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פרוטוקול מישיבת המועצה מן המנין 05/2016
שהתקיימה ביום חמישי  05/05/2016בשעה 18:00
בלשכת ראש המועצה
משתתפים:
מר יונס מודר
מר תאופיק דעייף
מר מסעוד איאד
מר קאסם גאזי
מר יונס נאדר
מר יונס חכים
מר מרזוק נדים
מר מלחם אחמד
מר מרעי אמיר
מר עקל פרג'
מר ג'והג'אה טאלב
מר מסרי מוחמד

ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

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

מנכ"לית
גזבר המועצה
יועמ"ש
מבקר פנים

נעדרו:
מר א .הלאל מוסטפא
מר עבדאללה ג'זמאווי
גב' אנהאר מסארווה

חבר מועצה
חבר מועצה
י.מעמד האישה

על סדר היום:
 .1אישור מינוי ממלא מקום ראש המועצה וסגנים.
 .2אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה.
 .3אישור מינוי נציג ציבור בוועדות בחינה -מכרזי כח אדם.
 .4אישור נציג המועצה וחבר דירקטוריון בתאגיד מי עירון..
 .5אישור העסקת רג'א אבו מסעוד ( ממונה שירותי בטחון וחירום) בחוזה בכירים לפי אחוז
שכר  ,40% - 50%בכפוף לאישור משרד הפנים.
 .6אישור פתיחת תב"ר חדש -רכישת מחשבים למעבדת מחשבים בי"ס חט"ב עארה ע"ס
 ₪ 170000מקורות המימון -השתתפות תקציב רגיל 1.814.101.791 -ע"ס  ,₪ 50,000ו-
 1.814.100.781ע"ס .₪ 100,000
 .7אישור שינויים בתב"ר  -420בנין המועצה מ ₪ 9,300,000 -ל ₪ 9,650,000 -ובסה"כ
 .₪ 350,000מקור המימון -קרנות הרשות.
 .8אישור שינויים בתב"ר בניית בי"ס טאהא חוסין מ ₪ 4,153,524 -ל,8 ₪ 12,453,653 -
ובסה"כ  .₪ 12,453,634מקור המימון -משרד החינוך -הרשאה .28/03/2016
 .9אישור שינוי הרכב ועדת הקצאות -עקב כניסת מר מחמוד עיסא במקום מר רשאד יונס
בתפקיד מהנדס המועצה.
 .10אישור תבחינים להקצאת קרקע לשנת .2016
מודר

סלאם עלאיקום .אני פותח את הישיבה מו המנין מספר .05/2016

תאופיק

אני מבקש להוסיף תחילה הצעה על סדר היום -אישור תוכנית 35404114520
חלקה  11גוש  -12171פרופ' עבדאללה בויראת
אני מבקש להוסיף הצעה על סדר היום -פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקסיה -לניהול

נור
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מלוות ביוב של תאגיד מי עירון
ההצעות הועלו להצבעה ואושרו פה אחד.
אישור מינוי ממלא מקום ראש המועצה וסגן ראש המועצה ללא שכר
סעיף 1
לפי המינוי של ממלא המקום מר אופיק דעייף -תקופת המינוי נקבע לשנתיים
מודר
וחצי .המינוי יפקע בחודש מאי .אנחנו מבקשים למנות את מר איאד מסעוד
לממלא מקום ראש המועצה ואת מר אמיר מרעי כסגן ללא שכר -החל מיום
.01/06/2016
גם על החבר איאד יוטל להיות אחראי על עבודות פיתוח ותשתית בכפר עארה
וערערה.
החבר אמיר מרעי יהיה אחראי על הרווחה ,איכות הסביבה והנוער.
אני מבקש שהמינוי יהיה במשרה מלאה ,ומצפה שיתייצב במועצה.
אחמד
אני מעריך את אבו סעיד .אני גיליתי יותר כמה הוא נתן במהלך החודש האחרון-
מודר
בעת שהתייצבתי בשטח .אני מוריד לו כובע -הלוואי וירבו חברי המועצה כמוהו
במגזר .אבו סעיד ימשיך להיות חבר מועצה.
החבר איאד התחייב להמשיך בדרכו .חבר המועצה אמיר גם יתמסר לתפקיד.
אני מודה לכולם שנתנו לי את הכבוד לשרת את הציבור והתושבים .אני מקווה
תאופיק
שהצלחתי לעזור ולהגשים ציפיות בקשר לתשתיות ובחינוך.
עדיין יש מחסור אבל ניסינו במסגרת יכולתנו .ברוך השם שיכולנו לעזור.
אני מברך את אבו עלי ואני בטוח שאתה תמשיך באותה דרך.
אני מקווה שאצליח לעבוד לשירותכם ולשביעות רצונכם .כדרכי ,אני רגיל לתת.
איאד
קודם ללא תמורה .אני אמשיך לתת גם בתפקידי כממלא מקום ראש המועצה.
מוגש תצהיר גזבר למינוי סגן בשכר.
נור
ההצעה הועלתה להצבעה
ממלא מקום אושר פה אחד
סגן ללא שכר אושר ברוב חברי המועצה .נמנעים -מוחמד מסרי ונדים מרזוק .מתנגד -אחמד
מלחם.
סעיף  -2אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה
לצערנו לא הספקנו לשבת עם חברי הועדה כדי להציע הרכב חדש .פעילות הועדות
מודר
לא היתה מספקת בשנה האחרונה .נאדר הסכים לרכז את הנושא .הוא יצור קשר
עם החברים ויבדוק .בתקווה שהפעילות תהיה יותר אקטיבית.
סעיף - 3

אישור נציג ציבור בועדות בחינה – כח אדם
טרם קיבלנו הצעות מחברי המועצה להציע מועמדים .אני פניתי לד"ר מוחמד עזב
והתברר כי שינה בעיה מאחר והיה חבר בסיעה ,וגם התנצל מפאת חוסר הזמן
שהוא יוכל לתת מבחינת נוכחות בשעות העבודה ביום.
פרג' עקל הציע את נזאר עיד (מנהל מתי"א) -הנושא בבדיקה.
אתם מוזמנים להציע אנשים.

סעיף -4
מודר

אישור נציג המועצה וחבר דירקטוריון בתאגיד מי עירון.
אנחנו חייבים למסור שם של נציג עד יום  .13/05/2016נאמר לנו שמעדיפים אישה.
הוצע השם של נורה כבהא -מורה לאנגלית בבית ספר אלדהראת.
זה השם המוצע ע"י ההנהלה לאישור.
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לא הוצע שם של נציג בהזמנה לישיבה.
מוחמד
חברי המועצה מבקשים להכיר את הנציגה ולעיין את קורות החיים שלה ,ואיך
תוכל לייצג את ערערה נאמנה ,ולעזור לתושבים.
אני מבין שיש ק ריטריונים לאישור הנציג .אנחנו חייבים למסור שם נציג ,והמינוי
מודר
יהיה בכפוף לאישור המועמד ע"י
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .נמנעים -חכים יונס ואחמד מלחם .מתנגדים-
מוחמד מסרי ונדים מרזוק.
סעיף  -5אישור העסקת רג'א אבו מסעוד "ממונה שירותי בטחון וחירום" בחוזה בכירים לפי אחוז
 ,40%-50%בכפוף לאישור משרד הפנם.
כזכור לכם רג'א אבו מסעוד זכה במכרז .לפי דרישת המחוז -ההתפקיד חייב
מודר
להיות בחוזה בכירים בטווח של  40%עד  -50%העלאה בשלבים.
מבקש למחוק את "עד  ."50%ההצעה תהיה בחוזה בכירים לפי .40%
האם הוא יכול לספק את שני התפקידים -להישאר גם כמנהל תחזוקה?
נדים
האם רג'א ימשיך להיות מנהל תחזוקה
אחמד
לגבי מחלקת התחזוקה -הנושא בבדיקה של היועץ הארגוני .הוצעו כמה הצעות,
מודר
כגון לפרק את המחלקה ,ולשבץ את העובדים כאבות בית בבתי הספר...הנושא
בבדיקה.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
אישור פתיחת תב"ר חדש -רכישת מחשבים למעבדת מחשבים בי"ס חט"ב עארה
סעיף 6
ע"ס  170אלש"ח -מקור מימון -השתתפות התקציב הרגיל -סעיפים 1.814.101.791
ע"ס  70אלש"ח 1.814.100.781 ,ע"ס  100אלש"ח.
מדובר בתקציב עבור מחשבים בבית ספר חט"ב עארה .מקורות המימון-
רוואידא
השתתפות התקציב הרגיל.
ביקשנו שיהיה תב"ר כדי שיהיה קול יותר לזהות השקעות בבית הספר.
הכסף נמצא בתקציב הרגיל -בסעיפים שצויינו ,כי ידענו שיהיה צורך במיחשוב
והצטיידות.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף  -7אישור שינויים בתב"ר  -420בנין המועצה -מסך של  9,300אלש"ח לסך של  9,650אלש"ח,
במימון מקרנות הרשות.
בדיקה מעודכנת של ההוצאות בתב"ר 8,500 -אלש"ח נכון ליום 319 .19/04/2016
נור
אלש"ח עבור מחשבים ,עב' גינון  72אלש"ח ,פיקוח -טרם הוגש חשבון סופי,
ריהוט  400אלש"ח ,מרכזיה 100 -אלש"ח ,מוצרי חשמל  63אלש"ח ,שונות 50
אלש"ח ,ועוד הוצאות ...בסה"כ  9,650אלש"ח.
למה מהקרנות -מה עם העודף?
מוחמד
לא נשאר -רק  100אלש"ח 650 .אלש"ח נשאר בקרנות נכון ליום 300 .31/12/2015
נור
אלש"ח הפרשה עבור ,
מבקש להביא את הדו"ח הרבעוני לדיון במליאה.
מוחמד
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות -מתנגדים -מוחמד מסרי ונדים מרזוק ,אחמד לא
השתתף (יצא).
סעיף 8

ערערה 30026

אישור שינויים בתב"ר בניית בית ספר טאהא חוסין ,מסך של  4,154אלש"ח ל

טלפון073-2407100:

פקס04-6352595 :

مجلس عرعرة المحلي
تلفون073-2407100 :
فاكس 04-6352595 :
منطقة 30026

המועצה המקומית ערערה
טל073-2407100 .
פקס 04-6352595
מיקוד 30026

 12,454אלש"ח -מקור המימון משרד החינוך.
מבקש לציין שהיתה תוכנית של  1מליון  4 +מליון לשיפוץ בית הספר .יכולנו
מוחמד
בכסף הזה להשקיע את ה  12מליון ב  3בתי ספר.
אני מבין שאתה מעדיף לא להשקיע בבית ספר טאהא חוסין וכן להשקיע בבתי
מודר
ספר אחרים.
אני חושב שבגלל הסכנה הנשקפת לתלמידים ,בנין ישן שיש חוות דעת של
קונסטרוקטור שהוא עומד ליפול ,יש חובה לפעול בנושא.
לא נרשה להעדיף תלמידים בעארה על תלמידים בטאהא חוסין.
כמו שהצלחנו לגייס תקציבים בטאהא חוסין ,נצליח לגבי בתי ספר אחרים.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .נמנעים -מוחמד מסרי ונדים מרזוק.
סעיף  -9אישור שינוי הרכב ועדת הקצאות עקב כניסתו של מהנדס המועצה מחמוד עיסא ופרישת
רשאד יונס.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
מוחמד

אני מבקש להוסיף ועדת משנה -לנושא התמיכות.

סעיף 10
מודר

אישור תבחינים להקצאת קרקע לשנת 2016
ההצעה היא לדחות את הדיון לישיבה הבאה ,כדי לתת לחברי המועצה לקרוא
ולבדוק את הנושא.
האם יש חובה לפרסם את התבחינים?
לבדיקת היועץ המשפטי.

מודר

אבו אנס חוזר לישיבה.
סעיף 11

פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקסיה לצורך ניהול מלוות הביוב
בהמשך להתחשבנות עם מי עירון ,חלק מהחובות שהיו -מלוות שצריך להחזיר.
לפי הסכם עם התאגיד ,ביקשו לפתוח חן מעבר כדי לשלם את המלוות .המלוות
הוסבו לתאגיד ,אך אנחנו עדיין ערבים .באם תשלום אחד לא יפרע במועד ,החוב
חוזר למועצה .בשביל זה נפתח חשבון נפרד לניהול ההתחשבנות.

סעיף 12

אישור הצטרפות המועצה כיזם לתוכנית מס'  354/0411520חלקה  11גוש -12/171
פרופ' עבד אללה בוריאתת
הוועדה המחוזית פנתה אל המועצה וביקשה אישור הצטרפות המועצה כיזם
בתוכנית מיזם בגו"ח  -12171/11מדובר במיזם -אתר תיירות וספורט -אלביאר.
האם התוכנית כוללת גן אירועים?
בהתחלה כן .התוכנית כללה פארק אבל כיום התוכנית לא כוללת גן אירועים.

מודר
פרג'
נאדר

החברים מוחמד מסרי ונדים מרזוק חזרו
נתבקשנו להצטרף כיזמים -מאחר וישנו בתחומי התוכנית שטח שאינו בבעלות
היזם הפרטי ומבוקש בו שינוי ייעוד לדרך גישה.
אנו כמועצה ,יש לנו אינטרס גדול בקידום תוכניות ומיזמים מסוג זה -מדובר
במיזם תיירותי שאמור לתת שירות לתושבי הכפר ,אפשרויות תעסוקה לבני
המקום ותשלומי מסים עתידיים למועצה.
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מדובר במיזם ראשון מסוגו באזור.
מה המשמעות שהמועצה היא היזם?
מוחמד
אין הוצאות .היועמ"ש הכין מכתב התחייבות שמחייב אותם בהוצאות במידה
מודר
ויהיו הוצאות.
אנחנו כוועדה מקומית המלצנו.
נאדר
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

מודר יונס
ראש המועצה
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