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 פרוטוקול ישיבת מועצה

 3/12לא מן המנין מס' 

 

 .18:00שעה  10/12/12הישיבה נערכה ביום 

 

 :נוכחים

 ראש המועצה. -מר ביאן קבלאן

 מ יו"ר המועצה.מ" -מר ריאד סעד

 סגן יו"ר המועצה –מר מחמוד נג'ם 

 חבר המועצה. -מר זיאד חמוד

 חבר המועצה. -מר ג'מאל חסאן

 המועצה.חבר  -מר רושדי עטילה

 חבר המועצה. -מר אוסאמה זויהד

 חבר המועצה. -מר מחמד סעד

 חבר המועצה. -מר סלאח אבו עסלה

 חבר המועצה. -מר סאלח סרבוך

 נעדרים:

 חבר המועצה. -מר עדנאן ח'יר

 חבר המועצה. -מר פאדל קורדאב

 משתתפים:

 מזכירת המועצה. -גב' פדוה דבור

 יועמ"ש המועצה. -עו"ד עאדל עלי

 גזבר המועצה. -האדי סעדרו"ח 

 מנהל ארנונה. -מר נסיף קבלאן

 

 .18:05מאחר והתקיים מנין חוקי ראש המועצה פותח את הישיבה בשעה 

: רוצה להודות למר מלחם מוראד על התרומה שלו ולברך את החבר ראש המועצה

מר ריאד סעד  החדש שנכנס במקומו מר ג'מאל חסאן, ומשתתף בצערו של המ"מ

 هللا يرحمها.והחבר מחמד סעד על מות האימא והדודה 

 

 על סדר היום: 

 .2013אישור צו הארנונה לשנת  .1

 . 2012אישור שינויים בתקציב המועצה לשנת  .2

עבור פרויקט ₪  2,989,200אישור הקצבה ממשרד התחבורה ע"ס  .3

₪  2,690,280, כאשר השתתפות המשרד הינה ע"ס 2013תחבורתי לשנת 

 ע"ח המועצה.₪  298920ע"ס  ( והיתרה90%)

 .שינויים בהרכב ועדות המועצה לאור חילופי הגברא של חברי המועצה .4
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 אני קבלתי את ההזמנה לישיבה רק אתמול.רושדי עטילה: 

 : ההזמנות חולקו מיום רביעי.ראש המועצה

שצריך להעביר  מהדיון כי זה סעיף 2: אני מבקש להוציא את סעיף סאלח סרבוך

החבר רושדי עטילה איך שאמר ימים לפני הדיון לפי החוק, כמו כן  10לחברים 

 קיבל את ההזמנה רק אתמול.ש

 : יש הבדל , זו לא הצבעה על התקציב. ראש המועצה

כדי לרשום ביום רביעי לגב' אסאלה את ההזמנות : אני העברתי מזכירת המועצה

, גב' אסאלה העבירה את שמות החברים כי נאלצתי לנסוע דחוף לאמא בביה"ח

ההזמנות למר סהיר נג'ם כדי לחלק את ההזמנות לחברים כי מר נביל שהין היה חולה, 

וכשנודע לי שלא הועברה הזמנה למר רושדי התקשרתי אישית למר נביל ביום ששי 

וחצי בערב יעביר למר רושדי ואף אמר לי  ולא ענה , ובשבת הבטיח שעד שעה שמונה

שהוא דיבר איתך אישית ואמרת לו שאתה מסכים לכך רק בשבילו, וציינתי בפניו 

 שעות לפני המועד על פי החוק. 36שצריך להעביר לך את ההזמנה 

  

 :1סעיף 

 .2012אישור צו הארנונה לשנת 

 טר לדירה.יות על מחירי המו: האם לא היה מקום להוזיל עלסאלח סרבוך

: זה הסדר ארצי אין שיקול דעת למועצה לפי חוק ההסדרים של ראש המועצה

                                                                               המדינה. 

הנחה.                                                                     2%סוף מרץ יזכה ב  צוין בצו שמי שמשלם את הארנונה עד

עד לאישור תקציב  1/12רה ואין תקציב למדינה, ולכן, התקציב יהיה וזהכנסת פ

עד  , לכן צריךהזרמת התקציביםב לרשויות 20%המדינה ולכן יכול שתהיה ירידה של 

לחוץ כמה שיותר לגבות ארנונה כדי לא לפגוע ודד ולעלאישור תקציב המדינה 

 .ובמיוחד בחינוך בעבודה השוטפת של הרשות

, לבוא הנחה לכל התושבים 45%עשות : דיברנו בישיבות קודמות לסלאח א. עסלה

 לקראתם.

 : זה היה בדיון על סקר נכסים ועוד לא נתקבלה החלטה.ראש המועצה

, יש י תעריף אוטומטי של השלטון המקומי: יש הערה, אנו פעלנו לפנסיף קבלאן

כי זה התעריף שלקחנו  97.85הורדנו את זה ל  145לצו רשום  17תיקון קל בסעיף 

כתעריף  97.85עשיתי השוואה במועצת עילבון ונמצא כי זה כשריית רמלה וימע

 מקובל.

 : צריך לדעתי לקחת את המקסימום.סאלח סרבוך

 .920במקום  820: הקוד של התעריף נסיף קבלאן

: מבקש להודות לכולם על הברכות ומעדיף את המלה בהצלחה מאשר ג'מאל חסאן

 "מברוק".                           

אני למדתי את צו הארנונה וסומך על כך שאנשים מקצועיים עשו את הצו ועל פי 

ין ועדע"י התושבים והוגשו ערעורים חדשות היו מדידות   .1טרים מחייבים.     פרמ

לפי המדידה האם השנה חויבו התושבים מתחילת יאז איך  , בדקו הערעוריםלא נ

                                                                                                      ?הישנההחדשה או 
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. אני בעד כל דבר חוקי אם החוק קובע העלאה אז שיהיה אבל בעניין סעיף צימרים 2

כדי לעודד את  להטיב בו ולחייב בצורה מינימאליתשיש וחדרי אירוח אני חושב 

 .התיירות

                       . גני ילדים האם מדובר בגני ילדים פרטים?                                                               3

בקשר לסקר הנכסים .  , משפחתונים: כן, פרטיים ולא של המועצהראש המועצה

                                                                                      .                                             והחיוב יהיה בהתאם הערעור נבדק וכל ערעור מטופל ונעשית מדידה חדשה

, החיוב יהיה זה חוק המחייב את כל הרשויות שנים 5סקר נכסים נערך פעם ב 

ם נוריד שיעור שווה לכל יהיה אישור ממשרד הפניאם לא נעלה בפעם אחת בשלבים 

                                                                                                                           , והכל ייעשה בהדרגתיות.התושבים

לגבי המדידה החדשה החיוב יהיה על המדידה החדשה ואם הערעור יתקבל, התושב 

 יקבל החזר.

 שאינוב ישלם על החלק אפשר שגם התוש.   1/1/13 -עוד אין חיוב , יהיה ב: הגזבר

 שנוי במחלוקת עד קבלת החלטה בערעור.

 : עוד לא נתקבלה החלטה שמחייבים על פי מדידות סקר הנכסים.ריאד סעד

  : צריך להקפיא עד שיוחלט בערעור.ג'מאל חסאן

ועד בדיקת  שלא שנוי במחלוקתשאמר האדי מש : נוכל לחייב מה ראש המועצה

  .הערעור

אפשר לומר שיש החלטה מקדימה של ראש המועצה במידה וצריך : אז ג'מאל חסאן

לפי הסקר, יחויב לפי מה שהיה עד לדיון בערעור או מה שאינו  2013לחייב ארנונה 

 שנוי במחלוקת.

: בהתחלה אמרתי יהיו מקרים שהערעור נבדק ויצא שאינו צודק ראש המועצה

 והחיוב בסדר אז יחויב במה שיש.

                                        י עד שיטופל הערעור.: לכן אמרתג'מאל חסאן

 

 .צו הארנונה אחדאושר פה   ה:חלטה              

                                                                                                                               :2סעיף 

 2012אישור שינויים בתקציב המועצה לשנת 

 : הגזבר ייתן הסבר....ראש המועצה

שינוי במענק היה ,  2/12 -שהיה בהתקציב אישור : עיקר השינוי מתבסס על הגזבר

         שינוי.                                                                                                                        עשינולכן בסעיפי ההוצאות ו, והיה קיטון או גידול בהכנסות המותנה

                                                                                                  ארנונה לא היה שינוי.                            

לה את יחתכי הכנסנו את חב' הגבייה באיחור שה₪ מליון  1 -מים הקטנו את היעד ב

  .עבודתה באיחור

  .ביתר מעבר ליעד שהקצבנועצמיות חינוך גבינו 

עובדים לתאגיד  3 לשמעבר , השינוי העיקרי יםשינוי הכנסות עצמיות היו כל מיני

 שלא עברו ולכן עשינו הקטנה בסעיף זה כי לא נקבל פיצוי.                                        

               אין שינוי.                                                                                           –הכנסות חינוך 

אין שינוי.                                                                                                         –הכנסות רווחה 

  .הייתה הקטנה מהמשרד לכן הקטנו -משרד המדע
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   הגדלנו כי קבלנו מענק מותנה .                               -מענק איזון

נעשה בגלל שינויים בהסכמי השכר היה הסכם קיבוצי לדירוג מח"ר  -שכר כללי

טווח לכל העוזרות הגננות לקחנו  10%, העלאת שכר מינימום, תוספת 6%ומינהלי 

                                                 בטחון שנוצל והתאמנו את השכר למה ששולם .                                                                           

עשינו הקטנה לפי הביצוע שהיה במשך השנה.                                                                        פעולות כלליות 

עוזרות גננות וגידול ₪  93000 10%שכר עובדי חינוך היה גידול הנובע מהסייעות 

 500 -ו₪ אלף  300רות שתי מבגלל תוספת ש₪ אלף  800 -התיכון בבשכר מורי 

 שכר מורים בגלל הסכמים שונים בשכר מורים. 

:  הוספת משרות למורים נעשית לפני תחילת שנת הלימודים לפי מזכירת המועצה

 Xהצורך של ביה"ס, מנהל ביה"ס מעביר אלינו בחודש יוני שהוא צריך מורים עם 

שעות למקצועות אלה ואחרים ואני יוצאים למכרז, שתי המשרות הוספו על פי מכרז 

 כדין, אי אפשר לדעת בתחילת שנת התקציב כמה שעות רוצים בביה"ס.

 : איזה משרות??ג'מאל חסאן

                       זה עלות מעביד.                                              ₪ אלף  300: אלה שעות תקן בביה"ס, הגזבר

פעולות חינוך הגדלנו את התקציב כתוצאה מפעולות שהיו בחינוך למשל תיקונים 

                     החימום, חשמל וכו'.                                                                                                            ,במעבדות

אמור להיות ברווחה כי העברנו עובד בהגדרה שלו ₪ אלף  140ה תוספת שכר רווח

, נוספו משרות במקום עובדות רווחה, סעיד חמוד רכז בית קשיששייכנו אותו ללכן 

 שהתפטרו.

: מדובר בתקנים מאושרים ממשרד הרווחה שקבלנו עליהם אישור מזכירת המועצה

אליים שקבלו תוספת עבור תואר נחיצות משרה ונעשה מכרז, בנוסף יש עובדים סוצי

שני שהמשרד מתקצב אותנו עליהם וכן שכר לימוד לעו"סים בהתאם להנחיות משרד 

                                                                                                                     הרווחה.

כי יש הלוואות ₪  270000 -בפרעון מלוות בעשינו הקטנה  -פירעון מלוות  גזבר :

 שלא קבלנו אותם.      שתיכננו לקחת 

 בנקים. הצלחנו לחסוך בעמלות   - הוצאות מימון

 בתקציב.  ₪  2,053,000 -כל השינויים מסתמכים ב

לגבי אגרת חינוך אני יודע שגובים אגרת חינוך יש  -ל בעיני בסדר: הכג'מאל חסאן

תאונות אישיות וביטוח  לגבות למעט ביטוח רשאיםמנכ"ל שלא ביעות שעל פי חוזר ת

 .שיניים במידה וקיים שירות כזה.

מה שאסור  .: גידול הכנסות באגרות חינוך עקב גביית פיגורים משנים קודמותגזבר

, בשוטף אנו גובים עבור מנה חמה השתתפות הורים ואגרת חינוך לגבות לא גובים

 ביטוח.

 שיניים לא גובים. : ביטוחמזכירת המועצה

 חושב שנעשתה עבודה עניינית.אני : ישר כוח ג'מאל חסאן

      .. 2  ( בשכר1 יםיקרי: אני רואה שהתוספת נמצאת בשלושה דברים עסאלח סרבוך

  תורידו לבכירים בהוצאות.  : אז למה לא מוספים למנהל מח' חינוך !?אוסאמה זויהד

 : אז איך יש תוספת בשכר מהנדס ולאחרים שמקבלים שכר נמוך אין? סאלח סרבוך
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: שכר בכירים בדרך כלל מתעדכן מידי פעם על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, לא גזבר

 . היתה העלאה בשכר למהנדס או לאחד מהבכירים

נמצאת תחת ביקורת של אגף השכר של משרד האוצר : המועצה מזכירת המועצה

לא משלמת תוספות והפנים ובמידה ויש חריגת שכר אנו מקבלים התראה. המועצה 

שכר אם אין הסכם קיבוצי מאושר או הנחיות ממשרד הפנים, ואפילו החשב המלווה 

 .  , כל תוספות השכר נעשו לפי החוקבודק כל שינוי במידה ויהיה

, שכרלכל תפקיד מוגדר מתח דרגות ובסיס לא תוכנית לבקשתך,  זה: ראש המועצה

מוסיפים תוספות חוקיות, לדוגמה בפניי חוזר מנכ"ל על תוספת שכר לעובדים 

שלא יכולים לקבל יותר כי  7הסוציאליים. יש בעלי תפקידים שנמצאים שנים בדרגה 

 ם .. זה החוק.זה מתח הדרגות. הבכירים הלכו ולמדו ויש הבדלי שכר בין התפקידי

שכר בכירים למרות שמגיע לנו  75% -גזבר המועצה: אני ומזכירת המועצה נמצאים ב

 שלא בקשנו. 85%

עיקר התוספת היתה בשכר למרות שיש עובדים וגננות שנכנסו , אנו : סאלח סרבוך

 ולא יודעים כלום. ₪ מליון  2נדרשים לאשר שינוי 

 ? אלפי שקלים?בכל המקומות בחשמלה יצריכת חשמל האם הייתה עלייש תוספת 

 מזגנים בגני הילדים. הותקנו. ו התייקרויות בחשמל בכל המדינה: היגזבר

 : רשום שונות , מה זה שונות איפה הכסף הולך בשונות ? רוצים לדעת. סאלח סרבוך

יכול שיש לו חשש ל אחד רי המועצה פתוחים בפני החברים וכ: ספראש המועצה

 רוצה לדעת יכול לדעת., ומי שלבוא ולבדוק

: אני יכול לדעת , אבל אתם רוצים שנאשר שינויים ועל פי חוק צריכים  סאלח סרבוך

 ימים לפני ולא עושים. 10להעביר אלינו 

ימים לפני ולא דיברו על שינוי בכלל על  10: החוק דיבר על התקציב הזמנה  יועמ"ש

 ימים. 10

 התקציב אני נגד.ל פריצה למסגרת על כן על כ סאלח סרבוך:

                                                                                                                                        :הצבעה

, זיאד חמוד, ריאד סעד.                                         מחמד סעד, מחמוד נג'ם, ג'מאל חסאן : ראש המועצה, בעד

סאלח סרבוך, אוסאמה זויהד, רושדי עטילה.                                                                    נגד:

 : סלאח א. עסלה.נמנע

 החלטה : אושר ברוב קולות.                       

 

                                                                                                              :       3סעיף 

עבור פרויקט תחבורתי ₪  2,989,200אישור הקצבה ממשרד התחבורה ע"ס 

( ₪90% ) 2,690,280, כאשר השתתפות המשרד הינה ע"ס 2013לשנת 

                 עצה.ע"ח המו₪  298920והיתרה ע"ס 

מבי"ס ב' לכיוון בית רפיק ח'טיב. התקציב מתקבל  15: זה עבור כביש ראש המועצה

שהתגברנו  17פעימות נקבל עוד פעימה, זה כביש שהולך להיות מקביל לכביש  2 -ב

אנו נארגן את הכסף דרך  10%ב בו על המכשולים. בתקציב הזה המועצה משתתפת 

 הוועדה.
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אני מבקש שהמכרז יהיה במסגרת התקציב שלא נצטרך להצביע על : סאלח סרבוך

 הגדלה.

 : האם יש תכנון מפורט ולא צפויה התנגדות של תושבים.ג'מאל חסאן

ל מאושר, לא נותנים תקציב עד שמתקבל אישור : יש תכנון והכראש המועצה

 הוועדה.

 : אמרת שהכביש מתחיל ליד בית רפיק ח'טיב.סלאח א.עסלה

 .: אנו עובדים בכל הכבישראש המועצה

 אושר פה אחד...  ה:חלטה

                                                                                                                   :4סעיף 

 שינויים בהרכב ועדות המועצה לאור חילופי הגברא של חברי המועצה.                                          

, אז עבדו ומלחם מוראד ולכן מתבקש שינויעבדו  התפטרו : חברים 2 : ראש המועצה

הוספתי את ג'מאל רק  ,אני מציע שכל חבר חדש יכנס במקום החבר שהחליף אותו

.  בכל הועדות כמי שהיה מנהל מחלקת חינוך פעם ומכיר את המערכת לוועדת חינוך

 מחמד יחליף את עבדו וג'מאל יחליף את מלחם מוראד.

 אחד....הצעת ראש המועצה אושרה פה 

 

  -תוספת לסדר היום

                                                                          סעיפים לסדר היום: 4להוסיף  מבקשראש המועצה : 

ממשרד הבינוי והשיכון האגף לשיקום ₪  414,000 סאישור הקצבה ע" .1

)סה"כ סכום ₪  414,000מאושר ע"ס  385מס'  שכונות כהגדלה לתב"ר

 עבור ביצוע שיקום בגרעין הכפר.₪(  828,000כולל 

ממשרד העבודה והרווחה עבור הקמת ₪  150,000אישור הקצבה ע"ס  .2

 מעלית בבנין הרווחה.

אישור מינוי ראש המועצה מר ביאן קבלאן כחבר בוועדה המקומית מעלה  .3

כחבר וועדה עפ"י החלטת מועצה נפתלי במקום מר שפיק חמזה שכיהן 

 בהיותו חבר מועצה מקומית.

אישור הסמכת ראש המועצה וגזברה לחתום בשם המועצה על מסמכי  .4

 עסקת רכישת דירת ד"ר עבדאללה שאהין.

 

                        :                                                                                                 לתוספת 1סעיף 

ממשרד הבינוי והשיכון האגף לשיקום שכונות ₪  414,000אישור הקצבה ע"ס 

₪(  828,000)סה"כ כולל ₪  414,000מאושר ע"ס  385כהגדלה לתב"ר מס' 

                                                                                                                         עבור ביצוע שיקום בגרעין הכפר.

: התחלנו באזור אלספאיה לכיוון בית סאלח חמזה, התוכנית להשלים ראש המועצה

חמזה  מבית סאלח חמזה עד המועצה ציפוי קירות באבן וכן אספלט חדש מבית סאלח

 עד שכונת ספאי.

 

 אושר פה אחד...  ה:חלטה
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                                                                                                                   :2סעיף 

ממשרד העבודה והרווחה עבור הקמת מעלית ₪  150,000אישור הקצבה ע"ס 

 בבנין הרווחה.

הנגשה : הפונים לרווחה הם בעלי צרכים מיוחדים וצריך לאפשר ראש המועצה

 ללשכה.            

 אושר פה אחד...  ה:החלט

 

                                                                                                                   :3סעיף 

קבלאן כחבר בוועדה המקומית מעלה נפתלי  אישור מינוי ראש המועצה מר ביאן

במקום מר שפיק חמזה שכיהן כחבר וועדה עפ"י החלטת מועצה בהיותו חבר 

 מועצה מקומית.

מאחר ושפיק חמזה מזמן לא חבר מועצה, ובקשנו אז שיחליף אותו  :ראש המועצה

ית עדה המקומוחמד טאפש ולא אושר ע"י משרד הפנים, לכן, היום אני רוצה להיות בו

 כחבר.

 .                                                                     כי מדובר בראש הסיעה שהחלפתי אותו : אני מוציא את עצמי מהדיוןסאלח סרבוך

                                                                                                                                         הצבעה:

: ראש המועצה, מחמד סעד, אוסאמה זויהד, רושדי עטילה, ג'מאל חסאן, ריאד בעד

 סעד, מחמוד נג'ם                                                                           

                                                                                             : סלאח א.עסלה, סאלח סרבוךנגד

 אושר ברוב הקולות...החלטה : 

 

                                                                                                                    : 4סעיף 

ת ראש המועצה וגזברה לחתום בשם המועצה על מסמכי עסקת אישור הסמכ

)בכפר  19878גוש  1הנמצאת בחלקה  רכישת דירת ד"ר עבדאללה שאהין

.                                                                                                                      הישן(

 ? בלבד ורך עניין זה: האישור לצסאלח סרבוך

 .לשם רישוםכולל ת.ז. את האנשים האלה  ין: חייבים לקבל פרוטוקול שמצייועמ"ש

 

                                                                                                                                       :החלטה

   056941677את ראש המועצה מר ביאן קבלאן ת.ז.  להסמיך  אושר פה אחד

לחתום על מסמכי עסקת רכישת  29245081וגזבר המועצה מר האדי סעד ת.ז. 

-בבית 19878גוש  1הבנויה בחלקה  5052803דירת ד"ר עבדאללה שאהין ת.ז. 

 ג'ן.

 

נקנס ועדה המקומית מברך, אתמול נודע לי שתושב הכפר וך בנוי: בעניין מיריאד סעד

ליועמ"ש וח מכתב אני מבקש שאנו כמועצה ופורום הרשויות לשל₪  110,000בסך 

 הממשלה להקפיא את כל ההליכים נגד התושבים עד לאישור התוכנית.
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: הוגשה פנייה בדיוק על ידי אותם אנשים, הבעיה של ופא שהוא בנה ראש המועצה

לביהמ"ש והעלינו את מחוץ לתחום השיפוט ולכן למועצה אין נגיעה, הלכנו איתו 

 הנקודות האלה בפני ביהמ"ש.       

 200 -על המפעל שבנה ומעסיק כ₪  120,000דוגמה אחרת מר מאג'ד קבלאן נשפט 

 בחורות מהכפר.          

עושים מדרכות ומתקנים בכבישים הגיע הזמן  414000: התקציב זיאד חמוד

                                                                                                 שהכביש יהפוך לחד סטרי.                         

 מתחילים באכיפה להסדרי תנועה. 1/1/13 -: בראש המועצה

 

 

 . 19:00 הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 

 

________________                                                ________________ 

 פדוה דבור               ביאן קבלאן                                                                  

 ש המועצה המקומית                                                     מזכירת המועצהרא


