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פרוטוקול מליאת המועצה 3/2017
מיום 19.3.2017
נוכחים
חברי המועצה
ראש המועצה
חבר המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

אחמד דבאח
מחמד מוסא
נסר סנעאללה
רבאח טאהא
מחמד עומר
עלי חמייד אסדי
חאלד עותמאן
מנגי סאלחה
מר אסדי אברהים

עובדים
גזבר  /ומזכיר המועצה
היועץ המשפטי
מנהל מחלקת חינוך
מנהל תיכון

יוסף אסדי
חליל נעמה
מגיד מוסא
מחמוד עומר

אורחים
משפחת אבו זיד אחמד -אבו רבאח מוחמד ושריף

סדר היום
 .1אישור פרוטוקול קודם - 2/2017מאושר פה מתוכן .
 .2הצטרפות לתאגיד עירוני אשכול בית הכרם-
חאלד עותמאן  :מתנגד להוצאת סמכויות הפקוח והאכיפה הסביבתיים וכן סמכות חקיקת חוקי עזר
בנושאים אלו .
נסר סנעאללה  :מליאת המועצה מתבקשת לאשר ההצטרפות לתאגיד העירוני כולל הסמכה בעניין
האכיפה  ,החקיקה נשארת בידי המועצה המקומית .

הצעת ראש הרשות:
דבאח אחמד -בהתאם לתיקון חוק איגודי ערים (פרק אשקול רשויות מקומיות )ניתנת האפשרות לרשויות
אשכול בית הכרם להגיש בקשה לקדם את האשכול בהתאם למתכונת החדשה  ,כלומר איגוד ערים מסוג
אשכול .
תיקון החוק נועד לסדר את פעילות האשכול בעיקר בתחום סמכויות ומכרזים תוך שימור עקרון הוולונטריות
בהצטרפות לאשכול ובהאצלת סמכויות ותפקידים כאמור בחוק .
לפי החוק גם האשכולות שהוקמו בהתאם לנוהל משרד הפנים הישן כתאגיד עירוני נדרשים להגיש בקשה
חוזרת להקמת האשכול במתכונת החדשה ( איגוד ערים מסוג אשכול )  .הבקשה תובא לאישור שר הפנים
לאחר דיון בועדת חקירה ייעודית שתבחן את הבקשה בכפוף להסכמת הרשויות .
לפי זה על בסיס הצעת ראש הרשות יחד עם שאר רשויות האשכול שלהלן כרמיאל ,ראמה .נחף.
בענה..מגד אל כרום .ומשגב מעוניינות לפנות בבקשה למשרד הפנים לאסדרת והקמת אשכול בית
הכרם כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות בהתאם לסעיף 17ד )1(1לחוק איגוד ערים (פרק אשכול רשויות
מקומיות ).
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כמו כן הרשות המקומית מעוניינת להאציל את סמכויות הפיקוח והאכיפה הסביבתיים  .וכן סמכות התקנת
חקיקת עזר בנושאים אלו  .לאשכול יישובי בית הכרם כחלק מתכנית האשכול להקמת סיירת פיקוח ירוקה
במסגרת פעילות האשכול בתחום הסביבה .
מי בעד הגשת בקשה על ידי הרשות להקמת אשכול בית הכרם ולהאצלת סמכויות הפיקוח והאכיפה
הסביבתיים  .וכן סמכות התקנת חקיקת עזר בנושאים אלו לאשכול ?
החלטה :מאשרים ההצטרפות לתאגיד העירוני אשכול בית הכרם עם האצלת סמכות האכיפה לא
כולל סמכות החקיקה -מאושר פה אחד .
 .3דוח רבעוני  12/2016לאחר הסבר נתוני הדוח הרבעוני לסוף שנת  2016המראים
עודף של  112אלף  ₪וגרעון נצבר לסוף  2016בסך  3273בהשוואה לגרעון נצבר של 7524
אלף  ₪סוף שנת  2015ירידה בגרענות מצטברים בסכום של  4139אלף .₪
 .4מינוי דירקטור מטעם המועצה תאגיד מים וביוב -הרשות ממנה את עו"ד חוראני יאסר כדירקטור
מטעם המועצה המקומית ברוב קולות.

 .5פתיחת ב"ס טכנולוגי פרטי
משפחת אבו זיד מבקשים לפתוח ב"ס טכנולוגי פרטי למגמות טכנולוגיות שלא קיימות בתיכון של המועצה
כגון נגרות ,ספרות וכל מגמות ההכשרה המקצועית.
מצב בקשה מסודרת כחלק מהפרוטוקול כל מה שאנו דורשים הסכמה עקרונית של המועצה לפרויקט זה .
אבו רבאח  :בבית הספר ילמדו תלמידי הכפר ולא מחוץ ליישוב דבר המביא מקומות תעסוקה לבני
הכפר וחסכון בהוצאות למשפחות
ומדובר רק לפתיחת מגמות שאינה בתיכון .
מחמד  :בית הספר יופעל ע"פ הנחיות המועצה ומחלקת החינוך .
מגיד מוסא  :קיימת סכנה באם בית הספר החדש ישווק טוב הפגיעה תהיה קשה מאוד בתיכון  .ע"פ
הניסיון וע"פ הידע האישי שלי כמנהל ב"ס תיכון מקצועי לשעבר .
ב"ס טכנולוגיה מתנהל ע"פ שיקולים כספיים ולא תמיד מתחיבים בשקולים פדגוגים .
קימת תוכנית להפיכת חט"ב ישנה למקיף .הצעתי לפתוח מגמות טכנולוגית בשני המקיפים  .בית הספר
המוצע על ידי המשפחה הינו טוכנולוגי לכל דבר כולל מקצועות עיוניים .
קימת סכנה שיהיה פטורים וב"ס התיכון ייפגע .
מחמוד עומר  :נתבקשתי לחוות דעת בנושא.
משרד החינוך נגד ההפרטה  .אני בעד מגמות לכל הצרכים כיום חסרים בתיכון מגמות טכנולוגיות רגילים
מסורתיים ,חריטה,נגרות ,ספרות וכו
מחמד מוסא  :טאהא רבאח אמר שטובת המועצה והתיכון עדיף על טובת משפחת אבו זיד שהם קרובי
משפחתי .
איכות הלימוד בב"ס התיכון לא ברמה המבוקשת .
שאלה למגיד ולמחמוד עומר هل المدرسه ستتضرر من فتح مدرسه صناعيه جديده
مجيد  :قال انها ستضرر بشكل اكيد.
محمود عمر ياكد حاجته الطر صناعيه تقليديه .الثانويه اليوم ال تعطي هذه البدائل مع اطار صناعي تابع للمجلس
رباح طه انا مع مصلحة البلد ال المصلحه الشخصيه وال مصلحة االقارب بعد سماع مجيد ومحمود ال ارى ضرر للمصلحه العامه او
لمصلحة المدرسه من االفضل االلتحاق بمدرسه صناعيه في البلد وليس خارج البلد
هناك احتمال استيعاب الطالب الدارسين في خارج القريه ولن يكون ضرر للمدرسه القائمه اليوم .
אחמד דבאח :הצעתי למשפחת אבו זיד חלופה לפתיחת בית ספר לחינוך מיוחד ואו מכון להכשרה מקצועית .
מחמד מוסא  :בקש שבועיים ללמידת הנושא .
סוכם בישיבה הבאה חייבים להתקבל החלטה כולם מסכמים .

רשם-אסדי יוסף
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