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פרוטוקול מישיבת המועצה מן המנין 10/2016
שהתקיימה ביום חמישי  06/10/2016בשעה 18:00
בלשכת ראש המועצה
נוכחים:

משתתפים:
מר יונס מודר

ראש המועצה

גב' רוואידא יונס

מנכ"לית

מר מסעוד איאד

מ"מ ראש המועצה

מר נור ג'זמאוי

גזבר המועצה

מר תאופיק דעייף

חבר מועצה

מר אמין מרג'ייה

יועמ"ש

מר יונס חכים

חבר מועצה

מר סאמר סעד

מבקר פנים

מר א .הלאל מוסטפא

חבר מועצה

מר נעים כבהא

חבר מועצה

נעדרו:

מר מרזוק נדים

חבר מועצה

מר יונס נאדר

חבר המועצה

מר מלחם אחמד

חבר מועצה

מר מרעי אמיר

סגן ראש המועצה

מר עבדאללה ג'זמאווי

חבר מועצה

מר עקל פרג'

חבר מועצה

מר מסרי מוחמד

חבר מועצה

מר קאסם גאזי

סגן ראש המועצה

גב' אנהאר מסארווה

י.מעמד האישה

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מן המנין .09/2016
 .2אישור נציג ציבור בועדות בחינה -כח אדם.
 .3אישור פתיחת חשבון פיס ייעודי בבנק דקסיה ,עבור פרויקט פיס ירוק -קבלן שאוקי מרזוק.
 .4אישור מינוי יועץ לאזרחים ותיקים עפ"י סעיף 7ב' לחוק אזרחים ותיקים ,התש"ן.1989 -
 .5אישור הצטרפות עיריית טייבה במסגרת תיאגוד רב רשותי -מי עירון.
 .6אישור הגדלת היקף התקשרות עם עמותת "לנא לפסגה" במסגרת פרויקט ציל"ה תשע"ו,
בשיעור של .50%

סלאם עלאיקום .היום קבועות לנו שתי ישיבות -האחת מן המנין והשניה לא מן
המנין .כמובן מתחילים עם הישיבה מן המנין.
עדכון לגבי היועץ המשפטי .אחרי הדיון האחרון ,ולפי המלצת בית המשפט,
הוקפא המינוי של היועץ המשפטי שנבחר עו"ד איהאב כבהא .עד להכרעת בית
המשפט בתביעה העיקרית ,עו"ד אמין מרג'ייה ימשיך לייצג את המועצה ולשמש
כיועץ המשפטי.

מוחמד

ערערה 30026

לפי אילו תנאים?

טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :
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מודר

עמוד

 .7אישור עדכון הרכב ועדת מלגות.
 .8אשרור הרכב ועדת ההנחות
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לפי ההסכם הישן.

סעיף מס'  -1אישור פרוטוקול ישיבה מן המנין .09/2016
מוחמד

אני לא קיבלתי את הפרוטוקול.

רוואידא

הפרוטוקול נשלח עם ההזמנה לישיבה ,ביום שלישי ,אחרי השעה 21:00

מודר

אני קיבלתי ,ומופיע אצלי ,שכולם מכותבים

חכים

נשלח.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .מתנגדים -מוחמד מסרי ונדים מרזוק ,נמנע-
תאופיק דעייף.
מוחמד

אני מבקש להוסיף -האם ההתנגדות שלי בענין הרכב ועדת הנחות מופיע?

רוואידא

כן .צויין שם כי אתה מתנגד.

מוחמד

אני מבקש לצרף אתת המכתב שלי לפרוטוקול

רוואידא

אני אזכיר .ההתנגדות של מוחמד מסרי היתה בגלל הרכב ועדת הנחות -שני חברי
המועצה שנבחרו הם אמיר מרעי ועבדאללה ג'זמאוי .בתחילת הקדנציה
עבדאללה ג'זמאוי ,יחד עם ג'אזי קאסם היו באופוזיציה ,ואז הזיעה התפצלה.

מוחמד

לפיצול הסיעות יש כללים

מודר

הנושא הועבר בזמנו ליועץ המשפטי החדש ד"ר איהאב כבהא .בגלל חילופי הגברא
שהיו הנושא יועבר מחדש לעו"ד אמין מרג'ייה שייתן את דעתו בנושא.

מוחמד

לדעתי ,הדבר ברור .ואין צורך בחוו"ד משפטית.

סעיף מס'  -2אישור נציג ציבור בוועדות בחינה -כח אדם.
מודר

הנושא יידחה .טרם קיבלנו את השאלונים .אני מבקש את עזרתכם להציע נציג
שיהיה עם תואר ראשון ושני.

מודר

פרוייקטים במימון מפעל הפיס ,חובה לפתוח חשבון בנק ייעודי .הקבלן המבצע
בפרויקט בפרויקט הנ"ל -הוא שאוקי מרזוק והוא המוטב בחשבון .התשלומים
לקבלן יהיו רק מהחשבון.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

ערערה 30026

טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :
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סעיף מס'  -3אישור פתיחת חשבון פיס ייעודי בבנק דקסיה ,עבור פרויקט פיס ירוק -קבלן
שאוקי מרזוק.

עמוד

חכים

מבקש לקבל את השאלונים
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סעיף מס'  -4אישור מינוי יועץ לאזרחים ותיקים עפ"י סעיף 7ב' לחוק אזרחים ותיקים ,התש"ן-
.1989
רוואידא

היום יש קול קורא מהמשרד לשוויון חברתי .וחייבים לתת שם היועץ.
עפ"י חוק יש חובה למנות יועץ לאזרחים ותיקים .עפ"י סעיף 7ב' -חייב להיות
עובד מועצה שהוא מנהל מחלקה .נהוג למנות מנהל מחלקת רווחה .באחד
הדיונים ,בעת הדיון בהרכב ועדה למיגור אלימות ,חבר המועצה תאופיק דעייף
הציע את מר ח'דר עקל -מנהל בית ספר תיכון.

מודר

האם זה היה עפ"י שיחה איתו.

תאופיק

לא.

רוואידא

מנהלת המחלקה לש"ח ממלאת את התפקיד כחלק מתפקידה .היא לא תקבל שכר
בגין התפקיד .המינוי יועבר לאישור השר.

מודר

אני מציע למנות את גברת כרימה .היא הכי מתאימה בתוקף תפקידה.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

סעיף מס'  -5אישור הצטרפות עיריית טייבה במסגרת תיאגוד רב רשותי -מי עירון.
מודר

תאגיד המים ביקש לאשר הצטרפות את עיריית טייבה לתאגיד .עיריית טייבה
מגיעה עם הרבה מענקים .טייבה היתה צריכה להצטרף לתאגיד האזורי עם
ג'לג'וליה וטירה ,אך לא יצא לפועל בגלל התנגדות חלק מהחברים בתאגיד .תאגיד
מי עירון לא התנגד ,דווקא בירך את ההצטרפות וזאת לאור הדיבור הקיים על
ה קמת האשכולות .הם רוצים להעצים את התאגיד ולחזק את מעמדו שלא יהיה
ספח בעתיד ,ובמיוחד כשהערך של הקולות של כל מועצה לא ישתנה .יש רשויות
קטנות שיש להן קול בדילוג כמו בסמה .התנאי ההוא שעיריית טייבה לא תקבל
קול לפי הגודל שלה .אין לה קול.

טייבה .לפי המידע שיש בידינו -חובה לקבל הסכמת כל החברים בתאגיד.
נור

ישנם שני דברים חשובים -שווי הרכוש לא ייפגע ,ו
פגיעה אחת שיכולה להיות -ששווי הרכוש שלנו הור  10מליון ואח"כ יהי  9מליון-
ואז בעתיד חלקנו ברווחים יקטן .שנית הקול -כח ההצבעה.
טייבה מצטרפת עם הנכסים שלה -שווי הרכוש שלה
טייבה אמורה לקבל  80מליון  .₪יש החלטת ממשלה בענין זה.

מוחמד

ערערה 30026

אתה אומר שזו עובדה מוגמרת.

טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :
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למען השקיפות -במועצה מקומית כפר קרע -מתנגדים .בשל המצב הקשה של

עמוד

היתה ישיבה עם הממונה על תאגידי המים .עמדת רוב הרשויות היתה שלא יתנגדו
כל עוד ערך הרכוש שלהן לא ייפגע.
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אין ספק שמצבנו לא ייפגע .אפילו מצבנו ייטב.
מבחינת קולות -לא ניפגע .טייבה חלקם  .12%לפני הצטרפות טייבה חלק ערערה
הוא  11.94%והשווי  20מליון  .₪אחרי שתצטרף טייבה חלק ערערה יהיה -9.87%
השווי  23.7מליון .₪
האם תהיה פגיעה בחלקנו ברווחים 18 .מליון -עד שנת  -2020לא תהיה פגיעה
בהתאם לבדיקה הכלכלית שנערכה.
טייבה ויתרה על זכות ההצבעה תמורת ההצטרפות לתאגיד .היא תקבל זכות
בדילוג כמו בסמה וזמר.

איאד

אני חושב שצריך איש קשר עם התאגיד בכל הקשור בעבודות הפיתוח.

מודר

יש דירקטורית שמייצגת את ערערה -שהחליפה את קבלאן -והיא גב' נורה כבהא.

נדים

חייבים בדיקה כלכלית -כדי שלא ניפגע בעתיד.

מודר

זו שאלה ששאלתי את הגזבר .בגלל ההיסטוריה של עיריית טייבה .למשל קלנסווה
ביקשה להצטרף -שוקלים .ג'סר אזרקא -התאגיד התנגד .יש להם שיקולים
משלהם .עיריית טייבה מגיעה עם נדוניה משלה -כל המענקים...

תאופיק

אני מבקש לראות את הבדיקה הכלכלית.

מודר

לבקשת החברים -הנושא יידחה לישיבה הבאה ,גזבר המועצה ידאג להעביר
אליהם את מלוא הנתונים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה.

סעיף מס'  -6אישור הגדלת היקף התקשרות עם עמותת "לנא לפסגה" במסגרת פרויקט ציל"ה
תשע"ו ,בשיעור של .50%
מודר

מר ג'אזי היה אמור לתת הסבר -כי הכי מתמצא בתוכנית ציל"ה  .בשנת
הלימודים שעברה תשע"ו פרויקט ציל"ה הופעל ע"י המועצה .במסגרת התוכנית
המעצה נתנה שירותים העשרה וחוגים לתלמידים במסגרות -גני ילדים וכיתות א'-
ב' .עמותת לנא לפסגה נתנה העשרה בנושא אנגלית וציור .היה פידבק טוב ,וכולם

מוחמד

ההליך של ההתקשרות נעשה חוקי?

מודר

זה ההליך שמתאים לחוגים מסוג זה .מנהל מחלקת החינוך הקודם ביצע את
ההתקשרות .היו כמה תוכניות -מוסיקה ע"י מכון אלראזי ,הגאון הצעיר -ע"י
אפאק.

מוחמד

מאיפה יהיה המימון להגדלה זו.

מודר

מהתקציב של פרויקט ציל"ה .בתוכנית יש תקציב להעשרה בסכום  .Xנבחרו

ערערה 30026

טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :
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ההסכם היה ע"ס  230אלש"ח והגיע ל סך  344אלש"ח .פשוט הגדילו את מספר
השעות שאושרו ע"י רכזת הפרויקט -גב' סוהיר מרעי.

עמוד

ביקשו את ההעשרה .החריגה היתה במסגרת התקציב ,אבל בחריגה מההסכם.
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מספר תוכניות במסגרת התקציב.
מוחמד

האם העדכון של התקציב הרגיל שאמור להידון בישיבה שלא מן המנין המתוכננת
מתייחס להגדלה זו.

מודר

לא.

ההצעה הועלה להצבעה ואושרה ברוב קולות .נמנע -עבדאללה ג'זמאוי.
סעיף מס'  -7אישור עדכון הרכב ועדת מלגות.
רוואידא

בישיבה מן המנין  08/2016אושר שינוי הרכב ועדת מלגות ,כאשר מוחמד מסרי
ואחמד מלחם לא נכללו .בישיבה  09/2016מוחמד מסרי ואחמד מלחם הביעו רצון
להצטרף לוועדה.

מודר

מאחר ואין מגבלה למספר החברים .דווקא נשמח שיהיו חברים פעילים .אז אני
מ ציע לאשר הרכב הוועדה כך שיתווספו שני החברים מוחמד מסרי ואחמד מלחם.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף מס'  -8אשרור הרכב ועדת הנחות
מודר

כאמור מקודם ,הנושא יועבר לבדיקת היועמ"ש עו"ד אמין מרג'ייה למתן חוו"ד
בנושא.

סעיף מס'  -9אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי בית ספר אלסלאם עפ"י פסק דין
מודר

בעקבות השריפה שהיתה בבי"ס אלסלאם לפני מספר שנים .האירוע קרה בלוח
החשמל .הנזק היה בגלל העשן ששאבו הילדים .היתה תביעה של ועד ההורים.
היה הליך גישור .במאמצים שלי ושל הגזבר -סוכם שהפיצוי יוחזר לבית הספר
ולא לילדים .משרד החינוך ישלם את חלקו ,חברת הביטוח וגם המועצה .אחרי

ויו"ר ההורים .חלק מהשיפוצים שבוצעו בבית הספר היו הכספים הללו בסך של
 300אלש"ח 300 .אלש"ח הנוספים מיועדים לממן פרויקטים ותוכניות חינוכיות
שייבחרו בתיאום עם בית הספר וועד ההורים.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד .תאופיק יצא מחדר הישיבות.
סעיף מס'  -10אישור המלצת ועדת שמות
מוחמד

ערערה 30026

האמת אני מתפלא מכך שהנושא הובא לדיון.

טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :
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אלש"ח חלק המועצה בגובה ההשתתפות העצמית .שכר הטרחה של עורך הדין
הוא בשיעור  -13%פתיחת חשבון ייעודי -כאשר מורשי החתימה הם המועצה

עמוד

מו"מ ארוך הגענו להסכמה 600 -אלש"ח 300 .אלש"ח -ישולמו ע"י משרד החינוך
לבית הספר -ולא תלוי בתביעה עצמה 250 .אלש"ח ישולמו ע"י חברת הביטוח50 .
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הייתי אמורה לקבל את התוצאות הסופיות מלפני שבועיים .רק אתמול .בכל זאת
העברתי את הרשימות והוספתי את הסעיף.

מוחמד

אני רוצה להזכיר .לאור התנגדות אנשי הדת וטענתם להיעדר ייצוג ,למרות
שהוזמן נציג שלהם .הוחלפו שניים מהחברים ונוספו שיך עימאד ושיך טאהר.
בישיבה האחרונה אושר שינוי שמות רחובות בח'ור סקר -לבקשת התושבים .אבל
בעארה -ולבקשת אנשי הדת -חברי הועדה סירבו להביא את ההתנגדויות לדיון.
למרות שצירפנו אותם לוועדה כדי לתת להם להשתתף ולהשמיע את דעותיהם.

מודר

האם היה דיון בהתנגדויות של אנשי הדת בקשר לשמות הרחובות בעארה?

מוחמד

לא.

מודר

יש מספר אפשרויות -להחזיר את ההמלצות לדיון חוזר לוועדה ,וננחה אותם לתת
החלטה בערעורים .או להזמין את המתנגדים לדיון בישיבה מן המנין -שישמיעו
את התנגדותיהם ואז לתת החלטה בנושא.

איאד

מה ההשלכות של דיחוי זה על המועצה?

מודר

יש השפעה על נושא ההסעות ,ועל אזורי הרישום ועוד...

אחמד

אני מציע לבטל את כל השמות ,ולבצע את ההליך מחדש.

מודר

להעביר את כל ההתנגדות לחברי המועצה .לזמן ישיבה שלא מן המנין בנושא.
לזמן את המתנגדים להשמיע את טענותיהם.

סעיף  -11אישור מינוי מנהל ארנונה
מודר

בזמנו ,אם זכור לכם מינינו את גב' אניסה כמנהלת ארנונה .גב' אניסה -לא
מסוגלת לבצע את התפקיד .היא מבקשת תוספות שכר .מבדיקה מול היועץ -אין
אפשרות של תוספת כלשהי .אני מקווה שביום ראשון תהיה לנו תשובה סופית.
גזבר המועצה אין לו זמן לבצע את התפקיד .ההצעה היא שעוזר ראש המועצה-
מר נוואף דעייף -שמטפל בכל נושא הארנונה.

מוחמד

מדובר בתפקיד מאוד חשוב .וצריך שיהיה מישהו עם שכר גבוה.

מודר

גב' אניסה מקבלת שכר גבוה מאוד יחסית בשלטון המקומי.

אמין

מנהל הארנונה הוא פונקציה שמטפל בהשגות לגבי סיווג הנכס או השימוש בו
ועוד .לגב השכר -יש הגבלות בחוק ובהסכמים הקיבוציים.

סאמר

גם אם יוחלט היום -צריך להמתין עד פרסום המינוי ברשומות.

רוואידא

במסגרת המכרז של חברת הגביה -דרשנו שיהיה פקיד שומה .פקיד השומה אמור
לבצע את הבדיקה ויכין את התשובה להשגה בצירוף האסמכתאות -ומנהל
הארנונה רק יאשר או לא .לכן לדעתי מינוי גזבר המועצה כמנהל הארנונה זה
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לבדיקה נוספת מול משרד הפנים.

עמוד

לפי חוו"ד היועמ"ש -מאחר ומדובר במשרת אימון -הנושא בעייתי .הדבר יועבר
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הפתרון הכי נכון.
בצער רב ,הנושא יידחה לישיבה הבאה עד קבלת חוו"ד בענין.

מודר

סעיף  -12אישור פתיחת חשבון בנק נוסף ע"ש בית חט"ב עארה.
רוואידא

מבקשת אישורכם להוספת סעיף חדש .היינו צריכים להוסיף בתחילת הדיון.

מודר

מדובר בפתיחת חשבון בנק נוסף -עבור בי"ס חט"ב עארה .בזמנו אושרה פתיחת
חשבון אחד ,והיום נדרש לאשר פתיחת חשבון שני עבור תשלומי הורים .ההצעה
היא לאשר פתיחת חן נוסף בבנק הפועלים ואישור מורשי חתימה -מנהלת בית
הספר -גב' סימאת יונס ,והמזכירה גב' שורוק ג'והג'אה .חתימת שתיהן בצירוף
חותמת בית הספר תחייב את בית הספר בכל פעולה ו/או התחייבות שיש לה
השלכה כספית.

מוחמד

האם לבי"ס חט"ב ערערה -יש שני חשבונות

נור

כן .לכל בתי הספר יש שני חשבונות.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
הישיבה ננעלה בשעה 19:50
רוואידא יונס

מודר יונס ,עו"ד
ראש המועצה
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עמוד

מנכ"לית המועצה
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