא אושרה 

דה. תחנת שאיבה זו יוצא ממנה קו ביוב לגורן ומשם מתחבר וממשיך בווע
 מיליון שקלים. 45 הלאה. עלות הפרויקט הינה 

רשות המים אינה ומאחר ו 6 אקונומי-בסוציובדירוג וטה נמצאת פסמאחר ו
, פניתי אל רשות המים בכתב וביקשתי לממן את מתקצבת רשויות בדירוג זה

 .ופן בא הפרויקט
אפשרת לתקצב ממגזר הערבי המתייחסת ל 550מס'  הממשלההחלטת אציין כי 

פרויקטים הקשורים לביוב למגזר הערבי אולם פרויקטים אלה יתוקצבו על ידי 
והבעיה שגם תאגידים המים מסרבים לתקצב פרויקטים של רשויות תאגידים 

 . 6הנמצאות בדירוג סוציואקונומי 
תקציב בעבר אושר לאחר ש כימרשות המים קיבלתי מענה בכתב  16.6.22ביום 

מתן מענק למרות שהמועצה נמצאת אפשרות בחיוב  תישקללתכנון.  1.5של 
 .6בדירוג סוציו 

 אנחנו נמשיך בהליכים מול רשות המים כדי לקבל המענק.
 י"מול רמ לחתום על הסכם חכירה נדרשהתאגיד כדי להתקדם עם פרויקט זה 

כי ישנה  נתגלהאולם חנת השיבה , יוקם הפרויקט ות ןחלקות שעליהלגבי ה
דרך אשר ידועה בצורת שהינה  19660גוש  69חלקה מספרה מתרוכה שחלקה 

וכי יש צורך להקצות היינו שהנה בבעלות המועצה, הרשומה על שם המועצה 
אותה לטובת הפרויקט מאחר והינה משמשת חלק מהשטח עליו תוקם תחנת 

 השאיבה.
שהינה החלקה הנ"ל לוותר על הננו נדרשים כדי שנוכל להתקדם בפרויקט זה 

לצורכי וקצה ת החלקהבמטרה ש י ישראלערשות מקרקדרך לטובת בצורת 
 הקמת תחנת שאיבה.

בגוש  69אני מבקש מחברי המליאה לאשר העברת הזכויות בחלקה משכך, 
במטרה להקים , הכל לטובת רשות מקרקעי ישראל מבעלות המועצה  19660

 תחנת שאיבה לטובת תושבי כפר פסוטה. 
 

 הצבעה: פ"א
 

 החלטה
 

ממועצה מקומית פסוטה  19660בגוש  69בחלקה  הבעלותהוחלט לאשר העברת 
 .לטובת רשות מקרקעי ישראל
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  כנית מפורטת מספרת הגשת  אישורנושא להעלות לסדר היום המועצה מבקש ראש  .3
ית לתכנון ובניה מחוז צפון זאת לאיחוד וחלוקה ללא עדה המחוזולו 258-0998724

 .הכוללנית של הישוב כנית המתארשל תו  Aהסכמה של מתחמים 
עצה במספרה הקודם ועתה לאחר שהוגשה זו אושרה להגשה על ידי המוכנית ת

 .מחדש מבקש לאשר הגשתה לפי מספרה החדש
     
  הצבעה        
 א"פ          

 
 החלטה       

 
לאשר להעלות על סדר היום והמועצה הנוכחים בישיבה הוחלט  כל חבריבהסכמת 

 .ובניה מחוז צפון המחוזית לתכנון ועדהול 0998724-258 'כנית מפורטת מסהגשת ת
 

 20:39הישיבה ננעלה בשעה: 
 
 
 
 

___________ 
 

 דכוארעו"ד אדגאר 
 

 הראש המועצ                                                                                               
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