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 מן המנין לא ישיבת מועצה

 5/11מס' 

 

 .18:00שעה  19/10/11 -ה רביעיהישיבה התקיימה ביום 

 

 נוכחים:

 ראש המועצה. -מר ביאן קבלאן .1

 מ.מ. ראש המועצה. -מר יאסר ח'טיב .2

 המועצה. חבר  -מר וג'יה קזאמל .3

 המועצה. חבר -מר מחמוד נג'ם .4

 חבר המועצה. -מר אמל יוסף .5

 ה.חבר המועצ -מר סאלח סרבוך .6

 חבר המועצה. -מר אסמעיל סלאלחה .7

 חבר המועצה. -מר ריאד סעד .8

 חבר המועצה. -מר סלאח אבו עסלה .9

 חבר המועצה. -חמד טאפשמר   .11

 חבר המועצה. -עדנאן ח'ירמר   .11

 (18:41)הגיע בשעה   חבר המועצה. -רושדי עטילהמר   .12

 משתתפים:

 מזכירת המועצה.  -גב' פדוה דבור -

 צה.יועמ"ש המוע -עו"ד עאדל עלי -

 גזבר המועצה. -האדי סעדמר  -

 קהל מהכפר. -

 

 על סדר היום:

 .לפי בקשת חברי המועצה  – אישור הרכב ועדות המועצה .1

 דיון בהצעת חבר המועצה מר חמד טאפש. .2

 

 18:15מאחר ומתקיים מנין חוקי אני פותח את הישיבה בשעה ראש המועצה: 

 .א להפריע ומבקש מהקהל שהצטרף ל
 

 1סעיף 

 .עדות המועצהאישור הרכב ו

הצטרף אלינו חבר מועצה חדש מר ריאד סעד שנכנס במקומו של מר : ראש המועצה

 פרהוד טאפש, ריאד יחליף את פרהוד טאפש בכל הוועדות.

זה לפי בקשת החברים ומבקש שיהיה אני מציע הרכב חדש כי הסעיף ה: סלאח א. עסלה

 לפי בקשת החברים.

 לפי בקשת חברי המועצה".: פדוה תוסיף ליד הסעיף "ראש המועצה

שכל החברים יחזרו לאותו הרכב כל אחד יחזור  ויות : יש שתי אפשרראש המועצה

 מקובל על כולם? , האםשהיה בה לפני ההתפטרות, זו הצעתילועדה 

 .: עליי לא מקובלסלאח א. עסלה

 יבקש שינוי!מהחברים : אני מבקש לשאול אם יש מישהו סאלח סרבוך
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עה , מבקש הצבעה על ההצעה שלי שכל חבר יחזור לוועדה שהיה : זו הצראש המועצה

 בה.

 אלא אם רוצים לכפות עליי. : אני לא משכתי את התפטרותי!חמד טאפש

בהתאם  מבקש הצבעה על הצעתיאני כופה עליך להישאר בוועדות. : ראש המועצה

 .להרכב שהיה

 הצבעה:

 , עדנאן ח'יר, ריאד סעד.: ראש המועצה, יאסר ח'טיב, מחמוד נג'ם, אמל יוסףבעד

 סלאח א.עסלה, חמד טאפש. נמנע:

 : סאלח סרבוך, וג'יה קזאמל, אסמעיל סלאלחה.נגד

 

 .כל חבר ישאר בוועדה שהיה בה  :החלטה

 לא רוצה להיות באף וועדה.מבקש : אני סלאח א.עסלה

 : אני מבקש לצאת מאיכות הסביבה, שאר הוועדות אין לי שום בעיה.וג'יה קזאמל

: סלאח א.עסלה יוצא מכל הוועדות, במקומו בועדת הנחות אני מציע המועצה ראש

 החבר מחמוד נג'ם כיו"ר.

  הצבעה:
 : ראש המועצה, יאסר ח'טיב, מחמוד נג'ם, אמל יוסף, עדנאן ח'יר, ריאד סעד.בעד

 סלאח אבו עסלה,    סאלח סרבוך,    וג'יה קזאמל,   אסמעיל סלאלחה.

 : חמד טאפשנמנע

 

 : הוועדות שיהיה בהם שינויים :ועצהראש המ

 

 ועדת בריאות ואיכות סביבה:

 אמל יוסף.את החבר בריאות ואיכות הסביבה במקום וג'יה מציע : ועדת ראש המועצה

 

  הצבעה:
 : ראש המועצה, יאסר ח'טיב, מחמוד נג'ם, אמל יוסף, עדנאן ח'יר, ריאד סעד.בעד

 לחה.סאלח סרבוך,    וג'יה קזאמל,   אסמעיל סלא

 :    חמד טאפש      ,  סלאח אבו עסלה  נמנעים

 אושר ברוב קולות .

 

 סלאח אבו עסלה חבר בוועדות להלן ::   ראש המועצה

 

 ועדת מכרזים: 

 .במקום סלאח בוועדת מכרזים. :  וג'יה קזאמלראש המועצה

  הצבעה:

 ד סעד.: ראש המועצה, יאסר ח'טיב, מחמוד נג'ם, אמל יוסף, עדנאן ח'יר, ריאבעד

 סאלח סרבוך,    וג'יה קזאמל,   אסמעיל סלאלחה,  סלאח אבו עסלה.

 :    חמד טאפש  נמנע מהצבעה בכל הוועדות.          נמנע

 אושר ברוב קולות

 

 ועדת תכנון: 

 .בכפיההוועדה  יו"ר אתה תישאראתה נמנע אבל בועדת תכנון  חמד:  ראש המועצה
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 יהיה בוועדות.: אם הוא נמנע אז שלא א. עסלה סלאח

יחזור לוועדה הקודמת והיתה הצבעה. אני אמרתי  : הצעתי שכל חברראש המועצה

 שאני כופה על חמד טאפש להיות בוועדות איפה שהיה.

 : אמרת אבל אתה עושה שינויים בוועדות. סאלח סרבוך

היה בהם ולא רוצה להיות באף ועדה : אני עושה שינויים בועדות שסלאח ראש המועצה

  התפטרות שניים מראשות ועדות. ועקב

 סלאח, אמל יוסף. במקוםבוועדת תכנון: 

 

 אושר ברוב קולות. הצבעה:

 מנע.נחמד: 

 

 אין שינוי. – ותיכועדת תמ

 

 אין שינוי. – ועדת חינוך

 : מי יו"ר הוועדה ?  קזאמל וגיה

 : אמרתי ריאד סעד במקום פרהוד טאפש בכל הוועדות .ראש המועצה

 היתה הצבעה. : לאוגיה קזאמל

והיתה  טאפש במקום פרהוד סעד  : בתחילת הדיון הצעתי את ריאדראש המועצה

נמשיך בועדות   הצבעה ושאר החברים יחזרו לכל הוועדות. תוכל לבדוק את ההקלטה.

 חבר בהן.אבו עסלה היה שסלאח 

 

 : ועדת רכש

 .אבו עסלה במקום סלאח חבר בוועדה ריאד סעד 

 

 אין שינוי.לא יכנס חבר חדש אז אח אבו עסלה במקום סל: ועדת כספים

 

 .במקום פרהוד טאפש : מציע יאסר ח'טיב יו"ר הוועדהועדת דת

 הצבעה: 

ראש המועצה,  ריאד סעד, אמל יוסף, עדנאן ח'יר, מחמוד נג'ם, וג'יה קזאמל, יאסר  בעד:

 ח'טיב.

 : חמד טאפש, אסמעיל סלאלחה, סאלח סרבוך.יםנמנע

 : סלאח א. עסלה.נגד

 

 : ופיקוח ועדת תנועה

 ריאד סעד חבר.אבו עסלה במקום סלאח :   ראש המועצה

 : אני מציע שריאד סעד יהיה בכל הועדות במקום פרהוד וסלאח.סאלח סרבוך

 

 : במקום סלאח וג'יה קזאמל.ועדת רישוי עסקים

 למעט חמד טאפש נמנע. אושר ברוב קולות 
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ת שלנו ורבקשתנו לחזור בנו מההתפטי בענין : מבקש להביע את דעתסאלח סרבוך

 מוועדות המועצה.

ת היא לא ודההתקשרות עם התאגיד והחזרה לווע ההתפטרות שלנו באה כאקט נגד

 אומרת שאנו מסכימים לתאגיד אלא עדין מתנגדים לתאגיד.

 חברים נכבדים,

 .קשר להצעות שעל סדר היוםהודעה בהנדון:                     
 :כינון הוועדות

אינטרס הציבורי תמיד היה ויישאר בראש מעיננו, ואנו תמיד פעלנו ותמיד נפעל למען ה .1

 בני הכפר.

הציבור נתן בנו אימון לכהן כניציגו במועצה, ואנו מחויבים למלא אחר שליחותינו  .2

 למען עתיד ילדנו הרחק מהשיקולים הפוליטיים, שנכונים רק ליום הבחירות.

ל בסוגיה כראוי, ובחר לנסות להרכיב את הוועדות צר לי שראש המועצה לא ניסה לטפ .3

 .בלעדינו

: אם הייתי רוצה הייתי מרכיב בלעדיכם, אני הצעתי שכל חבר יחזור ראש המועצה

 למקומו בוועדה והיתה הצבעה.

 : הוא מדבר על פנייתך למחוז. סלאח אבו עסלה

כשיו לאחר : אני  חייב לנהל את המועצה ולהוציא צו מילוי חובה, ועראש המועצה

 חזרתכם אני אבקש לבטלו.
עם תאגיד המים, אך נדגיש התפטרותנו מהמועצה באה כאקט מחאתי נגד ההתקשרות  .4

כי בנוסף נמשיך להיאבק נגד ההתקשרות עם התאגיד בקרב דעת הקהל המקומית, 

 המועצה המקומית והערכאות המשפטיות.

להעניש את הציבור בשל חברים, אנו פועלים כשליחי ציבור אחראים שאין מתפקידם  .5

מחדלי אחרים, שכן אנו חייבים לפעול למען קידום החינוך וטיפול בתשתיות וכו', ואני 

 מאחל שהשיקולים של כולם יהיו זהים.

 

 2סעיף 

 דיון בהצעת חבר המועצה מר חמד טאפש.

 דקות. 11 -: חמד תציג את הצעתך בראש המועצה

 .שצורף להזמנה ספת למכתבי הראשוןתוכ: מבקש לחלק את המנשר שלהלן חמד טאפש

: מיותר לחזור על ההתרחשויות במועצה שהביאו אותנו לכאן, כולי  נוכחים נכבדים

תקווה ואני מאמין שכל אלה שיושבים כאן כוונותיהם טובות לכפר למרות שיש שינוי 

בגישה.   אי אפשר להתעלם שכתוצאה מהתרחבות מעגל המעורבים מחוץ למועצה 

שמרביתם כוונותיהם טובת התושבים והכפר אבל לצערי נמצאים גם בודדים ובטוח אני 

ג'ן" ועושים פיצול בין חברי המועצה -שמנסים לקפוץ על העגלה  תחת שם "טובת בית

והמועצה, ולכן חובה מוסרית  עלינו בנוסף לדאגה ים לפיתוח הכפר גשדואכאילו ונשמע 

שוליים ואנו נתמקד בביקוש ובעשייה לכפר להכיר את אלה הפרזיטים שיישארו מחוץ ל

 ן ועל כן תרשו לי להגיש את הצעתי בתקווה שתמצא אוזן קשבת.ג-למען טובת בית
 )המכתב שהועבר לראש המועצה וצורף להזמנה לישיבה(

 לכבוד

 ג'ן.-ראש המועצה המקומית בית

 מר ביאן קבלאן

 הנדון: בקשה דחופה לזימון ישיבת מליאה לא מן המנין.      

ראשית פנייתי זו אין בכוונתי להחזיר את הגלגל לאחרו בדבר הסיכומים וההבטחות שהיו ב

בעל  –בינינו בעניינו של התאגיד, אולם נוכח הפרת ההסכמים ולמציאות החדשה שנוצרה 
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הנני מתכבד לפנות אליך בבקשה לזמן לישיבת מועצה שלא מן המנין  -כורחי ותחת מחאתי

 ם תאגיד מים פלג הגליל והכל כדלקמן:בענין ביטול סעיף ההסכם ע

ה יכולה להתנתק מהתאגיד צעל פי חוות דעת היועץ המשפטי לרשות נקבע בה, כי המוע .1

מים ספציפי קרי פלג הגליל ולבחון אפשרות אחרת שיש בה להוזיל עלויות הן 

 לתושבים בפרט והן למועצה בכלל.

ה להביא לסדר יומה של הואיל ובישיבה האחרונה שבה נדרשת על ידי חברי המועצ .2

המליאה את סעיף ביטול ההתקשרות עם תאגיד המים, וטענת בזמנו כי סעיף זה בלתי 

חוקי, ועל כן לא עלה לסדר יומה של המליאה, הרי בהצעה שאני מניח על שולחנה של 

המלאה יש בה כדי לעמוד בתנאים של חוות הדעת על ידי היועמ"ש של הרשות ואותה 

 אימצת בהחלטתך.

 הלן יובאו הנימוקים שיש בהם כדי לאפשר את ביטול ההתקשרות עם פלג הגליל :ל .3

חברת פלג הגליל והיושב בראשה לעגו לתושבי הכפר והתייחסו אליהם שלא  .א

פגיעה בערכי התרבות שירשנו מאבותינו, ודי בסיבה זו כבני אדם, תוך כדי 

 כדי לסלקם מהמפתן.

א נתן את הערך האמיתי ל 2117הסקר שנערך בנושא ההתקשרות בשנת  .ב

לנכסי המועצה וחסרים בו אלמנטים וגורמים שלא קיבלו ביטוי בסקר, כגון 

משאבות, קווים חדשים, ריבית והצמדה, מדידה לא נכונה, שכן עליות אלה 

יכולים להסתכם בעשרות מליוני שקלים. מכאן יש חובה לערוך סקר מטעם 

 התקשרות.המועצה כדי לאמוד את כמות הנזקים כתוצאה מה

לא נקבע לוח זמנים לשאיבת המים מהמאגר, וכן לא נקבע לוח זמנים לחיבור  .ג

 שאר הבתים שלא התחברו בכפר למערכת הביוב.

לא נקבע לוח זמנים להשלמת שדרוג מערכת המים הישנה והחלפת פלגל  .ד

 .תקנייםת רוצנ

זה יהיה על ₪ .  13,111לא נקבעה תקרה לעלות מד מים וביוב למגורים עד  .ה

ומי שפחות ₪  13,111אותו תעריף של הסכם ההבנות שהמקסימום יהיה 

 ישלם פחות.

על פי אותו ₪  25111לא נקבעה תקרה לעלות מד מים וביוב לעסקים עד  .ו

 תעריף.

אין סעיף של קנס כנגד חברת פלג הגליל במידה וזו ותפר את ההסכמים ו/או  .ז

 בגין טעויות בחישוב המים לתושבים.

ג'ן ומיונם -כי עובדי התאגיד יהיו אך ורק מתושבי ביתאין קביעה בהסכם  .ח

 יעבור אישור המליאה.

מעלות המים כפי שהובטח על ידי נציג  16%אין בהסכם ולא נקבע הנחה של  .ט

. אז שאלתי אותו לגבי גביית המע"מ ואמר שהם 5/1/11התאגיד בישיבה מיום 

 ישלמו את המע"מ.

בתאגיד שיעבדו בהשאלה ם לא נקבעו הוראות בתנאי עבודתם של העובדי .י

 מטעם המועצה, לרבות זכויותיהם על פי חוקי המגן.

לא התקבלה התחייבות מטעם התאגיד, כי במידה ותושב יבצע תוכנית שינויים  .יא

לדירה קיימת או לנכס המחובר למים וביוב לא יחויב בעלויות נוספות בגין 

אגיד למי תוכנית השינויים לתאגיד. )הכוונה שלא צריך לשלם יותר לת

 שמחובר ומי שרוצה להוסיף מד מים(.

 

 (. 18:41)הגיע חבר המועצה רושדי עטילה בשעה 
 

 כאן אני מבקש לעבור למכתב אחר כהשלמה למכתבי הנ"ל : 

 



6 

 

 11/11/2111הנדון: מכתב השלמה למכתב מיום           

בהם , שבו פורטו הנימוקים שיש 11/11/2111למכתבי אלייך מיום  3בהמשך לסעיף  .1

 לאפשרביטול/ שדרוג הסכם ההתקשרות עם חברת פלג הגליל.

הקודם, הנני להוסיף נימוקים נוספים המחזיקים את על הנימוקים שפורטו במכתבי  .2

 טענותיי בדבר אפשרות ביטול/ שדרוג ההתקשרות הנ"ל, להלן הנימוקים המשלימים:

לות לא הובהר בהסכם עם התאגיד, כי לתאגיד לא תהיה בעתיד זכות בע .א

בחלקים ו/או במקומות אשר עובר בהם קו המים הן בקרקע פרטית והן בקרקע 

בבעלות המועצה המקומית, וכי זכות השימוש ו/או העברת קו המים צריכה 

 להיעשות בתיאום ובהסכמת בעלי הקרקע.

לא צויין פה דינו של תושב המבקש להתחבר ואולם מקום בנייתו אין בו  .ב

מצעות בור שפוכין שה שימוש זמני על חשבונו באתשתית ביוב וזה האחרון עו

מדוע יש צורך לחייבו. שכן במקרה זה אין לחייב תושב בנסיבות אלה אם 

 חובר לתשתית כדין.

כמו כן יודגש, כי בהסכם הנ"ל לא צוינה העובדה כי בהתקשרות של התאגיד  .ג

עם בעלי מקצוע ו/או קבלני משנה לביצוע העבודות הדרושות לה, תהיה 

 ג'ן עדיפות על פי קבלנים מחוץ לכפר.-לנים תושבי הכפר ביתלקב

לא סוכם עם התאגיד, כי התאגיד יעביר לידי המועצה כל חודש דו"ח המפרט  .ד

את כמות המים אשר התאגיד קונה ממקורות וכמות המים אשר נמכרת 

 לתושבים.

 לא צוין, כי ישנו פטור מתשלום מים עבור המקומות הקדושים. .ה

 לא צוין, כי עלות מד המים החדש איננה על התושבים והיא על חשבון התאגיד. .ו

 לא צוין עוד, כי התאגיד יערוך בדיקה תקופתית לתקינות מד המים החדש. .ז

חודשים מיום חתימת ההסכם יהיה נציג של  6לא צוין, כי בתקופת מעבר של  .ח

 המועצה במשרדי התאגיד על מנת לטפל בפניות ותלונות התושבים.

לא צוין בהסכם, כי יש פטור מתשלום היטל/ אגרה ביוב עבור התושבים  .ט

 שאינם מחוברים למערכת הביוב המרכזית.

קוב לא צוין עלות מחיר קוב המים לחקלאים, כאשר ידוע למועצה, כי עלות  .י

 ש"ח כולל מע"מ. 2.34המים לחקלאים היא 

בות עבור לא צוין בהסכם תוכנית עבור טיפול בחקלאים, בתשתיות וההקצ .יא

 החקלאות בכפר.

מתשלום היטל/ אגרה ביוב לחיילים  51%לא צוין בהסכם, כי ישנו פטור  .יב

 משוחררים הבונים בשכונת חיילים משוחררים.

כן מובהר כי לכל חבר שרואה שיש צורך או שיש פגם כל שהוא שלא בה זכרו במסמך זה יהיה 

 רשאי להוסיפו ככל שזה מתקבל.

 להוסיף לדבריו של חמד . : מישהו רוצהראש המועצה

בקשת לתאגיד המים ואנו אנו פנינו כמה פעמים אליך : כלומר, למרות שסלאח א. עסלה

נענית ישר בנושא התאגיד לבד כשהחבר חמד טאפש פנה אבל לא נענית נגד התאגיד, 

 לבקשתו והזמנת אותנו.

אינו מה קרה אין מה לעשות נגד התאגיד רדה מוגמרת ובע : לדעתי התאגיד זוריאד סעד

בשביל להילחם בתאגיד ללכת וצריך היום במקומות אחרים , מה שאנו צריכים לעשות 

ועדה בניה וחקלאות, מציע שנקים המים לבמיוחד מחיר ומחירי המים להוריד תעריפי 

לים עם התאגיד וננהל משא ומתן כדי להוריד תעריפים. לנושא חיי מהמועצה שתשב

אלה שבונים ולא רק  51% -בים ל החיילים המשוחררמבקש שיפתרו את כ  משוחררים

 איפה יש לנו שכונה חדשה. .בשכונת חיימ"ש
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 : חברים נכבדים,סאלח סרבוך

 
 19.10.2011מיום  5/11שעל סדר היום בישיבה מס'  2סעיף 

 

ראשית, אני רוצה להביע את שמחתי על כך שחברי, חבר המועצה מר חמד טאפש  .1

י מהצטרפות מ.מ. בית ג'ן לתאגיד מים פלג הגליל בישיבה מאמץ היום את הסתייגויותי

, על אף שבאותה ישיבה הצביע בעד הצטרפות המועצה 19/11/2111מן המנין מיום 

 לתאגיד המים.

, העליתי טיעונים כבדי משקל על אי חוקיות ההצטרפות 9/11/2111בישיבה מיום  .2

ס הציבורי, וככל שהזמן של הטעיה, פגיעה בכסף ובאינטרלתאגיד המים, מן הטעמים 

 עובר עמדתי מתחזקת עוש יותר.

לפעול למען ביטול ההצבעה וההסכם  המשכתי 2011במהלך שנת 

הפגומים והלא חוקיים, לרבות באמצעות פניות ליועמ"ש ולמבקר 

המועצה, ואני שמח שמאבקנו חבריי ואני הפך להיות מאבק ציבור שלם, 

ם, וכן למען הגנתו על הקניין למען זכותו לכבוד ולתנאי מחייה ראויי

 הציבורי.
לקה וההודעה באיגרת שח 19/2111חברים אנו ויתר בני הכפר קיבלנו במהלך חודש  .3

בתיבות הדואר, בה מברכים אותנו ראש המועצה ומנכ"ל תאגיד פלג הגליל על 

 !!!!17/2111הצטרפותנו לפלג הגליל מתחילת 

ץ משפטי שקיבלתי אי אפשר לחייב את הודעה זו מנוגדת לחוק הגנת הצרכן, וע"פ יעו

התושבים לשלם בתעריף התאגיד הגבוה רטרואקטיטבית, מבלי שמסרנו להם מראש, 

 הודעה מסודרת על כך ודין החיוב להתבטל.

שלחנו מכתב דחוף לבדוק חוקיות ההצטרפות לפלג הגליל ליועמ"ש  1/4/11 -גם ב

ר "בכל הכבוד והאהדה אין המועצה ומבקר פנים , והיועמ"ש אמר שהכל בסדר ואמ

מתפקידו של הח"מ לערוך בדיקות להחלטות המועצה כן הח"מ מכהן כיועמ"ש ולא 

 כמבקר פנים"
, מסר עוה"ד וסים אבו חיה למועצה ולתאגיד המים פלג הגליל 16/11/2111ביום  .4

התראה לביטול החיוב טרם פניה לערכאות לרבות בתביעה ייצוגית דבר שעשוי 

 ר על הקופה הציבורית.להכביד עוד יות

מעבר לדברים הידועים לכולם, לאחרונה השגתי את דוחות השנתיים של תאגיד המים  .5

טרם פורסם( מהם עולה כי תאגיד המים  2111)דוח  2119ו  2118פלג הגליל, לשנים 

פלג הגליל נמצא בגירעונות כבדים ולא ברור כיצד יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי 

 !מ.מ. בית ג'ן !!

מהדוחות ניתן ללמוד על תשלומי שכר מנופחים ועל בזבוז כספים הנגבים מהתושבים  .6

שלרוב נמצאים במצב סוציו אקונומי נמוך, ולצערי לתאגיד זה דוחפים אותנו ראש 

 המועצה וחלק מהחברים, להצטרף אליו!!!.

ת זו לפרוטוקול הישיבה, ומודיע בזאנוכח האמור לעיל, אני מבקש לצרף את הודעתי  .7

כי עמדתי בעינה עומדת ואני ממשיך להתנגד להצטרפות לתאגיד המים, וקורא לכולם 

להצביע על ביטול ההתקשרות עם תאגיד המים פלג הגליל, וכן להתגייס בניסיון לשכנע 

 את השר הממונה להענקת פטור למ.מ. בית ג'ן מלהצטרף לתאגיד המים.

 

שאלתי אם  9/11/11ת המועצה מיום בישיבבעניני הדוחות הכספיים אז :  סרבוך סאלח

וזה הדו"ח , כן בדקתם וחות הכספיים והתשובה היתה חד משמעית מישהו בדק את הד
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מספר גורמים המעוררים ספקות בדבר המשך קיימים שרשום בו : " 31/9/2119 הכספי

 191פעילותה של החברה והם , לחברה גרעון הון חוזר וכן לחברה הפסד גולמי בסך 

ותזרים מזומנים שלילי מפעילות ₪ מליון  7.2של  2119פסד שוטף לשנת וה₪ אלף 

 שוטפת, אם אלה הדו"חות שלהם אז למה להמשיך להיות איתם. 

 : ממתי הדו"חות הלאה?ראש המועצה

 . 2119: משנת סאלח סרבוך

 : תביא מצב נכון לעכשיו .ראש המועצה

 עדכני. אין להם  ,ממס הכנסה : זה דו"ח כספי שנתיסאלח סרבוך

: בקשר למה שאמר ריאד לפני שנלחמים בתעריפים צריך להילחם אסמעיל סלאלחה

שזה מחיר מאוד זול למכירת הרשת והמתקנים של ₪ מליון  21במעבר לתאגיד במחיר  

ג'ן, יש מתקנים שנמכרו או הועברו לפלג הגליל באפס שקל , מי קבע אם יש לו -בית

  קו פרוד. -₪ מליון  18קו אחד עלה סמכות למכור אותם באפס שקל למרות ש

 ה הבאת את הנתונים האלה?: מאיפראש המועצה

ו את ג'ן ומכר-יותר קטן מביתתושבים  4811חורפיש אני אביא לך. : אסמעיל סלאלחה

,  ג'ן-ואין להם שום משאבה ואין להם רשת כמו בבית₪ מליון  23 -הנכסים שלהם ב

 .ח"כ להורדת התעריפיםוא צריך להילחם לתקן את המחירים האלה

: אולי יש הרבה דברים בחוזה שדיבר עליהם החבר חמד טאפש וצריך עדנאן ח'יר

ולעשות הסכם לבדוק, ואני בעד הצעת החבר ריאד למנות ועדה להילחם בתעריפי המים 

תן לצאת מהתאגיד , אם לא ניעד הסוףולהילחם התאגיד בעזרת ראש המועצה  חדש עם

 .על התושבים אחרות להקלים כראז אפשר לבחון ד

: לסלאח, הצעתי נתקבלה אצל ראש המועצה כי זו תשובה שקבלנו חמד טאפש

נתק צריך לנמק למה ואני עשיתי כן ואתה להת תרצו אםשאמר  9בחודש מהיועמ"ש 

 יכול לעשות כך גם.

ונימקתי למה אבל להזכירך שמאז שאתה  לסאלח סרבוך, אני הצבעתי בעד התאגיד

עשית כלום ולא נכנסת לתמונה , שנית אתה סאלח סרבוך אתה מאלה  הצבעת נגד לא

אתה ועוד כמה  2115-שגרמו לכניסת התאגיד כי היית מאלה שגרמו לפירוק המועצה ב

 .ע"י הוועדה הקרואה 2116-חברים שלדעתי זה מה שגרם לכניסת התאגיד ב

 : זו הרשימה שלי והרשימה שלך אז.סלאח סרבוך

לגבי הסקר לא צריך לשער בקשתי שהמועצה תזמין סקר חדש  לאסמעיל  חמד טאפש:

  .לפי אומדן אמיתי שיעריך את הנכסים

: הצעת ריאד מקובלת עלי אם יש מצב להוריד עלויות זה עוד יותר טוב לכלל אמל יוסף

  1.77בבית הלל משלמים לקוב ₪  2.5תעריפי חקלאות בראש פינה האזרחים לדוגמה 

 לחקלאות. לקוב₪ 

 .₪  2.34: מי שיש לו הקצאה משלם מועצהראש ה

שקיבלו חשבון מים לחקלאות כולל ביוב צריך לבדוק למה, ויש : יש אנשים אמל יוסף

. צריך לדעת על איחור כאילו₪  5 והלאה וגבו מהם עמלה 16/11 -ששילמו מאנשים 

גבו קנס פלג הגליל למה כי בישיבה הקודמת החלטנו לעשות מדידה חדשה למים והם 

 ואני מאמץ הצעת החבר ריאד. יש לקחת את זה בחשבון. 16/11/11מי שלא שילם עד מ

פלג  עם תאגידההתקשרות   ל וטיסיבות לב : מההצעה של חמד יש מספיקשדי עטילהרו

 .הגליל

אנו נגד תאגידי המים ומבקשים אין מה להוסיף חוץ מבקשה אחת ויחידה : וג'יה קזאמל

 מי שבעד שיצביע בעד ומי שנגד שיצביע נגד , הצבעהמראש המועצה להביא את הענין ל

 איפה הפחד להביא להצבעה?
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 : דיברנו על זה וחבל לדון שוב.ראש המועצה

אני בעד ההצעה מה שרשום בהצעת חמד יש חלק מהם בנספח ההבנות. : יאסר ח'טיב

 צוות למזער כמה שיותר את הנושא של התשלומים שבהסכם שדיבר עליהם חמד.להקים 

 תאגידי המים וביוב: מאחר ויש כאן קהל שפחות או יותר מעורב ויודע על המועצה ראש

,  2116,  2114 -ועבר תיקונים ב 2111 -החוק נחקק ב -המים וביוב  וחוק תאגידי

הזה עדין קיים לא הצליחו, החוק לצערנו לבטל את החוק אבל  ונותהיו נסיו 2111

תאגידים  59הוקמו  ף לתאגידי מים.יות להקים או להצטרמחייב כל הרשוומחייב 

נסגר העניין ולא  2117. בשנת המתאים לה בישראל וכל רשות בחרה להצטרף לתאגיד

הייתה בקשה שלי ביחד  .נוספיםחדשים הוקמו עוד תאגידים ולא אושר הקמת תאגידים 

ועוד  פקיעין להקים תאגיד משותף לכפרים שלנוראש מועצת חורפיש וראש מועצת עם 

מים עוד תאגיד אלא להפך ד משמעית שלא מקי, והתשובה הייתה חנוספים כפרים

 .את מס' התאגידים. לצמצם

המועצה קבלה החלטה ע"י חברי המועצה בצורה החוקית ביותר שאושרה ברוב קולות 

אלא הכל בצורה חברי המועצה ולא היתה על דעתו של ראש המועצה או מישהו מ

עם התאגיד  התקשרותג הגליל ולכן נעשתה לתאגיד פלהחוקית ביותר שמצטרפים 

 חברי המועצה, וחברי המועצה הוזמנו ידיעת והגענו איתם להסכם הבנות שהועבר ל

לא מצא לנכון להשתתף  חלקם השתתף וחלקם ,לקחת חלק במו"מ עם התאגידבזמנו 

וחלק התחלפו ואם  עדין מכהניםחלק מהחברים יש בחר לסמוך על ראש המועצה,  וחלק

 התחלף זאת לא אומרת שהחלטות ישתנו. מישהו

שיראו לכל תאגיד  להצטרף יההמועצה שלא תקיים את החוק, החוק מאפשר לכפות על

זרעה ואם דבר כזה יעשה לא מכפר בצו וזה נעשה בחודש האחרון לינוח ג'ת וללנכון 

 .וכי יוכלו לכפות עליה בתנאים שלהם.תהיה למועצה זכות לשים תנאים משלה 

כללים וכל הטענות שהועלו הצורה חוקית והכל נעשה על פי בבלנו את ההחלטה אנו קאז 

התאגיד והזמנתי את מנכ"ל קבעתי ישיבה עם ואני , עדיין במשא ומתן לדיון בפני התאגיד

. מה שחשוב ריאד סעד, אמל יוסף ויאסר ח'טיב כל החברים ורק שלושה בחרו להגיע

חסוך בשום תריפים במידת האפשר ולא שהמועצה תמשיך לפעול כדי להוזיל את התע

 הסכם מצויןלפי דעתי  השיגה שהמועצה י להשיג מטרות אלה, למרות ומאמץ כדאמצעי 

משיך זה הישג טוב ואנו נ 51% -מים וביוב הורדו בדירת מגורים לחיבור  יותכך שעלו

 .לפעול על מנת להוריד את העלויות למינימום.

צוות שיפעל יחד עם ראש המועצה כדי לנהל מו"מ ם ן אני מקבל הצעת החברים ומקילכ

ה יכחקלאות והן לצרלצורך הן ומחירים התאגיד לשיפור התנאים ולהורדת תעריפים  מול

 הזה להרים יד.יות בצוות הלמי מעונין אני פונה לחברים  ביתית. 

 )החברים שלהלן הסכימו להיות בצוות(: 

 ראש המועצה. .1

 ריאד סעד. .2

 עדנאן ח'יר. .3

 ש.חמד טאפ .4

 אמל יוסף. .5

 : אנו נגד כל התאגיד בכלל. סלאח אבו עסלה

 יו"ר ולא כחבר.כ: אני מבקש לחזור בי לא רוצה להיות בשום ועדה לא ריאד סעד

 : אתה לא יכול לחזור בך .ראש המועצה

 אתה לא יכול לחזור בך, צריך להגיש התפטרות אם אינך רוצה.  יועמ"ש:

 למו"מ מה היעד שלנו!? מציע שיהיה לנו בסיסאני : חמד טאפש
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 על בסיס המסמך של חמד. מבקש הצבעה   : זה מבוסס על ההצעה שלך!ראש המועצה

 : על מה ההצבעה? סאלח סרבוך

 : על הקמת צוות וניהול משא ומתן. ראש המועצה

 : אבל אנו נגד התאגיד בכלל אז איך לנהל מו"מ. סאלח סרבוך

 

 הצבעה:

חמד טאפש,      אמל יוסף,        עדנאן ח'יר,      עד, ריאד ס     ראש המועצה,    : בעד

 יאסר ח'טיב.

מחמוד נג'ם,        אסמעיל סלאלחה,       סאלח סרבוך,       סלאח א.עסלה,    נגד:

 וג'יה קזאמל.        רושדי עטילה, 

 . אז ממשיך הכל על כנובר ולא ע - 6מול  6:  ראש המועצה 

על המסמך שלך בלי אישור של החברים.  משא ומתן לבד אני אנהל חמד : ראש המועצה

 . הישיבה ננעלה תודה רבה

 

 

 .19:21הישיבה ננעלה בשעה 
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 ביאן קבלאן                                                        פדוה דבור

מועצה המקומית                                         מזכירת המועצה המקומיתראש ה  

 


