ישיבת מועצה מן המניין
מס' 7/2017
הישיבה נערכה ביום  7.11.17שעה  18:00בבנין המועצה
נוכחים:
 מר ביאן קבלאן -ראש המועצה מר אסעד שאהין -חבר המועצה מר אסד אבו חיה -חבר המועצה מר סלמאן עטילה -חבר המועצה מר והיב סויד -חבר המועצה מר אוסאמה זויהד -חבר המועצה מר שפיק חלבי -מ"מ ראש המועצה מר מחמד סעד -סגן ראש המועצה מר סקר קיס -חבר המועצהנעדרים החברים:
 מר סאמי אסעד( -בחו"ל) מר זיאד מוראד( -מחוץ לכפר) מר נאזם חרב( -מחוץ לכפר)משתתפים:
 גב' פדוה דבור -מזכירת המועצה רו"ח האדי סעד -גזבר המועצה עו"ד עאדל עלי -יועמ"ש המועצה אינג' נדים מרעי -מהנדס המועצהעל הסדר היום :
 .1אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' . 6/17
 .2אישור מענק ממפעל הפיס ע"ס  ₪ 100,000עבור קירוי מגרש כדורסל
ליד בי"ס מקיף .
 .3אישור שינויים בתקציב המועצה לשנת . 2017
 .4המשך דיון ואישור תחשיב ההיטל לחוק עזר למועצה המקומית בית-ג'ן
שירותי שמירה ,תשע"ח 2015 -שאושר במליאת המועצה מס' 3/2015
מיום ( . 3/6/2015כל החומר הועבר לכב' ב 28/9/2017 -יחד עם
ההזמנה לישיבה לא מן המניין  3/17שלא התקיימה ) .
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מאחר והתקיים מניין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה .
ראש המועצה :היו כמה הלוויות בחודש האחרון ,קודם כל לחברינו שפיק חלבי
משתתפים בצערך במות אביך ,כמו כן משתתפים בצער  :משפחת המנוח אבו מח'לס
חסן סלאלחה ,משפחת המנוח שיח' נמר סויד ,משפחת המנוחה תמימה אשת סלאח
קבלאן ,משפחת המנוחה הודא אשת מלחם סלאלחה ,משפחת המנוחה ח'זנה אשת
מחמוד פארס ,משפחת המנוח שיח' אבו אנור עזאת קזאמל  ,משפחת המנוחה ליא
אשת המנוח אסעד זידאן ,משתתפים בצער כל המשפחות ושלא נדע עוד צער .
סעיף :1
אישור פרוטוקולי ישיבות המועצה מן המניין . 6/17
סלמאן עטילה :בעמוד  4לא מצויין הסכום יש קו ריק .
מזכיר :טעות שלי שכחתי לשאול את המהנדס נדים .
מהנדס :מדובר בסך  685,327אלף . ₪
הצבעה:
אושר פה אחד למעט מר אוסאמה זויהד שלא היה בישיבה גם מר אסעד שאהין
נמנע כי לא היה .
סעיף :2
אישור מענק ממפעל הפיס ע"ס  ₪ 100,000עבור קירוי מגרש כדורסל ליד
בי"ס מקיף .
ראש המועצה :זה לא מגרש כדורסל ,כי קיים קירוי ,מדובר בשיפוץ כללי לאולם .
סלמאן עטילה :אנו מאשרים כל הזמן תקציבים ,אף פעם לא קיבלנו הסבר מה
נעשה בתב"ר ,אם נוצל או לא ,אין לנו מעקב אחרי הדבר ואני מזכיר שחברי אסעד
בקש הסבר .
אסעד שאהין :אני קיבלתי רשימה מהגזבר .
גזבר :נתתי למר אסעד ונתתי הסברים למה שנוגע אליי ,שיפנה למהנדס .
אסעד שאהין :פניתי למהנדס .
ראש המועצה :אפשר להזמין לישיבת עדכונים בנושא .
מחמד סעד :מתבצעים עבודות בבתי-הספר ,ולכל בי"ס יש מנהל ולדעתי לא צריך
לאשר השלמת ביצוע ללא אישור המנהל .
ראש המועצה :לכל פרויקט יש מפקח ,מנהל בי"ס יכול להיות מעורב אבל לא
יאשר ביצוע ,הכל נעשה בתיאום עם המנהלים ולפי הדרישות שלהם זכותם להעיר
אבל שיפנו למועצה .
סלמאן עטילה :אבקש לקבוע ישיבה בנושא תב"רים .
הצבעה:
אושר פה אחד .
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סעיף :3
אישור שינויים בתקציב המועצה לשנת . 2017
ראש המועצה :הגזבר יעדכן .
גזבר :מצורפת ההצעה לשינויים ,עברתם עליה ,בדרך כלל מאשרים תקציב
בתחילת שנה ובהמשך השנה חלים שינויים ולכן בסוף השנה השינוי המשמעותי הוא
הגידול במענק האיזון כולו המותנה בסך  3.245מיליון  ,₪חלק מההכנסות אנו
מגדילים וגם בחלק מההוצאות הגדלנו .
עשיתי שני סעיפי סל הגדלה למוניציפלי  126אלף  ₪והגדלה לחינוך סעיף של
 300אלף  ₪מתוך  100אלף  ₪לתכנית סטארט .
אסעד שאהין :דיברת על מענק איזון שהיה  12,194אלף  , ₪איך אנו מעלים .
גזבר :אנו מקבלים יותר ממשרד הפנים כולל המענק המותנה ולכן מעלים.
והיב סויד :אתה לא יכול להוסיף יעדים (פרויקטים) ?
גזבר :אלה בדיוק היעדים בשוטף ,הייתה הגדלה במענקים מסוימים אבל במקביל
היה גידול באחרים וזה מתאזן .
אסעד שאהין :מה זה מרכז רוא"ה בכרמיאל ?
גזבר :זה מוקד שלנו.
ראש המועצה :זה מוקד רוא"ה המחובר למצלמות  ,המוקד בכרמיאל ומחובר גם
למשטרה וכל אירוע חריג מקבלים דיווח אני והקב"ט .
סלמאן עטילה :אני רואה שיש גידול ב 1,011-מיליון . ₪
גזבר :גם תראה בסעיף ההכנסות הסעיף נגמר לכן יהיה סעיף לכיסוי הוצאות האלה
בסך הכל אנו מעדכנים את המספרים .
ראש המועצה :נקבל עוד מענקי איזון .
גזבר :דווקא היה רצון לקצץ במענקי האיזון ובוטל הקיצוץ .
והיב סויד :קייטנות האם זה הסכום ?
גזבר :יש גביית הורים ,יש הכנסות  44אלף  ₪לא ציפינו שתהיה קייטנה לגני
ילדים ,הצטרכנו במקום  44אלף  95 ₪אלף  ,₪זה מה שנעשה .
הצבעה:
בעד :ראש המועצה ,והיב סויד ,מחמד סעד ,אסעד שאהין ,סקר קיס ,שפיק
חלבי ,אוסאמה זויהד ,אסד אבו חיה .
נמנע :סלמאן עטילה כי אני לא הייתי בישיבת התקציב .
סעיף :4
המשך דיון ואישור תחשיב ההיטל לחוק עזר למועצה המקומית בית-ג'ן
שירותי שמירה ,תשע"ח 2015 -שאושר במליאת המועצה מס'  3/2015מיום
. 3/6/2015
ראש המועצה :האם יש צורך לדבר על חשיבות הנושא .
סלמאן עטילה :יש סעיף שהיה בהזמנה לישיבת לא מן המנין ולא הובא היום .
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ראש המועצה :מדובר בסעיף דו"ח מבקר המדינה יו"ר ועדת הבקורת בקש לדון
קודם בנושא בועדת בקורת .
והיב סויד :הייתה ועדת ביקורת בנושא והיו סיכומים .
ראש המועצה :הסיכומים היו מגמתיים והיו בהם דברים שלא קשורים בדו"ח והיו
מסקנות שלא קשורות לדו"ח .
סקר קיס :ראש המועצה בחן אז את המסקנות והעביר לועדת תיקון הליקויים וזה
יובא שוב לועדת בקורת ומליאת המועצה .
והיב סויד :מתי ועדת תיקון הליקויים ישבה ?
ראש המועצה :אלה ישיבות בהמשך ,בואו נתייחס לסעיף הספציפי ואח"כ שאלות
בנושאים אחרים.
חוק היטל שמירה נחוץ מאוד ויש הרבה אירועים בשנה האחרונה והדבר הולך
ומחמיר ,רצח ,דקירות ,גניבות ,שריפת רכבים ,ניסיון לשריפת משרדים בכניסה
לכפר .
ההיטל הזה קיים ברוב הרשויות בארץ ,עברנו אצל האחראי על הבטחון במשרד
פנים מר חזי והתקיימו כמה דיונים ופעלנו לפי ההנחיות שלהם .
והיב סויד :השאלה שלי ואני בעד שמירה ,למה הכל על כתפי האזרח שהמצב
הסוציואקונומי נמוך מאוד וכולם שורדים את החורף והקיץ בקושי אפשר לחפש
מימון ממשרדים אחרים ,אבל קשה לזרוק הכל על האזרח .
ראש המועצה :הלוואי ואפשר .
אסעד שאהין :מדובר בתעריף  ₪ 2.67למ"ר ?
גזבר :זה תעריף לשנה בית שגודלו מאה מטר ישלם  ₪ 267בשנה .
ראש המועצה :המדינה לא מתקצבת דבר כזה ,משרד בטחון פנים לא מממן .
אסד אבו חיה :למה יש קב"ט ?
ראש המועצה :הקב"ט עובד ב  1/2משרה  4שעות וזה לא התפקיד שלו .
והיב סויד :תעריפי שעות השמירה מאוד גבוהות .
גזבר :אלה עלויות מעביד ,בסוף נעשה מכרז אנו רצינו להגיע לכמה נחייב תושבים
ולכן היה צורך באומדן עלויות ,היה צורך בשני סיירים ורכב סיור ,לכן בדקנו כמה
זה יעלה ,המחירים לשעת שמירה בלילה לא כמו שעת שמירה ביום ,החוק אושר
במליאה ולפי האישור שהיה נערך התחשיב .
סלמאן עטילה :אני מצטרף גם לוהיב ורוצה שיהיה סדר בכפר ובטחון ,קודם יש
את הפקחים ואפשר להעסיק אותם במקום שלא עושים כלום ואפשר למנות עוד שני
אנשים ,אפשר לחסוך בעוד מקומות אבל אני לא רוצה להוסיף עוד נטל על
התושבים .
אסד אבו חיה :אנשים בקושי משלמים ארנונה .
אסעד שאהין :זה דבר מעולה אבל מדובר בים של כסף אפשר למצוא נוסחה נוספת
ולחלק את זה ולנסות להפחית .
ראש המועצה :זה חוק מותנה ואי אפשר לקבוע אחרת .
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סלמאן עטילה :אפשר לקחת ש 50%-מהסכום על התושב ו 50%-על חשבון
המועצה .
יועמ"ש :אי אפשר לשנות את הנוסחה ,זה נקבע מול משרד הפנים והוא קבע את
הנוסחה ,משרד הפנים עשה את התחשיב .
גזבר :כולנו רצינו לחשב כמה שפחות אבל משרד בטחון פנים מתקצב אבטחת בתי-
ספר  64%והיתרה  36%על המועצה ,החוק אושר וידוע שהמימון ע"ח התושבים .
שפיק חלבי :רוצים בטחון ושקט ולא רוצים לשלם? אי אפשר .
סקר קיס :החוק הזה לא בא ממקום ריק ,עבדנו עליו לאחר אירועים שהיו בכפר,
משרד הפנים קבע את התעריפים .
סלמאן עטילה :יש כמה חוקי עזר שלא מעודכנים .
יועמ"ש :אנו לא אכפנו חוקי עזר ,כמו חניית רכבים ,סלילת כבישים ,העברנו
הצעות לחוקים חדשים במקום לעדכן תעריף זה אותו תהליך ,הכנו  3חוקים חדשים
שיובאו למליאה .
הצבעה:
בעד :ראש המועצה ,שפיק חלבי ,אוסאמה זויהד ,מחמד סעד ,סקר קיס .
נגד :והיב סויד ,אסד אבו חיה ,אסעד שאהין ,סלמאן עטילה .
החלטה:
עבר ברוב קולות .
אני נועל את הישיבה בשעה 18:53

______________
רשמה :פדוה דבור
מזכיר המועצה

_______________
ביאן קבלאן
ראש המועצה
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