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 ישיבת מועצה מן המנין

 5/12מס' 

 

 בבנין המועצה. 18:00שעה  7/8/12הישיבה נערכה ביום 

 

 :נוכחים

 ראש המועצה המקומית. -מר ביאן קבלאן .1

 מ.מ. ראש המועצה. -מר ריאד סעד .2

 חבר המועצה. -מר פאדל קורדאב .3

 סגן ראש המועצה. -מר מחמוד נג'ם .4

 חבר המועצה. -מר עבדו עבדו .5

 חבר המועצה. -מר סאלח סרבוך .6

 חבר המועצה. -מר סלאח אבו עסלה .7

 סגן ראש המועצה. -מר מלחם מוראד .8

 :למרות שהוזמנו כדין נעדרים

 חבר המועצה -מר זיאד חמוד -

 חבר המועצה -מר רושדי עטילה -

 חבר המועצה -מר אוסאמה זויהד -

 חבר המועצה  –מר עדנאן ח'יר  -

 :משתתפים

 מזכירת המועצה. -גב' פדוה דבור -

 יועמ"ש. -עלי עו"ד עאדל -

 .גזבר המועצה -מר האדי סעד -

 

 על סדר היום:

מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ₪  18,000אישור הקצבה ע"ס  .1

 עבור פעילות בנושאי בטיחות בדרכים. 2012לשנת 

התשתיות  –ממשרד התחבורה ₪  133,929אישור הקצבה ע"ס  .2

בטיחות ים, עבור סימון כבישים והתקני כבטיחות בדרהלאומית וה

 ₪ . 120,536ז"א ע"ס  90%, כאשר השתתפות המשרד הינה 2012

נות יממשרד החינוך עבור הקמת פ₪  279,000אישור הקצבה ע"ס  .3

 ג'ן במסגרת רפורמת "עוז לתרומה".-עבודה בבי"ס מקיף בית

 לפי הפירוט ₪  880,000ע"ס  2012אישור מענקים ממפעל הפיס לשנת  .4

 שלהלן:

 שיפוץ מרכז פיס קהילתי.עבור ₪  300,000סך  .א

 עבור שיפוץ בי"ס יסודי ב'.₪  200,000סך  .ב

 .עבור ציוד וריהוט לגני הילדים בכפר )גלובלי(₪  180,000סך  .ג
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 עבור ציוד וריהוט לבתי הספר בכפר )גלובלי(.₪  200,000סך  .ד

ג'ן -ביוזמת המועצה המקומית בית 20338אישור תוכנית מפורטת מס' ג/ .5

מגורים  -קבלאן עבור שינוי יעוד מגורים ב והבעלים מר ראדי אמין

 ג'ן.-ומסחר למגורים, מסחר ודרך בית

 

 מאחר והתקיים מנין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה 

 

 :  1 סעיף

מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשנת ₪  18,000אישור הקצבה ע"ס 

 עבור פעילות בנושאי בטיחות בדרכים. 2012

ממנה  שחלק₪ אלף  900רשות הלאומית ע"ס הקצבה מה ראש המועצה: יש לנו עוד

, אז חברי  פסי האטהלך לגדרות, מעברי חציה, בטיחות. אם יש הצעות איפה לשים י

 דם.קבה המועצה מתבקשים להביא רשימה

 סלאח א.עסלה: מציע שנעשה סיבוב ונראה איפה שצריך נצביע.

הילדים ליד בי"ס ג', ראש המועצה: הכוונה לעשות בכסף הזה גדרות בשני גני 

 הגנים בגדר אורלי.התוכנית לתחום את 

 : אושר פה אחד.החלטה

 

 : 2סעיף 

התשתיות הלאומית  –ממשרד התחבורה ₪  133,929אישור הקצבה ע"ס 

, כאשר 2012ים, עבור סימון כבישים והתקני בטיחות כוהבטיחות בדר

 ₪ . 120,536ז"א ע"ס  90%השתתפות המשרד הינה 

 .פסי האטה, גדרות, המועצה: התקציב גם לסימון כבישיםראש 

 סאלח סרבוך: האם יש תוכנית לתקציב זה.

ראש המועצה: כן, עושים ביחד עם המהנדס לפי הצורך הקיים בכפר, נכין תוכנית 

 בהתאם בקשנו לקבל מכם הצעות.

                : אני מציע לשפץ את הכניסה לכפר.                            סלאח א.עסלה

 ראש המועצה: התקציב עבור בטיחות בדרכים.

 .: בקשתי לדאוג ליד הח'לוה לעשות פסי האטהמלחם מוראד

 ה: אושר פה אחד.החלט

 

                                                                                                    : 3סעיף 

ות עבודה ממשרד החינוך עבור הקמת פינ₪  279,000אישור הקצבה ע"ס 

 ג'ן במסגרת רפורמת "עוז לתרומה"-בבי"ס מקיף בית

בבתי  ראש המועצה: התוכנית היא בבי"ס תיכון "עוז לתמורה" מקבילה לאופק חדש

 הספר היסודיים וחט"ב.

 ה: אושר פה אחד.החלט
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                                                                                                   : 4סעיף 

לפי הפירוט         ₪  880,000ע"ס  2012אישור מענקים ממפעל הפיס לשנת 

 שלהלן:

 עבור שיפוץ מרכז פיס קהילתי.₪  300,000סך  .ה

 עבור שיפוץ בי"ס יסודי ב'.₪  200,000סך  .ו

 )גלובלי(.עבור ציוד וריהוט לגני הילדים בכפר ₪  180,000סך  .ז

 עבור ציוד וריהוט לבתי הספר בכפר )גלובלי(.₪  200,000סך  .ח

 ה: אושר פה אחד.החלט

 

                                                                                                    : 5סעיף 

ג'ן -ביוזמת המועצה המקומית בית 20338אישור תוכנית מפורטת מס' ג/

מגורים ומסחר  -'והבעלים מר ראדי אמין קבלאן עבור שינוי יעוד מגורים ב

 ג'ן.-מסחר ודרך ביתלמגורים 

: מדובר בתוכנית שהגיש ראדי אמין קבלאן שמתכוון להרוס את ראש המועצה

ל חשבונו ולא על חשבון התוכנית ע -והוא ייתן הרחבה לכבישהדירה שלו ושל דודו 

 הרשות.

 : אם לא על חשבון הרשות בסדר.אבו עסלה  וסלאחסרבוך סאלח 

 עבדו עבדו: בתנאי שייתן לכביש להרחבה.

 סאלח סרבוך: לאחר יעוץ משפטי של יועמ"ש המועצה.

 עו"ד עאדל עלי: אין מניעה בתנאי שייתן הרחבה לכביש.

 ה: אושר פה אחד.חלטה

 

 .18:46הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

                                                                      

_________________     _________________ 

 פדוה דבור         ביאן  קבלאן     

 מזכירת המועצה            ראש המועצה המקומית

 

 

 

 

 


