ישיבת מועצה מן המניין
מס' 8/17
הישיבה נערכה ביום שלישי  5.12.17שעה 18:00
נוכחים:
-

מר ביאן קבלאן -ראש המועצה
מר שפיק חלבי -מ"מ ראש המועצה
מר אוסאמה זויהד -חבר המועצה
מר סקר קיס -חבר המועצה
מר סלמאן עטילה -חבר המועצה
מר והיב סויד -חבר המועצה
מר מחמד סעד -סגן ראש המועצה
מר זיאד מוראד -סגן ראש המועצה
מר סאמי אסעד -חבר המועצה

נעדרים:
 מר אסד אבו חיה -חבר המועצה מר נאזם חרב -חבר המועצה מר אסעד שאהין -חבר המועצהמשתתפים:
 גב' פדוה דבור -מזכירת המועצה עו"ד עאדל עלי -יועמ"ש המועצה אינג' נדים מרעי –מהנדס המועצהעל סדר היום:
.1
.2

.3
.4

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' . 7/17
אישור תקציב ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  ₪ 650,000עבור בניית
בית יד לבנים ,כהגדלה לתקציבים שאושרו בישיבות קודמות ע"ס
 1,000,000( ₪ 1,725,000בישיבה מס'  ₪ 400,000 +2/16בישיבה
מס'  325,000 +9/16בישיבה  )6/17התקציב הכולל לאחר ההגדלה
. ₪ 2,375,000
אישור הארכת מבצע ההנחות בארנונה עבור חובות עבר עד ליום
 31/12/2017וזאת בהתאם לאישור שר הפנים .
גינוי והוקעת הרצח המתועב של המנוח סעיד קבלאן וגינוי כללי
לאירועי אלימות בכפר .

מאחר והתקיים מנין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה .
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ראש המועצה :משתתפים בצער המשפחות שנפטרו יקיריהם משפחת המנוח חסין
חרב ומשפחת המנוח סעיד קבלאן ,מוכר לכולם בחור מצוין ,החודש הזה נרצח
פעמיים ,פעם נדקר והיה צריך לעבור ניתוחים נוספים ,באותו יום דאג לאמא שלו
להסיע אותה כי אחיו חולים ,לקח על עצמו לדאוג למשפחה ולא להתחתן ,מקווה
שהכל ירגע .הכיוון מוכר של מי המבצע שעדיין חופשי וכנראה זו מדיניות במשטרה
שמעל  1400רציחות במגזר הערבי ,מאז רצח אחי חוסיין אני חבר בצוות לפתיחת
תחנות בכפרים הערביים וכל החששות עלו אז ועולים ,מקווה שהאירוע הזה יהיה
האחרון וכל מי שהולך בדרך הפשע הזה שיקבל את עונשו מאלוהים וגם מרשויות
החוק ,שיקבל העונש שצריך לקבל 3 ,מקרי רצח לאחרונה ,ירי על בתים ,דקירות ;
אם יש חילוקי דעות בין אנשים זה לא אומר לירות ולהתכוון להרוג ,יש אנשים
שנדקרו וחששו להתלונן כי המאפיה הזאת מאוד גדולה .
אני מבקש לקצר כמה שיותר כי יש הרבה אנשים שבאים לנחם .
סעיף :1
אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' . 7/17
מאושר פה אחד .
סעיף :2
אישור תקציב ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  ₪ 650,000עבור בניית בית יד
לבנים ,כהגדלה לתקציבים שאושרו בישיבות קודמות ע"ס ₪ 1,725,000
( 1,000,000בישיבה מס'  ₪ 400,000 +2/16בישיבה מס' 325,000 +9/16
בישיבה  )6/17התקציב הכולל לאחר ההגדלה . ₪ 2,375,000
ראש המועצה :סך הכל  ₪ 2,375,000וברצוני להודות לשר שהגדיל לנו את
התקציב ,כבר פרסמנו מכרז יש כסף קיים מתב"ר מאושר ונעשה כמה שיותר מהר
לבנות כי הגיע הזמן .
החלטה :אושר פה אחד .
סעיף :3
אישור הארכת מבצע ההנחות בארנונה עבור חובות עבר עד ליום 31/12/2017
וזאת בהתאם לאישור שר הפנים .
ראש המועצה :אנו אישרנו את המבצע ,והשר האריך לעוד חודש ,כדאי לנצל .
סלמאן עטילה :יש היענות ?
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ראש המועצה :כן ,אבל חלש .
החלטה :אושר פה אחד.
סעיף :4
גינוי והוקעת הרצח המתועב של המנוח סעיד קבלאן וגינוי כללי לאירועי
אלימות בכפר .
ראש המועצה :כבר דיברנו וכולנו מגנים ,אנו פונים למשטרת ישראל שתעשה הכל
לגילוי מקרי פשע ורצח .
שפיק חלבי :אני מציע אולי חברי המועצה יחד איתך לקיים ישיבה עם השר,
המפכ"ל ,מפקד המחוז ותחנה .
ראש המועצה :להוציא הזמנה לשר להגיע לביקור ולהעלות בפניו נושא הקמת
תחנת משטרה בכפר (פדוה מתבקשת לעשות כן) .
סקר קיס :אבקש להביא שוב בפני החברים את נושא הרכב ועדת המכרזים .
ראש המועצה :האם החוק מאפשר ?
יועמ"ש :אם יש הסכמה מחברי המועצה ,ניתן להביא לפני שעברו  3חודשים .
מזכיר :הסעיף הובא לדיון ביום . 3.10.17
ראש המועצה :הקריא את המכתב של חברי המועצה להרחיב את הרכב הועדה מ-
 5ל 7-חברים .
אוסאמה זויהד :האם החוק מאפשר ?
יועמ"ש :אמרתי אם הרוב מסכים ,כן .
ראש המועצה :מי בעד להביא את הסעיף לדיון .
בעד :שפיק חלבי ,מחמד סעד ,זיאד מוראד ,סקר קיס ,סלמאן עטילה ,והיב
סויד.
נגד :אוסאמה זויהד ,סאמי אסעד .
נמנע :ראש המועצה .
אושר ברוב קולות להביא את הסעיף לדיון .
ראש המועצה :הצעתי אז לצרף את החבר סלמאן עטילה ,אתם רוצים עוד והיב
סויד כנציג סיעת ג"ת רוצה להעמיד מאצלכם ?
והיב סויד :לא ,אני לא יכול להציע .
סאמי אסעד :האם השאלה להצביע בישיבה זו או בישיבה הבאה ?
יועמ"ש :החוק מאפשר גם לחבר מסיעה אחרת להציע חבר מסיעה אחרת לוועדה .
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ראש המועצה :הצעתי את החברים אסעד שאהין וסלמאן עטילה .
בעד :שפיק חלבי ,מחמד סעד ,זיאד מוראד ,והיב סויד ,סלמאן עטילה ,סקר
קיס ,ראש המועצה .
סאמי אסעד :לדעתי זה מחטף וזה לא בריא .
אוסאמה זויהד :אני בעד אסעד שאהין ,נגד סלמאן עטילה .
נמנעים :סאמי אסעד .
אושר ברוב קולות הצטרפות החברים :סלמאן עטילה ואסעד שאהין לוועדת
המכרזים.
ראש המועצה נועל את הישיבה בשעה . 18:30
_____________

_____________
ביאן קבלאן

רשמה :פדוה דבור

ראש המועצה

מזכירת המועצה
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