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 ןישיבת מועצה מן המניי

 6/10מס' 

 

 .19:00שעה  3/8/10הישיבה נערכה ביום שלישי 

 

 נוכחים:

 ראש המועצה. -מר ביאן קבלאן .1

 מ.מ ראש המועצה. -מר יאסר ח'טיב .2

 סגן ראש המועצה. –מר אחמד ג'אנם  .3

 חבר המועצה. -מר גאזי עטילה .4

 חבר המועצה. -מר ח'טאר חמוד .5

 חבר המועצה. -מר מחמוד נג'ם .6

 חבר המועצה. -מרואן נפאע מר .7

 חבר המועצה. -מר פרהוד טאפש .8

 חבר המועצה. -מר שפיק חמזה .9

 חבר המועצה. -מר אסמעיל סלאלחה .11

 נעדרים:

 בחו"ל.נמצא  -חבר המועצה   -מר חמד טאפש -

סגן ראש המועצה)אחמד אמר ששאים הודיע לי שלא  -מר שאים מרעי -

 (.יכול להגיע ומה שיצביע מקובל עליו

 משתתפים:

 מזכירת המועצה. -גב' פדוה דבור -

 גזבר המועצה. -מר האדי סעד -

 יועמ"ש. -מר עאדל עלי -

 קהל מהכפר. -

 

 על סדר היום:

 .6/7/10מיום  5/10אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס'  (1

ממשרד הפנים עבור שדרוג מוקד במכרז ₪  19,500אישור הקצבה ע"ס  (2

 ההפעלה של חירום.

כון האגף לשיקום שכונות ע"ס הבינוי והשיאישור הקצבה ממשרד  (3

הגדלה להקצבה ע"ס פיתוח דרכי גישה בגרעין הכפר כ רעבו₪  231000

 . 2/6/10שאושרה בישיבת המועצה מיום ₪  500000

עבור פיתוח ₪  153,178ע"ס  2010אישור הקצבה ממשרד הפנים לשנת  (4

 .22דרך מס 

וץ עבור שיפ₪  72,599ע"ס  2010אישור הקצבה ממשרד הפנים לשנת  (5

 דרכים חקלאיות.

עבור פיתוח ₪  222,223ע"ס  2010אישור הקצבה ממשרד הפנים לשנת  (6

 .1דרך מס' 

עבור סקר ₪  200,000ע"ס  2010אישור הקצבה ממשרד הפנים לשנת  (7

 נכסים.

 אישור הסכם ההצטרפות לתאגיד מים וביוב פלג הגליל. (8
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לדים ר עבדאללה שאהין עבור הקמת מועדונית ליאישור רכישת דירת ד" (9

ממשרד הרווחה והשירותים ₪   1,900,000עפ"י תב"ר מאושר ע"ס 

 החברתיים.

 

 .19:31מאחר והתקיים מניין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 

 1סעיף 

 .6/7/10מיום  5/10אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס' 

 : חסרה לנו התנצלות של נסרי נסור.גאזי עטילה

 ות.: הוא שלח התנצלשפיק חמזה

: מעבר להתנצלות, הערת אבו סאמר היא על ביצוע העבודה אסמעיל סלאלחה

 .יותר בכפר אני מציע שלא יעבוד

 : אני רואה שמר מרואן נסור שלח מכתב התנצלות.עו"ד עאדל

 )ראש המועצה קרא את מכתב ההתנצלות(

 : האם נעשתה בדיקה לטיב העבודה.פרהוד טאפש

 מצאתי שהעבודה בוצעה טוב.: אני ביקרתי במקום וראש המועצה

 פה אחד...אושר  הצבעה: 

 .בישיבה לא אצביעמאחר ולא הייתי :  נפאעמרואן 

 

  2  סעיף

ממשרד הפנים עבור שדרוג מוקד במכרז ₪  19,500אישור הקצבה ע"ס 

 ההפעלה של חירום.

משום מה לא הגיעה למועצה, אשר , 2119: זו הרשאה משנת ראש המועצה

 לשיפור מערכת התקשורת והטלפונים במוקד. ה"פור המרההקצבה מיועדת עב

 

 ...אושר פה אחדהחלטה :  

 

 3  סעיף

אישור הקצבה ממשרד הבינוי והשיכון האגף לשיקום שכונות ע"ס 

הגדלה להקצבה ע"ס כפיתוח דרכי גישה בגרעין הכפר  רעבו₪  231,000

 . 2/6/10שאושרה בישיבת המועצה מיום ₪  500,000

, קבלנו ₪  אלף 511אושרה הקצבה ע"ס  2/6/11 -בישיבה מ: ראש המועצה

כך שיש לנו תקציב כולל ע"ס   231,111ע"ס הגדלה עבור דרכי הגישה 

עבור שילוט הקצות חלק מהתקציב אנו נבדוק אם אפשר ל₪,  731111

 ושכונות מרוחקות.

 

 אושר פה אחד...החלטה:  

 

 4  סעיף

עבור פיתוח ₪  153,178ס ע" 2010אישור הקצבה ממשרד הפנים לשנת 

 .22דרך מס 

מהצומת של בית מחמד נפאע אבו השאם לכיוון אזור  22: דרך ראש המועצה

 סדיר", הכביש לא ראוי ולא עביר ולכן הכסף יושקע בכביש זה לשיפורו.אל"

 תומכים בצד שמתחת לכביש. קירות: מציע שייעשו פרהוד טאפש
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 ת מסודרת?: למה לא עושים לפי תוכניאסמעיל סלאלחה

: הכביש צריך הרבה עלויות והרבה כספים, ולכן, ניתן לנצל עכשיו ראש המועצה

נשלים עוד תקציבים  ובצע בתקציב שנתקבל, הכביש הזה הוא בעדיפות ואם יתקבללו

 אותו.

 : חייבים לנצל את הכסף תוך שנתיים .הגזבר

 

 אושר פה אחד...החלטה:  

 

 5  סעיף

עבור שיפוץ ₪  72,599ע"ס  2010שנת אישור הקצבה ממשרד הפנים ל

 דרכים חקלאיות.

עבור דרכים חקלאיות ההשתתפות ₪  118111ר סך : אישרתם בעבראש המועצה

הנותרים שתוקצבו ממשרד  41% -, ואלה הם ה 61%ממשרד החקלאות הייתה 

 .111% -הפנים לשם השלמת התקציב ל

 : יש תוכנית?שפיק חמזה

מכיוון  עליית אלזבוד -לק מהכסף לדרך זבוד: תבוצע תוכנית, חראש המועצה

 ."אלזרב"

 מי יקבע את התוכנית? מרואן נפאע:

 : ועדת חקלאות.ח'טאר חמוד

 

 אושר פה אחד...החלטה :  

 

 6  סעיף

עבור פיתוח ₪  222,223ע"ס  2010אישור הקצבה ממשרד הפנים לשנת 

 . 1מס'   דרך 

מהמועצה; קבלנו  11%צריך  , והיה91%: משרד התחבורה אישר לנו ראש המועצה

 .עבור הפרוייקט ממשרד הפנים 111% -השלמה ל

 מבית עאהד עזה עד בי"ס תיכון.היא  1 דרך 

 

 אושר פה אחד...החלטה: 

 

 7  סעיף

 עבור סקר נכסים.₪  200000ע"ס  2010אישור הקצבה ממשרד הפנים לשנת 

קבלנו  .תכי המועצה לא שילמה לחברה המבצע הסקר נעצר: ראש המועצה

 ממשרד הפנים בעבר וקבלנו עוד תקציב.

 : יש זמן / מועד סיום ביצוע עבודה ע"י החברה ?סמעיל סלאלחהא

: הם היו צריכים לסיים לפני חצי שנה אבל מאחר ולא הועברו לחברה ראש המועצה

 כסף הם עצרו את העבודה, זה כסף עבור עבודה שבוצעה.

 הצבעה: 

,  פרהוד טאפש, יאסר ח'טיב, ח'טאר חמודראש המועצה, גאזי עטילה,  -בעד

 .אסמעיל סלאלחה

 אחמד ג'אנם, מרואן נפאע, מחמוד נג'ם, שפיק חמזה. -נגד

 .החלטה : אושר ברוב קולות
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  8  סעיף

 אישור הסכם ההצטרפות לתאגיד מים וביוב פלג הגליל.

זמן לעבור על ההסכם, מציע לדחות את הדיון : לא היה לנו פרהוד טאפש

 .וע או שבועיים כדי שנוכל ללמוד את ההסכםבעוד של

, אני רואה : מבקש לדחות כדי ללמוד את ההסכםאסמעיל סלאלחה

 בהצטרפות נזק וסבל לעתיד לתושבי הכפר.

לפני כמה שנים נחקק חוק תאגידי מים , על חובת ההצטרפות , וזה לא  :עו"ד עאדל

    ניתן לשיקול דעת, ההסכם עבר דיונים ושינויים שהותאם לבקשות המועצה.

 קנס.₪ אלף  211תשלם כל חודש רשות שלא תצטרף לתאגיד  

בפניכם אז להביא את ההסכם לאישור : אי אפשר לבטל, התחייבתי ראש המועצה

 למרות שיכולנו לעשות אחרת. המליאה,

 אז למה להצביע.על המועצה זה חוק וכפייה  : אםאסמעיל סלאלחה

ולא ראיתי שמדינה שמפעילה חוק שואלת את  2111 -: זה חוק משפיק חמזה

 דעת התושבים .

: יכולנו לפעול לפי החלטת המועצה הקודמת, אני מכבד את החברים ראש המועצה

תחייבתי להביא את ההסכם בפניכם . טובת התושבים וראיתי לנכון לערב אתכם וה

 בראש מעייננו .

 .אני מבקש התייחסות היועמ"ש  ג, 4בסעיף  2: בדף מס' פרהוד טאפש

הזה : ההבנות שעשינו הם חלק ההסכם וזה מחייב לכל עניין ודבר. הסעיף עו"ד עאדל

יקבע אגיד תנאי שהתהו את הסעיף ונמדבר על הלוואת בעלים, מבחינת המועצה מחק

ו גלכן התעקשנו למחוק הסעיף, כל ההבנות שהוש מתי המועצה תפרע את ההלוואה.

 הם אחרי משא ומתן מרתוני וכמעט אין רשות שיש לה נספח כזה.

 באיזה תנאי ? 2בדף  11: סעיף אסמעיל סלאלחה

אני חושב שההסכם   חודש. התנאים לפי החוק. 24 -: זה תוקן לעו"ד עאדל

 ם מקסימלי .שהוגש הוא הסכ

 שנים. 3של  ןלמה לא לעשות הסכם לתקופת ניסיו ע:מרואן נפא

 .הרשותכל העבודות שיעשו הם בתיאום מלא עם  :עו"ד עאדל

 : אנו קבלנו את ההסכם רק היום, אני מציע לדחות לשבוע הבא.מד ג'אנםחא

 : אי אפשר לדחות?ראש המועצה

 אפשר להצביע בכפוף לבירורים.: עו"ד עאדל

 כמה עובדים?? מצבו הכספי ?ל התאגיד : קבלתם דו"ח כספי ענפאע מרואן

 תוח לכל הקהל.: הדו"ח הכספי הוא רווחי ופמועצהראש ה

 : אולי יפשוט רגל?מרואן נפאע

 הם בסיסיים. 24ו  23: סעיפים עו"ד עאדל

האם ויש עוד רשויות שהצטרפו לתאגיד , : יש עוד תאגידים, מרואן נפאע

 לפי גודל הרשות? אחלוקת האחוזים הי

 : החלוקה היא פר נכסים ולא לפי גודל הרשות.עו"ד עאדל

יש תאגידים   % 51 -תאגידים במדינה והולכים לצמצם ב 57: יש ראש המועצה

קטנים ויש תאגידים עם בעיות, בכל הצפון אמורים להגיע לשני תאגידים התאגיד 

גדול הוא יותר חזק,  שמצטרפים אליו הוא מהגדולים בצפון. כמה שהתאגיד יותר

 המועצה בדרך להתקשר עם תאגיד חזק שעלה על דרך המלך.

 : מד מים חקלאי ומד מים ביתי, מד מים חקלאי זה רק לחקלאי רשום.מרואן נפאע
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, שהחקלאי יגיש בקשה לרשות וזה יועבר 16: יש התייחסות בסעיף עו"ד עאדל

 לתאגיד.

והנספחים וראיתי כמה ראש המועצה : אני נכחתי בישיבות הכנת החוזה שפיק חמזה

ג'ן, וראיתי איך מנכ"ל התאגיד מתחנף -מנסה ומשתדל לשמור על האינטרסים של בית

ומנסה למשוך הכול לשם אישור ההסכם. לדעתי כל הסכם אם הוא סותר את החוק אז 

 החוק גובר.

אומר במפורש שהמועצה אחרי החתימה  123אני קראתי את חוק התאגידים סעיף 

 טרל ממנה כל סמכות במפעל המים. יש סתירה בין ההסכם לחוק.ותנ

אם התאגיד לא יעמוד בהסכם יש  ם: נכון, יש הסכם שמצורף וייחתראש המועצה

 זכות לרשות לתבוע את התאגיד.

: אנו נבחרנו לשרת את האינטרסים של התושבים, דעתי לא נחה לנושא שפיק חמזה

ומכתבי, ולכן, אני מתנגד וקורא לחבריי  5/1/11ואני חוזר על דבריי מישיבה מיום 

 להתנגד.

 הצבעה:

 ראש המועצה, יאסר ח'טיב. בעד:

גאזי עטילה, אסמעיל סלאלחה, ח'טאר חמוד, אחמד ג'אנם, מחמוד נג'ם,  נגד:

 מרואן נפאע, שפיק חמזה.

 פרהוד טאפש. נמנע:

 

 .לא אושר ברוב הקולות החלטה : 

 

 9סעיף 

אללה שאהין עבור הקמת מועדונית לילדים אישור רכישת דירת ד"ר עבד

ממשרד הרווחה והשירותים ₪   1,900,000עפ"י תב"ר מאושר ע"ס 

 החברתיים.

 .₪ 1,169,111: נערכה שמאות ע"י שמאי ממשלתי, הבניין הוערך ראש המועצה

 זה יכול להשליך על שווי הנכסים ? : מהשפיק חמזה

 כולם. : ברור מחירים גבוהים משליכים עלעו"ד עאדל

 מבחינת שווי הקרקע, זה מסוכן מס : אני חושב שבשמאות זו יש מלכודשפיק חמזה

 .51% -שבח יגיע ל

 : זה שמאי ממשלתי.עו"ד עאדל

 : הייתה שמאות יותר גבוהה דווקא, ולכן, הזמנו שמאי ממשלתי.ראש המועצה

 נכס שכן לנכס הזה יהיה השווי שלו זהה. : התוצאה היא שכלעו"ד עאדל

ית מועדונית לא מצאנו קרקע בתוך הכפר י: התקציב היה לטובת בנהמועצהראש 

לבנייה, הייתה אפשרות לבנות בשכונה מרוחקת , אבל המועדונית הזו מיועדת לילדים 

נו צריכים מקום קרוב ונגיש, ממשרד הרווחה הגיעו ובדקו יבעלי צרכים מיוחדים והי

הממשלה שאפשר לרכוש נכסים המקום ואישרו אותו עפ"י החלטת המשרד ואישור 

ביתרת הכסף יש שטח מסביב קרוב לבניין, נעשה  . לטובת בניינים לצרכי תושבים

 בנוסף נודע לנו שנקבל עוד . במה שצריך ותושיפוץ ונשפר את המקום ונצייד א

לשני פרויקטים אחד לטיפול בהורים ואחד לטיפול במתבגרים, ₪  3,111,111

 .אישור המליאהכשיתקבלו המסמכים יובאו ל

: דיברנו פעם על רכישת דירת כנג' עזה והיא יותר יעילה, האם שפיק חמזה

 ניתן לעשות הסבר? 
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 : לפי הצורך משרד הרווחה לא יממן פרויקטים שאינם לרווחה.ראש המועצה

 הבניין עבר בדיקה של המשרד המקום התאים.

 .31/12/11: ההרשאה התקציבית היא עד הגזבר

 

 פה אחד...אושר החלטה : 

 

 .20:30הישיבה ננעלה בשעה 

 

                                                

   ______________      _____________ 

  פדוה דבור       ביאן קבלאן     

 .מזכירת המועצה    ראש המועצה המקומית  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


