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 פרוטוקול ישיבה לא מן המנין

 1/2022מס' 

 

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

 

 נוכחים: 

 ראש המועצה –עו"ד ראדי נג'ם   -

 חבר המועצה   –מר אוסאמה מסעוד  -

 חבר המועצה   -מר אחמד גאנם   -

 חבר המועצה  -מר סלמאן עטילה   -

 חבר המועצה    -מר סלמאן קבלאן   -

 המועצה חבר   –מר אוסאמה זויהד  -

 חבר המועצה –מר רידאן שאהין  -

 חבר המועצה  –מר סדיק חמזה  -

 חבר המועצה   -מר רוכון אסעד  -

 נעדרים: 

 חבר המועצה )מאומת קורונה(   – מר והאד ח'יר  -

 חבר המועצה  - אמיר מנדו מר -

 חבר המועצה )במעצר(   –מר עדנאן ח'יר  -

 משתתפים: 

 מזכירת המועצה  -

 גזבר המועצה -

 מהנדס המועצה   -

 גב' הבה סלאלחה  -

 מר סהיר נג'ם  -

 מר גאזי עטילה -

 מר מהנא טאפש  -

 

 על סדר היום :  

 . 716בעקבות החלטת הממשלה מס'  2021אישור עדכון תקציב המועצה לשנת  .1

₪ לצורך פינוי חסם תכנוני, הכולל רכישת נכס  1,700,000אישור  תב"ר ע"ס  .2

; וזאת   113חלקה   19516והכשרת השטח,  בגוש )בית ( הוצאות הריסה , פינוי 

 לפי חוות דעת שמאים מוסמכים. 

מליון ₪ מקרן מענקים למגזר הדרוזי לתקציב המועצה    3אישור העברה סך של  .3

 .  2022השוטף לשנת  

 

 תוספת על סדר היום:  

₪ עבור הצטיידות מעבדות המדעים בבתי   95830.6אישור תקציב ממשרד החינוך ע"ס 

 הספר בכפר )מצ"ב( , לפי החלוקה שלהלן: 

 ₪  15785.92                -בי"ס יסודי אלאמל  -

 ₪  18172.81  -בי"ס יסודי ע"ש נאיף קבלאן   -

 ₪   19497.69                 -בי"ס יסודי אלאום  -

 ₪  20583.44                      - בי"ס חט"ב  -
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 ₪   21790.74                      -בי"ס תיכון      -

 

 מאחר והתקיים מנין חוקי ראש המועצה פתח את הישיבה.

 :1סעיף 

 . 716בעקבות החלטת הממשלה מס'  2021אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 

 לתת הסברים על העדכונים. ראש המעוצה:  מבקש מהגזבר 

 . 2021גזבר: ישבנו בוועדת הכספים לדיון בשינוי בהצעת התקציב לשנת 

 יותהדרוזהממשלה לאישור תקציבים ומענקים מיוחדים לרשויות ידוע לכולם שהחלטת 

  -נתקבלו בפעול ב₪  7,770,000ע"ס  אושרה בסוף השנה.  התקציבים השוטפים 

גנו אושר לנו לעדכן את ס ולאחר שיחה שלי ושל ראש המועצה עם הממונה ו 29/12/2021

 מליון ₪,    7,770,000ס עיקר העדכון הוא תוספת ע" .  2021של  התקציב

 ₪.  7,770,000 בצד של ההכנסות מופיע הסכום של

 :  2021בצד ההוצאות הלכנו על ההוצאות שגדלו במהלך 

. היה לנו מעבר חלקי לאשכול גליל  1אשר נבע מכמה סיבות :  הוצאות פינוי האשפה  -

מערבי וכל ענין ההתחשבנות מול אתר עברון היה באמצעות האשכול. תחנת המעבר בכפר  

. היתה עליה בכמות הזבל שזו  2.   24/7הועברה לאחריות כוללת על הקבלן כולל שמירה 

 .הטמנה דרך אשכול גליל מערבישלקחנו את היטל ה  גידול נוסףוהיתה עליה כלל ארצית. 

 : בכמה טונים הוגדלו?  בלאן סלמאן ק

 טון.   500 -הגענו לכ לפעמיםוטון   350 של גזבר: היה ממוצע

 . הסעות חינוך מיוחד -

כמעט ולא היו הסעות  2020 - אבל ב  2021עשינו מכרז הסעות חינוך מיוחד אכן לפני 

היו הסעות חינוך והיה הפרש  2021ובשנת בחינוך המיוחד ולכן לא הרגשנו את העלייה.  

 אלף ₪.  800בין הזכיין הסעות הקודם לבין החדש שזכה במכרז.  סה"כ הגידול הוא 

 ₪  אלף  80 - גם כאן התוכנית התרחבה ב  – פעילות רווחה חינוכית -

לא היה מתוקצב והיתה החלטה לפתור בעיה לסטג'ריות מהכפר , ולכן   –סטאג'רים  -

 בחורות.   30נקלטו 

שגדלו בבתי הספר,  היו מקרים של היעדרות של עובדים בבתי הספר    - הוצאות נקיון -

והקצינו במקומם עובדים מילוי מקום . היתה חריגה . ולכן היתה שיחה עם מזכירת 

 המועצה לעשות הקצאה לכל בי"ס ושלא צריכים לחרוג. 

 יתה העברה מסעיף לסעיף. כל סעיפי שירותי נקיון היה בהם גידול למעט בבית העם ה

 ה.פנוך חוץ מהאשיחשוב לציין שרוב השינוי  הגידול הוא בח 

ראש המועצה:  היו הרבה עובדים שהיו בבידוד ונעדרו ולכן היינו חייבים לתת את השירות 

 . וללא היגיינה כמו שצריך נקיון לבתי הספר ולא להשאיר את ביה"ס ללא עובדי

ימי   450 -אלף ₪ שזה מתבטא בכ 150  -גה ביסודיים בסלמאן עטילה: שירותי נקיון חרי

 עבודה. 

גזבר: היתרה של ההכנסה מסתכמת בסעיף האחרון. אנו מעבירים לקרן מענקים למגזר 

 מליון נייעד לפיתוח.  1.7מליון. התוכנית היא לחלוקה :  4.7הדרוזי 

 המועצה. של  2022מליון יועברו מהקרן לשימוש של התקציב השוטף של   3

: דברת על הסעות חינוך מיוחד,  שהעלינו בוועדת הכספים. שצריך לצאת אסעד רוכון

 למכרז חדש.  

גזבר:  פדוה הציגה את פרוטוקול ועדת מכרזים אשר אומר שכאילו כשניהלו משא ומתן 

 שנעבוד איתם שנה ובתום שנה לצאת למכרז.  עכשיו אנו באמצע שנה.   

 טה אתם צריכים לבדוק. : אבל אם יש החלאסעד רוכון
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 גזבר: ההסכם של משרד החינוך הוא סטנדרטי לכמה ישיבות. 

 : אבקש את חוות דעת היועמ"ש. אם היתה החלטה לשנה .  אסעד רוכון

 סדיק:  אני רוצה לציין כי לא קבלתי זימון לוועדת כספים .

 פדוה: זה היה עם ההזמנה לישיבה.

 בפרוטוקול. אני אקרא.עו"ד עאדל: אני לא זוכר מה נאמר 

 גזבר: הדיון עכשיו לא יעזור לנו. זה אמור להיות דיון נפרד.

 ? יש הרבה תלונות על ההסעות. : למה לא נערכתם אסעד רוכון

ראש המועצה:  יש להזמין את וועדת החינוך ולשמוע את הטענות ולהזמין את החברה 

רתם לענין ותבדוק את הדברים לענות על הטענות והתלונות. אני מבקש שוועדת החינוך תי

 בצורה מסודרת, ומה שצריך לתקן נתקן.

 יועמ"ש: אם יש תלונות, יש טבלת קנסות. ואפשר לקזז.  

אני בעד שהכל יהיה מסודר.   ראש המועצה: אנו נבדוק את זה ומה שצריך שיטופל, יטופל. 

בתושבים וחלקן   לבדוק עד הסוף בצורה רצינית.  יש הרבה בעיות וחלקן תלויות בנו וחלקן

 בערכים. 

 שנים במועצה ותראו לי שקנסתם קבלן אחד.   3: אני  אסעד רוכון

 

אני רוצה להתייחס לנושא איסוף האשפה, אני רואה כאן הגדלה כמעט  סלמאן עטילה: 

בשליש מהתקציב ואני רוצה לדעת ממה נבעה התוספת?  האם יש מעקב אחרי הכמויות 

האלה, האם יש מעקב על קבלן הזבל שהוא לא עושה את העבודה בצורה טובה. לא יודע  

 איך עולה ההגלדה בצורה כזו?

ם מול הקבלן, איפה שהיה צריך לקזז לו , קיזזנו.  המצב יכל גזבר: נקטנו בהרבה צעדי

להיות יותר גרוע. ובשביל למנוע דברים אלה אנו בנינו מכרז חדש לפי מחיר מקסימום.  

כולל תחנת המעבר. ישנו גם עם אשכול גליל מערבי ונעשה סיור, ויתכן שנשים משקל 

 עובדה בשטח. לשקילת האשפה בכניסה לכפר.  עדכון התקציב הוא כבר 

 

 ראש המועצה : אבקש להצביע.

 

 החלטה: אושר פה אחד עדכון התקציב

 

 :2סעיף 

₪ לצורך פינוי חסם תכנוני, הכולל רכישת נכס )בית (  1,700,000אישור  תב"ר ע"ס 

; וזאת לפי חוות   113חלקה  19516הוצאות הריסה , פינוי והכשרת השטח,  בגוש 

 דעת שמאים מוסמכים.  

 

ראש המועצה: במליאה אישרה עקרונית את רכישת הדירה , ואמרנו ברגע שנקבל תקציב 

מליון שזה כולל מחיר   1.7נוציא לפועל. מהכסף שקבלנו אותו לרשויות הדרוזיות ייעדנו 

עבודות ניסור כי פינוי.  ומקווה שהכסף יספיק כי יש הרבה המבנה וגם עלויות ההריסה וה

בתים בשכונה. הצלחתי לשכנע  60 -יש קירות משותפים. הריסת המבנה תפתור בעיה לכ

 את הממונה על המחוז. יש שמאות כדין 

 אוסמאה: עד כמה זמן יקח הענין?

ראש המועצה: אני לחוץ יותר מכל אחד כי הבעלים מתנים לנו שעד סוף החודש. אבל אנו  

ין תב"ר מאושר במשרד הפנים והכסף. לכן אנו ממהרים לא יכולים לחתום הסכם אם א

 לאשר את הסעיף הזה. 
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 אני ממנים עו"ד מטעם שני הצדדים שיזרז את הטיפול.   הכסף מצידי שיועבר לנאמן.

: זה צעד טוב ומצוין והלוואי שיהיה בכל השכונות.אבל שלא יגידו רוצים עוד  גאנם אחמד

 כסף לחפירות.  

 אלף ₪ לדברים אלה.  200הוספנו את ה ראש המועצה: 

 ה:  אושר פה אחד . חלטה

 

בשכונה והשכונה לחצה על כל ראשי   1984:  זה נושא שעלה משנת טילהסלמאן ע 

הרשויות ולצערנו אף ראש רשות לא הצליח לעשות את העבודה. אני מאוד מודה לראדי  

 תודה רבה שאפו ענק.  ששמע אותנו והקשיב לתושבים.

 מסעוד: אני אישית כתושב השכונה, מודה לך בשם כולם על הצעד. אוסאמה 

 ראש המועצה: אתם יכולים לדבר בשמי איפה שיש חסם וניתן לפתור אנו מוכנים. 

 

 : 3סעיף 

מליון ₪ מקרן מענקים למגזר הדרוזי לתקציב המועצה   3אישור העברה סך של 

 .  2022השוטף לשנת  

 ראש המועצה: הגזבר יסביר. 

. כי  2022מליון לתקציב  3  -הסברתי שכחלק מהכסף של הדרוזים , נעביר הגזבר: 

יש לנו חוסר בתקציב ולכן נסגור את החור הקיים. לכן אחרי האישור נוכל  2022בתקציב 

 . 2022לסגור את תקציב 

 החלטה: אושר פה אחד. 

 

 תוספת לסדר היום: 

מעבדות המדעים ₪ עבור הצטיידות    95830.6אישור תקציב ממשרד החינוך ע"ס 

 בבתי הספר בכפר )מצ"ב( , לפי החלוקה שלהלן: 

 ₪  15785.92                -בי"ס יסודי אלאמל  -

 ₪  18172.81  -בי"ס יסודי ע"ש נאיף קבלאן   -

 ₪   19497.69                 -בי"ס יסודי אלאום  -

 ₪  20583.44                      - בי"ס חט"ב  -

 ₪   21790.74                      -בי"ס תיכון      -

 

ראש המועצה: לכל בי"ס יש הקצאה שלו.  צריך לרכוש ציוד למעבדות אחרי שנקבל  

 רשימות שייבדקו ע"י אנשי מקצוע למעבדות. 

 אוסאמה מסעוד: חלוקת הכספים לפי מה?

 גזבר: זו רשימה שנתקבלה ממשרד החינוך.  

 אנשי מקצוע שבודקים . ראש המועצה: יש  

 . 20/2/2022  -גזבר: ניצול ההקצבה היא באחריות החינוך עד ל

 החלטה: אושר פה אחד 

 

 התייחסויות : 

שיש מה להוסיף,   2022 בשנתראש המועצה: לפני נעילת הישיבה, כל מי שחושב ש 

לשנות, לעשות יבוא ויגיד. אם עולה למישהו מכם רעיון גם הסרת חסמים תעלו לפני 

 התקציב. הכנת שנסיים את 

 תודה רבה לכם. 
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אוסאמה מסעוד: קבלן פינוי האפשה הבנתי שהוא הפסיק את העבודה של השומרים  ולא 

 לא לשלם להם שכר..  הוא לא רוצה שיעבדו ו25/12/2021 -ישלם להם כסף מ

 ראש המועצה: הענין הובא לדיון, וזה בטיפול היועמ"ש. ותודה לך על האכפתיות.   

 אוסאמה ז:  מה שקיזז להם הוא צריך לשלם להם בחזרה.

 

סלמאו עטילה: פתחנו הצעות למכרז קרטוניות. והיתה החלטה להזמין את הקבלן לשימוע  

 ועד היום לא נעשה כלום.

ים מסדיק נג'ם, שלחנו להם כמה מועדים כדי לתאם ישיבה. כשיחזרו קבלתי מיילפדוה: 

 אלינו נזמין לישיבת שימוע.  

 

סלמאן קבלאן: אנו נכנסים למזג אוויר קשה ולא דברנו על זה. לדעתי צריך לדבר . אנו 

  צריכים להיערך בהתאם. 

היערכות ראש המועצה: אנו עושים ישיבות היערכות לחורף. סהיר יתן הסברים על כל ה

 שנעשית.  אם תרצו תבואו מחר אחר הצהרים לישיבה.  

: לגבי תוכנית ניצנים , בשבועיים האחרונים הענין עלה ברשתות החברתיות   בלאןסלמאן ק

 לדעתי אנו כמועצה לא היינו צריכים להסכים לשני דברים: ותפס הד.

 ף יעלה באמצע שנת לימודים ישהתער .1

יפגע ברשויות.  אם   4- וש לארבע.  השינוי לאקונומי משלושינוי הדירוג הסוצי .2

 שמתם לב בשינוי היה עקב עליה ברמת ההשלכה וההכנסות. 

 פרמטרים. 16גזבר: יש 

נוי פגע  יוזה היה בכל השלטון המקומי והש  12/2020 -ראש המועצה: השינוי יצא ב 

בכולם. וכל נסיון לבטל או לשנות מול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא הצליח כי  

סה:  נפרמטרים חוץ מהשכלה והכ 16לשכה הזו כפופה למשרד ראש הממשלה.  יש ה

 בעלות על רכבים, יציאות לחו"ל וכו'. 

 אני הוצאתי כמה מכתבים ופניות בנושא כולל לשלטון המקומי וכנראה יהיה דיון בכנסת . 

: לא מענין אותנו כמה משלמים בראמה או בישובים אחרים  דומים. אנו  בלאןסלמאן ק

בבית ג'ן.  אני עברתי על המכתב שלך לחיים ביבס שהוא יו"ר השלטון המקומי. לדעתי 

 אתה צריך לדבר עם שר החינוך לפחות.  

ספגנו  ראש המועצה: עדין בודקים את זה, זו היכולת של המועצה , וזה מה שיכולנו לספוג.  

את החודשים מספטמבר ועד ינואר, אבל לא נוכל להיות מעל לכולם . אנו עשינו כמה 

 שניתן להקל. אין מקורות תקציבים.

 ₪ בחודש וזה קשה לחלק מהאנשים.   300: אתה מדבר על תוספת של בלאן סלמאן ק

ראש המועצה: אני אמשיך לפעול בנושא , אני אדבר עם המשפחות והאנשים. שיגענו את 

העולם בפניות שלנו.  אני פניתי ובקשתי אם ניתן להקפיא.  חיים ביבס לוחץ בענין ופנה 

 לכל העולם , לראש הממשלה ושר החינוך ומי לא.  

:  אני מכירים את המצב של התושבים שלנו, אנו לא אמורים להיות באשכול בלאןסלמאן ק

4. 

  2017ת שיתחשבנו אותנו על  ראש המועצה: אני בודק אפשרות לעתירה,  כי לא יכול להיו

 כאשר היום אנו מתמודדים עם הקורונה וכל המשתמע מכך

: לדעתי שאנו אמונים על הכפר, לא צריך להפקיר את התלמידים או  קבלאןסלמאן 

 שמבטלים את התוכנית או שמוציאים פתרון למשפחות. 

   ראש המועצה: לא נוכל לבטל את התוכנית באמצע שנה.
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שח, זה  50ההורים חתומים על טופס הסכמה ומצוין שם מחיר של : כאשר קבלאןסלמאן 

 אמור לתפוס עד סוף שנת הלימודים. )שאלה ליועמ"ש( 

מהנא: פניתי למשרד החינוך, כשהחתמנו את ההורים על הטופס היה לפני שנה"ל, ואמרו  

 . ולכן הוא לא תקף. 10בחודש  4-שהתוקף הוא מתי חתמו וזה היה לפני שהתעדכן ל

 ישנו את החישוב לפי שנה קודמת ואת זה הסברתי לגננות. אנו ע

, היית אמור לקבל את הדירוג   10: אתה אומר שהדירוג עלה בחודש  קבלאןסלמאן 

 ממשרד החינוך, מתי הודיעו לך?

כדי להתחיל להיערך לשינוי. ופנינו להקפיא  2021מהנא: קבלנו עדכון בחודש אוקטובר 

 לשנה"ל זו ולא נענו לנו. 

 עד חודש ינואר איפה הייתם?  10: מחודש קבלאןן סלמא

 ראש המועצה: ניסינו לטפל כל הזמן.  אנו נמשיך לבדוק הכל בשביל לעזור.

אלף   362גזבר: אנו בודקים כמה אופציות. המועצה אתמול בישיבה אחת ספגנו מההורים 

 .  2022 -₪ . שהמועצה תכסה וזה כבר גרעון ל

קלטנו כמה סייעות בתוכנית ניצנים כדי להקל על ההורים ולהוריד את ההוצאות. הפעלנו  2

 סייעות.  9

 ל על ההורים.אנו אמורים לגבות תקורה , ולא גובים וכל זה כדי להק

 ₪ או להוציא את הילדים שלה מהמסגרות.  300 -כל הורה זכותו להחליט אם לשלם את ה

 

  19:40הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

____________________    ________________ 

 רשמה: פדוה דבור      עו"ד ראדי נג'ם 

 מזכירת המועצה     ראש המועצה המקומית 


