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פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המנין 04/2015
שהתקיימה ביום ראשון  10/05/2015בשעה 19:00
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אישור פרוטוקול שלא מן המניין מספר .2/2015
אישור פרוטוקול שלא מן המניין מספר .3/2015
אישור פרוטוקול שמן המניין מספר .3/2015
אישור פרוטוקול שלא מן המניין מספר .4/2015
אישור החלטות והמלצות ועדת התמיכות.
מינוי מפקח לוועדת התמיכות.
הרחבת כביש בשכונת אלבאטן.

מודר
מוחמד
מסרי

ערערה 30026

אני מציע הצבעה על  4סעיפים של אישור פרוטוקולים.
יש לי הערה לגבי ישיבת אישור התקציב .נקבעה ישיבה מן המנין לאישור
הפרוטוקול והישיבה לא התקיימה לפי מה שהבנתי .ולא הובאה לאישור
בישיבות לאחר מכן .דבר שני .עיינתי בפרוטוקול עצמו .ביום הישיבה של
התקציב הגשנו מסמך וביקשתי שתהיה חלק מהפרוטוקול .וזה לא מופיע
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בפרוטוקול שמופיע באימייל .דבר שלישי -אתם הגשתם את התקציב לאישור
משרד הפנים .איזה פרוטוקול הגשתם.
ההערה שלך שלא רואים שהדף שהגשת הינו חלק מהפרוטוקול .אנו מאשרים
שהיא כן חלק מהפרוטוקול.
הפרוטוקול הרלבנטי לא צורף למייל .אני מעדיף שהדף יצורף ,יהיה חלק
מהפרוטוקול ובסוף הדף עם החתימה שלי .השאלה השניה -הגשתם פרוטוקול
לאישור המחוז לפני שאושר במועצה .מה דעת היועמ"ש?
הענין הוא פורמאלי בלבד .אני רואה...
הגשת פרוטוקול הוא ענין פרוצדורלי לא יותר .כדי לוודא שהתקציב אושר
במועצה ,הוא הוכחה על אישור המועצה .אינו ענין מהותי ,מה היה במליאה.
לפי הזכור לי הדף לא צורף.
אישור פרוטוקול אישור התקציב ,כאשר הדף שהוגש וחתום על ידי החברים
מוחמד מסרי ,עבד אללה ג'זמאוי ,נדים מרזוק ,אחמד מלחם .יהיה חלק בלתי
נפרד מהפרוטוקול.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
מודר

אישור כל הפרוטוקולים של ישיבה שלא מן המנין מספר ,4/2015 ,3/2015
וישיבה שמן המניין .3/2015

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
מודר
רוואידא
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אישור המלצות הועדה המקצועית לתמיכות בעמותות.
100
הנושאים שאושרו בהם תמיכות במסגרת התקציב היו חינוך וקהילה-
אלש"ח ,תנועות נוער  100אלש"ח ,רווחה 75 -אלש"ח ,ספורט  400אלש"ח,
שירותי דת  200אלש"ח ,בתנועות הנוער -הוגשה תמיכה ע"י תנועת הנוער
"שבט הצופים" שמנוהל ע"י עמאד מלחם -לא הוגשו מסמכים מספיקים -ולכן
לא אושרה תמיכה .שירותי דת -חשבנו שעמותת אלצקר שהגישה בקשה
לתמיכה ,שהבקשה מתייחסת למסגדים ,אך התברר שהבקשה שהוגשה
מטעמם ,דווקא היתה עבור תמיכה את במועדון קשישים בשכונת חור סקר.
בהמלצת היועמ"ש הארכנו את המועד להגשת בקשה לתמיכה.
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אני יידעתי את כולם -דיברתי עם שיך עבד אלרחים ,ע.אלאלה ,שיך עלי ,שיך
טאהר מלחם ,שיך יעקב ,עם שיך נדאל..
בנושא חינוך וקהלה -הגישו "אלמונתדא אתקאדומי" ,עמותת "אלביר",
"אלשוג'עאן לסוכרת" בקשר לילדי ערערה-
יש להם פעילות לילדי ערערה ,הפעילים בעמותה הם מוחמד עאטף סייף ועוד
בחורה ממשפחת זייד .הם מארגנים פרויקט לנוער חולים בסוכרת בערערה
בסך  24אלש"ח עם בי"ס תיכון ,ויש להם עוד פרויקט עם ד"ר מוחמד שאקר
בנושא העישון .יש להם פעילות בנושא בריאות לנוער חולי סוכרת .הם מאוד
30
פעילים .התחילו כגרעין של שלושה בערערה ועארה .היום יש בערך כ
מתנדבים .הם ראויים לציון לשבח.
הם רציניים ,טובים ותורמים לקהילה .מה עם עמותת "ג'מעייתק
מסאולייתק".
לא הגישו
השלישית היא עמותת "אלביר" הגישה בקשה לתמיכה .עמותה ראויה
שמתנהלת בצורה מרשימה .יש להם אישור ניהול תקין ,ואישור לצורך
תרומות .יש להם בערך כ  45מתנדבים והם משקיעים המון שעות במוסדות
החינוך -מדדים שמהווה קריטריונים לחלוקת כספים .העמותה -היא עמותת
אלזהראוי -הכוונה ל מו"פ כפר קרע -מתוכננת פעילות במוסדות החינוך
בערערה ועארה .ההסתייגות שלנו שאין נציגים בהנהלה ,או בעובדים .העמותה
האחרת -ליטל ג'יניוס -בניהול המורה אומיימה יונס .לא הגישה מסמכים
מספקים -ולכן בקשתה נדחתה.
המו"פ בכפר קרע -הוא נותן שירות לתלמידים בבתי הספר שלנו .האמת זה לא
"עבה" ולא מה שחשבנו .ניתן להם להראות לנו ולבדוק אם ניתן לפתח איתם
עוד תוכניות .שמעתי את ההמלצה .לא הייתי נותן להם השנה.
איך קובעים את החלוקה של התמיכה
תלוי בנושא -בנושא חינוך וקהילה -יחולק בין המבקשים  30%ביחס למספר
המתנדבים ,מספר שעות מושקעות בחינוך פורמאלי ו/או בלתי פורמאלי10% ,
מספר מוסדות חינוך .ו 30% -שק"ד .עמותת נעמ"ת -לא ציינה מספר מתנדבים
או מדדים אחרים ולכן אנו ממליצים לאשר רק סך  6אלש"ח.
היינו מעדיפים לקבל מסמך עם פירוט החישובים -קשה לזכור את המספרים.
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אנחנו צריכים להביא המלצה לחלוקת סכומים לעמותות -החישובים נערכים
ע"י הועדה המקצועית .אבל אם זה מעניין אותכם אני אצלם לכם .אין בעיה.
בנושא הרווחה -הוגשו בקשות ע"י עמותת מוסיני עארה -ד"ר הישאם ,עמותת
אלצקר -אבו ראאבאל ,ועמותת "נבדא לחיאת" -אום אכרם" .נבד א לחיאת"-
אנחנו לא ממליצים -היא לא הגישה את כל המסמכים ,לא מנהלת ספרים
כנדרש ,עד היום היא בשלבי פתיחת חשבון בנק.
נושא הספורט -בית ספר לכדורגל -לא דאג להגיש מסמכים מספקים ,לא הגיש
מספר תלמידים .בבקשה ציין כי הוא לא גובה השתתפות מהתלמידים למרות
שאנחנו יודעים שהוא כן גובה.
הוא תורם המון בתחום הכדורגל .בוא ניתן לו להשלים את המסמכים.
השאלה לשיקול דעת -האם לתת תמיכה לעמותה שיש לה רווחים ומזומנים
בבנק ,מה עוד שלא הגישו מסמכים מספקים .עו"ד אמין אמר שניתנה אורכה,
כדי לתת לעוד עמותות ,אם יוכל להגיש השלמות .אבל אני חייב לתת עוד
מידע -העמותה מנהלת גם בית ספר לכדורגל וגם קבוצות ליגה .בבית הספר
גובים כ ( ₪ 1,000בעבר) ובקבוצות הליגה -כ  .₪ 2,400מעבר לכך ,בבקשה הוא
רשם שאין השתתפות .אנחנו רואים שזה לא מתאים.
צריך לזכור שיש תמיכה בסך  400אלש"ח .צריכים לקבל החלטה -הפועל
ערערה הגיש בקשה -אנחנו יכולים לתת תמיכה עד  90%מהתקציב.
אף גרוש
לא הצליחו להביא תרומות מבחוץ -בבאקה הם קיבלו מאה אלף והצליחו
לגייס  900אלש"ח.
צריך לזכור שההנהלה שנבחרה החליטה לתמוך בקבוצה .ברור שהתומך
העיקרי בשלב ראשון הוא מועצה מקומית ערערה .אי אפשר להשאיר את
הקבוצה ללא תמיכה באופן פתאומי .השנה אנחנו תומכים .אבל בתנאי
שיוכיחו את עצמם .השנה הבאה לא יקבלו אותו דבר .אם יהיה כישלון לא
יקבלו.
מה עם הניהול התקין -אנחנו נאשר תמיכה ללא אישור ניהול תקין
לא -עו"ד אמין נתן חוו"דבענין .אפשר לתת הלוואה בתנאי שיביאו אישור
ניהול תקין תוך שנתיים.
מה הערובה להלוואה זו
התחייבות כי יתנהלו כדין על מנת שיוכלו להשיג אישור ניהול תקין .לא השיגו,
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יצטרכו להחזיר.
העמדה של המועצה -החלטה ראשונה לפי דרישת התושבים -אנחנו צריכים
שתהיה קבוצה .ואנחנו תמכנו .צריך לעדכן אותם שההחלטה שאם לא יצליחו
לגייס ממקורות חוץ -השנה הבאה לא יקבלו אותו דבר .אבל אי אפשר
להשאיר אותם פתאום ללא דבר
בשנה שעברה ביקשו  300אלש"ח והסתדרו ב  170אלש"ח.
 6אלש"ח .למה צריך להביא

הם אומרים שהביאו שוער מנצרת במשכורת
מבחוץ.
אנחנו תיקצבנו את התמיכה .צריך לדעת שאנחנו צריכים עמותת ספורט
לצורך גיוס כספים לקבוצות נוער מהטוטו .יש צד חיובי גם לענין .ההישג הוא
שהצליחו להביא קהל למגרש ולהיות חלק מהאקלים בערערה.
שמעתם את הסקירה -יש המלצה -בואו נצביע על אישור ההמלצה-מי בעד ומי
נגד
עמותת אלמונתדא אלתקדומי 30 -אלש"ח
עמותת אלביר 30 - -אלש"ח
אלשוג'עאן 16 -אלש"ח
אלזהראוי 18 -אלש"ח מותנה בתוצאות בחינת השירות שיינתן במהלך השנה.
נעמ"ת 6 -אלש"ח בלבד.
רווחה -עמותת מוסיני עארה בסך של  45אלש"ח ,ועמותת אלצקר -סך של 30
אלש"ח.
והכל בכפוף להמצאת כל האישורים הנדרשים.
הכל מותנה בקבלת אישור -במידה ואין אישור ניהול תקין כמו "הפועל
ערערה" מאשרים את התמיכה כהלוואה.
 400אלש"ח תמיכה כולל דמי שימוש במתקני המועצה בסך  10אלש"ח .מותנה
בחתימת ערבים.
לבקש דו"ח 126
אני צריך לבדוק אם יש אחריות מוגבלת לעמותה.

ההצעה הועלתה להצבעה ,ואושרה פה אחד.
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אבו אנס מצטרף לישיבה
לאשר מינוי מפקח על התמיכות -גזבר המועצה הציע שעיסמת יונס -עובדת
מודר
במחלקת הגזברות תבצע את העבודה ותפקח על העמותות ועל ניצול
התמיכות .עיסמת נתנה את הסכמתה.
אבל עיסמת -למעשה מוטל עליה הרבה תפקידים .אולי באותה משכורת אבל
פרג'
יהיה עליה עומס.
אבו בראא מעריך שמדובר בעבודה של יום אחד בחודש .העבודה היא ללא
מודר
שכר.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
הרחבת קטע כביש בשכונת אלבאטן ליד ביתו של האני מסעוד .נוצר מצב
שתוואי הכביש נכנס לשטח פרטי של האני מסעוד .הוא מבקש לבנות גדר.
הדבר יגרום לחסום את הכביש .חייבים להרחיב את הכביש באותו קטע.
חייבים לפתוח תב"ר על מנת לממן עלויות הסטת הכביש לפי אומדן המהנדס
בסך של  45אלש"ח.

מודר

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

הישיבה ננעלה  :בשעה 20:30
רווידא יונס

עו"ד מודר יונס

מנכ"לית המועצה

ראש המועצה
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