פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין
מס' 7/12
הישיבה נערכה ביום  23/10/12שעה  19:14בבניין המועצה.
נוכחים:
 .1מר ריאד סעד -מ.מ .ראש המועצה.
 .2מר מלחם מוראד -סגן ראש המועצה.
 .3מר סלאח אבו עסלה -חבר המועצה.
 .4מר סאלח סרבוך -חבר המועצה.
 .5מר אוסאמה זויהד -חבר המועצה.
 .6מר מחמד סעד -חבר המועצה.
 .7מר עדנאן ח'יר -חבר המועצה.
 .8מר פאדל קורדאב -חבר המועצה.
 .9מר רושדי עטילה – חבר המועצה
נעדרים:
 .1מר ביאן קבלאן -ראש המועצה – התקשר שלא יוכל להגיע לישיבה בגלל
עיכוב בישיבה בירושלים וביקש שהממלא מקום ינהל את הישיבה במקומו.
 .2מר זיאד חמוד -חבר המועצה.
 .3מר מחמוד נג'ם סגן ראש המועצה (התקשר והתנצל שהוא בנופש מחוץ
לכפר).
משתתפים:
 עו"ד עאדל עלי -יועמ"ש . מר נדים מרעי -מהנדס המועצה. גב' פדוה דבור -מזכירת המועצה מר האדי סעד – גזבר המועצה מר עבדו עבדועל סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס' .6/12
 .2אישור הקצבה ע"ס  ₪ 700,000ממשרד הבינוי והשיכון כהשתתפות
המשרד לביצוע עבודות פיתוח משלים בישוב (שכונות ותיקות) לשנת
.2012
 .3אישור הקצבה ע"ס  ₪ 136,439מהאגף לעדות במשרד הפנים עבור
שיפוץ בית עלמין ראשי בבית-ג'ן המהווים  90%מהתקציב ,כאשר
המועצה תשתתף ב 10% -ז"א בסך .₪ 15,160
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 .4אישור הקצבה ע"ס  ₪ 148,478מהאגף לעדות במשרד הפנים עבור
שיפוץ בית לוויות בבית-ג'ן ,המהווים  90%מהתקציב ,כאשר המועצה
תשתתף ב 10% -ז"א בסך . ₪ 16,498
מאחר והתקיים מנין חוקי מ"מ ראש המועצה פתח את הישיבה  :מתנצל בשם
ראש המועצה שלא יוכל להיות איתנו בישיבה  .מברך את חבר המועצה החדש מר
מחמד סעד ומאחל לו הצלחה ומודה לחבר היוצא מר עבדו עבדו על העשייה שלו.
סעיף :1
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס' .6/12
החלטה :אושר פה אחד
סעיף :2
אישור הקצבה ע"ס  ₪ 700,000ממשרד הבינוי והשיכון כהשתתפות המשרד
לביצוע עבודות פיתוח משלים בישוב (שכ' ותיקות) לשנת .2012
מהנדס המועצה :זו הקצבה ממשרד הבינוי והשיכון והייעוד שלה לטפח את
השכונות אבו עסלה לכיוון בית ג'מיל ח'טיב עד בית רואד סלאלחה (خلة الجب) ,
בנוסף עוד דרך לכיוון ג'מאל שעלאן חמוד ואחיו מהצומת.
מלחם מוראד :מה לגבי כמה בתים בשכונת חידר! למשל הבית של נביל אלולי שיש
לו היתר בנייה ולא מחוץ למתאר!?
ריאד סעד :נבדוק את השכונה ונעביר לראש המועצה..
מהנדס המועצה :מהתקציב אפשר לבצע גם באותה שכונה .
מחמד סעד :האם כל אחד שיש לו היתר מגיע לו אספלט?
המהנדס :אנו משתדלים להגיע לכל תושב שגר בבית-ג'ן ולבצע אצלו עבודה אבל
לפי הצורך ומאחר ואנו מקבלים תקציבים מוגדרים אנו בודקים לפי מצב הכביש אם
עביר או לא.
ריאד סעד :מי שרואה שיש מקום שצריך אספלט שיביא הצעה לראש המועצה
ונעשה בדיקה וסיור במקום.
אוסאמה זויהד :אבל אם תושב שולח מכתב למועצה כמו סלמאן שירה שגר בדירתו
 15שנים למה שלא יהיה אצלו אספלט ולמה שנעשה סיור .
סלאח אבו עסלה :יש קטע מבית ג'מיל ח'טיב שהיה בו אספלט ולאחר שנעשה קו
ביוב ע"י הקבלן סקר קייס דרך התאגיד ולדעתי הם צריכים להחזיר את המצב
לקדמותו ולכן אני מציע במקום זה להשקיע במקומות אחרים כמו סלמאן שירה
ואחרים.
סאלח סרבוך :אנו מברכים על כל מטר שבו אספלט בבית-ג'ן ואם נלך לפי סדר
עדיפויות ,אני לדעתי בני נג'יב שירה צריכים להיות בעדיפות ראשונה.
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פאדל קורדאב :לגבי הכבישים אני מעדיף לעשות אספלט לאנשים שכבר גרים 15
שנים בדירות שלהם.
מלחם מוראד :בקשתי לגבי חידר ,העליתי לפני כמה ישיבות בעניין האספלט
שמבצע הקבלן חסין קבלאן שהוא מביא את האספלט ואז דובר שעובדי המועצה
יבצעו כדי לחסוך ,אולם הקבלן מבצע .אבל הבנתי גם שהמועצה דורשת שבעל
העניין שאצלו שמים אספלט שהוא ידאג לעבודה ולא המועצה ,וזה מה שנאמר
(נעשתה עבודה אצל מאהר עזי)
המהנדס :אחרי שהעלנו ההצעה ראינו שאין ביכולת עובדי המועצה לבצע את
העבודה ואין לנו כלים ולכן אנו מספקים מצעים לאנשים ומבקשים שהם יעשו הידוק
ופריסה ,זה בתקציב קטן ,אנו לא יכולים לעשות אספלט בכל הכפר בבת אחת ,מי
שרוצה להמתין ולכנס בביצוע עבודה שכונתית שימתין ,יש עדיפות לוותיקים .אצל
בני נג'יב שירה נתנו להם מצעים לא פעם אבל על דרך הגישה שלהם יש מחלוקת
עם השכנים שלהם.
עדנאן ח'יר :מבקש לקחת סדר עדיפויות כמו בני נג'יב שירה ובני מחמד גאנם
סלמאן ומג'די גאנם.
מחמד סעד :אני גם בדעה של שאר החברים שיהיה סדר עדיפויות לפי הוותיק
ביותר וסובלים וגם איפה שביצע הקבלן סקר קייס עבור פלג הגליל לחייב אותם
שהם יתקנו ולהשקיע את הכסף במקום אחר.
המהנדס :יש תקציבים אחרים מכספי הועדה ונעשה אספלט אצל כולם בתקופה
הקרובה ,ובכל פעם שאנו מקבלים החזר היטלי השבחה בתדירות הכסף יושקע
באספלט ,ולכן חברי המועצה מתבקשים להביא רשימות מסודרות לאנשים שצריך
לבצע אצלם עבודה.
יועמ"ש המועצה :אני מציע שבאיזה שלב שהמליאה תקבל החלטה שוויונית לכל
הנזקקים לאספלט שתקבע למשל שכונה מעל  5בתים בעדיפות ראשונה וכו'..
שתהיה נוסחה מוסכמת.
הגזבר :כהשלמה להערת היועמ"ש יש תקציבים יעודים צבועים כמו תקציב לכביש
 15ואחרים ששם אי אפשר להשתמש בכסף שלהם.
ריאד סעד :בינתיים מי שחושב שיש בעיה במקום מסוים שיבוא ויעלה אותה.
מחמד סעד :מציע שתוקם ועדה.
החלטה :סעיף  2אושר פה אחד .
סעיף :3
אישור הקצבה ע"ס  ₪ 136,439מהאגף לעדות במשרד הפנים עבור שיפוץ
בית עלמין ראשי בבית-ג'ן המהווים  90%מהתקציב ,כאשר המועצה תשתתף
ב 10% -ז"א סך .₪ 15,160
המהנדס :שיפור דרכים בין תאי הקבורה ,לעשות קירות תומכים ולשפר המעבר.
הגזבר :צריך לאשר תקציב של  ₪ 151,600שהם ה  90%וה 10% -של המועצה.
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סאלח סרבוך :האם יהיה מכרז?
היועמ"ש :התקציב הוא במסגרת של הצעות מחיר מכרז זוטא ולא מכרז פומבי.
החלטה :אושר פה אחד.
סעיף : 4
אישור הקצבה ע"ס  ₪ 148,478מהאגף לעדות במשרד הפנים עבור שיפוץ
בית לוויות בבית-ג'ן ,המהווים  90%מהתקציב ,כאשר המועצה תשתתף ב-
 10%ז"א סך . ₪ 16,498
הגזבר :התקציב שצריך לאר  ₪ 164,976שהם  90%ו 10% -של המועצה.
המהנדס :זה שיפור המצב בבית הלוויות ,תיקוני חשמל ,צביעה ,ציוד וכו'.
סאלח סרבוך :האם יהיה מכרז?
היועמ"ש :גם לפי התקציב אפשר מכרז זוטא.
סלאח אבו עסלה :מה שידוע שיש תרומות מכל הכפר לבית העם מה עושים עם
הכסף במה יושקע הסכום הזה ,למה להשקיע במזגנים כאשר יש דברים יותר דחופים
כמו השלמת ציפוי אבן כו'.
מהנדס :אנו פנינו כדי להשלים את הציפוי אבן אנו הגשנו אומדן כולל חיפוי אבן
אבל לא כל מה שמבקשים מקבלים.
החלטה :אושר פה אחד
הישיבה ננעלה בשעה .19:45

________________
פדוה דבור
מזכירת המועצה

________________
ריאד סעד
מ"מ ראש המועצה המקומית
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