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 פרוטוקול ישיבת מועצה

 7/13מן המנין מס'  

א' לצו המועצות המקומיות, מאחר ולא התקיים מנין חוקי  22דיון חוזר בהתאם לסעיף 

 .3/9/2013ביום 

 

 . 18:00שעה  5/9/2013הישיבה נערכה ביום חמישי 

 נוכחים:

 ראש המועצה –מר ביאן קבלאן  .1

 מ"מ ראש המועצה –מר ריאד סעד  .2

 חבר מועצה – מר חסן קיס .3

 חבר מועצה  –מר שפיק עלי  .4

 חבר מועצה –מר סלאח אבו עסלה  .5

 חבר מועצה –מר אוסאמה זויהד  .6

 חבר מועצה –מר זיאד חמוד  .7

 חבר מועצה –מר מחמוד נג'ם  .8

 חבר מועצה  –מר מחמד סעד  .9

 (18:30חבר מועצה )הצטרף לישיבה בשעה  –מר עדנאן ח'יר   .10

 חברי מועצה נעדרים:

 עטילה מר רושדי  .1

 מר ג'מאל חסאן .2

 משתתפים:

 מזכירת המועצה  -

 יועמ"ש המועצה  -

 גזבר המועצה  -

 על סדר היום:

 , ישיבת הזדהות סיעות.6/13אישור פרוטוקול ישיבות קודמת מן המנין מס'  .1

עבור רכישת מרכיבי בטחון ₪  66,666.66אישור הקצבה ממשרד החינוך ע"ס  .2

₪  50,000עבור מוסדות החינוך , כאשר השתתפות המשרד הינה ע,ס 

 ע"ח הרשות.  16,666.66מהתקציב , והיתרה ע"ס  75%שמהווים 

מאגף שח"ר במשרד  2013אישור תקציב שיקום שכונות )חברתי( לשנת  .3

 ₪ .   159,683החינוך ע"ס 

 ממשרד הפנים . ₪  863,000אישור מענק פיתוח ע"ס  .4

מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עבור ₪  27,000אישור תקציב ע"ס  .5

 . 2013מימון פעולות לבטיחות בדרכים לשנת 

ממנהלת ההשקעות במשרד הכלכלה ע"י אשכול ₪  137,334אישור מענק ע"ס  .6

 המועצה. גליל מערבי, עבור התייעלות אנרגטית במוסדות

אישור השתתפות המועצה במכרז משותף של אשכולו רשויות גליל מערבי מס'  .7

בנושא: רכישה והקמה של מתקנים פוטו וולטאיים במסגרת הסדרת מונה  7/13

 נטו. 

אישור מינוי גזבר המועצה כנציג הרשות המקומית בוועדת המכרזים המשותפת  .8

 של אשכול גליל מערבי.  7/13במכרז 
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משרה(   50%משרת פסיכולוג חינוכי בשירות הפסיכולוגי ) אישור איוש .9

 בהתאם להקצאת המשרה מהשירות הפסיכולוגי במשרד החינוך. 

אישור שינוי בוועדות המועצה עקב התפטרותו של חבר המועצה מר סאלח   .10

 סרבוך וכניסת החבר מר חסן קיס במקומו.

 

 מאחר והתקיים מנין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה .

 :1סעיף 

 , ישיבת הזדהות סיעות.6/13אישור פרוטוקול ישיבות קודמת מן המנין מס' 

 אושר פה אחד.

 

 :2סעיף 

עבור רכישת מרכיבי בטחון ₪  66,666.66אישור הקצבה ממשרד החינוך ע"ס 

שמהווים ₪  50,000עבור מוסדות החינוך , כאשר השתתפות המשרד הינה ע,ס 

     . ע"ח הרשות 16,666.66מהתקציב , והיתרה ע"ס  75%
 ראש המועצה: התקציב מיועד לבי"ס ב'.

 מחמוד נג'ם: אם נאשר היום מבקש להתחיל מיידית בביצוע.

 ראש המועצה: התקציב צריך לעבור תהליך.

 שפיק עלי: השאלה האם בטחון או גם בטיחות?

 ראש המועצה: גם בטיחות.

 החלטה: אושר פה אחד.

 

 : 2סעיף 

מאגף שח"ר במשרד החינוך  2013אישור תקציב שיקום שכונות )חברתי( לשנת 

  ₪ .  159,683ע"ס 

 החלטה: אושר פה אחד.

 

 :4סעיף 

 . ממשרד הפנים ₪  863,000אישור מענק פיתוח ע"ס 

עבור מנורות לדים לתאורת רחוב והשאר ₪  163000ראש המועצה: התקציב יחולק  

' מבית כאמל עטילה ועד הבית האחרון בתוכנית המתאר, ב7לטובת כביש ₪  700000

 התקציב ינוצל עד הסוף.

 סלאח : מה עם הכיכר שם שדיברנו עליו

 החלטה: אושר פה אחד.

 

 : 5סעיף 

מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עבור מימון ₪  27,000אישור תקציב ע"ס 

 . 2013לבטיחות בדרכים לשנת פעולות 

 לעשות מדרכה בעליה לבי"ס א'.ראש המועצה: התוכנית 

 החלטה : אושר פה אחד.
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 : 6סעיף 

ממנהלת ההשקעות במשרד הכלכלה ע"י אשכול ₪  137,334אישור מענק ע"ס 

 גליל מערבי, עבור התייעלות אנרגטית במוסדות המועצה.

ראש המועצה: הכוונה לעשות התייעלות חסכון בחשמל במוסדות המועצה ואיפה 

 שצריך.

 בתנאי שהכסף ילך לאותו תחום.חסן קיס: 

 החלטה: אושר פה אחד.

 

 7סעיף 

אישור השתתפות המועצה במכרז משותף של אשכולו רשויות גליל מערבי מס' 

בנושא: רכישה והקמה של מתקנים פוטו וולטאיים במסגרת הסדרת מונה  7/13

 נטו. 

חשמל שהם  חסן קיס: לאחר בירור שאני אישית עשיתי, אמרו לי מהנדסים מטעם חברת

 עשו ולא הצליח, אני אישית נמנע.

ראש המועצה: כל מכרז שמוציא האשכול לא כל הרשויות חייבות להשתתף, מה שטוב 

 לנו נשתתף בו ומה שלא טוב לא נשתתף. אין חובה לכנס, מה שכדאי לנו נעשה.

גזבר המועצה: זה נקרא מכרז מסגרת אחרי שמתקבל זוכה אם לא נראה לנו אז לא 

על חוזה התקשרות. כל הצעה תיבחן בהתאם ואם לא תתאים לנו לא נתקשר  נחתום

 בחוזה.

 חסן קיס: אני התעסקתי בזה אישית כאיש מקצוע .. אני נמנע.

 ראש המועצה: שוב אם כדאי נשתתף ואם לא אז לא.

 

 הצבעה:

: ראש המועצה, שפיק עלי, מחמד סעד, מחמוד נג'ם, אוסאמה זויהד, זיאד חמוד, בעד

 סעד. ריאד

 סלאח אבו עסלה. נגד:

 : חסן קיסנמנע

 החלטה: אושר ברוב קולות.

 

 : 8סעיף 

אישור מינוי גזבר המועצה כנציג הרשות המקומית בוועדת המכרזים המשותפת 

 של אשכול גליל מערבי.  7/13במכרז 

 ראש המועצה: מדובר באותו מכרז בסעיף הקודם.

 :הצבעה

: ראש המועצה, שפיק עלי, מחמד סעד, מחמוד נג'ם, אוסאמה זויהד, זיאד חמוד, בעד

 ריאד סעד , חסן קיס. 

 : סלאח אבו עסלה.נמנע

 החלטה: אושר ברוב קולות.
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 :9סעיף 

משרה(  בהתאם  50%אישור איוש משרת פסיכולוג חינוכי בשירות הפסיכולוגי )

 וך. להקצאת המשרה מהשירות הפסיכולוגי במשרד החינ

משרד פסיכולוג חינוכי, לשמחתנו יש מועמדת מהכפר  50%ראש המועצה: קיבלנו עוד 

גב' מראם סעד נכנסה לתקופת  - נתונים לשמש כפסיכולוג בבתי הספרשיש לה את ה

 .לאחר שרואיינה ע"י מפקחת שירות פסיכולוגי נסיון באופן זמני

: שיהיה ידוע שהיא עובדת זמנית ואם תהיה החלטה אחרת שהעובדת תדע  חסן קיס

שתפוטר כשיהיה מכרז.. כל עובד שנכנס זמני שיובהר לו שהוא עובד עד יום המכרז 

 וזכותו של כל אדם להתמודד על המשרה.

 ראש המועצה: ברור , זה מה שנעשה.

 עד קיום המכרז.מזכירת המועצה: בחוזה ההעסקה הזמני נרשם שההעסקה זמנית 

 החלטה: אושר פה אחד.

 

 : 10סעיף 

אישור שינוי בוועדות המועצה עקב התפטרותו של חבר המועצה מר סאלח סרבוך 

 וכניסת החבר מר חסן קיס במקומו.

מר סאלח סרבוך יו"ר ועדה או חבר, מר הן ראש המועצה: מציע שכל הוועדות שהיה ב

 חסן יהיה במקומו.

 החלטה: אושר פה אחד.

 

 ראש המועצה : אבקש לעדכן שני עדכונים:

ג'ן חורפיש, המתכנן -אתמול היתה ישיבה עם מנהל מ.ע.צ. לטובת כביש בית .1

מכין תוכניות וכשהכל יהיה מוכן נצא למכרז וביצוע . התקציב ע"ס 

3,000,000  .₪ 

 (18:30)הצטרף לישיבה חבר המועצה מר עדנאן ח'יר בשעה 

ג'ן על הישג מכובד מקום שלישי ארצי -י ביתג'ן ותלמיד-מברך את תושבי בית .2

בתוצאות הבגרות, וזה כתוצאה של השקעה משותפת של ההנהלה, צוות 

זו. ותפים להצלחה , כולם שרי מועצה , מועצה ומח' חינוךהמורים והמורות, חב

 יהיה אירוע כדי לחגוג וכולכם תוזמנו אליו.  

 באה.מלוא ההערכה על מה שעשו והכוונה להמריץ לשנה ה

סלאח אבו עסלה: מבקש להשלים את עבודות הזיפות בכבישים שאין בהם, חבל 

 האנשים מחכים.

 

  .18:37הישיבה ננעלה בשעה 

 

__________________     _________________ 

 רשמה: פדוה דבור         ביאן קבלאן      

 מזכירת המועצה          ראש המועצה המקומית


