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 ישיבת מועצה מן המנין

 1/2022מס' 

 

 18:00שעה   4/1/2022הישיבה נערכה ביום 

 

 נוכחים: 

 ראש המועצה 

 מר סלמאן עטילה 

 מר סדיק חמזה 

 מר אוסאמה זויהד 

 מר רידאן שאהין 

 מר רוכון אסעד 

 נעדרים:

 מר אמיר מנדו  -

 מר ויהאד ח'יר   -

 מר אוסאמה מסעוד  -

 מר אחמד גאנם   -

 מר סלמאן קבלאן  -

 עדנאן ח'יר  )בנבצרות(מר  -

 משתתפים: 

 מזכירת המועצה  -

 גזבר המוצעה  -

 יועמ"ש המועצה  -

 מהנדס המועצה  -

 

 על סדר היום :

 עדכונים מראש המועצה  .  .1

מן המנין, ישיבה   5/2021אישור פרוטוקולי ישיבות המועצה : ישיבה מס'   .2

)פרוטוקולים אלה נשלחו    3/2021, ישיבה מיוחדת  מן המנין  6/2021מס'  

מס'   לישיבה  ההזמנה  עם  אחר(,    7/2021ביחד  למועד  לדחות  ובקשתם 

 מן המנין )מצ"ב(  7/2021ישיבה מס' 

התפטרותו של  .3 לאחר  גברי  חילופי  עקב  בוועדות המועצה  שינויים  אישור 

 חבר המועצה מר סקר קיס וכניסת חבר המועצה מר רידאן שאהין.  

₪ עבור בניית שתי כתות    1,585,238ישור תקציב ממשרד החינוך ע"ס  א .4

 גן ילדים בשכונת חיימ"ש )מצ"ב(  

ע"ס   .5 הסביבה  להגנת  מהמשרד  תקציב  פרויקט    79,721אישור  עבור   ₪

בסך  משתתף  המשרד  כאשר  והסברה,    ילדים  לגני  כלים  מדיחי  רכישת 

 "ב( ₪ על חשבון המועצה. )מצ  ₪6,083 והיתרה ע"ס   73,638
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ראש המועצה: מאחל לכולם שתהיה שנה טובה ומשגשגת והרבה פרויקטים לטובת 

 הכפר. 

 ודאהר במות יקיריהם., אבו חיה תנחומינו למשפחת נג'ם 

חבר המועצה מרשימת אלחק רוצים להודות לו בשם כולם על העשייה הציבורית גם 

לו.  מאחל הצלחה  בקדנציה הקודמת והזו, רוצים להודות לו מקרב לב על העשייה ש

 לחבר החדש שבא במקומו מר רידאן שאהין.

 מר רידאן הצהיר אמונים.  איחולי בהצלחה 

ראש המועצה: אני בטוח שרידאן כבעל מקצוע שליווה הרבה פרויקטים בחיים ויש  

 לו תרומה סגולית לקדם כמה פרויקטים בכפר ובמח' הנדסה. 

לישיבה אבל נתקע בפקקים מחוץ    חברי מועצה , החבר אמיר מנדו בדרך  6אנו כרגע  

 סעיפי הדיון. כל לכפר והוא שלח הודעת וואטסאפ שהוא מאשר את 

אם   ולכן  חודשים  כמה  עצור  כבר  שהוא   , להגיע  ממנו  שנבצר  נוסף  מועצה  חבר 

מנין של ששה   יש  זה  לפי  כך  אותו מהמנין.   להוריד  הנבצרות שלו  את  להחשיב 

 עמי חבר מועצה התקשר ותמך בסעיפים כי . ולכן כנוהל חריג חד פ11חברים מתוך  

אלף ₪ שכירות, והשנה   300גני ילדים שכורים ומשלמים מעל    14המועצה יש לה  

העתקנו שני גנים ואפילו אחד מהם נתבקשנו להעביר את הגן מאצלו. ולכן אני פונה 

 שאשר את הסעיף כי הרבה שנים לא נבנו גנים בכפר.

סלמאן עטילה:  המצב של עדנאן עצור שאין מה לדבר על זה. אבל חבר המועצה מר 

 ויהאד ח'יר שהוא לא מגיע בכלל לישיבות.

ראש המועצה: יש לציין שיצרתי קשר עם כל חברי המועצה שלא התייצבו אחמד  

ולכן התעכבנו   לי,  ענו  לא   , ח'יר  וויהאד  , סלמאן קבלאן  , אוסמאה מסעוד  גאנם 

 ישיבה.בפתיחת ה

 

 בסדר היום:  ןדיו

 :  1סעיף 

 עדכונים מראש המועצה  .

 מאשרים בסוף הישיבה. 

 

 : 2סעיף 

מן המנין, ישיבה מס'    5/2021ישיבות המועצה : ישיבה מס'    אישור פרוטוקולי

)פרוטוקולים אלה נשלחו ביחד עם   3/2021, ישיבה מיוחדת  מן המנין  6/2021

מס'   לישיבה  מס'   7/2021ההזמנה  ישיבה  אחר(,   למועד  לדחות  ובקשתם 

 אוסאמה: השם שלי לא רשום מן המנין  7/2021

 אושר פה אחד. החלטה :  

 

 :  3סעיף 

עקב חילופי גברי לאחר התפטרותו של חבר   אישור שינויים בוועדות המועצה

 המועצה מר סקר קיס וכניסת חבר המועצה מר רידאן שאהין.

ראש המועצה:  אני מציע שבינתיים באופן עקרוני שהחבר רידאן יכהן בכל הוועדות  

 שכיהן בהו החבר סקר קיס.
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 אחר כך נבחן הצטרפותך לכמה וועדות ובעיקר הוועדה לתכנון ובניה.  

 אושר פה אחדהחלטה:  

 

 תוספת על סדר היום: 

 לתוספת   1סעיף 

₪ עבור בניית שתי כתות  גן   1,585,238אישור תקציב ממשרד החינוך ע"ס  

 ילדים בשכונת חיימ"ש 

ראש המועצה: אני שמח שאושרו תקציב עבור שני גני ילדים  ליד בי"ס ב' בשכונת  

חיימש. מזה הרבה שנים לא היה בינוי של גני ילדים ואני מאוד מקווה שבקרוב נוכל  

 לקבל עוד תקציבים.

 החלטה: אושר פה אחד.  

 פרויקטים בכפר.אוסאמה: אני מציע שמי שיזכה במכרז הזה לא יבצע יותר משני 

ראש המועצה: אנו עדין לא שם, עד שיאושר התב"ר ויפורסם מכרז. אני צריכים 

 להתאים את עצמנו למציאות הקיימת.  המצב ידוע ואתם ועדת המכרזים.  

 ₪ הוא עבור הצטיידות.    52000גזבר: חלק מהתקציב ע"ס  

 

 לתוספת:  2סעיף 

₪ עבור פרויקט רכישת    79,721אישור תקציב מהמשרד להגנת הסביבה ע"ס  

בסך   המשרד משתתף  כאשר  והסברה,    ילדים  לגני  כלים  ₪    73,638מדיחי 

 ₪ על חשבון המועצה.  6,083והיתרה ע"ס 

ראש המועצה:  קבלנו תקציב מהמשרד להגנת הסביבה,  לרכישת מדיחי כלים , כדי 

הדרכה   כולל  הסביבה,  על  לשמור  וכדי  פעמיים  חד  בכלים  השימוש  את  להפחית 

 לצוותי הגנים.

 החלטה: אושר פה אחד . 

 

 עדכונים: :   1סעיף 

ראש המועצה:  אושר לנו תקציבים סוף סוף לסגירת פערים, בתקציב החדש תראו 

 איך משפרים את התקציב בצורה מסודרת.  

ב כבר  אנו  שמע,  כתות  גן   8  -נושא  תאורה.   וגם  הושלמה  האיקוסטיקה  כתות, 

שהועבר גם הושלם. נשאר מזגן, דלתות  , מערכת שמע ודלתות.   מקווה שתוך  

 ר. שבועיים הכל יסתד

 

 כביש עין אלאסד עובדים כל הזמן עליו.  

לכן החלטתי אני  .  85.45%אחוזי הגביה לשמחתי, הצלחנו לעמוד ביעד וגבינו ביד 

והגזבר להעניק לעובדי מחלקת גביה ביום ראשון תעודת הוקרה על השקעה בעבודה 

קללות מקבלים  שתמיד  האלה  העובדים  הגביה.  ביעדי  מאנשים    ועמידה  וצעקות 

 . ד ממשיכים לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותרותמי

עובדים  יש  תפקידים.  ולהגדיר  האלה  העובדים  את  לתגמל  צריך  לדעתי  רוכון: 

 שנים ולא מקבלים כלום.  20שעובדים כבר 
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זכויות   למיצוי  היגוי  וועדת  שהקימה  הארץ  בכל  היחידה  המועצה  המועצה:  ראש 

יע לעובדים קיבלו על פי חוק. יש כאלה עובדים, אין עובד שלא נגענו בו וכל מה שמג

שקבלו דרגות או תוספות לפי החוק. אני מכיר את המציאות אבל יש חוק ולא אוכל  

לחרוג מהחג. איפה שאני יכול, לא אחסוך שום מאמץ. הלוואי ויכולנו לתת לכולם  

 מעבר למה שמקבלים. 

 אוסאמה: אם אני רוצה לבדוק אם עובד מסוים מחתים כרטיס.  

מ"ש: חבר מועצה יכול לפנות דרך שאילתה לראש המועצה, אם חבר המועצה יוע

חושד שעובד לא מחתים כרטיס, צריך להוציא שאילתה לראש המועצה והוא חייב 

 להחזיר לך תשובה.  

 רוכון: אמרת לנו משהו אחר,  יש לחבר מועצה זכות עיון.

העובד מקבל שכר או יועמ"ש:  אכן יש זכות עיון אבל  לא בענין צנעת הפרט כמה  

 לכנס לפרטים האישיים של העובד. 

 רוכון: מבקש ממך להוציא לי חוות דעת מה מותר לי ומה אסור. 

ספציפי   לחבר  ולא  למועצה  משפטי  ייעוץ  לתת  אמור  המועצה  יועמ"ש  יועמ"ש:  

 במועצה, יכול לתת יעוץ לראש המועצה ולסגן בענייני מועצה. 

 נוכחות.  יש לו כרטיס סלמאן עטילה: האם כל עובד מועצה

 יש אפליקציה. ,פדוה: כל עובדי המועצה קבלו כרטיסי נוכחות וגם מי שאין לו

 

לשנת   לאוויר  יצאה  תושב  לאישורי  האפליקציה  לשמחתנו  המועצה:    2022ראש 

מאישורי התושב היו   95%ואנשים מתחילים להוריד אישורי תושב.  בשנה שעברה  

 דרך האפליקציה.

מרחוק   תשלום  מקדמים  וגם  אפליקציה.   דרך  לעובדים  שכר  תלושי  מקדמים  גם 

 לתושבים לכל מיני אישורים.  

 

 אלה העדכונים שלי. 

 : חברים התייחסויות

רוכון אסעד: לגבי המכרז של עבודות האספלט יש כמה מקומות שהיה צריך להיות  

 טאפש לא עובד. מושלמים כמו ליד גאזי חמוד,  ליד גמאל אבו חיה.  הקבלן סקר

 ראש המועצה: סקר עובד על כביש עין אלאסד 

 היסם:  מחר בבוקר אני וסקר מבקרים במקום והוא מתחיל ביסוד. 

 רוכון: מה לגבי האספלט בכפר? איפה שצריך. יש הרבה מקומות 

פות ראשונה אצלי איפה גר ראוף דבור,  ליד הח'לוה החדשה,   יראש המועצה: עד

ור אלרג'בה,  ליד הבן של כמאל ספדי ובכביש אלסעבניה וגם ליד רוחי שירה ,  אז 

בשכונת חיימ"ש בחדשה.  יש דברים דחופים. אני רוצה לטפל בכולם , אבל יש בעיה 

שאני רואה אותה ממניעים פוליטיים, שמשפיעים על קבלנים כדי שלא יעבדו. הבאתי 

 כמה קבלנים ולא רצו לעבוד לצערי. 

ים )מי שלא יהיה בכפר( שיבוא ויאיים על ראש המועצה אתם , אני.   אני לא אסכ

או חבר מועצה כדי להרחיב כביש. אני נועדתי כאן כדי לשמור על רכוש ציבורי.  

איומים לא מפחידים אותי ולא אסכים לאף אחד לאיים על מי שמבצע עבודה ציבורית  

 במועצה.  
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במקומות הדחופים  סלמאן עטילה: בזמן שהיה מכרז בעבודה, דיברנו לעשות סדר  

 בכפר. דבר כזה לא נעשה. לא יודע אם יש לך כסף להשלים את העבודה. 

 מליון ₪ כדי להשלים את העבודות בכפר.  10היסם : אין כסף, צריך 

 רוכון: אני מבקש לקדם את הדברים הדחופים. המהנדס מכיר את הדברים הדחופים. 

 איתנו ונבדוק.היסם:  תעשו סיור ותקבעו מקומות ותקיימו ישיבות  

 ראש המועצה: יש כבישים מאוד מסוכנים בכפר וצריך לטפל בהם.  

רוכון: לגבי השמירה בכפר, לפי המכרז יהיה שומר בכניסה בכפר ורכב סיור, מה 

עם שאר הכניסות של הכפר. זה כמו לסגור את הדלת ולהשאיר את הדלתות של 

 הבית פתוחים. 

התקציב. אני אתייעץ עם אנשי מקצוע איך ראש המועצה: בינתיים לא נוכל לחרוג מ

לי להוסיף עוד אחרי שאושר חוק   לבצע את השמירה באופן הטוב ביותר.  אסור 

 העזר.

 רוכון:  מה עם המצלמות? 

ראש המועצה: שיהיה תקציב מדינה. לא היה תקציב.  אפילו בהצטיידות של איכות 

 הסביבה הכנסנו מצלמות.  אני מבין אותך אבל צריך תקציבים. 

אוסאמה: עובדי קבלן שהם עובדים במועצה, מתי אפשר שיעברו לעבוד במועצה. 

 שנים.   10יש עובדים שכבר מעל 

אנו צריכים לבדוק    שר להעמיס על המועצה.ראש המועצה: שאלה טובה, אבל אי אפ

 עלויות תקציביות. 

 אוסאמה: צריך לבדוק איך לשפר את ענין עובדי הקבלן. מי שלא עובד לפטר אותו.  

 ראש המועצה: רידאן אנו סמוכים עליך שתקם דברים.

 רידאן : בינתיים אין לי. 

 

סדיק:  לגבי הסיבים האופטיים, בישיבה שהיתה לנו סיכמנו שיהיה פיקוח מהמועצה, 

 אנשים כבר התחילו לעבוד ומותחלים כבלים על עמודי החשמל. האם מותר להם.

ראש המועצה:  פדוה אחראית להוציא מכתב לתאמר עלי המנמ"ר לבדוק את פריסת  

 הסיבים האופטיים. 

 עמודי חשמל. סדיק: האם זה חוקי שיפרסו על 

שיסת וביקשנו  פעמים  כמה  איתם  שישבנו  ידוע  אתה  המועצה:  ביניהים  דראש  רו 

ויעשו חלוקה שתהיה פריסה אחת .  בקשנו שלא יפריעו לרכוש הציבורי ואיפה שאנו 

 צריכים לפרוץ כביש אנו נוריד להם את הסיבים. הכל כתוב והם חתומים.

 סדיק: תאמר עלי למי כפוף?

 וף לפדוה.ראש המועצה:  כפ 

 

 ים לבדיקת פריסה  והוועדה פורקה.יסלמאן: היתה ועדה לענין הסיבים האופט

 סדיק: הוועדה לא פורקה, הוועדה בדקה והחתימה אותם על מסמכים.

 סלמאן: לדעתי המועצה צריכה להגיד לו מה לעשות. אתה המועצה הריבון. 

הנוהלים   לפי  לעבוד  התחייבות  על  אותם  החתמתי  המועצה:  משרד ראש  של 

 התקשורת. לא נוכל לעמוד להם על הראש איפה שמים כל עמוד.

 סלמאן: לגבי גבית הארנונה ואישור תושב?
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ראש המועצה: מי שחייב לא יקבל אישור תושב.  יש לנו מערכת של הוצאה לפועל 

וזה עדין במשרד הפנים.  אנו  נגד חייבים.  הגשנו למשרד הפנים שמות למחיקה 

 ים אבל יש כאלה שכן צריך להוציא נגדם צווי להוצאה לפועל. מבינים חלק מהאנש

גזבר:  אני ישבתי עם מנהל הוצל"פ,  הם יתנו לנו על חשבונם עובד לפתיחת תיק 

הוצל"פ.   פתיחת  עלויות  לשלם  בלי  במועצה  העבודה  את  נעשה  ואנו  בהוצל"פ, 

 בחודש הקרוב אחד העובדים יקבל הדרכה.

מליון ₪, איך תהיה   7.7יון ₪, המועצה קבלה  מל  100סלמאן: אמרת שנתקבלו  

 החלוקה של התקציב? 

אנו נחלק לפי הצורך, אם יש צורך שהוא דחוף בשבילי ואבקש עליו ראש המוצעה:   

 אישור חריג לרכישת נכסים להסרת חסמים. 

 מליון?  100  -סלמאן: איך חולקו ה

 לפי מספר התושבים.  40%.     60%   -  40%עד היום    ראש המועצה:  החלוקה היתה

וירכא. ולכן התפשרנו על    -  30%אבל אמרתי שהחלוקה לא מקובלת אני ומגאר 

70% . 

.  עלי החלוקה הזו לא מקובלת    80%  -  20%  -אני מקווה שבחלוקה הבאה נגיע ל

 עליי ולדעתי היא צריכה להיות לפי מספר התושבים.

 מליון ₪.    100ש הרשויות הדרוזיות י 15 -ל

 סלמאן: יש מהתקציב שקבלנו יכנס לגרעון? 

 ראש המועצה: בטוח. 

עבור   בעיקר  הוא  הכסף  התקציב 2021גזבר:  במסגרת  דברים  הרבה  אישרנו    .

ג'ריות,  בי"ס לדתיות, מד"א ועוד דברים שהרשינו לעצמנו אהשוטף כמו העסקת סט

לכן    . תקציב  שיגיע  ידענו  כי  השנה  סוף  אלה. מלי   3לקראת  לפרויקטים  ילכו  ון 

 בשוטף.   2022מליון ננצל אותם כדי לאזן תקציב    4.7והשאר 

ראש המועצה:  אמרתי שנוכל לקדם את רכישת הדירות להסרת החסמים ולקדם את 

 רכישת דירת אסעיד חרב. בקשתי לדבר עם הממונה כדי לאשר באופן חריג. 

 ת קבלת הלוואה והיא מסכימה. גזבר:  דיברתי היום עם מנהלת הבנק , לבדוק אפשרו 

  60  -ראש המועצה: אני רוצה לקדם את הרכישה של דירת אסעיד ולפתור בעיה ל 

דירות שאין להם גישה לאדמות שלהם. אני חייב עד סוף החודש לתת תשובה לבעל 

   . הדירה.  ולכן אני רוצה את הגיבוי שלכם שראש המועצה יחתום על הסכם עקרונות

 

גזבר: אפשר להתמקד בהלוואה ונאשר מול משרד הפנים וכך נקדם במסלול יותר  

 מהיר. 

 ראש המועצה: אין לי בעיה , תתקדם.

 

 רוכון: מה עם שאר המתחמים שלא מקדמים ולא התקשרנו עם מתכננים? 

 - ראש המועצה: אתמול ישבתי עם השר חמד עמאר ודיברנו לגבי המכרז לחלקות ב

על סבסו  2019 עיוות    300ד של  שדובר  נוצר  החדשה  ההחלטה  ולפי    , אלף ₪ 

והחלקות החדשות משלמים פחות. מבחינה משפטית אין קייס.  אתמול אצל השר 

חמד עמאר מנסים יחד עם משרד השיכון ורמ"י ויועצים משפטיים את הסוגיה של 

 החזרת כספים לאלה ששילמו יתר, ואם תהיה החלטה 
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 מליון ₪.    14ל תכנון שחבר לנו  בישיבה עם השר חמד:  דיברתי ע

 אין בעית קרקע, הבעיה נפתרה והפקענו את הקרקע. -תחנת כיבוי אש 

 מגרש כדור רגל 

 רכישת כמה בתים מסביב למועצה. 

ומשרד האוצר כדי לקדם את התשתיות   ועם המינהלת  הולכת להיות ישיבה איתי 

 והפרויקטים בכפר. 

 הם את העבודה. בוא נקדםרוכון: יש מתכננים שזכו אבל לא מסרנו ל

החומש  בתקציב  הסכם.   על שום  לחתום  אסור  תב"ר,  לך  כשאין  המועצה:  ראש 

 נכסה. 

 רוכון: דיברתם על הלוואה?

 גזבר: אנו ישבנו 

ראש המועצה: היעד שלנו שעד סוף פברואר יהיה דיון בצורה מסודרת ונדע בדיוק 

 כמה קבלנו עבור התכנון.  

 

   19:40הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 _____________     ______________ 

 רשמה:  פדוה דבור      עו"ד ראדי נג'ם 

 מזכירת המועצה     ראש המועצה המקומית 

 

 

 

 


