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 ןישיבת מועצה מן המניי

 7/10מס' 

 

 .18:00שעה  7/9/10הישיבה נערכה ביום 

 

 נוכחים:

 ראש המועצה. -מר ביאן קבלאן .1

 מ.מ ראש המועצה. -מר יאסר ח'טיב .2

 חבר המועצה. -מר שפיק חמזה .3

 חבר המועצה. -מר מחמוד נג'ם .4

 חבר המועצה. -מר מרואן נפאע .5

 חבר המועצה. -מר חמד טאפש .6

 בר המועצה.ח -מר ח'טאר חמוד .7

 חבר המועצה. -מר שאים מרעי .8

 חבר המועצה. -מר פרהוד טאפש .9

 חבר המועצה. -מר אחמד גאנם  - נעדרים:

 חבר המועצה. -מר גאזי עטילה -

 חבר המועצה. -מר אסמאעיל סלאלחה -

 יועמ"ש המועצה. -עו"ד עאדל עלי  -  :משתתפים

 מזכירת המועצה. -גב' פדוה דבור -

 .גזבר המועצה -מר האדי סעד -

 

 על סדר היום:

 .3/8/10אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 לפי הפירוט להלן: 695120אישור מענקים ממפעל הפיס ע"ס  .2

עבור שיפוצים בבי"ס ממלכתי א' ע"ש נאיף ₪  400000מענק ע"ס  .א

 קבלאן.

עבור ציוד וריהוט לחדר כושר במרכז פיס קהילתי ₪  120000מענק ע"ס  .ב

 ליד בי"ס מקיף.

 ג'ן.-מחשבים לבי"ס מקיף בית 27עבור רכישת ₪  99360 מענק ע"ס .ג

 מחשבים לשני גני חובה ליד בי"ס א'. 2עבור רכישת ₪  7360מענק ע"ס  .ד

ליד נאיפה קיס( הגננת עבור רכישת מחשב לגן חובה )₪  3680מענק ע"ס  .ה

 בי"ס ג'.

יאקות דבור( ליד הגננת עבור רכישת מחשב לגן חובה )₪  3680מענק ע"ס  .ו

 .בי"ס ג'

 בור רכישת מחשב לגן חובה בשכונת עין אלנוםע₪  3680מענק ע"ס  .ז

 הג'ר זידאן(.הגננת עבור רכישת מחשב לגן חובה )₪  3680מענק ע"ס  .ח

 פאדיה סעד(.הגננת עבור רכישת מחשב לגן חובה )₪  3680מענק ע"ס  .ט

 עבור ציוד לחדרי מדעים בבי"ס מקיף.₪  50000מענק ע"ס  .י

שמהווים ₪  32160בדרכים ע"ס  והבטיחותה אישור הקצבה ממשרד התחבור .3

 .2010עבור סימון + התקני בטיחות לשנת ₪  45943השתתפות מסך  70%

 

 מאחר והתקיים מניין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה.



2 

 

 1סעיף 

 .3/8/10אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום 

מאעיל הצביע לפי השמות הרשומים החבר אס  7מרואן נפאע: יש הערות בסעיף מס' 

 נגד וכאן רשום בעד.

העבודה החלה מזמן וזה תקציב ויש הסכם חתום  -ראש המועצה: לעניין סקר הנכסים

מהתקציב שלה, אז משרד  ובמקום שהמועצה תשלם עבור הסקר לחברה ,והוא מחייב

 .הפנים מתקצב

 מרואן נפאע: מצידי שהמועצה תשלם מתקציבה במקום לחייב את התושבים.

 .אם אכן ויובא לתיקוןאת ההערה צה: נבדוק ראש המוע

אני חושב שראש לענין המקרה עם הקבלן נסרי נסור,   1סעיף מס' בשפיק חמזה: 

 המועצה אמר שהעבודה בוצעה לא טוב "ולא" טוב.

אחרי הישיבה בדיעבד משרד הרווחה בקש לפרסם מכרז ז"א  9לעניין סעיף מס' 

והייתה הצעה פורסם מכרז  ,ללה שאהיןשהמשרד לא נעול על דירתו של ד"ר עבדא

בתקנת המכרזים, צריך לפסול כי לא ניתן נימוק, וגם ההצעה  26יחידה ולפי סעיף 

רף היתר בנייה. והמציע ת המכרז, אין גישה לרכב כבד, לא צולא ענתה על דרישו

 יודע את השמאות .

 ראש המועצה: יש שמאי ממשלתי ודווקא ד"ר עבדאללה ערער על השמאות.

 שפיק חמזה: לדעתי צריך לפרסם מכרז חדש.

רד הפנים והייתה שמאות משמאי ממשלתי ראש המועצה: הדירה נבדקה ע"י מש

ומשרד הרווחה אישר באופן חריג לרכוש את הדירה והמשרד ביקש לצאת למכרז 

ויצאנו למכרז והיה מציע והיא עונה על הצרכים ולא היו מציעים אחרים, ולכן אנו 

 הולכים לרכוש את הדירה.

   ידותהר המה לשמור על טוענה למר שפיק, וועדת המכרזים נבחרמחמד טאפש: ב

ו לפי , אנו עשינותראה איך מנהלים את הענייניםוועדות ישיבות הותוכל לשבת  ב

 הספר... 

היא בבעלות שלחברת השמירה במכרז אבטחת מוסדות חינוך  לא אמרת הצעת יחיד

 אבו מאזן כמאל פארס שהוא מהסיעה שלך.

והיו  צריכה לנמק עצה פרסמה ואף אחד לא ניגש והוועדהראש המועצה: המו

 .נימוקים

 שפיק חמזה: אני טוען שההצעה היא פסולה, אני דווקא הצבעתי בעד הרכישה.

לא אנו התקלה, התקלה הייתה  י: יש במה שאומר מר אבו סאמר אבלעו"ד עאדל על

ממשרד הרווחה כי בא ובדק ומצא שהדירה עונה על הקריטריונים והיה חסר להם 

 יך.רק המכרז ואם ביקשו אז נשלים את התהל

, אני קבלתי את הזימון לישיבה הקודמת לישיבות המועצה שאים מרעי: לגבי הזימון

שאהין למה שאלתי את נביל  18:00כאשר הישיבה היא בשעה  15:40בשעה 

אני צריך לקבל את הזימון לישיבות  לא הבעיה שלי האיחור ואמר שאין רכב וזאת

 התנגדו.ש רפות אני מברך את החברים. בקשר לסעיף ההצטבזמן

 ראש המועצה: צודק לגבי הזימון.

 חוץ מההערות שעלו בפרוטוקול הכל ייבדק לפי ההקלטה ומה שצריך תיקון יתוקן.

 

 

 

 



3 

 

 2סעיף 

 :לפי הפירוט להלן 695120אישור מענקים ממפעל הפיס ע"ס 

 סעיף א'

 עבור שיפוצים בבי"ס ממלכתי א' ע"ש נאיף קבלאן.₪  400000מענק ע"ס 

 אושר פה אחד.

 

 סעיף ב'

עבור ציוד וריהוט לחדר כושר במרכז פיס קהילתי ליד בי"ס ₪  120000מענק ע"ס 

 מקיף.

 אושר פה אחד.

 

 סעיף ג'

 ג'ן.-מחשבים לבי"ס מקיף בית 27עבור רכישת ₪  99360מענק ע"ס 

 אושר פה אחד.

 

 סעיף ד'

 מחשבים לשני גני חובה ליד בי"ס א'. 2עבור רכישת ₪  7360מענק ע"ס 

 פה אחד.אושר 

 

 סעיף ה'

 נאיפה קיס( ליד בי"ס ג'.הגננת עבור רכישת מחשב לגן חובה )₪  3680מענק ע"ס 

 אושר פה אחד.

 

 סעיף ו'

 יאקות דבור( ליד בי"ס ג'.הגננת עבור רכישת מחשב לגן חובה )₪  3680מענק ע"ס 

 אושר פה אחד.

 

 סעיף ז'

 ין אלנום(.עבור רכישת מחשב לגן חובה בשכונת )ע₪  3680מענק ע"ס 

 אושר פה אחד.

 

 סעיף ח'

 הג'ר זידאן(.הגננת עבור רכישת מחשב לגן חובה )₪  3680מענק ע"ס 

 אושר פה אחד.

 

 סעיף ט'

 פאדיה סעד(.הגננת עבור רכישת מחשב לגן חובה )₪  3680מענק ע"ס 

 אושר פה אחד.

 

 סעיף י'

 עבור ציוד לחדרי מדעים בבי"ס מקיף.₪  50000מענק ע"ס 

 אחד. אושר פה
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 חמד טאפש: אין התקציב מחושב.

 ראש המועצה: זה לפי אומדן.

 

 3סעיף 

 שמהווים ₪  32160אישור הקצבה ממשרד התחבורה והבטיחות  בדרכים ע"ס 

 .2010עבור סימון + התקני בטיחות לשנת ₪  45943השתתפות מסך  70%

 

שים חד מרואן נפאע: האם ניתן לעשות דוקרנים כדי לעשות הסדרת תנועה וכבי

 סטריים.

נצא למכרז לשילוט והסדרת תנועה אסור לפי החוק לעשות דוקרנים.  ראש המועצה: 

 אילי נצליח לגייס תקציב לשלטים ממע"צ. בקרוב נצא למכרז להסדרת תנועה.

 

 אושר פה אחד...

 

  18:50הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

_________________     ________________ 

 ביאן קבלאן           רשמה : פדוה דבור 

 ראש המועצה המקומית         מזכירת המועצה  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


