ישיבת מועצה מן המניין
מס' 5/17
הישיבה התקיימה ביום  29/8/17שעה18:20:
נוכחים:
 מר ביאן קבלאן -ראש המועצה מר שפיק חלבי -ממלא מקום ראש המועצה מר סלמאן עטילה -חבר המועצה מר אוסאמה זויהד -חבר המועצה מר אסד אבו חיה -חבר המועצה מר מחמד סעד -סגן ראש המועצה מר נאזם חרב -חבר המועצה מר סאמי אסעד -חבר המועצה מר זיאד מוראד -סגן ראש המועצה מר אסעד שאהין -חבר המועצה מר סקר קיס -חבר המועצהנעדר :חבר המועצה מר והיב סויד – בחו"ל
משתתפים:
 עו"ד עאדל עלי -יועמ"ש המועצה גב' פדוה דבור -מזכירת המועצה אינג' נדים מרעי – מהנדס המועצהעל סדר היום :
 .1אישור פרוטוקולי ישיבות המועצה מן המנין . 4/17
 .2אישור תקציב ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  ₪ 600,000עבור קירוי
והשלמת עבודות פיתוח שצ"פ.
 .3אישור הגדלת תקציב ממפעל הפיס – תב"ר  449שאושר במליאת
המועצה מס'  2/14מיום  21/4/2014מסך  ₪ 1,384,716לסך
 ₪ 1,813,978עבור בנית מועדון פיס לנוער בח'לת דבוס.
 .4אישור הגדלת הסכם שיפוץ ופיתוח מבנה מועדונית טיפולית מכרז מס'
 8/14ב 21% -מ ₪ 223,500 -ל - ₪ 270,197 -סה"כ הגדלה ב-
. ₪ 46,697
 .5אישור הסכם התחייבות בין המועצה לבין הוועדה המחוזית לתכנון
ובניה ,מינהל התכנון ,רשות הגנים  ,רמ"י  ,מדינת ישראל וארגוניה,
לשיפוי ופיצוי בגין כל הוצאה ,תשלום ,פיצוי וחיוב אשר יידרשו הנ"ל
לשלם בגין כל פעולה הנדרשת וכרוכה בתפיסת מקרקעין הדרושים
להתוויית דרך בית-ג'ן-חורפיש וסלילתה לפי התוכנית ,נטיל החזקה
במקרקעין או הפקעתם.
ראש המועצה :אנו מתקרבים לחג הקורבן וחג נביא סבלאן וראש השנה מאחל
לכולם חג שמח יש תוכניות לחג בכפר וחשוב שתשתתפו ותהיו נוכחים באירועים
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ויש שני אירועים חשובים שרצוי מאוד להגיע .מחר אני אשלח לכם את התכנית,
משתתפים בצער משפחת חמוד במות המנוחה עפיפה חמוד.
גם מאחלים לחברינו שפיק חלבי שחזר אלינו לעבודה ,המון בריאות והחלמה
מהירה.
ב 19/9/17-יש חתונה לבן שלי ואני אהיה בחופש ולכן מי שיכול להיות כאן
במועצה ולעזור אני מודה לו ,כי יש הרבה הכנות והיעדרויות ואצטרך את העזרה
שלכם .
יש פנייה להרחיב את ועדת המכרזים אמרתי שאין לי בעיה בעניין וכל תוספת היא
בברכה ,שילוב ידיים מאוד חשוב ומשמעותי ותמיד אפשר להרחיב .
מאחר והתקיים מניין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה .
מאחלים לחבר והיב סויד שייהנה בחו"ל ויחזור בשלום .
אסעד שאהין :רוצה לדבר על אתר המועצה ודברי ראש המועצה באתר שמדבר על
טוהר מידות ,שיתוף פעולה ושקיפות ,ביקשתי בקשה כדי לדעת על התב"רים
בשלוש השנים האחרונות ,רציתי לדעת איפה אנו נמצאים ומה נעשה ,נכנסתי לאתר
ולא מצאתי כלום ביקשתי איזה פרויקטים נעשו ואיזה שלא נעשו ולמה לא נעשו
וטרם קיבלתי תשובה .
ראש המועצה :הבקשה שלך הועברה לגזבר ולמהנדס ואין שום כוונה להסתיר או
להעלים ,כל תקציב שנתקבל יצא למכרז לביצוע בכללי אין שום בעיה ,יש לנו
מעקב ויש לנו רשימה ועניין הביצוע לא רוצה להתחייב לדווח באתר ואפשר לדווח.
סלמאן עטילה :ב 14/6/16-כמעט לפני שנה דיברנו על דיון בדו"ח מבקר המדינה
וביקשנו לדון בו בישיבה מיוחדת ,פניתי גם בחודש  11/16ועד היום טרם קיבלנו
מענה ,זה דו"ח חמור ביותר שהעלה חשד למעילות שצריך לטפל בו ,אני מעלה את
זה עוד פעם כדי לעשות ישיבה .
ראש המועצה :אם היו מעילות לדבריך ,לא היו ,היו ניגוד עניינים ומטופלים .
סלמאן עטילה :אני מציע לקבוע ישיבה רק בנושא הזה ולקבל החלטות ,כביש 22
ידוע לך שישבנו עם התושבים ודיברנו על התקציב מה אפשר לעשות בהם ,כמו כן
כביש אלעקבה שכבר  8שנים ולא נגמר ,תכניות ברמה טובה מאוד אבל בביצוע לא
לפי התכניות ,פנו אליי תושבים כמו כאמל זידאן שעשו לו קיר תומך לא ברמה
טובה .
ראש המועצה :דו"ח מבקר המדינה יש צוות תיקון ליקויים שמתכנס באופן קבוע
מול משרד הפנים והוא בטיפול ,אנו עובדים על מעקב אחרי כל הליקויים דיברנו על
זה להזמין לישיבה מיוחדת בקרוב .
כביש  22עובדתית אי אפשר לבצע אותו בהתאם לתכנית כי יש אנשים שבנו שם
ופגעו בכביש ,בקרוב הם חוזרים לעבוד שם אני מבין את הסבל של האנשים שם .
כביש  7ב' עדיין עובדים שם ולא הפסקנו את העבודות ,לפני  8שנים הכביש היה
בכלל לא טוב וצר ואי אפשר שיעברו כלי רכב ,היום יש קירות תומכים והרחבות,
הסתיימו העבודות בקו הביוב אחר כך חשמל ואחר כך ניקוז ,הולך להיות כביש
רחב ומוסדר עם כל התשתיות .
כביש  17עוקף שכונת חיימ"ש ,הכביש היום עביר ומהיפים בכפר .
כביש  15ב' גם כביש עביר וטוב מאוד ושונה ממה שהיה בעבר .
זיאד מוראד :הגשתי שאילתה בנושא העובד נביל שאהין ולא ראיתי התייחסות .
ראש המועצה :אני אתייחס .
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אוסאמה זויהד :אתמול היה כאן האדי נעאמנה מהנדס פלג הגליל ואמר ששמו
אספלט ליד האחים של המהנדס ואמר שהתחייבתם לשלם לו .
ראש המועצה :אנו לא התחייבנו ומי שהתחייב שישלם.
דיון בסעיפים שעל סדר היום :
סעיף : 1
אישור פרוטוקולי ישיבות המועצה מן המניין . 4/17
החלטה :אושר פה אחד .
סעיף :2
אישור תקציב ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  ₪ 600,000עבור קירוי והשלמת
עבודות פיתוח שצ"פ .
ראש המועצה :מה התקציב נדים ?
מהנדס :היה לנו תב"ר ע"ס  925,000₪לבניית גינה ציבורית בשטח הבנוי ליד
דירת ד"ר שאהין ,מאחר ולא היה לנו מקום ,ביקשנו להמיר את התקציב ,משרד
השיכון אישר את התקציב לבצע שיפור דרכים בכפר הישן במסגרת שיקום שכונות.
אסעד שאהין :הכסף קיים ? זה העברת ייעוד .
מהנדס :כן .
ראש המועצה :היה כאן בכפר שר השיכון ,גרעין הכפר אין בו שטחי ציבור
ואדמות מדינה וכל השטחים הם פרטיים ,אין שטח לגינה ציבורית חשבנו לעשות
הריסה של בית פרהוד טאפש ובית שיח' עבדאללה שאהין ,והם בתים ישנים
שמחייבים שימור ,ירדנו מהרעיון ופנינו לשנות ייעוד ,משרד השיכון אישר את
הבקשה בכל מה שצריך ,יש לנו בעיות ניקוז בכפר הישן שצריך לטפל בהם בכמה
נקודות :ליד בית אנור אסעד ,ליד בית רג'א דבור ,מחנות וליד סלאלחה לכיוון סאלח
חמזה ,ליד בית סאלח יוסף לכיוון עלי קבלאן .נעשה עבודה ברחבת דלתא ונעשה
הסדרה בכבישים ובתשתיות ,אנו מתכוונים לעשות מדרכות והסדרת תנועה וחניות
מוסדרות לרכבים ,הפיכת כבישים לחד סטריים .
זיאד מוראד :קיימת תופעה של סגירת מדרכות והערמת דברים עליהן כמו עצים
וקרטונים וכו.
ראש המועצה :מודעים לבעיה ומטפלים בה ,בעיית תחנת הדלק הפכה למקום
שמפריע לתנועה ,היום ישבתי עם נציגי שמורת הטבע ודיברנו על הדרכים והפסולת
בכבישים ודרכים חקלאיות ,ולכן אם לא יהיה שיתוף פעולה ולקחת אחריות ושמירה
על הניקיון לא נוכל להתקדם .
זיאד מוראד :אני ראיתי בעלי מערבלי בטון שופכים בטון ליד בי"ס תיכון וצילמתי,
צריך לקנוס אותם ולטפל בהם .
ראש המועצה :תעביר לי תמונות ונטפל .
סאמי אסעד :דיברתם על עניין גינה ציבורית ושלא רוצים להרוס את הבתים,
השאלה מה עושים בדירות אלה ,מנצלים אותם ?
ראש המועצה :הבתים מנוצלים ויש בית שצריך לשמר אותו בית המנוח שיח'
עבדאללה שאהין בית ישן מאוד ויפה וחבל להרוס.
הצבעה:
אושר פה אחד .
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סעיף : 3
אישור הגדלת תקציב ממפעל הפיס-תב"ר  449שאושר במליאת המועצה מס'
 2/14מיום  21/4/2014מסך  ₪ 1,384,716לסך  ₪ 1,813,978עבור בניית
מועדון פיס לנוער בח'לת דבוס .
ראש המועצה :היה תקציב והיה מכרז והיה זוכה שעזב את השטח ,ביצענו מכרז
חדש ויש זוכה זיאד עאמר ,זה תקציב שביקשנו להגדיל כדי להשלים את בניית
המועדון .
סלמאן עטילה :למה לא נוצל עד היום ?
ראש המועצה :היה שם קו מתח שהפריע לקבלת היתר בניה ועד שהסרנו אותו ,
קבלנו היתר בניה.
הצבעה:
אושר פה אחד .
סעיף : 4
אישור הגדלת הסכם שיפוץ ופיתוח מבנה מועדונית טיפולית מכרז מס' 8/14
ב 21% -מ ₪ 223,500-ל ,₪ 270,197-סה"כ הגדלה ב. ₪ 46,697-
ראש המועצה :למרות שאפשר לאשר בוועדת מכרזים ,סה"כ ההגדלה היא . 21%
סלמאן עטילה  :איפה המועדונית ?
מהנדס :כאן מדובר בשיפוץ ופיתוח המועדונית בדירת ד"ר עבדאללה שאהין,
הקבלן שזכה הוא רקאד ספדי וזכה במכרז ,הביצוע גדל במועדונית בגלל הצורך .זו
עבודה שבוצעה ואין חריגה מהתקציב המאושר .
הצבעה:
אושר פה אחד .
סעיף :5
אישור הסכם ההתחייבות בין המועצה לבין הוועדה המחוזית לתכנון ובניה,
מינהל התכנון ,רשות הגנים ,רמ"י ,מדינת ישראל וארגוניה ,לשיפוי ופיצוי
בגין כל הוצאה ,תשלום ,פיצוי וחיוב אשר יידרשו הנ"ל לשלם בגין כל פעולה
הנדרשת וכרוכה בתפיסת מקרקעין הדרושים להתווית דרך בית-ג'ן חורפיש
וסלילתה לפי התכנית ,נטל החזקה במקרקעין או הפקעתם .
ראש המועצה :מדובר בכביש חורפיש בית-ג'ן ,סיימנו תכנון אנו ומועצת חורפיש.
לקחנו על עצמנו לתת שיפוי לבעלי הקרקעות במידה וייגרם להם נזק וזאת במטרה
לקדם את התכנית וזה עפ"י ישיבה בוועדה המחוזית ,ברגע שנקבל החלטה התכנית
תועבר לוועדה המקומית וממנה למחוזית .כידוע לכם קיימים תקציבים ממשרד
התחבורה והחקלאות ולא נוכל לנצל אם לא תהיה תכנית מאושרת וידוע כמה
הכביש חשוב לכפר אם יהיה רחב ומוכשר ויכול להתחבר לכביש הכניסה של הכפר
ולהפוך לכביש ראשי.
השלב הבא דרך עין אלאסד גם יש הסכמה עם הוועדה ,סיימנו תכנון ולמתכנן לא
שולם כסף עד שנקבל תקציב ,יש לי כוונה לשים אספלט בינתיים.
אסעד שאהין :אבקש הסבר לסעיף  3בכתב התחייבות .
יועמ"ש :רוצה להזכיר מקום שיש תכנית למקום שמטבע הדברים חל פיצוי
לתושבים בעלי הקרקע מכח החוק עפ"י סע'  197וסע'  188ההתחייבות נועדה כי
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אם הועדה תשלם פיצויים לבעלי הקרקעות כאן התחייבות של הרשות לשפות את
הועדה בכספים שישולמו אם יהיו .
אסעד שאהין :למה ללא הגבלת זמן ?
יועמ"ש :סעיף  197מציין  3חודשים ,אבל זה כדי לסגור אם תהיה תביעה מעבר
כי מדובר בהפקעות לכן לא נרשמה הגבלה .
הצבעה:
אושר פה אחד .
תוספת לסדר היום:
א) אישור תקציב ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  400אלף  ₪עבור ביצוע
עבודות פיתוח דרכים בגרעין הכפר .
ב) אישור תקציב ממשרד החינוך ,המינהל לפיתוח מערכת החינוך ע"ס
 ₪ 572,654למימון שינויים והתאמות ,חידוש מבנים בבתי הספר
היסודיים א' ו-ג' ובי"ס מקיף .
סעיף א :
אישור תקציב ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  400אלף  ₪עבור ביצוע עבודות
פיתוח דרכים בגרעין הכפר .
ראש המועצה :הסעיף הזה מתווסף לסכום  600אלף שאושר היום בסעיף . 2
הצבעה:
אושר פה אחד .
סעיף ב' :
אישור תקציב ממשרד החינוך ,המינהל לפיתוח מערכת החינוך ע"ס 572,654
 ₪למימון שינויים והתאמות ,חידוש מבנים בבתי הספר היסודיים א' ו-ג'
ובי"ס מקיף .
זיאד מוראד :השנה עבדנו והשקענו רבות בבתי הספר בכפר בבי"ס ב' וג'  ,ולא
הצלחנו לעבוד בבי"ס א' בגלל בעיית הקרקע ,לדעתי צריך להשקיע את התקציב
הזה בבי"ס א' .
ראש המועצה :החלוקה תהיה  ₪ 400,000לבי"ס יסודי א' ₪ 50,000 ,לבי"ס ב'
והשאר לבי"ס מקיף לשתי החטיבות ,יש בעיות בחימום בתיכון שצריך להחליף
ולטפל בעיות בגידור וחזות הכפר ,סה"כ  ₪ 122,000שיתווספו לתקציב קיים ע"ס
. ₪ 212,000
הצבעה:
אושר פה אחד לפי החלוקה שצוינה לעיל .
ראש המועצה :הגשתם הצעה בקשר לעובד נביל שאהין ,דיברתי כמעט עם כולם
והסברתי את הבעיה ,וזו לא פעם ראשונה שאני ניידתי עובדים אבל אף פעם לא
פגעתי באף אחד ולא פיטרתי ,אין לי כלום נגד אף אחד ולא נגד נביל ,הייתה
התרשלות על ידו וגם על ידי עובדת בלשכה ,לא שאין לי אימון בעובדים אבל
החלטתי וניידתי ,אני מאוד מכבד אתכם ואת הדעות שלכם אין שום עניין פוליטי
שמנסים לדבר עליו ,נביל עבד  8שנים איתי ואם היית רוצה לערב פוליטיקה יכולתי
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לעשות מלפני שנים ,לא פגעתי בשכר שלו ובתפקידו ,מחר יש דיון בבימ"ש ומה
שיחליט ביהמ"ש אכבד הכל .
סלמאן עטילה :המעשה של מהנא טאפש פי כמה יותר גרוע ובענין נביל אין הוכחה
רק יש את החתימה שלו .
ראש המועצה :בשני המקרים יכולתי לפנות למשטרה ,היה שימוע למהנא והוא
היום על תנאי אם תהיה עוד מעידה הוא יטופל בהתאם .
ראש המועצה :כל חבר מועצה או מי שרצה ובקש להיות יו"ר ועדה הוא קבל,
צריך לכנס את הוועדות על פי חוק ולרשום פרוטוקול יש עלינו ביקורת לכן מבקש
מכם לקיים ישיבות כל אחד בוועדה שלו לפתוח פעם השלושה חודשים .
לגבי דו"ח מבקר המדינה אפשר לקיים דיון ביום שלישי הבא .
סאמי אסעד :לא מתאים ,כי בקשתי שנקיים דיון בוועדת הבקורת ביום רביעי .
הישיבה ננעלה בשעה .19:45
________________
רשמה :פדוה דבור
מזכירת המועצה

________________
ביאן קבלאן
ראש המועצה
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