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פרוטוקול מישיבת המועצה מן המנין 09/2016
שהתקיימה ביום חמישי  01/09/2016בשעה 18:00
בלשכת ראש המועצה
נוכחים:

משתתפים:
מר יונס נאדר

חבר המועצה

גב' רוואידא יונס

מנכ"לית

מר מסעוד איאד

מ"מ ראש המועצה

מר נור ג'זמאוי

גזבר המועצה

מר מרעי אמיר

סגן ראש המועצה

מר איהאב כבהא

יועמ"ש

מר קאסם גאזי

סגן ראש המועצה

מר סאמר סעד

מבקר פנים

מר יונס נאדר

חבר מועצה

מר מרזוק נדים

חבר מועצה

נעדרו:

מר מלחם אחמד

חבר מועצה

מר תאופיק דעייף

מ"מ ראש המועצה

מר עבדאללה ג'זמאווי

חבר מועצה

מר עקל פרג'

חבר מועצה

מר מסרי מוחמד

חבר מועצה

מר א .הלאל מוסטפא

חבר מועצה

מר יונס חכים

חבר מועצה

גב' אנהאר מסארווה

י.מעמד האישה

מר נעים כבהא

חבר מועצה

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מן המנין .08/2016
 .2אישור הצטרפות עיריית טייבה במסגרת תיאגוד רב רשותי -מי עירון.
 .3אישור סגירת תב"רים.
 .4אישור הגדלת תב"ר  -488תשתיות תקשורת בבי"ס תיכון וחט"בים -מסך של  ₪ 500,000לסך
 .₪ 570,000מקור מימון בסך של  -₪ 70,000קרנות הרשות.
 .5הצגת היועץ המשפטי הנכנס עו"ד איהאב כבהא.

ביום שבת הקודם ,התקיימה ישיבה לפי בקשת ועד ההורים בחט"ב ערערה,
בהשתתפות הנהלת ביה"ס.
הם קיבלו מידע לגבי העבודות שבביצוע ,והבינו שיש דברים שיימשכו אחרי
 -01/09לפי אופי העובדות.
אתמול -הופתענו לשמוע שועד ההורים הכריז על כוונה להשבית את ביה"ס.
יצויין ,כי הם לא פנו למועצה בכלל.
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אני רוצה לעדכן כי בכל הקשור לשיפוצים במוס"ח -תמיד התחשבנו ברצון ועדי
ההורים .השתדלנו שכל מה שהובטח להם ,הם יקבלו.

עמוד

מודר

סלאם עלאיקום .נתחיל בעדכון בקשר להכנות לפתיחת שנת הלימודים.
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לפי בקשת מר אמין ,מנהל ביה"ס ,ישבנו ודיברנו .היתה ציפייה שהועד יחזור בו
מההחלטה ומהשביתה .לצערנו הם לא חזרו בהם .היום הייתי בביה"ס .היה עצוב,
השני לספטמבר ,ביה"ס מוכן אך ללא תלמידים.
בישיבה עלו טענות -הסיבות בעיקר בטחון ובטיחות .טענות כלפי המועצה ,בכל
הקשור למחשבים ,לבורנטית ,ודבר שני -נשירת התלמידים -תוכנית מעברים.
אנו לא רואים בכך סיבה לשביתה.
בתחילת הדיון היתה המועצה אשמה ,ואח"כ האשמה עברה להנהלת ביה"ס.
עורסאן עיאדאת פנה לביה"ס וביקש לשבת איתם בבוקר.
לפי בקשת עורסאן .היום ישבו עם המהנדס ועם הקב"ט .כרגע ועד ההורים
יושבים כדי להחליט אם לסיים את השביתה -התברר כי לא היתה סיבה לשביתה.
מוחמד

מה משמעות תוכנית מעברים

מודר

מעבר בין גני ילדים ליסודי ,מהיסודי לחט"ב ומחט"ב לתיכון .היא בין היתר
הסיבה לנשירת התלמידים.
בשנה שעברה ,היתה נשירה של  86תלמידים ,בעיקר לברטעה ,מועאויה ,אלנהדה
בכפר קרע .השנה  93תלמידים ואולי פחות 45 .תלמידים לחט"ב עארה ו51-
באלנהדה.

נאדר

האם יש אפשרות שביה"ס בעארה יקלוט תלמידים מערערה?

מודר

לפי הרישום –  4כיתות ז' במקום  + 3כיתת חינוך מיוחד.

עבדאללה

האם יש גוון משפחתי במעבר לחט"ב עארה?

מודר

המבנים היבילים היו ללא קשר ,השנה הבאה ייבנה בית ספר אלהלאל.

נאדר

האם תהיה להם הסעה?

מודר

אנחנו לא התחייבנו .ולא תהיה התחייבות.

נאדר

תתחייב עכשיו.

החלטה להמשיך בהסעה .היום -יש מחלוקת עם חברת ההסעות .היתה טענה
שאנחנו הצהרנו שלא תהיה הסעה .ככל הנראה זה לא רווחי לחברת ההסעות...
כיום תלמידי ערערה יש להם מענה ופתרון בחט"ב ערערה ,ולכן לא נממן הסעה
לעארה.
נאדר

האם המועצה מוכנה לשקול?

איאד

זה לא מסוכן שהילדים יאלצו לחצות כביש ?65

אמיר

אני חייב לציין כי היום הייתי בביה"ס בעארה עם גזבר המועצה .היו מכל
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נאלצה לממן את ההסעה בתוך ערערה .למרות שידענו שאין מרחק של  3ק"מ.
השנה יש התלבטות לבצע הסעה של תושבי מערב עארה +אום סמל .היתה

עמוד

בעבר המועצה התחייבה לממן את ההסעה של תלמידי עארה לערערה ובמקביל
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המשפחות .הייתי מרוצ שיש חלופה .הבן שלי היום עבר לחט"ב עארה .שנה
שעברה היה בברטעה.
מודר

או ג'אזי ידבר .כי הוא ליווה את הנושא מההתחלה ,וביקא בפרטים

ג'אזי

יש שתי עובדות .חט"ב עארה קולט  90%מתלמידי כיתות ו' -מעארה ,וגם חט"ב
ערערה קולט כ  90%מתלמידי כיתות ו' בערערה .בדקנו מה המצב בחט"ב ערערה
בהשוואה לעבר.

איאד

זו הסיבה לשביתה?

עבדאללה

כן

ג'אזי

שנה שעברה לא היה חט"ב עארה .היה  12תלמידים ממשפחת יונס .השנה יש לו 6
תלמידים בלבד .מי שנקלט בעארה ,מדובר בתלמידים שהיו עוברים ליפה או כפר
קרע.
יש להם בסיס של כל המרקם החברתי מכלל הישוב .זה היה צפוי שחט"ב ערערה
יצטמצם וזה דבר טוב ,ובמיוחד כאשר התקן כמעט לא נפגע .היום יש לו יותר
כיתות להקבצות ,למעבדות ועוד.
מתוך  45רק  14ממשפ' יונס .יש מכל המשפחות -מרעי ,עקל ,מסעוד ,רוך,
ג'והג'אה ,אבו שרקיה.
אנחנו מעוניינים בתחרותיות בין בתי הספר .מבחינת המועצה זה הישג שיש פחות
נשירה מחוץ לערערה ועארה.

מודר

לפי בקשת ועד ההורים והמפקח ,הועברו אליהם רשימות התלמידים .הם הצהירו
שהם ידברו עם ההורים .אנחנו לא מתנגדים .הבן שלי נרשם בבית הספר חט"ב
ערערה ,ועדיין בערערה.

מוחמד

מהנתונים שהיו במהלך השנה ,ישנה העדפה לחט"ב עארה ,שיפור תדמית ,תמיכה,

מודר

מה אתם רוצים? האם זה הגיוני שאתם לא רוצים שהמועצה לא תתמוך בבית
ספר חדש?

אחמד

אנחנו היינו בעד פתיחת בית ספר חט"ב עארה .הקמת בית ספר בעארה בשאיפה
שיהיה תיכון ,ולא נורא אם יש השקעה .מגיע לעארה בי"ס לתפארת.
אני משער שמה שנעשה בעארה נכון ,ומבחינת מי נקלט בביה"ס -לפחות שתהיה
חלופה לתלמידים.

מוחמד

שיהיה תקף גם לגבי גני ילדים ובתי ספר יסודיים

מודר

נושא אזורי רישום -טרם הוכרע .אנחנו מנסים.
בעארה -הגבלנו מס' תלמידים בכיתה א' .בערערה גני ילדים מזינים בית ספר.

איאד
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נור

אני לא זוכר שהיתה אי פעם תמיכה פרסומית או תקציבית

עמוד

תב"רים ותקציבים.
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מוחמד

זו תופעה לא בריאה

נור

לגבי ההשקעה בבי"ס חט"ב עארה -ההשקעה היתה להביא אותו לרמה שיוכל
לקלוט תלמידים בדומה לעארה ,כיתות ומבנים יבילים ,מחשבים ומגרשים.

סעיף  -5הצגת היועץ המשפטי הנכנס -עו"ד איהאב כבהא.
מודר

נתחיל בסעיף  ,5הצגת היועץ המשפטי הנכנס -עו"ד איהאב כבהא
כולכם יודעים שהיה מכרז לבחירת יועמ"ש חיצוני למועצה .לפי נוהל משרד
הפנים -היתה ועדה שמורכבת ממנכ"ל ,גזבר ויועמ"ש שנבחרה על ידי משרד
הפנים .נקבעו קריטריונים לבחירה ,ותוצאת השקלול היתה שעו"ד אמין מרג'יה
היה בדרגה ראשונה ,וד"ר איהאב בדרגה שניה בהפרש של  .0.45%ההחלטה היתה
לבחור בד"ר איהאב ,וזאת בגלל הפרש במחיר של כ  ₪ 6,500לחודש ,ובגלל
הוראות הנוהל אשר קובעות כי יש להעדיף תחלופה באיוש התפקיד.
אני בטוח שד"ר איהאב ראוי לתפקיד זה ,הוא שימש בעבר כיועמ"ש לעיריית
באקה ומועצה מקומית ברטעה.
מאחלים לך הצלחה.
חברי המועצה מברכים ומאחלים לעו"ד כבהא הצלחה בתפקיד החדש.

סעיף  -1אישור פרוטוקול ישיבה מן המנין .08/2016
מוחמד

נמנע ,בשל היעדרותי מהישיבה .אני מבקש להקפיד לשלוח את הפרוטוקול בזמן.
קיבלתי אותו בשעה  ,21:45ולא בשעה  48 ,18:00שעות לפני מועד הישיבה.
יש לי הסתייגות להרכב ועדת ההנחות -הוא לא חוקי .אנחנו הסיעה היחידה
שאינה מיוצגת בהנהלה.

מודר

בתחילת הקדנציה ,הסיעה של עבדלאללה ג'זמאוי היתה באופוזיציה .מאוחר יותר
הסיעה התפצלה לאחר שמר ג'אזי קאסם הצטרף לקואליציה.
מדובר בסוגיה משפטית .ברשותך הנושא יועבר לבדיקת היועץ המשפטי -מה הדין
במקרה זה ,בקשר לפיצול הסיעה.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב של קולות -מוחמד מסרי נמנע.
סעיף  -2אישור הצטרפות עיריית טייבה במסגרת תיאגוד רב רשותי -מי עירון.
מודר

ערערה 30026

גזבר המועצה מבקש לדחות את הדיון עד שיתכונן להציג את הנושא.
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מרעי -כיום סגן ראש המועצה ללא שכר ,והשני מר עבדאללה ג'זמאוי -שהינו
באופוזיציה.

עמוד

רוואידא

אבל ההרכב של ועדת הנחות לא השתנה .ההרכב חייב לכלול שני חברי מועצה.
אחד מהם לפחות יהיה מסיעה שאינה מיוצגת בהנהלה .שני החברים הם אמיר
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סעיף  -3אישור סגירת תב"רים
מבקש לסגור את התב"רים הבאים:

נור

תב"ר  447שיפוצי קיץ בי"ס תיכון  ,2014-2015בעודף של  286אלש"ח ,ותב"ר 448
שיפוצי קיץ חט"ב  ,2014-2015בעודף של  427אלש"ח -העודף חוזר לקרן לעבודות
פיתוח.
הכסף שחוזר לקרנות ישמש למימון תב"רים אחרים.

מודר

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב של קולות .מוחמד מסרי ונדים מרזוק מתנגדים.

סעיף  -4אישור הגדלת תב"ר  -488תשתיות תקשורת בבי"ס תיכון וחט"בים ,מסך של 500
אלש"ח לסך של  570אלש"ח .מקור המימון בסך של  70אלש"ח -מקרנות הרשות .היתרה בקרן
נכון להיום כ 300 -אלש"ח.
התב"ר אושר בסך של  500אלש"ח במימון עצמי .המועצה יצאה למכרז לביצוע

רוואידא

תשתיות תקשורת בבי"ס חט"ב עארה ,בנין א' בבי"ס תיכון ,ובנין ג' -בנין
הסדנאות בתיכון בסך של  590אלש"ח .הקבלן הזוכה נתן הנחה ובסה"כ
ההתקשרות עמדה ע"ס  509אלש"ח .היום ,ובמסגרת שיפוצי הקיץ ,המועצה
העבירה את המעבדות מבנין ב' (שהיה משותף לחטיבת ביניים ולתיכון) לבנין ג',
ואת מבנה ב' הוסב לשמש ככיתות לימוד והקבצות -כ 14 -כיתות .מהנדס המועצה
ביקש להוסיף תשתית תקשורת לכיתות החדשות ,שיבוצעו ע"י הקבלן הזוכה

מוחמד

מה כלול בעבודות

רוואידא

מד ובר בתשתית תקשורת וארונות חשמל .באגף א' בבי"ס תיכון תוקשבו 10
כיתות שבחר בהם מנהל ביה"ס .השאיפה שלנו לתקשב את כל הכיתות .אנחנו
השקענו את התשתית ממקורות עצמיים .מקווים שמשרד החינוך יממן את השלב

5

הבא -מקרנים ומחשבים.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 19:15
מודר יונס ,עו"ד

רוואידא יונס

ראש המועצה
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מנכ"לית המועצה

טלפון077-3624300:

עמוד

במכרז תשתיות התקשורת .עלות העבודות הוערכו ע"י המתכנן בכ 70 -אלש"ח.
ומכאן התוספת המבוקשת.

פקס04-6352595 :

