
 
 
 
 

 7/2017ישיבת הנהלה מקדימה לישיבת המליאה מס' 
 

באולם הישיבות בערב ,  0020:, בשעה  12/09/2017, בתאריך  שלישיהתקיימה ביום 
 במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , מר מחמוד מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
 מר מואיד קבלאן .מר אמין אבו רזק , מר פהים שחוק , , מר ח'אלד פארס מנסור , 

 
 :  כמו כן הוזמנו ונכחו

 עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( 
 

 נעדר מהישיבה :
 מר ראני אבו שרקי

 
 על סדר היום : 

 
 דיון סביב הנושא הפרטת מרכז מע"ש הגליל וקבלת החלטה בהתאם לכך .   -1

 מפקחים במשרד הרווחה. -רייזנר מוזמנים לישיבה מר נביל קבלאן וגב' תמי  
 
אישור המליאה לגבי רכישת טרקטור רב תכליתי אשר יהיה מיועד לטיפול    -2

ואחזקת הדשא במגרש כדור הרגל , זה גם כולל עבודות נוספות אחרות 
 היכולות לשרת את הכפר .

: תחשיב השוואת עלויות בין קבלן חיצוני לעומת עלויות על בסיס  מצ"ב
 הפעלה בכוחות המועצה לאחר רכישת הציוד .

 
אליו מצורף  28/8/2017סגירת תבר"ים ע"פי מכתב מגזבר המועצה מתאריך    -3

 . התבר"ים 18רשימת 
 
בנוסף לנושאים שהובאו בהזמנה הקודמת אשר נדחתה עקב החגים נוסף עוד    -4

 נושא והוא : 
 למועצה . 4/4** אישור רכישת רכב בטחון  

 
פותח את הישיבה ומברך את הנוכחים ומבקש רשות הנוכחים  ראש המועצה :

 להתחיל בנושא הראשון הנמצא על סדר יומה של ישיבת המליאה והוא הפרטת מע"ש. 
 

ההצעה להפרטת מע"ש . ע"פי כל יונל שלו מאחורי צמציג את הר ה : ראש המועצ
הדעות והדוחות מראה כי המע"ש מהווה גורם הפסדי למועצה נסינו מזה כמה שנים 

ע"י גיוס חניכים וזה  ריות להניע את המסגרת והעובדים , לרבותבכל הדרכים האפש
מצב זה הדרך היעילה לעצור את לאור משום מה לא צלח ולא גויסו חניכים . לכן 

המצב הוא העברת המוסד לניהול גורם חיצוני אשר יתחייב להוציא את המסגרת 
 היום . שבו היא נמצאת מהמצב 
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אין לנו כל  –מציגים את עמדתם כלפי ההצעה  פהים שחוק :+  אליאס ארשיד

אך קודם כל צריכים לשבת עם העובדים שהם ארבעה יחד  התנגדות להפרטת המע"ש
 עם המנהל ולשמוע מהם מהם חושבים ואיזה דרישות יש להם אם בכלל.

 
ברמקול עם מרכזת האגף שיחה טלפונית מציע בפני כולם לקיים  : ראש המועצה

שהיא  במחוז הצפון גב' תמי רייזנרלטיפול באדם עם מוגבלות שכלית והתפתחותית 
 רואה את המצב של המע"ש מנקודת ראות אובייקטיבית . 

 
 הנוכחים הסכימו לשמוע את דבריה .

 
ישיבת ומסביר לה את הסיטואציה הקיימת ר נזמתקשר לגב' ריי ראש המועצה :

ושואל אותה לגבי וכי היא נמצאת על המיקרופון מועצה ודבריה ישמעו ע"י הנוכחים , 
 להיום ומהו הרציונל שלה מאחורי הפרטת המע"ש ?  מצב המע"ש

 
 ולהלן תמצית דבריה : 

" יש לנו היום מסגרת של מע"ש שהיא איננה מותאמת לשירותים הניתנים היום 
במקומות אחרים . הרשות המקומית היא שמפעילה את המסגרת , וכאן אין מספיק 

ובה . המנהל של מע"ש את המרכז הזה בצורה יותר מוצלחת וטידע ונסיון להפעיל 
עושה עבודה טובה אך לעומת זאת אין לו מספיק משאבים ומספיק ידע בכדי 
שהמקום יהיה יותר אטרקטיבי ויגרום לחניכים שיבואו אליו מבחוץ . ע"פי זה יש 

ם שיקום ולגוון אותן הרבה יותר ומעבר למה שקיים היומקום לפתח יותר אפשרויות 
ת , כמו למשל לפצל את המערכת לשתי מחלקות דבר שזה לא קיים בצורה מספק

 .אחת טיפולית והשניה תעסוקתית 
לכן צריכים לשדרג את המע"ש ע"י העברת ניהול המקום לגורמים יותר מקצועיים 

 קום לאנשים עם נכויות .ומנוסים ומבינים ויודעים איך עושים שימסוגלים 
 

להפרטה אזי המכרז יהיה ע"י אשכול מכרז מציינת ומדגישה כי אם יהיה  גב' רייזנר :
 בית הכרם ולא המועצה .

מביאה דוגמאות מהאזור לגבי גיוון הפעילויות דוגמת מה שקורא בכפר  ר :נזגב' ריי
 .משולבים בענה ובישובים אחרים בכוון של רצף של שירותים 

 
  –מסכמת 

 .ת ההפרטה לכאן או לכאן יהמועצה צריכה להחליט באופציכי קודם כל 
 עד כאן שיחת הטלפון .

 
שוב חוזרים על עמדתם הקודמת ומציעים כי כבר ביום שבת הקרובה : חברי המועצה

יזומנו עובדי המע"ש למשרד ראש המועצה לישיבת התדיינות הדדית . מדגישים שוב 
כי עובדי המע"ש שהם מעשרות שנים עובדים בתוך המרכז מגיע להם התחשבות 

לשבת איתם כבר בשבת הקרובה היא  ראוי לכן דעתנומהמעסיק ומגיע להם הכבוד ה
 . 16/9/2017 -ב
 

הוא  - טרקטור רב תכליתי למגרש כדור הרגל 2א מס' ושעובר לנ ראש המועצה :
מתייחס להוצאות הטיפול במגרש לרבות הדשא אשר עולות למועצה הון תועפות 

ואילו רכישת הטרקטור הזה תחסוך למועצה  –בלן מבחוץ כאשר המבצע הינו ק
 מהעלויות והפעלתו תהיה ע"י עובד המגרש שהוא עובד המועצה . 50%לפחות 
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ע"פי החוק והתקנות כי  מבהיר - תב"ריםסגירת  3לנושא מס' עובר ראש המועצה : 
בכל הקשור לתב"רים שהסתיימה העבודה שבמסגרתם יש לקבל החלטה מדי פעם 

 רים כפי שזה צורף להזמנה לישיבה.הקבוע בכל תב"ר ותב"ר וזאת ע"פי רשימת תב"
 

מציג בפני הנוכחים את   -ון חטרכישת רכב ב 4עובר לנושא מס'  ראש המועצה :
הצרכים  אשר אמור לשרת את המועצה ע"פיהצורך המידי לרכוש רכב כזה 

גם כאן המטרה הינה הביטחוניים והבטיחותיים במועצה ומוסדותיה ובכפר . שוב 
 אלפי שקלים שנתית .לצמצם הוצאות תפעול אשר נאמדות בעשרות 

 
הרכב יוחזק במקום בטוח וישמש רק אלה המוסמכים להשתמש בו לרבות קב"ט 

 הוא נרכש כאמור לעיל . ורק למטרות שלשמן המועצה אך 
 

 . 20:50ה ננעלה בשעה הישיב
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

___________________    _____________________ 
 כמיל קסיס            שאוקי לטיף         

 מזכיר מ.מ. ראמה      ראש מ.מ. ראמה     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 7/2017מס' מן המניין ישיבת מליאה 
 

באולם הישיבות בערב ,  21:00, בשעה  12/09/2017, בתאריך  שלישיהתקיימה ביום 
 במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , מר מחמוד מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
מנסור , מר ח'אלד פארס  , מר פהים שחוק , מר אמין אבו רזק , מר מואיד קבלאן , 

 סלימאן .אליאס , מר סוהיל ארשיד מר 
 

 :  כמו כן הוזמנו ונכחו
 עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( 

 
 נעדר מהישיבה :

 מר ראני אבו שרקי
 

 על סדר היום : 
 
 דיון סביב הנושא הפרטת מרכז מע"ש הגליל וקבלת החלטה בהתאם לכך .   -1

 מפקחים במשרד הרווחה . -מוזמנים לישיבה מר נביל קבלאן וגב' תמי רוזנר  
 
המליאה לגבי רכישת טרקטור רב תכליתי אשר יהיה מיועד לטיפול אישור    -2

ואחזקת הדשא במגרש כדור הרגל , זה גם כולל עבודות נוספות אחרות 
 היכולות לשרת את הכפר .

: תחשיב השוואת עלויות בין קבלן חיצוני לעומת עלויות על בסיס  מצ"ב
 הפעלה בכוחות המועצה לאחר רכישת הציוד .

 
מצורף אליו  28/8/2017תבר"ים ע"פי מכתב מגזבר המועצה מתאריך סגירת    -3

 . התבר"ים 18רשימת 
 
בנוסף לנושאים שהובאו בהזמנה הקודמת אשר נדחתה עקב החגים נוסף עוד    -4

 נושא והוא : 
 ** אישור רכישת רכב בטחון למועצה . 

 
פותח את הישיבה ומתחיל מיד להציג את הנושאים הנמצאים על  ראש המועצה :

 סדר יומה של הישיבה . 
 

ובהמשך לו על רקע הדיון שהיה בישיבת ההנהלה  – הפרטת מע"ש –נושא ראשון 
בבקשות חוזר על הנקודות העיקריות שעלו תוך כדי הדיון ומסכם כי בהתחשב 

שיד אני שואל את סלימאן וסוהיל אר, פהים שחוק , אליאס החברים אליאס ארשיד 
עד לאחר המפגש עם עובדי  וא יש לו התנגדות לדחות את הדיוןשהכל החברים האם מ

 המע"ש ? 
 

 התנגדויות . לא היו
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עם ראש המועצה ביום לאור האמור לעיל הוחלט לזמן את עובדי המע"ש לישיבה 
המועצה תתקיים כעבור שתקבע בתיאום איתו . ישיבת בשעה  16/9/2017שבת 

 שבועיים או שלושה מיום הישיבה .
 

בנושאים אלה שהיה בישיבת ההנהלה ובהמשך לדיון  4 – 3 – 2שאר הנושאים מס' 
 הוחלט לאשר את שלושתם בפה אחד ללא כל התנגדות .

 
 .  21:55הישיבה ננעלה בשעה 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

___________________    _____________________ 
 כמיל קסיס            שאוקי לטיף         

 מזכיר מ.מ. ראמה      ראש מ.מ. ראמה     
 
 
 
 
 
 


