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פרוטוקול מישיבת המועצה מן המנין 04/2016
שהתקיימה ביום חמישי  07/04/2016בשעה 18:00
בלשכת ראש המועצה
משתתפים:
מר יונס חכים
מר מרזוק נדים
מר מלחם אחמד
מר מרעי אמיר
מר עקל פרג'
מר א .הלאל מוסטפא
מר ג'זמאווי עבדאללה
מר מסרי מוחמד

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה08:35 -
חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:
גב' רוואידא יונס
מר אמין מרג'ייה
מר סאמר סעד

מנכ"לית
יועמ"ש
מבקר פנים

נעדרו:
גב' אנהאר מסארווה
מר תאופיק דעייף
מר קאסם גאזי
מר מסעוד איאד
מר יונס נאדר
מר נור ג'זמאוי
מר ג'והג'אה טאלב

י.מעמד האישה
מ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
גזבר המועצה
חבר מועצה

ע ל סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מן המנין  ,03/2016ופרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 01/2016
(אישור תקציב .)2016
 .2אישור פתיחת תב"ר חדש -שיפוץ מגרש כדורגל משולב ע"ס  ,₪ 60,000מקורות המימו-
סך של  ₪ 51,342ממשרד התרבות והספורט וסך של  ₪ 8,658מקרן עבודות פיתוח.
 .3אישור פתיחת תב"ר חדש -פיתוח בית העלמין ח'ור סקר ע"ס  .₪ 73,263מקור המימון-
משרד הפנים -האגף לעדות דתיות.
 .4אישור פתיחת תב"ר חדש -פיתוח בית העלמין ואדי אלקסב ע"ס  .₪ 76,645מקור
המימון -משרד הפנים -האגף לעדות דתיות.
 .5אישור פתיחת תב"ר חדש -פיתוח בית העלמין ערערה ע"ס  .₪ 76,645מקור המימון-
משרד הפנים -האגף לעדות דתיות.
 .6אישור פתיחת תב"ר חדש -פיתוח בית העלמין עארה ע"ס  .₪ 71,009מקור המימון-
משרד הפנים -האגף לעדות דתיות.
 .7אישור פתיחת תב"ר חדש -התאמת נגישות לכלל מוסדות החינוך בערערה ע"ס 880,000
 .₪מקור המימון -משרד החינוך התחייבות .2015/24/379
 .8אישור שינויים בתב"ר  – 487עבודות שיפוצים בחווה חקלאית מ ₪ 200,000 -ל-
 ₪ 289,247ובסה"כ  .₪ 89,247מקור המימון -משרד החינוך התחייבות .2015/09/612
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 .9אישור שינויים בתב"ר  – 469מגרש משולב צפון עארה מ  ₪ 265,000ל₪ 950,000 -
ובסה"כ  .₪ 687,500מקורות המימון ₪ 494,000 -קרן קלור ₪ 193,500 ,מקרן עבודות
פיתוח.
 .10אישור שינויים בתב"ר  -461שיקום תשתיות ציבוריות מ  ₪ 250,000ל₪ 265,813 -
ובסה"כ  .₪ 15,813מקור המימון -עודף נצבר.
 .11אישור מינוי חבר המועצה חכים יונס כחבר ועדת הנהלה.
 .12האצלת סמכות לחבר המועצה מר פרג' עקל ,לטפל בתיקים שהיו בטיפול עו"ד מודר
יונס לפני שנבחר לראשות המועצה.
 .13נושאים לפי דרישת חבר המועצה -נדים מרזוק:
א .הקמת אולם תרבות בכפר עארה.
ב .העתקת משרד סוכנות הדואר בעארה מהמיקום הנוכחי למיקום אחר למניעת
פקקי תנועה.
ג .הדיחוי בהתקנת "עיני חתול" על פסי ההאטה ברחבי הישובים.
ד .תיקוני כבישים בערערה -ליקויים בביצוע העבודה ובפיקוח.
ה .דיון בנושא שלטי חוצות והמודעות והשפעתה על חזות הישובים.
 .14נושאים לפי דרישת חבר המועצה -מוחמד מסרי:
א .עדכון ודיון בקשר לתוכנית המתאר ערה ערערה.
ב .שלטי חוצות שהותקנו לאחרונה ברחבי הישוב -האם אושרו ע"י המועצה והאם
יש נוהל.
ג .עדכון לגבי מכרז הסייעות -הסיבות לביטולו והוצאת מכרז חדש.
ד .עדכון לגבי מכרז יועץ משפטי.
ה .עדכון לגבי מכרז האשפה -התקשרות עם קבלן ללא מכרז ,וסגירת תחנת המעבר.
ו .פרסום דו"ח הביקורת של מבקר המועצה לשנת .2014
ז .דו"ח הביקורת של האגף לביקורת של משרד הפנים לשנים  2013ו.2014-
ח .פריצת כבישים בישוב עארה.
מודר

חכים
מוחמד

אני פותח את הישיבה.
עדכון -היתה ישיבה עם משרד החינוך בשבוע הקודם .הם טענו שאין תקציבים.
הם הסכימו לתת  6כיתות .ואחרי משא ומתן הם הסכימו לתת  12כיתות .אבל
יש לבחור או טהא -חוסיין או אלהלאל .אם ניקח את התקציב לבי"ס טהא-
חוסיין אז לא יהיה תקציב לבי"ס אלהלאל .אם ניקח את התקציב ל-אלהלאל אז
נשארת עם חצי בי"ס טאהא חוסין .בסוף -ולפי המלצת משה תמיר -הוחלט לנצל
את התקציב עבור בי"ס טאהא חוסין
איפה אמור להיות בי"ס אלהלאל?
לידי אלזבארקה -שכונת אלחמאדנה.
מה הצרכים בשנה הבאה?
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 10כיתות בשנה הבאה .מדובר בבי"ס צומח .מוחמד עיסא מנסה להכשיר את
השטח למבנים יבילים.
טאהא חוסין -בשלב ראשון 6 -כיתות .אפשר לאכלס .הבעיה שאם אתה לא
הורס ,אי אפשר לאכלס כי אין גישה.
ישבנו עם הקבלן .צפי -שלב א' ספטמבר .שלב ב'+ג' בחודש נובמבר.
מה ההסדר?
אמיר
כיתות א'+ב' -סוכם שיועבר לאגף ג' בבית ספר תיכון.
אמיר
כיתות ג'-ה' -במתנ"ס -כיתות אלה ,אין צורך להן בתק' הזאת (בגרויות).
מה עם החדרים שמתפנים בחט"ב ערערה עקב המעבר?
אמיר
חלק מהחדרים נוצלו כמעבדות לתיכון.
אמיר
באשר לגן הציבורי -אנחנו לא מעוניינים להעביר אותו.
בנין המועצה הישן -מדובר שנעביר את העמותות לעבוד שם -כמו ריאן..
במסגרת תוכנית החומש של משרד הבינוי והשיכון -נשקול הריסת המבנה בכלל
ולבנות במקומו.
סעיף  -1אישור פרוטוקול ישיבה מן המנין  ,03/2016ופרוטוקול ישיבה שלא מן המנין
( 01/2016אישור תקציב .)2016
מאחר והקובץ של פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין  01/2016לא נפתח אצל כולם,
ההצבעה על הפרוטוקול תידחה לשבוע הבא.
ההצבעה תהיה רק לגבי פרוטוקול 03/2016
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף  -2אישור פתיחת תב"ר חדש -שיפוץ מגרש כדורגל משולב ע"ס  ,₪ 60,000מקורות
המימו -סך של  ₪ 51,342ממשרד התרבות והספורט וסך של  ₪ 8,658מקרן עבודות
פיתוח.
התקציב מיועד להחליף את הסלים באלדהראת ובגן אלנואטיר .בעקבות נפילת
מודר
מספר סלים הוחלט להחליף בכל המדינה את הסלים הישנים בסלים חדשים
יותר ובעיקר בטוחים יותר .המגרשים האלה נבחרו מכיוון שהסלים בהם הם
הישנים ביותר ביושבים.
המגרש בשכונת אלנואטיר -נטוש.
נדים
יש תוכנית להפעיל אותו בשת"פ עם נשים פעילות מעמותת אלביר.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף  -3אישור פתיחת תב"ר חדש -פיתוח בית העלמין ח'ור סקר ע"ס  .₪ 73,263מקור
המימון -משרד הפנים -האגף לעדות דתיות.
מוחמד אושרו תב"רים בעבר .זה מאותו מקור שקיבלנו?
מה אפשר לעשות? הכסף לא הספיק .יש מקום שצריך גידור בחלק אחר יש צורך
מודר
בעוד פיתוח..
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
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סעיף  -4אישור פתיחת תב"ר חדש -פיתוח בית העלמין ואדי אלקסב ע"ס  .₪ 76,645מקור
המימון -משרד הפנים -האגף לעדות דתיות.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף  -5אישור פתיחת תב"ר חדש -פיתוח בית העלמין ערערה ע"ס  .₪ 76,645מקור
המימון -משרד הפנים -האגף לעדות דתיות.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף  -6אישור פתיחת תב"ר חדש -פיתוח בית העלמין עארה ע"ס  .₪ 71,009מקור
המימון -משרד הפנים -האגף לעדות דתיות.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף  -7אישור פתיחת תב"ר חדש -התאמת נגישות לכלל מוסדות החינוך בערערה ע"ס
 .₪ 880,000מקור המימון -משרד החינוך התחייבות .2015/24/379
מחמוד לא מדובר בהנגשה של כיתות לליקויי שמיעה .אלא בנגישות .חאזם ערך סקר
בתיאום עם משרד החינוך .במסגרת הפרויקט נכין פיתוח מעליות בעתיד .עלות
עיסא
המעלית  350אלף  .₪בבית ספר אלדהראת יש מעלית שלא מופעלת.
סדר העדיפיות? תיכון ,חט"ב ,אלסלאם.
מדובר בהנגשת שירותי נכים כמו שצריך ..ועוד .יש כתב כמויות.
היישום יהיה על-פי תוכנות ופרוגרמה.
חאזם נכנס לתמונה לפני חצי שנה בערך.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף  -8אישור שינויים בתב"ר  – 487עבודות שיפוצים בחווה חקלאית מ ₪ 200,000 -ל-
 ₪ 289,247ובסה"כ  .₪ 89,247מקור המימון -משרד החינוך התחייבות 2015/09/612
דובר בעבר על הריסת חווה חקלאית.
נדים
לא רלבנטי .הובהר שעבודות הפיתוח אשר אושרו בעבר היו ממקורות עצמיים
של המועצה ולא מתקציב משרד החינוך.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף  -9אישור שינויים בתב"ר  – 469מגרש משולב צפון עארה מ  ₪ 265,000ל950,000 -
 ₪ובסה"כ  .₪ 687,500מקורות המימון ₪ 494,000 -קרן קלור ₪ 193,500 ,מקרן עבודות
פיתוח.
המגרש המתוכנן נמצא בשטח ציבורי -בירידה של בית הקברות בעארה .כ1,700 -
מודר
מ"ר -התחברות כביש ג'חג'ח .זה שטח ציבורי .הכביש חתך את המגרש לשניים.
במקור -כביש בית העלמין לא קיים .אבל אנחנו בתוכנית המתאר רוצים להשאיר
אותו .מדובר בקרן קלור -תורמים מאנגליה.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
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סעיף  -10אישור שינויים בתב"ר  -461שיקום תשתיות ציבוריות מ  ₪ 250,000ל265,813 -
 ₪ובסה"כ  .₪ 15,813מקור המימון -עודף נצבר.
הכיכר בכניסה לערערה -שקע .למה? רוב הפרויקטים ,הכבישים ,שקעו.
אחמד
יש בעיה עם הקבלנים ועם הפיקוח.
מחמוד בדקנו למה ,חפרנו והתגלה שלפני  10-15שנים התגלה שבריכת הניקוז פתוחה
משני הצדדים ולא סגורה ,דבר שגרם להצפות תת קרקעיות וחדירת מים מתחת
לשכבת האספלט ,וזרמה בתוך התעלה ונוצר מצב של שקיעות לאורך הכביש בין
הכיכר החדש עד לבנק הפועלים.
מעגל התנועה לא שקע .הכיכר תוכנן בתוכנית מפורטת שהוכנה לפני  3שנים.
ההפקעה מצד ביה"ס .אי אפשר לתכנן בצורת מעגל אלא רק אליפסה.
למה התעכב? הייתה בעיה בתכנון -משאיות לא יכולות להסתובב בכיוון אלג'רס.
בנוסף לשיפוע.
המועד הצפוי למסירה הוא  -20/04/2016שוטרים הוזמנו כדי לסגור את הכביש.
אני מתבייש להיכנס ליישוב שלי .אתה נכנס ליישוב אתה רואה ליקויים .כואב
נדים
גם אם זה בן משפחתי.
אבו חוסין (מהנדס המועצה) נמצא כל הזמן בכבישים .יש ארבעה קבלנים.
מודר
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף  -11אישור מינוי חבר המועצה חכים יונס כחבר ועדת הנהלה.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות -נמנעים :אחמד מלחם ,נדים מרזוק ומוחמד
מסרי.
סעיף  -12האצלת סמכות לחבר המועצה מר פרג' עקל ,לטפל בתיקים שהיו בטיפול עו"ד
מודר יונס לפני שנבחר לראשות המועצה.
מדובר בתיקים שנמצאים בטיפול המשרד שלי כעורך דין למשל התיק של בסמה
מודר
מרזוק .בשל ניגוד עניינים -אני לא יכול להיות מעורב .במידה ויהיה צורך בקבלת
החלטות כלשהן בתיקים.
בהתחלה נבחר תאופיק ,ואח"כ מקדאד שיך עבד עד שהתפטר .וכיום מוצע -פרג'.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב של קולות .נמנעים :מוחמד מסרי ,נדים מרזוק
ועבדאללה ג'זמאוי.
דו"חות הביקורת
ביום  -05/04/2016דו"ח הביקורת הגיע.
מודר
מוחמד מה עם ההערות של הדו"ח 11/2015
מה שאתה אומר זה בסדר .אנחנו בעד שיהיה ביקורת ובעד מנהל תקין.
מודר
מוחמד אני מבקש דיון בדו"ח  -2013אם לא נספיק.
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זה תקין שהדו"ח יהיה באיחור?
יש כמה רשויות ביקורת .מבקר המדינה -שזה נדיר .מבקר האגף ממשרד הפנים.
זה לא קשור בנו .וישנו מבקר פנימי -דו"ח מבקר פנימי  -2015הבטחתי שיהיה
תוך  3חודשים.
איך להוציא את המכתב של המינהל בהקדם?
סאמיה תיקנה ושלחה.
מבקש שאמין יעקוב  -פטור ממכרזים.
זה עניין של מדיניות .הסכמות.

אולם תרבות
בהחלטת  -922ישנה תכנית למבני ציבור ,בנוסף ל 200 -מיליון .ערערה נבחרה
מודר
כמועדפת מתוך  15ישובים .ישבנו עם יוסי חדאד -ביקש את כל המידע לגבי מבני
ציבור .אנחנו הכנו רשימה של מבני ציבורי שכוללת גם אולם תרבות.
סוכנות עארה:
הנושא אינו בשליטת עארה -מדובר בסוכנות ולא בסניף.
היתה ישיבה ביום  .29/03הייתה פנייה לסוכנות.
וגם אוסאמה סעדי ח"כ רוצה ישיבה.
הפעלת חוק חנייה בעארה -אולי יסדיר את הנושא.
פסי האטה-
מחמוד פסי האטה צריכים להיות  15ס"מ -במקום  8ס"מ.
נבחר קבלן שמבצע -עוד לא סיים -תהיה צביעה וגם עיני חתול.
לגבי פסי ההאטה הישנים -זה יוסדר בהקדם -המכרז לא כולל את הישנים.
תיקונים -כיסוי -אין פיקוח .רק מכסים את הבורות.
יש בורות שטרם סיים.
הכבישים שליד אבו אמין מרזוק והאני מרזוק.
נדים
מדובר בכבישים בשטח של המינהל -אתה בתור חבר מועצה -האם כדאי להשקיע
מודר
איפה שבעתיד הולך להיות בניה או שיבוטל .כמו הכניסה למתנ"ס ערערה
(מתוכנן יחידות דיור).
צריך לקחת בחשבון ריבוד הכבישים גם במקרה שהכבישים יפורקו.
עדכון ודיון בקשר לתוכנית המתאר ערה ערערה.
איפה אנחנו עומדים-היינו צריכים להכין חלופות ,בהתאם להערות .עם כניסת
מודר
המהנדסת ענאיה בנא ומחמוד עיסא .מי שאחראי להריץ את התוכנית -הועדה
המקומית ולא המחוזית .ליאת פלד -הסכימה .ביום  14/04/2016מתוכננת ישיבת
עבודה ולא ועדת היגוי -אתם מוזמנים בוועדה לתכנון ובנייה .יוזמת הישיבה-
היא ענאיה .הישיבה האחרונה היתה ב.15/08/2015 -
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מלבד זה לא הייתה התקדמות .אתה כחבר מועצה -יש לך זכות להשתתף .מה
שחשוב -זה שלא יהיה פרסום .יש לשמור על הסודיות.
מכרז הסייעות
כזכור לכם ,אתם מיניתם את אבו עבד -כנציג שלי בוועדת הבחינה .חלק מחברי
מודר
הועדה היו להם קרובי המשפחה .בעקבות פס"ד הנאדי שיך עב הבנו שנפל פגם
בהרכב הועדה.
נושא קירבת משפחה הוא מסובך .אנחנו מוצאים שקשה למנות אנשים שאין
להם קרובי משפחה.
הביטול היה בגלל קירבת משפחה .אני מקווה שהפעם יהיה לפי מקצועיות -למי
שזכאית.
אנחנו פתוחים להצעות .אני מקווה שלא אצטרך להיות בועדת הבחינה .אם אין
מודר
ברירה אני אהיה.
אנחנו מקווים שיהיה רק לטובת האינטרס הכללי.
צריך להיות ועדה מקצועית -מנהל מחלקת חינוך והמפקחת על גני הילדים.
מכרז יועץ משפטי
ביהמ"ש ביטל את המכרז הקודם .התקיימה ישיבה של הוועדה המקצועית .ביום
ראשון תהיה ישיבה נוספת .ביום חמישי לכל היותר יהיה פרסום.
מכרז האשפה
יפורסם בהקדם .מתוכנן שתחנת המעבר תוגבל לשימוש ערערה בלבד והקבלן לא
יורשה להכניס אשפה מישובים אחרים.

פריצת הכבישים:
ראש המועצה נתן סקירה מקיפה על הכבישים שבשלב ביצוע ותכנון .וסקר את
החסמים בכל קטע בכבישים.
אנחנו קיבלנו החלטה -שהמועצה תוציא צו הריסה ולא צו הפסקה לבתים
מודר
שמפריעים לכבישים.
הישיבה ננעלה בשעה .09:05
מודר יונס
ראש המועצה
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