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=======================================================================

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  1/2015שמן המניין
מיום  03.02.2015שעה 18:00
נוכחים
חברי המועצה

 .1מר עבאס תיתי – ראש המועצה .
 .2מר אחמד טלטל בדראן – ממלא מקום ראש המועצה .
 .3מר מחמד אחמד בכרי – סגן ראש המועצה .
 .4מר חסן מחמד בכרי – חבר המועצה .
 .5מר סאלח עלי – חבר המועצה .
 .6מר מוחמד בדראן – חבר המועצה .
 .7מר מחמוד חסארמה – חבר המועצה .

נוכחים אחרים
 .1עו"ד דכואר סמואל -היועץ המשפטי של המועצה .
 .2מר נאסר חליל – גזבר המועצה .
הוספה לסדר היום
 .1הגדלת תקציב גן אלקלעה – . ₪ 510,018
 .2הגדלת תקציב גן אלחלאל . ₪ 469,753 -

חברי המועצה מאשרים הוספת שני נושאים אלה לסדר היום של המועצה .
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על סדר היום

 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .
 .2אישור תב"ר (תקציב פיתוח)  - ₪ 900,000מקור המימון הינו  :הוועדה לתכנון
ובנייה  ,בקעת בית הכרם:

א.

 - ₪ 350,000עבודות כביש אלעריד (תבוצע הגבהת הקיר ליד סוכנות
הדואר).

ב.

- ₪ 62,500

תיקון כביש ראשי .

ג.

- ₪ 487,500

כביש אלברכה .

 .3אישור תב"ר ציוד וריהוט לגני ילדים –  - ₪ 200,000מפעל הפיס .
 .4אישור תקציב בלתי רגיל מהטוטו (מענק במסגרת פרוייקט ווינר 150,000 - 2014
 ₪המועצה להסדר ההימורים בספורט  ,השתתפות המועצה המקומית - ₪ 7,500
סה"כ .) ₪ 157,500
 .5שינוי יעוד מגרש  40גוש  – 18966שכונת סואעד – משטח מגורים לשטח ציבורי.
 .6מינוי נציג מ.מ.בענה ברשות הניקוז והנחלים – גליל מערבי .
 .7בית ספר מקיף בענה .
 .8הגדלת תקציב גן אלקלעה – . ₪ 510,018
 .9הגדלת תקציב גן אלחלאל . ₪ 469,753 -
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דיון
 חברי המועצה דנים בסעיפים השונים....שואלים שאלות ...גזבר המועצה וראש
המועצה משיבים .

 חברי המועצה מבקשים שכל הגדלת חוזה תאושר על ידי מליאת המועצה .

 סאלח עלי  :אני מאשר את שינוי הייעוד רק לאחר בדיקת אפשרות עשיית שימוש על
ידי מי מתושבי השכונה.

 מוצע למנות חבר המועצה מר סאלח עלי כנציג המועצה ברשות הניקוז והנחלים –
גליל מערבי .

 סאלח עלי  :אנו מבקשים ליתן עדיפות לתושבי המקום במכרזים בגבולות החוק .
עניין העברת הבעלות של בית ספר מקיף בענה לבעלות המועצה המקומית בענה.
 ראש המועצה מר עבאס תיתי  :אני מציע שנושא זה ידון בישיבה נפרדת .לאחר
שידון העניין עם אנשי מרכז השלטון המקומי  .הוזמנו לישיבה ליום  . 12.03.2015מי
שרוצה להצטרף לישיבה שתתקיים בתל אביב ,מוזמן .
 חבר המועצה סאלח עלי :מבחינתי זה עניין מהותי מאוד .זה עניין קיומי .לדעתי צריך
להכריע היום ולהצביע בעד החזרת בית הספר לבעלות המועצה המקומית .בכנות
אומר קבלת ההחלטה היום לא מונעת קיום פגישות והתייעצויות במרכז השלטון
המקומי  .לטעמי קבלת החלטה היום תציג אותנו באור חיובי כמי שפועלים להחזיר
את מה שנגנב ...מה שנלקח שלא כדין ....מהמועצה .
 חבר המועצה מוחמד בדראן :לדעתי הנהלת בית הספר כושלת וצריך להחליף אותה .
הם פועלים כמאפיה וממנים מקורבים .
 חבר המועצה מר חסן בכרי :לדעתי זה אינטרס ציבורי להחזיר את בית הספר המקיף
לבעלות ולאחריות המועצה המקומית .
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 חבר המועצה מר אחמד טלאל בדראן :לגבי בית הספר המקיף זה עניין שדנים בו מזה
זמן רב בכפר .בית הספר הועבר במחטפים למכללת סח'נין ובתקופת מעבר בין מועצה
נבחרת לבין מועצה ממונה .כאשר הועבר בית הספר למכללת סח'נין הייתה ועדת
חקירה ובוצעו שם פעולות בלתי חוקיות בעת העברת בית הספר  .אז נשלח מכתב
למועצה שאסור להם לקבל החלטות גורליות .לפני שפורקה המועצה היה אז רעיון
להעביר את בית הספר לאחת הבעלויות .אבל זה הרעיון נגנז .הציגו בפני בזמנו הסכם
מזויף שלפיו המועצה החליטה במליאת המועצה להעביר בית הספר למכללת סח'נין .
דבר שלא קרה והינו שקר .היום המועצה לאחר כמעט שני עשורים יש לה היכולת
להחזיר את בית הספר לבעלות המועצה .המועצה יכולה היום לנהל את בית הספר
ולעמוד בדרישות .כפי שייעצו לנו ניתן לבטל חוזה ואין דבר כזה הסכם לצמיתות  .זה
הסכם שניתן לבטל אותו .

 היועץ המשפטי  :אני מציע לדחות את ההחלטה לאחר שידון העניין עם מרכז
השלטון המקומי .מציע להרכיב ועדה שתפקידה להתייעץ עם ועד המורים  ,ועד
ההורים ,הבעלות הקיימת והנהלת בית הספר .

החלטות
 .1חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת .

 .2חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את תקציב הפיתוח בסך ₪ 900,000
שימומן מהוועדה לתכנון ובנייה .העבודות שיבוצעו הן  :כביש אלעריד ,תיקון כביש
ראשי וכביש אלברכה .

 .3חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את התקציב הבלתי רגיל של אספקת ציוד
וריהוט לגני הילדים בסך כולל של . ₪ 200,000
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 .4חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את התקציב בלתי רגיל מהטוטו (מענק
במסגרת פרוייקט ווינר  ₪ 150,000 - 2014המועצה להסדר ההימורים בספורט ,
השתתפות המועצה המקומית  - ₪ 7,500סה"כ  .) ₪ 157,500הכספים יושקעו
במגרשי הספורט השונים.

 .5חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את שינוי הייעוד של מגרש  40גוש - 18966
שכונת סוואעד -משטח מגורים לשטח ציבורי  .המגרש ישמש לצרכי המועצה .

 .6חברי המועצה הנוכחים ממנים את חבר המועצה מר סאלח עלי כנציג המועצה ברשות
הניקוז והנחלים – גליל מערבי .

 .7חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את הגדלת שני התקציבים של גן אלקלעה
וגן אלחלאל בהתחשב באישורים התקציבים שהתקבלו ממשרד החינוך .

 .8ממנים בזאת ועדה שתפקידה לטפל בעניין העברת הבעלות :הנהלת המועצה (ראש
המועצה ,ממלא מקום ראש המועצה וסגן ראש המועצה מר מוחמד בכרי) ,יושב ראש
ועדת חינוך (מר חסן בכרי) וחבר המועצה סאלח עלי .לישיבות הוועדה יצטרף ממלא
מקום מנהלת חינוך ,מר ח'ליל ח'אזן .בשלב זה לא מקבלים החלטה בעניין ניהול בית
הספר .רק לאחר קיום התייעצויות ולאחר שישקלו כל השיקולים הרלוונטיים
תתקבל החלטה מושכלת.
הישיבה ננעלת.
רשם  :סמואל דכואר – יועץ משפטי של המועצה
ולראיה באנו על החתום
____________________

______________________

נאסר חליל – גזבר המועצה

עבאס תיתי – ראש המועצה
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