ישיבת מועצה מן המנין
מס' 8/11
הישיבה התקיימה ביום שלישי ה 5/10/11 -שעה .18:00
נוכחים:
 .1מר ביאן קבלאן -ראש המועצה.
 .2מר יאסר ח'טיב -מ.מ .ראש המועצה.
 .3מר וג'יה קזאמל -סגן ראש המועצה.
 .4מר מחמוד נג'ם-סגן ראש המועצה.
 .5מר אמל יוסף -חבר המועצה.
 .6מר סאלח סרבוך -חבר המועצה.
 .7מר אסמעיל סלאלחה -חבר המועצה.
 .8מר ריאד סעד -חבר המועצה.
 .9מר סלאח אבו עסלה -חבר המועצה.
 .11מר רושדי עטילה -חבר המועצה.
נעדרים:
 מר חמד טאפש -חבר המועצה. עדנאן ח'יר -חבר המועצה.משתתפים:
 גב' פדוה דבור -מזכירת המועצה. עו"ד עאדל עלי -יועמ"ש המועצה. מר נדים מרעי -מהנדס המועצה. מר מהנא טאפש -מ .מח' חינוך. מר סהיר נג'ם -קב"ט המועצה. מאה אדי סעד – גזבר המועצהעל סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות ישיבה מן המנין מס'  ,7/11ישיבה לא מן
המנין מס' .4/11
 .2אישור הקצבה ממשרד החינוך והתרבות ע"ס  531,911ש"ח עבור תוכנית
"התאמת מערכת החינוך למאה ה "21 -לשנת תשע"ב לשני בתי הספר שלהלן:
א .בי"ס יסודי א' ע"ש נאיף קבלאן -סך  235,711ש"ח.
ב .בי"ס יסודי ב' -סך  296,211ש"ח.
 .3אישור הקצבה מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ע"ס  25111ש"ח למימון
פעילות בנושאי בטיחות בדרכים לשנת .2111
תוספת לסדר היום:
 .1אישור שינוי ייעוד תקציב ע"ס  2,179,842ש"ח ממשרד הרווחה שאושר
בישיבת המועצה מס'  8/11מיום  9/11/11להקמת מרכז הורים ,מתקציב עבור
בנייה לתקציב עבור רכישת מבנה.
 .2אישור הקצבה ע"ס  771,111ש"ח ממשרד הבינוי והשיכון לשנת  2111לביצוע
עבודות פיתוח משלים בישוב.
מאחר והתקיים מנין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה.
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דיון בסדר היום:
סעיף 1
אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות ישיבה מן המנין מס'  ,7/11וישיבה לא מן המנין
מס' .4/11
ריאד סעד :יש טעות בהדפסה ,מבקש לתקן מילת "אני מכיר את פלג הגליל" ל -איני
מכיר את פלג הגליל.
הצבעה :שני הפרוטוקולים אושרו פה אחד.
סעיף 2
אישור הקצבה ממשרד החינוך והתרבות ע"ס  531,900ש"ח עבור תוכנית "התאמת
מערכת החינוך למאה ה "21 -לשנת תשע"ב לשני בתי הספר שלהלן:
א .בי"ס יסודי א' ע"ש נאיף קבלאן -סך  235,700ש"ח.
ב .בי"ס יסודי ב' -סך  296,200ש"ח.
ראש המועצה :ההקצבה היא לפי גודל ביה"ס ,הייתה השקה בבי"ס ג' התוכנית ,מהנא
טאפש יסביר עליה בקצרה.
מהנא טאפש :זו תוכנית תקשוב ומחשוב בתי הספר ,בתחילת שנה"ל השקנו בי"ס ג'
והשנה אושרו שני בתי ספר נוספים והכוונה בתוכנית להפוך את שיטת הלימוד לשיטה
מתוקשבת דרך המחשב ומקרן בתוך הכתה וכך כל הורה יוכל לכנס למערך השיעור של
המורה ותהיה תקשורת מהבית בין המורה לתלמיד וההורים.
סלאח אבו עסלה :זה לכל בתי הספר?
ראש המועצה :זה לבתי ספר יסודיים.
מהנא טאפש :יש תוכנית לשנה הבאה לבי"ס חט"ב התחלנו השנה בתהליך ואף הקדמנו
בתי ספר אחרים ,נצא למכרז והזוכה יבצע את כל העבודה.
ריאד סעד :הייתה עבודה עם המנהלים כדי להכין אותם.
מהנא טאפש :כן ,היתה הדרכה לכל המורים ותוכנית עבודה ויש רכז תקשוב בית ספרי
מטעם המשרד שמלווה את כל צוות בית הספר.
ראש המועצה :קבלנו  4כתות חכמות לבי"ס מקיף מהמשרד לפיתוח הנגב ,יש  59כתות
שיש בהם לוחות חכמים ,עד סוף השנה נשלים שכל הכתות יהיו בהם לוחות חכמים וכך
יהיה קשר יותר טוב בין ההורים לתלמידים.
גם השנה נכנסים לתוכנית מחשב לכל ילד בשיתוף עם משרד ראש הממשלה יינתנו 91
מחשבים לילדים ממשפחות נזקקות ,וכל משפחה שתקבל מחשב תשלם  271ש"ח כולל
הדרכה למשפחה כולל ערכת אינטרנט ,התלמידים נבחרים בקפידה ע"י הנהלת ביה"ס
ומח' רווחה והכוונה לתת לאנשים נזקקים ובעלי צרכים מיוחדים  ,הכוונה שכל שנה נתן
כמות כזאת ואפילו יותר.
החלטה :
אושר פה אחד...
סעיף 3
אישור הקצבה מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ע"ס  25000ש"ח למימון
פעילות בנושאי בטיחות בדרכים לשנת .2011
סהיר נג'ם :הרשות הלאומית עובדת ע"י משרד התחבורה יש מנהל אזורי ומעליהם
בצפון מר רדואן מנסור ,אנו מקבלים תקצוב רבעוני ,הוקצה לנו עד סוף דצמבר 25111
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ש"ח שחייבים לנצל בפעולות .הכסף יושקע בבתי הספר לחינוך לזהירות בדרכים דוגמה
בבי"ס ג' יושקעו  7111ש"ח לשבוע זהירות מיום ראשון עד מחר היו תחנות כיבוי אש,
חבלן משטרתי וכל מיני פעילויות ומחר יסתיים בצעדה משותפת מתוך ביה"ס ועד לכיכר
אלמרג' והשנה מדגישים חשיבות התמרורים.
ראש המועצה :הכסף יושקע לפעילות חינוכית בעיקר.
ריאד סעד :חברי המועצה מעורבים בתוכנית? ,האם מישהו ביקר בביה"ס ?!
ראש המועצה :קב"ט המועצה מעורב ויו"ר ועדת חינוך שהיה מאוד פעיל ,מחר ביה"ס
יבקר במועצה ,הכנו לתלמידים כיבוד קל וכל החברים מוזמנים לבוא לקבל את פניהם.
סהיר נג'ם :מנהל ביה"ס מזמין את כולם להשתתף בצעדה החל משעה .11:11
ראש המועצה :בהזדמנות זו ,התקנו שלטים וראיתם שנגרמו נזקים בכוונה לשלטים ,אנו
עושים מארבים ומי שיתפס ישלם מחיר ויתקן הכל על חשבונו ולכן מבקש את עזרתכם
בנושא ,הרי התמרורים נעשו והוצבו כדי להקל על התושבים ועל עומס התנועה ,בסיום
הפרוייקט נעשה אכיפה והסברה במשך שבועיים שלוש עד שהאנשים יתרגלו.
ריאד סעד :יש חברה שמציבה את התמרורים?
ראש המועצה :כן יש חברה והם אמורים לסיים בעוד כשבועיים ,הם צובעים מדרכות,
פסי האטה וכו'...
הצבעה :אושר פה אחד...
תוספת לסדר היום:
ראש המועצה :אבקש להוסיף לסדר היום את הסעיפים שלהן.
אושר פה אחד להוסיף את הסעיפים שהלן לסדר היום:
סעיף 1
אישור שינוי ייעוד תקציב ע"ס  2,179,842ש"ח ממשרד הרווחה שאושר בישיבת
המועצה מס'  8/10מיום  9/11/10להקמת מרכז הורים ,מתקציב עבור בנייה
לתקציב עבור רכישת מבנה.
ראש המועצה :החלטנו על חלקה בשכונת חיימ"ש לבניית מרכז הורים ,אבל הועדה
דחתה את הבקשה ולכן במקום בנייה נרכוש מבנה שיאושר ע"י משרד הרווחה נחפש
במרכז הכפר ,התקציב מיועד לניצול עד סוף דצמבר ולכן חשוב שנצא למכרז בהקדם.
מחמוד נג'ם :אני מציע לדחות.
הצבעה:
בעד :ראש המועצה ,סלאח אבו עסלה ,ריאד סעד ,אמל יוסף ,מחמוד נג'ם ,יאסר ח'טיב,
וג'יה קזאמל.
נמנעים  :רושדי עטילה  ,סאלח סרבוך  ,אסמעיל סלאלחה.
החלטה :אושר ברוב קולות.
סעיף 2
אישור הקצבה ע"ס  770,000ש"ח ממשרד הבינוי והשיכון לשנת  2011לביצוע
עבודות פיתוח משלים בישוב.
ראש המועצה :קבלנו היום את ההקצבה ולכן הובא בפניכם היום ,קבענו  3כבישים
שצריכים שיפוץ מיידי :
 )1בין ספאי עד בית אבו האיל מחמד חמוד.
 )2כביש משפ' סרבוך מבית מועדאד סלאלחה עד שכונת סרבוך.
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 )3כביש ליד בית אסעד אסעד עד אמל אסעד.
מחמוד נג'ם :מה עם הכביש ליד הבנק.
ראש המועצה :נקבל תקציב ממשרד התחבורה לכביש מ -אלסהלה עד לבניין המועצה
דרך בית המנוח זכי סעד.
ריאד סעד :אבקש להוסיף את הכביש ליד בית אבו רוקון מחמד ח'טיב כי יש הרבה
בורות.
ראש המועצה :זה לתיקון.
ראש המועצה :הגשנו את התוכנית למשרד השיכון וברגע שנקבל את האישור נבצע.
החלטה :אושר פה אחד..
הישיבה ננעלה בשעה . 18:35
_________________
רשמה :פדוה דבור
מזכירת המועצה

________________
ביאן קבלאן
ראש המועצה
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