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לשכת ראש המועצה
נוכחים :
עו"ד מודר יונס
מר
איאד מסעוד
מר
גזי דאר קאסם
מר
טאלב גוהגאה
מר
נאדר יונס
מר
מחמד מסרי
מר
נדים מרזוק
עו"ד מקדאד שיך עבד
מר
אמיר מרעי

משתתפים :
מר נור גזמאוי
עו"ד אמין מרגיה
גברת אנהאר מסארוה

יו"ר מועצה
סגן יו"ר מועצה
סגן יו"ר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

לא נכחו :
מר תאופיק דעייף
מר מוסטפא אבו הלאל
מר עבד אללה גזמאוי
מר אחמד מלחם
מר פרג' עקל
מר סאמר סעד

גזבר המועצה
יועץ משפטי
יועצת לענייני האישה

מ9מ 9יו"ר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
מבקר פנים

על סדר היום :
 91פתיחת תב"ר חדש ריבוד כבישים ועבודות ניקוז ומעבירי מים שכונת חור סקר1
ואדי אלקסב בסך של ₪ 063,333
 92דחיית ישיבת המועצה שמן המניין מספר 9816300
 93הגדלת בסיס שכרו של גזבר המועצה המקומית ערערה9
יו"ר מודר  :שלום לכולם,
סעיף 0

 :פתיחת תב"ר חדש ריבוד כבישים ועבודות ניקוז ומעבירי מים שכונת
חור סקר 1ואדי אלקסב בסך של ₪ 063,333

מודר יו"ר  :לידיעתכם היינו אמורים לרבד הכביש בשכונת חור סקר אשר נדחה
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לאחר סיום עבודתו של התאגיד מי עירון בשכונה ,כביש זה מתחיל
מביתו של אבו חאלד אביו של הזמר ראאיד כבהה ועד לביתו של אבו
אבו ריאבאל יוסף כבהה  ,מצאנו לנכון לזרז את ההליך לפעול ולטפל
גם בניקוי ופתיחת סתימות בנחלים ובמעבירים במיוחד לפני תחילת
עונת הגשם ובין היתר לבצע פעולות הרחבה והחלפה ש kמעביר
המים בשכונת חור סקר ובאזור שנקרא ביר אבו רימה9
בנוסף לסעיף זה ,נצטרך לדון אם ישנם סעיפים חדשים לדון בהם
בישיבת המליאה ביום חמישי הבא  , 690396300ואם כדאי לדחותה
לחודש הבא9
כמו כן לאשר הגדלת בסיס שכרו של גזבר המועצה מר נור גזמאוי9
מחר אתם מוזמנים לטקס חלוקת המלגות לסטודנטים האקדמיים
נשמח לראותכם9
נאדר

 :כידוע לי המחוז אשר הגדלת בסיס שכרו של הגזבר נור  ,אני רוצה
לברר לגבי ניקוי הנחלים ,האם התב"ר יכלול גם את הנחל הראשי
אשר עובר באדמתו של אסעד יונס בשכונת ואדי אלקסב – מה עם
רשות הניקוז? – יש לבדוק את החוזה עם רשות הניקוז בקשר לענייני
ניקוז ומניעת שיטפונות9

מודר

 :אתה מתכוון אם זה באחריותה של רשות הניקוז או של המועצה?

נאדר

 :הם בסך הכל נותנים לנו מחפרון לביצוע עבודות הניקוז ,הכוונה אם
הסכום של  063אלף  ₪כולל גם העבודות בנחל הראשי  ,מדובר
בסכום גדול9

מודר

 :לא חושב – זה כולל גדרות – הרחבה -ריבוד כביש –  0מעבירי מים
והכנת קולטנים  ,ופתיחה והרחבה למניעת סתימות נחלים (בשכונת
חור סקר)9

קאסם

 :מדובר רק במעבירי מים ,פתיחה וניקוי נחלים9

מסרי

 :הסכום סביר?

מודר

 :זה הסכום לאחר הפחתה9

נור

 :לנאדר ,כמו שהצעת בהתחלה רשות הניקוז חייבת לדאוג לנחל
הראשי9

נאדר

 :לא כדאי להסתפק שישלחו את המחפרון לכמה ימים ,חייבים לתת
שירות למניעת שיטפונות או מבטלים הייצוג ברשות הניקוז9

החלטה

 :מסכימים פה אחד פתיחת תב"ר חדש ריבוד כבישים ועבודות ניקוז,
מעבירי מים שכונת חור סקר 1ואדי אלקסב בסך של 9₪ 063,333

סעיף 0

 :הגדלת בסיס שכרו של הגזבר
ע"פ חוזר משרד הפנים אחוז1בסיס שכרו של הגזבר מתחיל מ  86%ועד
 ,36%נור מזה  6שנים לא קיבל העלאה בבסיס שכרו אני אישרתי
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העלאה של  6%ובכך הוא מגיע ל  9% 33בהתאם לחוזר מנכ"ל ניתן
להעלות את השכר בשיעור של עד  5%ובכפוף להמלצת ראש הרשות
ואישור הגזבר התקציבי והאגף לכח אדם ושכר במשרד הפני כל
שנתיים  ,ובעוד שנתיים ניתן לאשר העלאה בעוד  % 6נוספים כלומר
שתי פעימות 9
מסרי

 :בעבר הזכרת כי הוא ו סאמיה עובדים קשה ועד שעות מאוחרות ,לפי
דעתי מגיע לו תוספת ,ראוי לאשר לו תוספת של 903%

נור

 :אני בקשתי תוספת של  03%ולא  ,% 6בעבר לא ביקשתי העלאה9

אנהאר

 :הגיעה 13:61 -

איאד

 :מגיע לו 03%

קאסם

 :נור זכאי להעלאה  ,אך יש לקחת בחשבון שיקול דעתו של ראש
המועצה  ,העניין אינו תלוי בהיקף האחוז אם זה  6%או 03%

מודר

 :ההצעה לאשר  % 6תוספת להעלאה בבסיס השכר 9החברים ביקשו
מראש המועצה לשקול אפשרות העלאה נוספת של  6%נוספים ולבחון
את זה מול משרד הפנים9

החלטה

מסכימים פה אחד ,לאשר הגדלת בסיס שכרו של הגזבר 9% 6

סעיף 6

 :דחיית ישיבת המועצה שמן המניין מספר 816300

מוחמד

 :אני בעד לדחות אותה לשבוע אחד או אחרי החג9

אמין

 :חוקית ניתן לדחות את הישיבה לאותו חודש קלנדרי9

מודר

 :לדחות את הישיבה לתאריך 0290396300

החלטה

 :הסכמה פה אחד לדחות ישיבת המועצה שמן המניין מספר - 896300
ליום חמישי 90290396300

הישיבה
ננעלה

13:83 :

נור אלדין גזמאוי

עו"ד מודר יונס

גזבר ,מ"מ מזכיר המועצה

יו"ר המועצה

עריכת פרוטוקול :

סאמייה
מנהלת לשכת ראש המועצה
3

המועצה המקומית ערערה
לשכת ראש המועצה
טלפון370-6037032 :
פקס 30 – 2066636 :
מיקוד 0336233 :

مـجـلس عـرعـرة الـمحـلـي
ديوان رئيس المجلس
تلفون 370-6037032 :
فاكس 30-2066636 :
منطقة 6000333 :

4

