פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין
מס' 6/13
הישיבה נערכה ביום  16/7/2013שכב 18:00
נוכחים:
 .1מר ביאן קבלאן – ראש המועצה
 .2מר ריאד סעד  -ממלא מקום ראש המועצה
 .3מר סלאח אבו עסלה – חבר המועצה
 .4מר אוסאמה זויהד – חבר המועצה
 .5מר מחמד סעד -חבר המועצה
 .6מר מחמוד נג'ם – סגן ראש המועצה
 .7מר רושדי עטילה – חבר המועצה
נעדרים :
 .1מר עדנאן ח'יר
 .2מר ג'מאל חסאן (בבדיקה בבי"ח)
 .3מר שפיק עלי – (בעבודה – מחוץ לכפר)
 .4מר זיאד חמוד – (בעבודה)
 .5מר סאלח סרבוך
משתתפים:
 מזכירת המועצה – גב' פדוה דבור יועץ משפטי – עו"ד עאדל עליעל סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מן המנין מס' . 4/13
 .2אישור הקצבה ממשרד הפנים – האגף לעדות ע"ס  ₪ 97,804עבור עבודות
פיתוח בתי קברות  ,כאשר השתתפות המשרד הינה ע"ס  ₪ 88,024המהווים
 90%מההוצאה  ,והיתרה  10%ע"ס  ₪ 9780ע"ח הרשות.
 .3אישור הקצבה ממשרד התחבורה -התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
ע"ס  ₪ 196,993עבור הנגשת תחנות אוטובוס  ,כאשר השתתפות המשרד
הינה  85%המהווים סך  ₪ 167,444והיתרה ע"ס  ₪ 29,549ע"ח הרשות.
 .4אישור שינוי בוועדות המועצה עקב התפטרותו של חבר המועצה מר פאד'ל
קורדאב וכניסת מר שפיק עלי במקומו.
 .5אישור תקציב ע"ס  ₪ 120000מהרשות הלאומית למלחמה בסמים
להתמודדות עם נגע הסמים והאלכוהול בישוב( .התקציב הינו עבור שכר
ופעילות) .
 .6אישור איוש משרת מתאם ישובי לטיפול בסמים ואלכוהול בהתאם לתקציב
מאושר מהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול.
מאחר והתקיים מנין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה.
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סעיף :1
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מן המנין מס' . 4/13
אושר פה אחד.
סעיף :2
אישור הקצבה ממשרד הפנים – האגף לעדות ע"ס  ₪ 97,804עבור עבודות
פיתוח בתי קברות  ,כאשר השתתפות המשרד הינה ע"ס  ₪ 88,024המהווים
 90%מההוצאה  ,והיתרה  10%ע"ס  ₪ 9780ע"ח הרשות( .מצ"ב)
ראש המועצה :מתכוונים בתקציב זה לבצע את העבודות בבית הקברות של שכונת
אלמסירב (المسيرب) ו -אלספאי (الصفاي) .יש הסכמה של בעלי הקברים בשכונת
אלמסירב ,צריך הסכמת המשפחות בשכונת ספאי  .מי שרוצה מחברי המועצה לקחת
על עצמו את הטיפול מול המשפחות ,אם החבר סלאח אבו עסלה רוצה תכין רשימה
של המשפחות ותחתים אותם.
סלאח אבו עסלה :יש מקום חלופי לקבור את העצמות?
ראש המועצה :או שקוברים באותו מקום או שמעבירים למשפחות .זה פרוייקט דתי
שמחייב כבוד לכל המתים ונוכחות אנשי דת שילוו את ההליך.
החלטה :אושר פה אחד.
סעיף :3
אישור הקצבה ממשרד התחבורה -התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ע"ס
 ₪ 196,993עבור הנגשת תחנות אוטובוס  ,כאשר השתתפות המשרד הינה 85%
המהווים סך  ₪ 167,444והיתרה ע"ס  ₪ 29,549ע"ח הרשות.
ראש המועצה :תחנות הנגשה לאוטובוס לתחבורה ציבורית וגם לתלמידים .התחנות
הקיימות בחלקן שבורות ומהוות סיכון.
זה תקציב לשנה זו  ,כשנקבל עוד תקציב נשלים בכל השכונות בשנה הבאה.
החלטה :אושר פה אחד.
סעיף : 4
אישור שינוי בוועדות המועצה עקב התפטרותו של חבר המועצה מר פאד'ל
קורדאב וכניסת מר שפיק עלי במקומו.
ראש המועצה :מציע שחבר המועצה שפיק עלי יחליף את החבר היוצא מר פאדל
קורדאב בכל הוועדות שהוא היה בהן חבר  ,ובכל וועדה שמר פאדל היה יו"ר הוועדה
מר שפיק יהיה יו"ר הוועדה.
החלטה :אושר פה אחד.

סעיף : 5
אישור תקציב ע"ס  ₪ 120000מהרשות הלאומית למלחמה בסמים להתמודדות
עם נגע הסמים והאלכוהול בישוב( .התקציב הינו עבור שכר ופעילות).
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ראש המועצה :התקציב שננצל השנה יהיה יחסי  ,נקבל סכום יחסי לשנה זו .מדובר
בתקציב לפעילות ולהעסקת עובד שיעבוד מול הרשות למלחמה בסמים ,נפרסם מכרז
וד"ר וליד המפקח הארצי של הרשות למלחמה בסמים יבחר את המועמד המתאים.
אפשר למנות זמני עד שנצא למכרז.
החלטה :אושר פה אחד.
סעיף : 6
אישור איוש משרת מתאם ישובי לטיפול בסמים ואלכוהול בהתאם לתקציב
מאושר מהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול.
ראש המועצה :כפי שהסברתי דרוש עובד בעל תואר ראשון במדעי חברה או
קרימינולוגיה .ולכן חבר מועצה שמכיר אנשים מתאימים שיפנה אותם למועצה
להעסקה זמנית עד לפרסום מכרז.
החלטה :אושר פה אחד.
תוספת לסדר היום:
חברי המועצה מאשרים הוספת הסעיף שלהלן לסדר היום כסעיף מס' : 7
סעיף :7
אישור תקציב ממשרד התחבורה ע"ס  ₪ 151,072עבור מימון פרויקט
תחבורתי לשנת – 2013סימון כבישים והתקני בטיחות  ,2013כאשר
השתתפות המשרד הינה ע"ס  ₪ 135,965המהווים  90%מהתקציב ,והיתרה
ע"ס  ₪ 15,107ע"ח הרשות.
ראש המועצה :ננצל את התקציב לטובת הבטיחות לפי תוכנית ,מי שמעונין מחברי
המועצה להיות שותף בתוכנית או שיש לו מקומות המחייבים טיפול שיפנה אליי..
המטרה לפתור בעיות בטיחות .יש עוד תקציב שנקבל ע"ס .₪ 108000
החלטה  :אושר פה אחד.
הישיבה ננעלה בשעה .18:30

_______________
מזכירת המועצה

_______________
ראש המועצה

ראש המועצה  :גזבר המועצה מר האדי סעד הגיש בקשה לעבודה נוספת ואושר לו
ע"י משרד הפנים לעסוק בעבודה נוספת בתנאי לא לייצג לקוחות או עובדים או חברי
מועצה כדי למנוע ניגוד עניינים.
עו"ד עאדל עלי  :אושר לו לעבוד ב 25% -משרה כי הוא ב 75% -חוזה בכירים ,הוא
יחתום על הצהרה והתחייבות בכפוף לעיל.
חברי המועצה מאשרים פה אחד .
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