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 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין
 1/13מס' 

 
 . 18:30שעה  15/1/2013 -הישיבה התקיימה ביום שלישי ה

 
 נוכחים:

 ראש המועצה –מר ביאן קבלאן  .1

 מ"מ ראש המועצה –מר ריאד סעד  .2

 חבר המועצה –מר ג'מאל חסאן  .3

 חבר המועצה –מר סלאח אבו עסלה  .4

 חבר המועצה –מר סאלח סרבוך  .5

 חבר המועצה – מר אוסאמה זויהד .6

 חבר המועצה  –מר מחמד סעד  .7
 נעדרים:

 חבר המועצה  –מר זיאד חמוד  -

 חבר המועצה –מר פאד'ל קורדאב  -

 חבר המועצה –עדנאן ח'יר מר  -

 חבר המועצה –מר רושדי עטילה  -

 סגן ראש המועצה   –מר מחמוד נג'ם  -
 משתתפים:

 גב' פדוה דבור –מזכירת המועצה  -

 עו"ד עאדל עלי –יועמ"ש המועצה  -

 מר האדי סעד –גזבר המועצה  -

 מר מהנא טאפש –מנהל מח' חינוך  -
 על סדר היום:

 . 3/12אישור פרוטוקול ישיבה קודמת לא מן המנין מס'  .1
עבור הצטיידות מעבדות ₪  20,933אישור הקצבה  ממשרד החינוך ע"ס  .2

 .2012בבתי הספר היסודיים לשנת 
עבור  בניה בבי"ס ₪  3,600,000אישור הקצבה ממשרד החינוך ע"ס  .3

 השלמת שלד.  -ג'ן  -מקיף חט"ב בית
כתמיכה לשנת ₪  90,000אישור הקצבה מהמשרד להגנת הסביבה ע"ס  .4

 בפרויקט שיקום מפגעי פסולת בניה.   2012
 

מאחר והתקיים מנין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה לדיון בסעיפים 
 שעל סדר היום:

 
 

 : 1סעיף 
 . 3/12וקול ישיבת קודמת לא מן המנין מס' אישור פרוט
: הפרוטוקול נועד להיסטוריה ולא רק לרישום פרוטוקול, ג'מאל חסאן

. בדברי סאלח סרבוך לא רשומים 1הפרוטוקול לא מפורט וצריך להבין, למשל 
 בשלמותם , המשפט לא שלם ולא הבנתי על מה מדובר.
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החלטה שלא מופיעה  . בדף השני בדיון על נושא סקר הנכסים היתה2
בפרוטוקול בענין סקר נכסים, היתה החלטה לחייב בינתיים לפי המטרים 

 שאין עליהם ערעור מבעל הנכס.
 : ההחלטות היו על צו הארנונה ולא על סקר הנכסים. ראש המועצה

כפי ₪  11,000ולא ₪  110,000: בדף האחרון מדובר בסכום ג'מאל חסאן
 שרשום.

הנוהל רישום הפרוטוקול לא צריך לכלול את כל  : על פיירת המועצהמזכ
הדיונים והדברים של חברי המועצה , צריך לרשום את הסעיף , ההצבעה 

וההחלטה , אני לא יכולה לעקוב אחרי כל מלה ..יש הקלטה , וכשידבר סאלח 
 שיושב רחוק אני לא יכולה לשמוע כל מלה כשכולם מדברים ביחד.

ום פרוטוקולים צריך להגיש פרוטוקול : אכן על פי נוהל רישיועמ"ש 
 מתומצת.

 : הדברים יתוקנו בהתאם.ראש המועצה
פת הסדרי יכראש המועצה אמר שמתחילים בא 1/1/13 -: בג'מאל חסאן

 התנועה , רוצה לדעת מה קורה?
: היתה אמורה להתקיים ישיבה של הוועדה הציבורית , הישיבה ראש המועצה

תקיים ישיבה בנושא כדי לקבוע את ענין נדחתה בגלל מזג האוויר , מחר ת
 ההסדרה ותקבלו עדכון.

פי מה שאמר החבר ג'מאל , הדברים שלי לא נרשמו במלואם כ: סאלח סרבוך
בשינויים בתקציב ,  3המשפט חסר ולא נרשמו בו כל דבריי, וגם בדף  1בדף 

 אבקש לתקן ולרשום אותם , אביא בכתב .דיברתי על שלושה דברים ...
 

 אושר פה אחד בכפוף לתיקונים שנתבקשו. הצבעה:
 

 : 2סעיף 
עבור הצטיידות מעבדות בבתי ₪  20,933אישור הקצבה  ממשרד החינוך ע"ס 

 .2012הספר היסודיים לשנת 
: זה תקציב המיועד לבי"ס ג' , למה לא לכל בתי הספר  ג'מאל חסאן

 היסודיים?
בתי הספר אבל  : היה קול קורא ואנו העברנו טפסים עבור כלמהנא טאפש

משרד המדע הוא שמאשר את הבקשות ולא אנחנו , וכי מדובר בבי"ס ג' 
כבי"ס מדגים ולפי הידוע מתחילים בבתי ספר מדגימים ואחר כך מעבירים 

לבתי הספר האחרים כי בבתי ספר אלה יש הרחבה לפעילות התקשוב, זו 
 יועבר בהדרגה במנה הבאה יאשרו לבתי הספר שלא קיבלו.

: מברך על כל אגורה שמגיעה לבתי הספר, אבל בי"ס ג' מקבל רבוךסאלח ס
 בעדיפות יותר על בתי הספר האחרים.

: אתה לא צודק, כל בתי הספר קיבלו ואין שום הבדל מבחינתנו ראש המועצה
 בין בי"ס זה או אחר כולם שווים ומקבלים מה שצריך.

 
 אושר פה אחד.  - החלטה

 
 

 : 3סעיף 
עבור  בניה בבי"ס מקיף ₪  3,600,000החינוך ע"ס  אישור הקצבה ממשרד

 השלמת שלד.  -ג'ן  -חט"ב בית
עבור הבניה ולצערנו לא נוצל ועצרו  2001: עמד תקציב משנת ראש המועצה

שנים התקציב נמחק ואנו כל הזמן פנינו ובקשנו ובסוף  5את העבודה, אחרי 
בביה"ס ומקווה  הצלחנו להחיות את התקציב הזה.  יש מחסור בכתות לימוד

 שבתקציב זה נפתור את הבעיות של הכתות במקיף.
 : בקשתי ממהנדס המועצה לדאוג לענין הנגישות בשלב התכנון.ריאד סעד
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 אושר פה אחד.  - החלטה
 

 : 4סעיף 
  2012כתמיכה לשנת ₪  90,000אישור הקצבה מהמשרד להגנת הסביבה ע"ס 

 בפרויקט שיקום מפגעי פסולת בניה.
 במה מדובר?  חסאן:ג'מאל 

: יש כמה מקומות מסביב לכפר שהתושבים שפכו בהם פסולת ראש המועצה
ועוד מקומות, לכן בקשנו תקציב  17ג'ן חורפיש , כביש -בניה כמו כביש בית

 לנקות את האזורים .
 

 אושר פה אחד.  -החלטה: 
 

 תוספת לסדר היום
נוסף בצו  סעיףהוספת ראש המועצה מבקש להוסיף לסדר היום אישור 

 לחיוב מתקן משאבות ביוב וטיהור. -18סעיף  – 2013הארנונה לשנת 
בצו הארנונה  2: בדרך כלל חייבנו את תאגיד המים וביוב לפי סעיף הגזבר

 . 18אולם היו טענות על החיוב ולכן הוספנו סעיף 
 החלטה: אושר  פה אחד.

 
 . 19:07הישיבה ננעלה בשעה 

 
 

_________________     ________________ 
 רשמה: פדוה דבור     ביאן קבלאן

 מזכירת המועצה     ראש המועצה המקומית


