פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין
מס' 4/12
הישיבה נערכה ביום  24/6/12שעה 18:00
נוכחים:
 .1ראש המועצה – מר ביאן קבלאן
 .2מר סלאח אבו עסלה – חבר מועצה
 .3מר עבדו עבדו – חבר מועצה
 .4מר סאלח סרבוך – חבר מועצה
 .5מר אוסאמה זויהד – חבר מועצה
 .6מר מלחם מוראד – סגן ראש המועצה
 .7מר רושדי עטילה – חבר מועצה
 .8מר פאדל קורדאב – חבר מועצה
 .9מר זיאד חמוד – חבר מועצה
 .10מר ריאד סעד – מ"מ ראש המועצה
נעדרים (למרות שהוזמנו כדין) :
 .1מר מחמוד נג'ם – סגן ראש המועצה
 .2מר עדנאן ח'יר – חבר מועצה
משתתפים:
 מזכירת המועצה יועמ"ש המועצה גזבר המועצה מר שחם תמיר – מנהל תחום פרוייקטים ופיתוח כלכלי -אשכול גליל מערביעל סדר היום:
 .1אישור הקצבה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר עבור דרכים חקלאיות ,ע"ס
 , ₪ 400,000כאשר השתתפות המשרד הינה ע"ס  ₪ 320,000שמהווים
 80%מהתקציב.
 .2א .אישור השתתפות המועצה במכרז המשותף של אשכול רשויות גליל
מערבי מס'  4/12בנושא התייעלות אנרגטית בתחום תאורת רחובות.
ב .אישור השתתפות המועצה במכרז המשותף מס'  5/12בנושא התייעלות
אנרגטית בתחום מזגנים ותאורת פנים במבני ציבור ברשויות האשכול.
ג .אישור מינוי גזבר המועצה מר האדי סעד ובהיעדרו את מהנדס המועצה
מר נדים מרעי כנציג הרשות המקומית בוועדת המכרזים המשותפת
למכרזים הנ"ל ( 4/12ו ) 5/12 -באשכול גליל מערבי.
 .3אישור הקצבה מהמשרד לאיכות הסביבה ע"ס  ₪ 40,000כתמיכה
מהמשרד עבור פרויקט "תג סביבה" ,כאשר השתתפות המשרד הינה ע"ס
 , ₪ 38,000ואישור הצטרפות הרשות לתכנית "תג סביבה" וחתימה על
אמנת "תג סביבה" .
מאחר התקיים מנין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה.
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ראש המועצה  :ראשית כל רוצה לאחל בשם כולנו איחולי מזל טוב לחבר המועצה
מר זיאד חמוד לרגל נישואי בנו.
דיון בסעיפים:
סעיף : 1
אישור הקצבה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר עבור דרכים חקלאיות ,ע"ס
 , ₪ 400,000כאשר השתתפות המשרד הינה ע"ס  ₪ 320,000שמהווים 80%
מהתקציב.
ראש המועצה  :על מנת לנצל התקציב אנו צריכים לתקצב  ₪ 80000מהמועצה או
מהחקלאים ,פנינו לכמה ארגונים כדי לגייס כסף ומקווה שנצליח .חלק גדול כבר
גויס ע"י החקלאים  ,המייצ'ינג הוא גבוה יחסית ואם המועצה תתקצב זה יבוא על
חשבון תב"רים נוספים.
בתקציב הזה אנו מתכוונים לעשות אספלט בכל העליות בדרך לאזור אלזבוד ,אזור
المنتزه  ,خلة القبريش  ,לכיוון عين الجرون – النعصه .
ב 3/7/12 -תבקר במועצה שרת החקלאות ,נדון בכיבש אלקטעה לאנדרטת ה44 -
נופלים (אסון הכרמל)  ,היא תעשה ביקור בשטח ויכול להיות שתעזור בהנגשת
הכביש הזה ומקווה שנצליח לגייס את הכסף עבור כביש זה.
סאלח סרבוך :ההקצבה היא לאספלט ,ישנם עוד דרכים חקלאיות חוץ מדרך זבוד ,
אם אפשר לעבוד בהם.
ראש המועצה  :זה עבור שיפוץ דרכים חקלאיות ,לא בהכרח אספלט ,נעשה בעליות
הקשות .אם יש עוד מקומות אחרים תציעו ונעשה סיור במקום.
סלאח אבו עסלה  :מציע לעשות אספלט גם בעליות של כביש עין אלאסד.
ראש המועצה :לכביש זה יש תוכניות אחרות.
החלטה :אושר פה אחד .
סעיף : 2
א .אישור השתתפות המועצה במכרז המשותף של אשכול רשויות גליל
מערבי מס'  4/12בנושא התייעלות אנרגטית בתחום תאורת רחובות.
ב .אישור השתתפות המועצה במכרז המשותף מס'  5/12בנושא
התייעלות אנרגטית בתחום מזגנים ותאורת פנים במבני ציבור ברשויות
האשכול.
ג .אישור מינוי גזבר המועצה מר האדי סעד ובהיעדרו את מהנדס
המועצה מר נדים מרעי כנציג הרשות המקומית בוועדת המכרזים
המשותפת למכרזים הנ"ל ( 4/12ו ) 5/12 -באשכול גליל מערבי.
ראש המועצה  :הצטרף לישיבה מר שחם מאשכול גליל מערבי והוא יתן הסברים.
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שחם :בחודש האחרון נעשה ברשויות האשכול סקר של מזגנים ותאורה במוסדות
המועצה ,בסקר נאספו נתונים ולפי הנתונים נבדוק איך נבצע התייעלות אנרגטית כדי
לחסוך בהוצאות החשמל .על כן צריך אישור המליאה כדי לצאת למכרז כאשר
הזוכה במכרז יחליף אתה המזגנים והתאורה במכשירים חסכוניים יותר .ההשתתפות
במכרז אינה מחייבת התקשרות מול הזוכה אם ההצעה לא תתאים למועצה שלכם.
הגזבר :ז"א אם תוצאות המכרז לא ייראו לנו אז לא חייבים להשתתף.
ראש המועצה  :המטרה היא להביא למצב של חסכון בחשמל ובכסף למועצה כמו
בכל המדינה .כל שקל שנחסוך זה טוב עבור המועצה.
הסעיפים א +ב' הם למטרת חסכון .
וסעיף ג' לאישור מינוי הגזבר בוועדת המכרזים של האשכול לצורך המכרזים האלה
או מהנדס המועצה בהיעדרו.
סלאח אבו עסלה :האם יש עלות למועצה במכרזים אלה?
ראש המועצה  :אין עלות.
גזבר :מהחסכון שהמועצה תחסוך יש  10%לקבלן הזוכה.
סאלח סרבוך :אין לי בעיה עם הגזבר או המהנדס אבל מציע שיהיה הגזבר ובהיעדרו
הממלא מקום מר ריאד סעד.
ראש המועצה :צריך להיות עובד מועצה  ,אין בעיה שהממלא מקום יתלווה בישיבות
הוועדה.
החלטה :אושר פה אחד.
סעיף : 3
אישור הקצבה מהמשרד לאיכות הסביבה ע"ס  ₪ 40,000כתמיכה מהמשרד
עבור פרויקט "תג סביבה" ,כאשר השתתפות המשרד הינה ע"ס , ₪ 38,000
ואישור הצטרפות הרשות לתכנית "תג סביבה" וחתימה על אמנת "תג סביבה".
ראש המועצה :השלמת ה ₪ 2000 -כהשתתפות המועצה הם מאשכול גליל
מערבי.
שחם" :תג סביה" היה קול קורא מהמשרד להגנת הסביבה והשלטון המקומי שמדבר
על ניהול משאבים של חשמל ומים ע"י הרשות ,הכולל הגדרת ממונה על ניהול
המשאבים מטעם המועצה שיטפל בנושא מול המשרד .התוכנית היא שמביאים
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חברה סוקרת תשתיות בכפר ,ובוחנים את הנתונים לשם בניית תוכנית התייעלות ע"י
צוות היגוי מקצועי  .החברה שתבצע את הסקר היא חב' אביב .צריך לאשר את
הצטרפות הרשות לתוכנית וגם חתימה על אמנת "תג סביבה".
ראש המועצה :המטרה היא להביא חסכון למועצה  ,החברה תביא לנו תוכניות
זו תוכנית מבורכת ומציע לאשר.
החלטה :אושר פה אחד.
אוסאמה זויהד :אבקש להתייחס למכתבו של מנהל מח' חינוך כדי להשוות את שכרו
לשכר בכירים ולאשר לו אחזקת רכב או להעלות לו קילומטראג'.
ראש המועצה :הוא צריך להגיש דו"ח נסיעות ואם יגיש נאשר לו במסגרת החוק.
מלחם מוראד :לדעתי צריך לצאת בהחלטה כמועצה לגבי שעות סגירת החנויות
בכפר שתהיה עד שכה  23:00בלילה ולא מעבר.
ראש המועצה :תגיש הצעה בשם שלך ואנו נעביר לבדיקת היועמ"ש .הצעה טובה
נבחן אותה .יכול להיות צריך חוק עזר לדבר כזה.
הישיבה ננעלה בשעה . 18:28

_______________
רשמה :פדוה דבור
מזכירת המועצה

________________
ביאן קבלאן
ראש המועצה
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