ישיבת מועצה מן המניין
מס' 6/17
הישיבה התקיימה ביום  3.10.2017שעה 19:00
נוכחים:
 מר ביאן קבלאן -ראש המועצה מר והיב סויד- מר סאמי אסעד מר נאזם חרב מר שפיק חלבי מר סקר קיס מר זיאד מוראד מר מחמד סעד מר סלמאן עטילהמשתתפים:
 גב' פדוה דבור -מזכירת המועצה אינג' נדים מרעי -מהנדס המועצה רו"ח האדי סעד -גזבר המועצהעל סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולי ישיבות המועצה מן המניין ( . 5/17מצ"ב)
 .2אישור תקציב ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ע"ס ₪ 154,742
 ₪עבור מימון פרויקט תחבורתי –סימון כבישים והתקני בטיחות 2017
 ,כאשר השתתפות המשרד הינה בגובה  90%ע"ס ₪ 139,268
והיתרה ע"ח המועצה( .מצ"ב)
 .3אישור תקציב ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  ₪ 1,000,000עבור תכנון
קרקע מתחמים  1600 5+4יח"ד  ,כהגדלה לתקציב ע"ס ₪ 830,000
שאושר בישיבת המועצה מס'  8/16מיום  , 29/11/2016סה"כ התקציב
הכולל ( . ₪ 1,830,000מצ"ב)
 .4אישור תקציב ממשרד החינוך –אגף החינוך הדרוזי והצ'רקסי ע"ס
 , ₪ 177,557עבור הצטיידות מעבדות מקצועות המדעים המדויקים
בחט"ע (פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ומדעי המחשב) לפי החלוקה להלן
(מצ"ב):
 מעבדת כימיה – ₪ 42,519 -מעבדת פיזיקה ₪ 42,519

1

 מעבדת ביולוגיה ₪ 42,519₪

 -מעבדת מדעי מחשב – 50,000

 .5אישור תקציב ממשרד החינוך – אגף החינוך הדרוזי והצ'רקסי ע"ס
 ₪ 32,447עבור הצטיידות מעבדות המדעים בחט"ב( .מצ"ב)
 .6אישור שינויים בוועדות המועצה( .מצ"ב טבלת ועדות)
מאחר והתקיים מניין חוקי ראש המועצה פותח את הישיבה .
ראש המועצה :משתתף בצער המשפחות החבר סקר קיס במות אביו והחבר שהיה
מ.מ.ראש המועצה המנוח ריאד סעד שעבד נאמנה ועשה הרבה ,אני מכיר אותו
אישית גם מהשירות ,אבידה מאוד גדולה ואדם שהיה משכמו ומעלה וכל מה שנגיד
לא יפצה את המשפחה שלו ,והצעירה מלק ח'טיב בכתה ז' לא הספיקה להתחיל
ללמוד ,משתתפים בצער כל המשפחות וזיכרונם לברכה .
סעיף :1
אישור פרוטוקולי ישיבות המועצה מן המניין . 5/17
אושר פה אחד .
סעיף :2
אישור תקציב ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ע"ס ₪ ₪ 154,742
עבור מימון פרויקט תחבורתי –סימון כבישים והתקני בטיחות  , 2017כאשר
השתתפות המשרד הינה בגובה  90%ע"ס  ₪ 139,268והיתרה ע"ח
המועצה.
ראש המועצה :אני מתכוון לעשות סימון כבישים לקראת החורף בכבישים שלא
עושים בהם עבודות כמו כביש בהאא אלדין ע"ש עד למלונית חופרים שם לקו מים
ויש כוונה לעשות אספלט מקיר לקיר ואז נעשה סימון ,בשאר הכבישים נסמן גם
מסודר .
סאמי אסעד :יש לנו בעיה בכבישים שכמעט ואין כביש שאין בו גרוטאות .
ראש המועצה :מטופל באופן קבוע ואפילו מערבים משטרה ואם תראו מקרה
תיצור קשר ונטפל .
סלמאן עטילה :לפני חצי שנה אושר תקציב דומה ,מה נעשה ?
ראש המועצה :עשינו פסי האטה וגדרות .
הצבעה :אושר פה אחד .
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סעיף :3
אישור תקציב ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  ₪ 1,000,000עבור תכנון קרקע
מתחמים  1600 5+4יח"ד  ,כהגדלה לתקציב ע"ס  ₪ 830,000שאושר
בישיבת המועצה מס'  8/16מיום  , 29/11/2016סה"כ התקציב הכולל
. ₪ 1,830,000
ראש המועצה :זה לתכנון ,המפורט במסגרת תכנית החומש .
החלטה :אושר פה אחד .
סעיף :4
אישור תקציב ממשרד החינוך –אגף החינוך הדרוזי והצ'רקסי ע"ס 177,557
 , ₪עבור הצטיידות מעבדות מקצועות המדעים המדויקים בחט"ע (פיזיקה,
כימיה ,ביולוגיה ומדעי המחשב) לפי החלוקה להלן (מצ"ב):
 מעבדת כימיה – ₪ 42,519 מעבדת פיזיקה ₪ 42,519 מעבדת ביולוגיה  - ₪ 42,519מעבדת מדעי מחשב – ₪ 50,000הצבעה :אושר פה אחד .
סעיף :5
אישור תקציב ממשרד החינוך – אגף החינוך הדרוזי והצ'רקסי ע"ס ₪ 32,447
עבור הצטיידות מעבדות המדעים בחט"ב.
החלטה :אושר פה אחד .
תוספת לסדר היום לפני סעיף :6
 אישור תקציב ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  ₪ 325,000כתוספתלתקציב עבור בנית בית יד לבנים ע"ס  ₪ 1,400,000שאושר
בישיבות קודמות ,ז"א סה"כ תקציב לאישור . ₪ 1,725,000
הצבעה :אושר פה אחד .
תוספת לסדר היום :
אישור הגדלת חוזה התקשרות עם הקבלן ב 14%-שביצע כביש מס'  15בסך
 ,₪ 685,327ז"א מסך  ₪ 4,893,862לסך של . ₪ 5,579,189
ראש המועצה :החוזה שנחתם עם הקבלן ע"ס  ₪ 4,893,862לסך 5,579,189
 ,₪אני מבקש ממר סקר קיס לבדוק את המכרז מתחילתו ועד סיומו ומי שרוצה
להצטרף מהחברים יוכל להצטרף .
סלמאן עטילה :מי הקבלן המבצע ?
ראש המועצה :עינב החץ(קבלן ראשי) ,אחמד סויד (קבלן משנה) .
סלמאן עטילה :על מה ההגדלה ?
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ראש המועצה :בקשתי מסקר שיבדוק ,אם הכל בסדר אז הכל בסדר ואם חסר
משהו שידבר ואם יש כסף נותר להמשיך עבודות צריך להמשיך ,סקר יעשה בדיקה
מ-א' עד ת' הוא מבין עניין טוב מכולנו ואתה יכול להצטרף לסקר .
סלמאן עטילה :צריך להעתיק עמודי חשמל .
ראש המועצה :מוכר לנו .
סלמאן עטילה :צריך תמרורים וצבע ,אם יש אומדן על התוספת הזו ?
ראש המועצה :יש אומדן של המכרז ,נדים יענה .
מהנדס :תמיד לכל מכרז יש יחידה ויש פרקים ,במכרז יש יחידות שגדלו ,יש לנו
יתרה וביתרה שתיבדק אנו נמשיך בביצוע ,הקבלן ההסכם איתו ע"ס 4,893,862
 ₪ותוסיף עד ______ אלף  ₪ולכן הכסף לא שוחרר .
ראש המועצה :הכסף לא ישוחרר עד שסקר יעשה את הבדיקה .
סלמאן עטילה :אולי פעם אחת תביאו בפנינו את האומדן של המכרז ושל הביצוע .
יועמ"ש :צריך לבדוק האם המחירים הם כדאיים שאפשר לוותר על יציאה למכרז
חדש על היתרה .
מחמד סעד :אני רוצה להצטרף לסקר .
ראש המועצה :סלמאן צודק ,צריך להביא פירוט מה הוגדל .
והיב סויד :קיר ניקיון למעלה ליד בית פראס שאהין ,האדמה שם זזה וצריך קיר .
ראש המועצה :זה אמור להתבצע .
הצבעה:
בעד :ראש המועצה ,מחמד סעד ,שפיק חלבי ,זיאד מוראד ,נאזם חרב ,סקר
קיס ,סאמי אסעד ,והיב סויד .
נגד :סלמאן עטילה בגלל שלא הובא בעיניי מספיק חומר על מהות ההגדלה .
אושר ברוב קולות .
סעיף :6
אישור שינויים בוועדות המועצה.
ראש המועצה :אנו תמיד מכניסים חבר חדש במקום היוצא באותן ועדות ,מר נסיף
ח'טיב התפטר ונכנס במקומו מר אסעד שאהין ,אני מציע שאסעד יהיה במקומו בכל
הועדות בכל ועדה שהיה יו"ר ועדה או חבר .
הצבעה :אושר פה אחד .
סלמאן עטילה :אני בקשתי לגבי ועדת השקעות שלא צריך חברים שהיא מורכבת
מאנשי מקצוע ,אני לא מוסמך .
גזבר :תפקיד ועדת השקעות אינו כל כך רלוונטי בשבילנו אם יש יתרות ברשות
שצריכה לתכנן לשנים קודמות ,אבל אם צריך למנות אותה יש למנות .
סלמאן עטילה :אני לא רוצה להיות הועדה שאין לה שיניים .
ראש המועצה :אז מי רוצה להיות יו"ר הועדה ?
מחמד סעד :אני מציע את סקר קיס יו"ר הועדה .
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הצבעה :אושר פה אחד .
ראש המועצה :אבקש להוסיף לוועדת המכרזים שני חברים מר סלמאן עטילה ומר
אסעד שאהין .
הצבעה:
בעד :והיב סויד ,סקר קיס ,סלמאן עטילה ,ביאן קבלאן .
נגד :מחמד סעד ,שפיק חלבי ,זיאד מוראד ,נאזם חרב ,סאמי אסעד .
לא אושר .
הישיבה ננעלה בשעה . 19:45

______________
רשמה :פדוה דבור
מזכירת המועצה

______________
ביאן קבלאן
ראש המועצה
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