
 
 
 
 
 
 

  61/7פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
 /62:8, שעה  7/.7./6 מן המניין( מיוםישיבה )

 
 

 נוכחים:
 

 יו"ר המועצה –שיח' ניהאד משלב  ./

 סגן ראש המועצה -מר כמאל אחמד .6

 מ.מ. ראש המועצה -מר נדים מיכאל .3

 המועצה סגן ראש  –ג'מאל ג'ומעה מר  .4

 חבר המועצה -מר מאזן ג'דבאן .5

 חבר המועצה -חה תורכי מסאל מר  .7

 חבר המועצה -שאדי מרזוק מר  .6

 חבר המועצה -מר האני מרזוק .8

 חבר המועצה –מר אמל זיאדה  .9

 חבר המועצה –מר אדיב נסרה  .2/

 חבר המועצה –מר מיכאל חורי  .11
 

 נכחו גם בישיבה:
 היועץ המשפטי למועצה. -עו"ד חנא בולוס -

 מנכ"ל המועצה , כותב הפרוטוקול. –עו"ד וסים מוקלד  -

 גזבר המועצה. –יק שיח' מר רא -

 מהנדס המועצה. –מר מובדא עטאללה  -

 עוזר מהנדס המועצה. -מר סלים ברבארה -
 

 אורחים נוכחים:
 סמיע. -ראש מועצת כסרא -מר נביה אסעד -

 קבלן ראשי לקו ביוב תפן. -מר יונה לרר -

 מזכיר וגזבר המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן. -מר אדם עינב -

 ס המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן.מהנד -מר ראמי חשאן -

 יועמ"ש המועתה המקומית תעשייתית מגדל תפן. -מר עו"ד ליאור אוחנה -

 מבקר הפנים למועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן. -מר עבד בקלי -

 מנהל הפרויקט חב' אדגר.  -מר בני אדלשטיין -

 מתכנן הפרויקט , תל"ם מהנדסים. -מר אדע קרבסקי -

 קבלן משנה לקו הביוב. -מר סמי דראוושה -

  קבלן משנה לקו הביוב. -מר עבודי דראוושה -
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 נעדרים:
 

 המועצה.חבר  –מוחמד עבאס מר  -
 

 על סדר היום :
 

 סגירת תברי"ם. אישור .1

 .דיון ואישור קו ביוב תפן .2

 .6הצבעה להתנגדות על מתווה כביש  .3

"י חברי בחירת חבר במועצה הדתית דרוזית העליונה לבקשת שר הפנים ע .4
 המועצה מבני העדה הדרוזית.

 שונות והודעות ראש המועצה. .5
 

 ניהאד משלב, ראש המועצה :
אני מברך את החברים שלום לכולם ותודה לכל הנוכחים שבאו לישיבה  , שוב 

וברשותכם  נתחיל את סדר    6116 אני פותח את הישיבה מס' וממועצת מגדל תפן 
 היום.

 
 

 ירת תברי"ם.סג אישור   :  /נושא מס' 
 

נושא סגירת התברי"ם , אלו תברי"ם שכבר אושרו מסביר לחברים את    :ראיק 
 ונסגרו.

 
אנו מבקשים להבא להמציא לכל חברי המועצה את רשימת     מיכאל ואדיב:

התברי"ם לסגירה על מנת שיתאפשר לנו לעיין ולבדוק אותה לפני 
 ההצבעה עליה.

 
 

 , מי בעד מי נגד ?סגירת תברי"ם  אישור 1 נושא מס' הצבעה עלאבקש   ניהאד:
 

 ניהאד, כמאל, נדים, אדיב, שאדי , האני, אמל, מאזן , תורכי. -בעד
 אין מתנגדים. -נגד

 .ג'מאל -נמנע
 
סגירת התברי"ם לפי הרשימה ברוב קולות לאשר את הוחלט  החלטה:

 המצורפת לפרוטוקול.
 
 

 דיון ואישור קו הביוב תפן.  : 6נושא מס' 
 
 



 
 
 
 
 

אני שוב מברך את כל החברים האורחים מתפן ואת כל אנשי המקצוע   ניהאד:
 שהתלוו ומבקש מכם לתת הסבר מקיף בעניין מתווה קו הביוב.

 
 מר ליאור אונה , יועמ"ש תפן:

 
בשם מועצת תפן אני מודה לכם שהתכנסתם לצורך דיון בנושא הקו, אני מציג את 

ים את תפקידו , אני מבקש להציג בפניכם הדברים במקום יו"ר המועצה תפן שסי
את החברים אשר התלוו אלינו להיכרות ) מציג את החברים מתפן , שמות ותפקיד( 

ק"מ אשר מתחיל בתפן  11הקו באורך  -ואבקש להציג את הדברים בנוגע לקו הביוב
רוב התקציב הוא של ₪ , מליון  55 -ואוסף שפכים של יישובי האזור , עלותו כ

פן, הקו תורם גם לכל יישובי הסביבה אם בדרך של התחברות אליו וכו'... מועצת ת
התחלנו מזה זמן בביצוע הקו עד שזה נעצר בתחילת הקטע שאמור לעבור ביישוב 

אבו סנאן כמובן שתכף אנשי המקצוע ייתנו לחברים כאן את מלוא ההסברים 
 מבחינה מקצועית .

 
ו"ר דרוזי למועצה המקומית אנחנו מבקשים שמשרד הפנים ימנה י   אמל:

 תעשייתית מגדל תפן....
 

 מנהל הפרוייקט: –מר אדלשטיין 
 

מסביר את מתווה הקו שעובר באבו סנאן ומראה לחברים באמצעות מפה את 
. צנרת הקו עשויה  הקטעים שבהם עובר הקו עד הגיעו למט"ש ) מתקן טיפול שפכים(

הקו הוא בלחץ סגור , אין לו  עשויה מחומר פוליאותילין בצפיפות גבוהה וסוג
יציאות ואין כניסות אלא יש לו כמה פתחי ביקורת סגורות הרמטית, התקלות בקו 

 מ"מ. 455סגור הם הרבה פחות נפוצות וקוטר הקו הוא 
לשאלת ראש המועצה אם קיימת אפשרות של פיצוצים בקו מסוג זה אני משיב כי 

הצנרת הוא בשיטת ההלחמה שהיא לא ראיתי פיצוצים בקו מסוג זה , החיבור של 
יותר חזקה מגוף הצינור עצמו. באשר לשוחות המיועדות לביקורת ושחרור לחץ , 

אולי עם פתיחתם יעלו ריחות לא נעימים אבל קיימים מתקנים מיוחדים שתפקידם 
 הוא הפחתת ריחות אלו ואפשר להשתמש בהם.

 
ולא מחוצה לו , הרי יש  למה שקו זה צריך לעבור דרך הכפר , באמצע הכפר  אמל:

לנו משפחות , ילדים  ואנשים שעלולים להיפגע ממחלות  כתוצאה מהקו 
 הזה....???!! 

 
   מנהל הפרויקט:

חלופות למתווה הקו חוץ מהמעבר  13אני אסביר למה זה עובר באבו סנאן , היו לנו 
וכולם נפסלו, הממונה על המחוז פסל את באבו סנאן אבל אלו לא היו מתאימות 

החלופות ואלכס שפול נתן הוראה לא להעביר את הקו באדמות פרטיות. מבחינתנו 
אנו מתחייבים שבכל מקום בו עובר הקו מחויבים להחזיר את המצב לקדמותו 

ומרפדים את כל הכביש ולא קטע מסוים , כמו כן הקו משדרג את קו מאסף צפוני 
 מטר עומק. 2הקו מגיע עד  של הכפר  ועומק

 
 מי בעלי הקו והאם הוא מבוטח..?   עו"ד חנא:   



 
 
 
 
 

 מנהל הפרויקט:
מועצת תפן יחד עם מועצה אזורית מעלה יוסף ותאגיד המים והביוב האזורי" 

 אלעין" הם בעלי הקו וכמובן הקו יבוטח בביטוח.
 

א זכרייא והמסגד מדוע הקו צריך לעבור ליד מקומות קדושים כמו הנבי  שאדי :
 מערבה?

 
   מנהל הפרויקט:

 
אני מכבד את המקומות הקדושים וזה לא היה בכוונה אלא לפי המתווה זה יצא 

שהקו עובר ליד המקומות הקדושים אך אנו מתחייבים לבעצ את העבודות בלי לפגוע 
 חלילה במקומות הקדושים....

 
 : אמל

 
זה פוגע בנו, בכולנו ואני לא חושב  המתכנן טעה בתכנון, זהו קו גרוע לאבו סנאן,

 שאפשר להסכים לקו הזה...
 

 מובדא :
 

 יש לי כמה שאלות והם:
 כמה הקו אמור לתפוס שטח מהכביש ואיך ישתלב עם התשתיות הקיימות? .1

מהו סדר הלו"ז לביצוע הפרויקט והאם הקו יסומן בסימני זיהוי בשטחים  .2
 פתוחים?

 
 מיכאל:

צורה של זיגזאג והאם הוא יתפוס שטח לביצוע האם הקו יבוצע בקו ישר או ב
עבודות השייכות למועצה בעתיד והאם הוא יכוסה בעטיפת בטון מעל הקו למניעת 

 פגיעות וגרימת נזק ..?
 

 ניהאד:
 

הקו הזה לא כמו שמתארים אותו, שליש ממאסף צפוני עובר בתוך הכפר וגם בגללו 
לנו את הרחבת המתאר ומשרדי  יש תביעות, אי ביצוע הקו בקטע שבתוך הכפר תקע

הממשלה הציפו אותנו בפניות כדי לאפשר המשך הקו ובגלל זה הם תוקעים אותנו 
בכלל בכל הבקשות שלנו , הקו לא מפריע לנו והוא לטובת הכפר ואני מבקש 

 מהחברים מי שרוצה כן לתמוך ולהצביע בעד הקו הזה...
יבוצע בלוח זמנים מאוד קצר  קיבלנו הסבר מניח את הדעת מבחינה מקצועית והוא

ומהר לפי קטעים ובשלבים. בקשתי אליכם היא לאשר את הקו ואני מתחייב 
 ואחראי שלא יקרה נזק להרבה שנים קדימה.

 
 אדיב:

 
 



 
 
 
 

זהו פרויקט חשוב מאוד ויש בו חסרונות ויתרונות, אני מציע להשהות מתן החלטה 
ש לנו זמן להתייעץ עם החברים לפני בעניין זה כי המדובר בפרויקט חשוב מאוד ודרו

 ההצבעה עליו.
 

 ניהאד:
ההצעה מקובלת , אנו נקיים ישיבת מליאה לפני חג " אלפיטר" בה נדון ונצביע על 

 הקו הזה.
 

 : 6החלטה בנושא מס' 
 

 אנו מחליטים פה אחד לדחות את ההצבעה בנושא קו תפן לישיבה הקרובה.
 
 
 

 . 6מתווה כביש הצבעה להתנגדות על   : 3נושא מס' 
 

   ניהאד:
כפי שהוא מתוכנן ומתנגדים  6אנו ביחד עם רשויות אחרות מתנגדים למתווה כביש 

לפגיעה באדמות פרטיות אך לא מתנגדים לכביש עצמו ואני מבקש להביא את 
 ההתנגדות הזו בהחלטת מליאה, מי בעד ומי נגד ?

 
 בעד: פה אחד.

 נגד: אין מתנגדים.

 נמנע: אין נמנעים.
 

 החלטה:
 . 6הוחלט פה אחד להתנגד למתווה כביש 

 
בחירת חבר במועצה הדתית הדרוזית העליונה לבקשת שר הפנים ע"י  : 4נושא מס' 

 חברי המועצה מבני העדה הדרוזית .
 

אני מציע את השייח' אבו אקרם סלימאן אלשיח' להיות נציג מטעם הכפר ניהאד : 
 הוא כיהן בתפקיד זה. במועצה הדתית דרוזית עליונה שכן עד כה

 
, בחירת נציג הכפר לכהונה במועצה דתית דרוזית ,  4הצבעה על נושא מס'  -

 חברים בני העדה הדרוזית , מי בעד ומי נגד?
 

 בעד: ניהאד, אמל, שאדי והאני
 נגד: אין מתנגדים.
 נמנע : אין נמנעים.

 
   החלטה:

השיח' סלימאן אלשיח'  הוחלט פה אחד ) כל החברים בני העדה הדרוזית( למנות את
 לכהונת נציג הכפר במועצה הדתית העליונה הדרוזית.

 



 
 
 
 

 ניהאד:
אני מבקש מהחברים להעלות על סדר היום נושא נוסף הוא מינוי מנהל ארנונה 

, ואני מציע את מר ראיק אלשיך גזבר המועצה לתפקיד מנהל הארנונה 2516לשנת 
 מי בעד ומי נגד ?

 
 בעד: פה אחד.

 ן מתנגדים.נגד: אי
 נמנע: אין נמנעים.

 
 החלטה:

 . 2516הוחלט פה אחד להוסיף את נושא בחירת מנהל ארנונה לשנת 
 
 

וראש המועצה מציע את גזבר המועצה  2516מינוי מנהל ארנונה לשנת  : 5נושא מס' 
 .מר ראיק שיח' לתפקיד זה 

 
 , מי בעד ומי נגד ? 2516הצבעה על מינוי מנהל ארנונה לשנת 

 
 : פה אחד.בעד

 נגד: אין מתנגדים.

 נמנע: אין נמנעים.
 

 החלטה:
 

הוחלט פה אחד למנות את גזבר המועצה מר ראיק שיח' לתפקיד מנהל ארנונה 
 . 2516לשנת הכספים 

 
 

 תודה רבה לכולכם.
 .  12:25  בשעה 21.6.16היום  הישיבה אני נועל את 

 
 
 
 
 
 

             
 "ד וסים מוקלד, מנכ"ל המועצהעו     ניהאד משלב, ראש המועצה 
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