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 ישיבת מועצה מן המניין 

  4/2017מס' 

 

 בבניין המתנ"ס  16:50שעה: 11/7/2017הישיבה התקיימה ביום 

 

 נוכחים:

 ראש המועצה  -מר ביאן קבלאן -

 חבר המועצה –מר והיב סויד  -

 חבר המועצה -מר סקר קיס -

 חבר המועצה  -מר זיאד מוראד -

 סגן ראש המועצה –מר מחמד סעד  -

 חבר המועצה  -מר אסד אבו חיה -

 חבר המועצה  -מר אסעד שאהין -

  חבר המועצה -מר סלמאן עטילה -

 החברים  : נעדרים

 )בעבודה(-מר סאמי אסעד -

 )חולה(  -מר שפיק חלבי -

 )חולה( -מר אוסאמה זויהד -

  )בנסיעה( -מר נאזם חרב -

 משתתפים: 

 מזכירת המועצה -גב' פדוה דבור -

 יועמ"ש המועצה  -עו"ד עאדל עלי -

 גזבר המועצה  -רו"ח האדי סעד -

 על סדר היום:

 .2/17ולא מן המניין  3/17אישור פרוטוקולי ישיבות המועצה מן המנין  .1

 2016-עבור פיתוח הכניסה לכפר₪  487,524אישור תקציב ממשרד הפנים ע"ס  .2

 -עוליעבור רכישת רכב תפ₪  210,000אישור תקציב ממשרד הפנים ע"ס  .3

 . 2016איסוזו דימקס 

כהשלמה לתקציב כולל ע"ס ₪  44,814אישור תקציב ממשרד הפנים ע"ס  .4

מיום  6/15 ת בית העם שאושר בישיבת המועצה מס'להנגש₪  217,906

 , והסכום אושר כהשתתפות המועצה בפרויקט .12/11/2015

כהשלמה לתקציב כולל ע"ס ₪  54,476אישור תקציב ממשרד הפנים ע"ס  .5

מיום  6/15להנגשת בית העם שאושר בישיבת המועצה מס' ₪  217,906

 , והסכום אושר כהשתתפות המועצה בפרויקט .12/11/2015

כהשלמה לתקציב כולל ע"ס ₪  75,000אישור תקציב ממשרד הפנים ע"ס  .6

מיום  6/15להנגשת מבנה תרבות בישיבת המועצה מס' ₪  300,000

 המועצה בפרויקט . , והסכום אושר כהשתתפות12/11/2015

עבור המשך פיתוח דרך מס' ₪  1,304,990אישור תקציב ממשרד הפנים ע"ס  .7

 . 19533גוש  7

 אישור הקמת ועדה למיגור האלימות )וועדה חובה( . .8
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 מאחר והתקיים מניין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה .

שנעדרו אנו מקדימים את הישיבה לבקשת החברים ובהסכמת החברים ראש המועצה: 

 ואישרו טלפונית .

נתחיל באירוע שהיה שלשום בלילה, אירוע טרגי וכואב שלא מתקבל על הדעת רצח של 

טלאל אבו עסלה ז"ל הרקע לא ידוע; אנו בתהליך של אישור חוק עזר היטל בטחון, מודעים 

עשינו כמה ישיבות לאישור ן שיסתובב בשעות הקריטיות לצורך שצריך שיהיה סיור בטחו

זי וביקשתי לזרז וקבענו לשבוע הבא על מנת עם האחראי במשרד הפנים מר חדיברתי  ,החוק

לשבת ולאשר את החישובים, מאוד חשוב שיהיה מרכיב זה יש הרבה זרים שנכנסים לכפר, 

יש רכבים גנובים שנכנסים ליישובים וסחר בסמים, האנשים שייבחרו יהיו מנוסים ובעלי ידע 

ר הקהילתי ונקבל אישור להקמת שיטור עירוני, המשטרה בשיתוף עם המשטרה והשיטו

תוכל לעזור גם בתקציב, אנו נקבע ישיבה עם השר לביטחון פנים למטרה זו, כמועצה אנו 

מגנים כל אירוע חריג כזה ובמיוחד אירוע רצח ולא משנה הנסיבות, ולא מזמן היה ירי על 

 ך להפסיק .בית זכי טאפש ובנס לא היו נפגעים, הפורענות הזו צרי

 אפשר להפעיל בשער הכניסה שמירה עד כניסת החוק . זיאד מראד:

 סיירת הורים אבל אין לה סמכות אכיפה .פעם עבדה  ראש המועצה:

משתתפים בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהם מש' המנוח ג'מיל נג'ם ומש' המנוח טלאל 

 אבו עסלה .

 

 . 1סעיף 

 .2/17ולא מן המניין  3/17המנין אישור פרוטוקולי ישיבות המועצה מן 

לא שלא רוצים להיות בוועדות, אלא  ,אני ועוד חברים כמוני בלי ועדותסלמאן עטילה: 

אני בקיא בהם וגם החברים עדות שובגלל שחברים עשו נגדנו מהלך אני מבקש להיות בו

יין הגשתי שאילתה בעניין דו"ח מבקר המדינה מבקש התייחסות )עד 2/16בחודש האחרים, 

 לא קיבלתי תשובה( .

 אתייחס בסוף להערות שלך . ראש המועצה:

ראש המועצה: אבקש בסיפא :  "ולרשום  3/17בישיבה  5לתקן סעיף  אבקש יועמ"ש:

יט קובעה )שיהיה רשום דונם במקום אדמות אלח' 70-אישור המועצה לעסקת החליפין של ה

 .בפרוטוקול(

 הצבעה: אושר פה אחד .

 

 :2סעיף 

 . 2016 -עבור פיתוח הכניסה לכפר₪  487,524תקציב ממשרד הפנים ע"ס אישור 

 ? בכניסה הכיכרוהיב סויד: 

יש תכנית לפתח את הכיכר למשהו יפה עם מים וקשתות וגם הכניסה עד  ראש המועצה:

הגינה הציבורית וביטון תעלת הניקוז לכיוון בית מג'לי והבה, והסדרת גדר העץ והסדרת 

 האנדרטה .

 ?ן תכנית שתונח בפנינו ונראההפרויקט מוגדר על מקום מסוים, למה אי עטילה: סלמאן

נניח שהסעיף לא יאושר למה  .יש תכנית מוצעת, כשהסעיף יאושר נתכנן ראש המועצה:

 למתכנן על תקציב שלא יאושר התכנית מכינים אחרי אישור התקציב, יש תהליך .לשלם 

 הצעה מראים לפני תקציב . סלמאן עטילה:

 הצבעה: אושר פה אחד .
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 :3סעיף 

איסוזו  -עבור רכישת רכב תפעולי₪  210,000אישור תקציב ממשרד הפנים ע"ס 

 . 2016דימקס 

זה עבור רכב נוסף גם בטחון וישמש את קב"ט המועצה כי הרכב הקיים כבר ראש המועצה: 

 צריך להחליף .

 החלטה: אושר פה אחד .

 

 : 4סעיף 

 217,906כהשלמה לתקציב כולל ע"ס ₪  44,814ע"ס  אישור תקציב ממשרד הפנים

, והסכום 12/11/2015מיום  6/15 להנגשת בית העם שאושר בישיבת המועצה מס'₪ 

 אושר כהשתתפות המועצה בפרויקט .

חלק השלמה לתקציב קיים שניתן ע"י משרד הפנים במקום זה תקציב ראש המועצה: 

 השתתפות המועצה .-התקציב 

 י שוב שואל למה אין תכנית, אנו כחברי המועצה רוצים לראות תכנון .אנ סלמאן עטילה:

 אחרי שמאשרים את התקציב נעשה תכנון . ראש המועצה:

 הכוונה שלי הצעת פרויקט . סלמאן עטילה:

 הכוונה שתונח בפנינו טיוטה מה מתכוונת המועצה לעשות . אסעד שאהין:

 הוא טוב אבל לא בר ביצוע או מימוש . הרעיון של סלמאן ראש המועצה:

 הצבעה: אושר פה אחד .

 

 : 5סעיף 

 217,906כהשלמה לתקציב כולל ע"ס ₪  54,476אישור תקציב ממשרד הפנים ע"ס 

, והסכום 12/11/2015מיום  6/15להנגשת בית העם שאושר בישיבת המועצה מס' ₪ 

 אושר כהשתתפות המועצה בפרויקט .

לחו לנו שתי היה חסר לנו מייצ'נג, הגשנו למשרד הפנים ומשום מה ש 5-ו 4סעיף  גזבר:

ר את שתי ההרשאות ואם יהיה תיקון או שאלה תוספת תקציב שאהרשאות לכן אמרנו שנ

 יהיה לנו אישור, אני בדקתי ונאמר לי שבחשבות זה משוריין .

 הצבעה: אושר פה אחד .

 

 :6סעיף 

 300,000כהשלמה לתקציב כולל ע"ס ₪  75,000ע"ס אישור תקציב ממשרד הפנים 

, והסכום אושר 12/11/2015מיום  6/15להנגשת מבנה תרבות בישיבת המועצה מס' ₪ 

 כהשתתפות המועצה בפרויקט .

 . , במקום חלק המועצהאותו הדבר אבל כאן מדובר במבנה התרבותראש המועצה: 

 הצבעה: אושר פה אחד .

 

 :7סעיף 

גוש  7עבור המשך פיתוח דרך מס' ₪  1,304,990רד הפנים ע"ס אישור תקציב ממש

19533 . 

מסיימים חפירות קו מים ביוב ונעשה ניקוז  עכשיוراس العقبه, היא  7דרך ראש המועצה: 

 עד צומת עין אלאסד .
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 כולל קירות תומכים ? אסעד שאהין:

 נשאר כמה קירות שאנו נשלים ליד בני חסין חרב, יהיה אספלט מקיר לקיר . ראש המועצה:

 הקבלן שעובד הרס את הקיר . אסד אבו חיה:

 נבקש שיתקן . ראש המועצה:

 , לא יודע מה נעשה .22אישרנו תקציב כמעט באותו סכום לכביש  סלמאן עטילה:

 קה שם .דווקא היה מכרז ויש זוכה ועובדים והייתה בדי ראש המועצה:

 ? 7יש תכנית לכביש  סלמאן עטילה:

 כן יש תכנית במועצה אצל המהנדס . ראש המועצה:

 אני מבקש לפרסם את התכניות . סלמאן עטילה:

 אתה צודק, אני דווקא בעד פרסום תכניות . יועמ"ש:

 הצבעה: אושר פה אחד .

 

 :8סעיף 

 אישור הקמת ועדה למיגור האלימות )כוועדה חובה( .

 חברי מועצה בנוסף להרכב המקצועי הקבוע עפ"י חוק . 2אבקש לצרף ראש המועצה: 

 הרכב הוועדה: 

 הציעו את עצמם החברים: זיאד מוראד, מחמד סעד .

 הצבעה: 

 בעד: והיב סויד, אסד אבו חיה, זיאד מוראד, סקר קיס, אסעד שאהין, ראש המועצה.

 נגד: סלמאן עטילה .

 אושר ברוב קולות .

 

התייחסות לדברי החבר סלמאן עטילה החברים התנגדו שתהיה בוועדת מכרזים, אתה לא 

היית בוועדה ורצית לכנס גם והיב סויד בקש להיות יו"ר ועדת בקורת ואמרתי לו שיסכם עם 

 ומה שיקבעו מקובל עליי .אסעד סאמי 

בקש , תמוועדות אני עובד שהחברים יעבדו בהסכמה, אני לא מוציא אף חבר מועצה

 .אין בעיה 7-מהחברים שתכנס ואם הם מוכנים להגדיל את הרכב ועדת מכרזים ל

אנו מבקשים כחברי אופוזיציה לצרף את החבר סלמאן עטילה לכל הועדות כי  והיב סויד:

 החוק אומר כך, אפילו בלי הסכמת החברים .

 זה . צריך החלטת מליאה, אם אתה אומר שיש חוק, היועמ"ש יבדוק את ראש המועצה:

יש חברים שהכריזו אופוזיציה גם סלמאן וגם אסעד שאהין וגם בזמנו אוסאמה  והיב סויד:

 קם והכריז על עצמו כאופוזיציה כדי שיישאר בוועדת בקורת .

תפנה לעו"ד עאדל במכתב והוא יבדוק, לגבי מבקר המדינה יש ועדת תיקון  ראש המועצה:

אבקש להזמין את כל החברים ותראו את ליקויים והתכנסנו לפני שבוע לישיבה הבאה 

 הדברים ותקבלו תשובות .

 )להכניס סעיף לישיבה הבאה( .

 הוועדות צריכות להתכנס חובה . מזכיר:

 אבקש לדבר בנושא נביל שאהין . אסד אבו חיה:

התקבלה תביעה נגד המועצה של העובדת דהבייה אבו חיה, נביל מביא את  ראש המועצה:

לה ולא הובאה לידיעת ראש המועצה או המזכיר או היועמ"ש והיה הדואר והתביעה נתקב

נביל  ,שהיה ביטול תביעה ופסק דין, הבירור הוא על התהליך₪  300,000פסק דין ע"ס 
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משך את המכתב וזה נעלם משום מה, למרות שזה אף פעם לא קרה והפעם קרה כשמדובר 

 ם כרימה אבו עסלה .גם נביל וגעובדים  2בתביעת עובדת מועצה ולכן הוענשו 

למה לא עושים רישום לדואר והאם העניין הובא לוועדת שימוע, אני מבקש  והיב סויד:

אם ואם הדבר קרה חבל שזה קרה אפשר לתת אזהרה, אבקש  ,שתשקול את ההחלטה שלך

 שתשקול שוב את החלטתך .

אני שקלתי את הדבר מחודש מאי ואשקול שוב אבל כנראה לא אשנה את  ראש המועצה:

 החלטתי .

 כמה זמן הוא בעבודה ? אסעד שאהין:

 שנים . 15 ראש המועצה:

 האם היו לו מקרים כאלה ממנו ? אסעד שאהין:

 לא רוצה לענות . ראש המועצה:

 על כן ובכל זאת אבקש שתשקול את החלטתך שוב . והיב סויד:

כי לטיפול בנשים עוד חובשת באמבולנס פניתי אליך להעסיק עם ג'מאל סויד  אד:זיאד מור

 אנשי הדת פנו .

 אין לנו תקציב לזה, אם תוכלו לסדר תקציב . ראש המועצה:

קיבלנו פנייה מאנשי דת ולא נעים שגבר יטפל באשה, אם יש אפשרות לחצי  זיאד מוראד:

 משרה .

יש נושא שאני מעלה אותו בכל הישיבות, נושא פלג הגליל על איך הם  סלמאן עטילה:

עובדים בכפר ומתייחסים, איך שהם משאירים ערימות עפר איפה שהם עובדים, לא חותכים 

באספלט, לא מנקים ולא עושים שחזור למצב הקודם, לדעתי צריך למנות אדם מקצועי 

 ך עובדים .שיעבוד מול התאגיד שיעקוב אחריהם מה עושים ואי

והמהנדס שלהם מנהל העבודה תמיד עוקב ואיפה נקיים ישיבה עם המנכ"ל  ראש המועצה:

אליהם ומתקנים ואם תראו תדווחו, היום רוסלאן בדק ופסל להם כל שצריך לתקן אנו פונים 

 העבודה .

 יש בורות בכמה מקומות בכפר ליד כיכר מנדו . סלמאן עטילה:

 ואם תראה משהו תעדכן ונטפל מיד . אל תחכה לישיבה ראש המועצה:

נותר דבר אחד היה المسيرب רוצה להודות לך על סיום הפרויקט בבית קברות  והיב סויד:

 מד מים אני מבקש לחבר צינור מים , המד לקחה אותו המועצה .

תבדוק עם רוסלאן, אם קיים צריך לחבר אותו ואם אין שרוסלאן יוציא  ראש המועצה:

 הזמנה .

 דיברנו על חסמים ? טילה:סלמאן ע

 פורסם מכרז בנושא . ראש המועצה:

 פחי אשפה היה פעם צריך לשלם . אסעד שאהין:

 נושא התשלום ירד . ראש המועצה:

 

 . 17:52בשעה   ראש המועצה נעל את הישיבה -

 

 

_____________     _____________ 

 רשמה: פדוה דבור      ביאן קבלאן     

    מזכירת המועצה         ראש המועצה  


