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 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין

 2/13מס'  

 

 בבניין המועצה. 18:00שעה  18/2/13הישיבה נערכה ביום 

 

 :נוכחים

 יו"ר המועצה. - מר ביאן קבלאן .1

 מ.מ.יו"ר המועצה. - מר ריאד סעד .2

 סגן ראש המועצה. -מר מחמוד נג'ם  .3

 חבר המועצה. - מר סלאח אבו עסלה .4

 חבר המועצה. - מר סאלח סרבוך .5

 חבר המועצה. - מר אוסאמה זויהד .6

 חבר המועצה.  - מר מחמד סעד .7

 חבר המועצה.  - מר פאדל קורדאב .8

 חבר המועצה. - מר רושדי עטילה .9

 : נעדרים

 חבר המועצה. -מר זיאד חמוד .1

 סגן ראש המועצה. -מר מלחם מוראד .2

 חבר המועצה. -מר עדנאן ח'יר .3

 :משתתפים

 יועמ"ש . -עו"ד עאדל עלי -

 מהנדס המועצה. -מר נדים מרעי -

 מזכירת המועצה -גב' פדוה דבור -

 

 :על סדר היום

 .1/13אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מן המניין מס'  .1

עבור בנייה או ₪  204,526אישור הקצבה ממשרד התרבות והספורט ע"ס  .2

 מקומות ישיבה לקהל.                                                                                                            2000שיפוץ מגרש כדורגל עד 

חלוקה שלהלן:                                                                      לפי ה₪  562,000אישור הקצבות ממפעל הפיס ע"ס  .3

עבור ציוד וריהוט לגני ילדים )גלובלי(.                                                                              ₪  462,000א. סך 

 מקיף ) חט"ב + על יסודי( עבור ציוד לחדרי מדעים בבי"ס₪  100,000ב. סך 

מהמינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד ₪  383,200אישור הקצבה ע"ס  .4

החינוך עבור בי"ס חט"ב לרכישת והתקנת ציוד במסגרת תוכנית "התאמת 

 ".21 -מערכת החינוך למאה ה

ג'ן והבעלים -ביוזמת המועצה המקומית בית 201242אישור תוכנית מפורטת  .5

 .74חלקה  19517בגוש  74טע  דרך מס' מר קאסם דאהר לביטול ק

 חברי מועצה. 8ן בהסדרי התנועה החדשים בכפר לבקשת דיו .6
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 הצגת שמות הכבישים והרחובות בכפר כפי שנקבעו ע"י הוועדה הציבורית . .7

 

 לאחר שהתקיים מניין חוקי, ראש המועצה פתח את הישיבה...

 :1סעיף 

 .1/13אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מן המניין מס' 

 אושר פה אחד...

 

 :2סעיף 

עבור בנייה או ₪  204,526אישור הקצבה ממשרד התרבות והספורט ע"ס 

 מקומות ישיבה לקהל.      2000שיפוץ מגרש כדורגל עד 

 : יש מגרש ליד בי"ס א' עבור מגרש הספורט.ראש המועצה

 רוצה להבין !!! שיפוץ מה שקיים?: מדובר בבנייה או מחמד סעד

הולכים  . אנואנו נחליטמה עושים בתקציב : זה היעוד של ההקצבה, ראש המועצה

 להגדיל את הדשא הסינטטי.

 מקומות. 2000אפשר להכשיר מגרש עד ₪  200,000 -: האם במחמד סעד

 . מקומות 2000: זה עד ראש מועצה

 הצבעה: 

 ...אושר פה אחד

                                                                                                       

 : 3סעיף 

לפי החלוקה שלהלן:                                                                      ₪  562,000אישור הקצבות ממפעל הפיס ע"ס 

ר ציוד וריהוט לגני ילדים )גלובלי(.                                                                              עבו₪  462,000א. סך 

                                                עבור ציוד לחדרי מדעים בבי"ס מקיף ) חט"ב + על יסודי(.                                           ₪  100,000ב. סך 

: אנו הולכים לשדרג את כל הגנים משחקים, ארוניות ומשחקי חצר, כי ראש המועצה

רוב הציוד בגני הילדים הוא ישן. מכניסים לכל הגנים אותו דבר אם למשל מחליפים 

 ארוניות אז לכולם. למעט משחקי חצר ליד בי"ס ב'.

 אח'לאס והמורה הודא.גן של המורה ב משחקי חצר: יש לתקן רושדי עטילה

 : בבי"ס ב' יש הרבה ליקויים בגנים.אוסאמה זויהד

 הצבעה:

 אושר פה אחד...

 

 :4סעיף 

מהמינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך ₪  383,200אישור הקצבה ע"ס 

עבור בי"ס חט"ב לרכישת והתקנת ציוד במסגרת תוכנית "התאמת מערכת 

 ".21 -החינוך למאה ה

תוכנית שהייתה בכל היסודיים השנה ובחט"ב, ובשנה הבאה  : זוראש המועצה

 בתיכון.
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: רשום מחשבים ניידים למורים חשוב קודם כל שהציוד לבתי הספר סלאח א.עסלה

 כמו כיסאות ושולחנות יותר חשוב ממחשבים. יש הרבה תלונות.

, אי אפשר  21-למאה ה ועד למחשבים והתאמת מערכת החינוך: זה מיראש המועצה

 להשתמש בתקציב למטרות אחרות.

 הצבעה:

 אושר פה אחד...

 

 :5סעיף 

ג'ן והבעלים מר -ביוזמת המועצה המקומית בית 201242אישור תוכנית מפורטת 

 .74חלקה  19517בגוש  74קאסם דאהר לביטול קטע  דרך מס' 

  ( לישיבה המהנדס מר סמי אסעד הצטרף)

 : מבקש ממר סאמי אסעד להסביר לחברי המועצה על התוכנית.ראש המועצה

: ישנם כמה כבישים בשכונת רויס שלא בוצעו פיזית ליד בית דאהר דאהר סמי אסעד

וקאסם דאהר שיש להם אישורי / היתרי בנייה, וכשהופקדה התוכנית לאישור לא היה 

ועוד כמה דירות ולכן שורטטו כמה  עדכון ולא הופיעה הדירה של דאהר דאהר

כבישים שנגע בדירות. הכביש המתבקש לביטול עליה על שני בתים, לכן הצעתי 

 להתייחס לקטע שבא על הבתים שמסתיים אצלם ולא פוגע בהם ולא פוגע בשכנים.

 הבעלים נמצא תחת איום של בית המשפט. 

שבאים על הדירות : כפי שראיתי בתוכנית החדשה של הכבישים סלאח א.עסלה

 מבוטלים.

: לא היה עדכון לתצ"א ולכן השר חתם אבל לו הייתה התצ"א לא היה סמי אסעד

 חותם על כבישים כאלה.

 : אם מבטלים אין פגיעה במישהו אחר?!ריאד סעד

 לא... סמי אסעד:

: התוכנית על חשבון הבעלים ורק כדי לעזור להם מאז שהתחיל לכהן מר סמי אסעד

נדסים פנינו אליו לעזור לאנשים בשינוי תוכניות שפוגעות בתושבים על ביאן אנו המה

 חשבון התושבים ולא המועצה.

  : ההמשך של הכביש האם פוגע באנשים שליד !!מחמד סעד

הכביש פיזית לא קיים ואם יהיה יפגע בהרבה בתים יהיה פרסום על לוח  סמי אסעד:

ביש ללא מוצא, קטע הכביש הזה מודעות להקפדה ואם מישהו יראה שהוא נפגע זה כ

 מגיע לבית מחמד דאהר וללא מוצא.

: היוזמה מהמועצה, אז אם יש עוד בתים שייעשה תיקון שיכלול את סלאח א.עסלה

 כולם.

: ליד בית המנוח האני עטילה זה כביש ללא מוצא, קטע הכביש הזה ראש המועצה

 מגיע לבית מחמד דאהר וללא מוצא.

המועצה, אז אם יש עוד בתים שייעשה תיקון שיכלול את : היוזמה מסלאח א.עסלה

 כולם.
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: בתוכנית המתאר החדשה גם נכנסים לעובי הקורה בתוכנית הקיימת ראש המועצה

ויש הרבה כבישים שצריך לשנות ולהתאים למצב הקיים, ואיפה אפשר לעזור.  מר 

 סמי אסעד יצא(.

 קית.: מבחינה חוקית האם אין בעיה להצביע חוסאלח סרבוך

 : זה יהווה תקדים!!אוסאמה זויהד

 : אם מבחינה חוקית אין בעיה אז אני בעד.סאלח סרבוך

 הצבעה:

 אושר פה אחד...

 

 נדחה לסוף... :6סעיף 

 

 : 7סעיף 

 הצגת שמות הכבישים והרחובות בכפר כפי שנקבעו ע"י הוועדה הציבורית .

כפרים נבחרו כפיילוט  3: הוחלט לפני שנתיים לעשות שמות לרחובות ו ריאד סעד

ע"י השר, הוקמה יהיו שמות על שמות אנשים אלא על מות הסטורים של השכונות, 

 עצים, פרחים ומהטבע.

 יש חב' אור היתק שזכתה במכרז עשתה את העבודה על גבי תוכנית למשל כביש

 אלשאמיה שם היסטורי לשכונה שמוכר לכולם מאז ומתמיד.

שים צרים / סמטאות שנתנו להם שמות כמו מהכבישים העיקריים מתפצלים כבי

 ...2וספאיה  1ספאיה 

: הוקמה ועדה אפשר לדעת מי חברי הועדה? אנו רוצים לדעת מה סלאח א.עסלה

 נעשה!!

 .2006 -: הועדה הוקמה בריאד סעד

 : אם יש אפשרות לקבל רשימת שמות הכבישים.סלאח א.עסלה

 : ועדת התחבורה היו חברים.ראש המועצה

 .2006 -: עניין השמות היה בסעדריאד 

 : כל חברי הועדה מכובדים ומודים להם על ההשקעה.סלאח א.עסלה

ית בהזדמנות רוצה להודות לח"כ היוצא איוב קרא : יתרונות התוכנראש המועצה

 ג'ן יכנס לתוכנית ולקבל תקציב.-שנתן ודאג שכפר בית

ויקל )מדה לעמיר  מאחר והכפר הפך בשנים האחרונות לכפר תיירותי זה יעזור

 נג'ם....(

: בכל כפר יש הנצחה לאנשים כמו סולטאן באשה וכמאל גונבלאט, אני מחמד סעד

 מציע לתת שמות כאלה.

: לחצרות לא נתנו שמות ואם נכנסים לזה לא נוכל לצאת יש הרבה ראש המועצה

 אנשים מכובדים ובעלי שם בעדה ובכפר, הרשימה לא תיסגר אם ניכנס לזה.
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 :6סעיף 

 חברי מועצה. 8בהסדרי התנועה החדשים בכפר לבקשת 

: היום לראשונה מקבל תושב דו"ח שהתחצף לשוטר והתנהג בצורה ראש המועצה

לא הולמת, אבל מי שיפגע בהסדרי התנועה יקבל דוחות, לא רוצים לפגוע באנשים. 

 הסדרי התנועה נעשו להקל על התושבים וכולם רצו ודיבר על זה, זה נעשה אמנם

מהתושבים למעט קבוצה מועטה של  90% -באיחור ויש הרבה פידבקים חיוביים מ

בעלי עסקים שאינם מרוצים, אבל, אם רוצים לשנות זה יפגע בהרבה דברים אם זה 

, כאן לא היה שום שיקול למועצה מי שעשה את תחבורה ציבורית, חנויות וחניות

צ"א והסברנו את הבעיה בכפר התוכנית זו מהנדסת תנועה מקצועית שנתנו לה את הת

והיא ערכה אותה, נכון בחלק מהמקומות אין צירים שמחברים למשל מבית סאלח 

חמזה עד בית נואף ח'טיב אין ציר מחבר וזה הקטע הקשה אבל אפשר להגיע אליו 

 מהרבה כיוונים.

 נשאר העניין מאיפה נכנסים ומאיפה יוצאים אבל איך שהופכים זה אותו דבר.

ית הקיימת היא הסבירה ביותר, אם נשנה נפגע בהרבה אלמנטים ונאלץ לפי התוכנ

גורף בכלאנו הולכים להוסיף עוד קטעים שנעשה אותם חד סטריים כמו  לעשות שינוי

מבית סאלח מזה עד בית תופיק סעד. ומבית כמאל נגם עד בית עלי דוקאן קבלאן. אנו 

 ת שצריכות להיות מאושרות.נזמין את המהנדסת ונעבוד מולה על ההצעות והתוכניו

לא להסיר שם לגבי האוטובוסים אפשר לרשום שאין כניסה : מה הבעיה סאלח סרבוך

 פרט לאוטובוסים וזו אחת מהשאלות למה שם הסירו וכאן לא!

עסק אלינו  57פנו  "קמינו קפה": בקשר לתמרור אין כניסה ליד סלאח א.עסלה

לחברים שזה פוגע בהם למרות שכולם רוצים סדר ותנועה מסודרת בכפר, אני מציע 

 להפוך את הכיוון.

 : הזכרנו את מכלול הדברים כמו תחבורה ציבורית.ראש המועצה

: פנית אנשי ציבור לא היה בעל עסק שפנה היו אנשי חברה ודת שפנו ריאד סעד

 היא שפנתה. בגלל זה. יותר ועדה ציבורית

 : אם נעשה טעות צריך לתקן.סלאח א.עסלה

: כשראש המועצה היה ליד העסקים הוא דבר מלים לא במקום אצל אוסאמה זויהד

 טארק טאפש.

: קבלתי טלפון מאחד האנשים כאשר כל מורי בי"ס חט"ב הגיעו ראש המועצה

וראיתי שש לאכול במסעדת טארק וחסמנו את הכביש משני הצדדים, הגעתי למקום 

כבר משאית ליד מר כרם פארס שעשתה פקק אדיר שאלתי למה הבעיה ונאמר לי 

שיש אירוע אצל טארק, קראתי למר טארק ובקשתי ממנו שישם סדרן יסדיר את 

התנעה ליד המקום שלו ואז ענה "זה לא הבעיה שלי" ולכן, אמרתי שאני יכול לסגור 

 לו את העסק.

 שחורות. : זה יעשה מחשבותאוסאמה זויהד

: התקשרתי לאביו של טארק מר פאיז  ואמר לי אם זה יעשה עוד ראש המועצה

 הפעם אני אסגור לו את העסק.
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ואפשר לפתור את הבעיה אם יתנו מר מחמד סעד אתמול ישבתי עם מר זיאד חמוד ו

 לנו שנעשה כיכר תנועה ליד בית סעיד חמוד.

ובדקת אותה מקרוב אלי בכביש : אתה כחבר מועצה האם ניגשת לבעיה מחמד סעד

17. 

: שאלה ליועמ"ש, הצבת תמרור אין כניסה ע"י המועצה האם צריך סאלח סרבוך

 להיות החלטה של מליאת המועצה על כל התוכנית.

 : אם אין החלטה להציב תמרורים, צריך החלטה.עו"ד עאדל עלי

הכיוונים  : התוכנית מאושרת והייתה החלטה, אתם מבקשים להפוך אתראש המועצה

 ואינכם יודעים .

עסלה להסיר אין  א. : אני מבקש שתהיה הצבעה על ההצבעה של סלאח סאלח סרבוך

 כניסה מקטע זה אתם אינכם מהנדסי תנועה.

 : אני נועל את הישיבה...ראש המועצה

 

 

 .19:04הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

                             ___________________________________ 

 ביאן קלאן                                                    פדוה דבור         

 המועצה המקומית                                       מזכירת המועצהראש  

 


