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אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מספר .310105
אישור פרוטוקול ישיבה שמן המניין מספר .310105
שינוי שם המועצה המקומית ערערה למועצה מקומית עארה ערערה.
מינוי וועדה לענייני האישה בערה ערערה.
מינוי החבר גאזי קאסם סגן שני לראש המועצה.
מינוי החבר נאדר יונס נציג המועצה באיגוד ערים וטרינרי שומרון.
מינוי וועדת ערר.
הנחת  4הישיבות האחרונות לוועדת ההנחות הקודמת בפני מליאת המועצה.
אישור פתיחת תב"רים בסך  -₪ 093999111תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת .0105
הגדלת תב"ר מספר  454לשיפוץ בתי ספר בסך .₪ 0509434
אישור וחתימת עותק מחוזה עבודה מכרז מספר  0010105שיפוץ בתי ספר.
מימון חשמל מסגדים.
מתן שמות לרחובות.
אישור להקמת חברה לתועלת הציבור .
רשום ח'ור סקר במשרד הפנים כשכונה משכונות הכפר .
עדכון תב"רים.
דיון בסעיף מספר  8מישיבת שלא מן המניין מספר . 310105
קבלת הצעות (מכרז) לרכישת  03מגרשים לבנייה בערערה.
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מודר יו"ר המועצה

 :שלום עליכם נתחיל בעזרת השם ישיבתנו מס' 010104

סעיף מספר 0

 :אישור פרוטוקול שלא מן המניין מס' 310105

מודר יו"ר המועצה

 :מבקש הצבעתכם ואישורכם.

מוחמד מסרי

 :לפני תחילת הדיון בסעיפים ישנה הערה "לא קיבלתי הזמנה לישיבה דרך
המייל 9האם הדבר נעשה בכוונה? צריך לדאוג לרשום כל המוזמנים לישיבה
בתוך ההזמנה כמו היועץ המשפטי 9מבקר המועצה וכו' 9עליכם לדאוג ולעקוב
אחרי קבלת המוזמנים להזמנה".

מוד יו"ר המועצה

 :אתה צודק 9נדאג לשלוח את ההזמנה כמו שהעולה ולקבל את אישורכם .

גאזי דאר קאסם

 :מבקש שתי דקות לעדכנכם בעבודת וועדת החינוך לאחרונה.

נור גזמאוי

 :מבקש הוספת סעיף כדי לעדכן מורשה החתימה והם ראש המועצה עו"ד מודר
יונס 9גזבר המועצה מר נור גזמאוי 9ובמיוחד לאחר סיום עבודתו של החשב
המלווה ובהתאם לבקשת הבנק הערבי.

החלטה

 :הסכמה פה אחד להוספת סעיף עדכון מורשה חתימה .

מודר יו"ר המועצה

 :משרד הפנים החליט לסיים את עבודתו של החשב המלווה וזאת החל מ
 90.0.0104אין צורך עוד בליווי החשב למועצה 9לכן מבקש אישורכם לעדכן
מורשה החתימה והם יו"ר המועצה עו"ד מודר יונס ת"ז  9139893380וגזבר
המועצה מר נור גזמאוי ת"ז  133384083וע"פ החוק.

החלטה

 :הסכמה פה אחת לעדכן מורשה החתימה והם יו"ר המועצה עו"ד מודר יונס
ת"ז  9139893380וגזבר המועצה מר נור גזמאוי ת"ז  133384083וע"פ החוק.

אמיר מרעי

 :ברצוני לברר לגבי הארנונה 9ומינוי וועדה מחברי המועצה לטיפול בענייני
הגבייה 9ובנוסף לדעת מתי מסתיים החוזה עם חברת הגביה הנוכחית מיגער? .

מודר יו"ר המועצה

 :החוזה עם מיגער היה אמור להסתיים בסוף חודש דצמבר  90105מצאנו לנכון
לתת הארכה עד  950.5.04ההחלטה מקצועית ובהתאם לשיקוליו של הגזבר נור
וכדי לא לשבש את הליכי העבודה 9ניתן לקבוע פגישה ולדון בענייני גביית
הארנונה  9צו ארנונה חדש 9וכו. ..
פניתי לחבר כדי לעזור לנו ולייעץ לנו בעניין צו ארנונה חדש ולפי החוק 9רצוי
מאוד שיתוף פעולה ולעבוד יחד ולמנות חברים לדון בעניין.

נאדר יונס

 :בהזדמנות עם צו ארנונה חדש 9מעוניינים בהקלות 9יש להקל על התושב ובאופן
חוקי.

מודר יו"ר המועצה

 :העניין בטיפול 9ישנו הזדמנות לשמוע דעותיכם והצעותיכם 9להעשרה ניתן גם
להיעזר במועצות האחרות כדי לקבל החלטה נכונה.

נור גזמאוי

 :ע"פ החוק יש לאשר את צו הארנונה חודש לפני תחילת השנה 9אבל לאור
הבחירות שהתקיימו בסוף שנה שעברה נתנה אורכה ע"י משרד הפנים לאישור
צו הארנונה עד שלושה חודשים לאחר תחילת כהונתו בשל ראש מועצה חדשה
.05.0.04

פרג' עקל

 :מתן הקלות לתושב מעודד את התושבים לשלם את החוב 9ובמיוחד אם ישנה
אפשרות לזכות אותם בהנחות בעתיד.

מודר יו"ר המועצה

 :לאחר פגישת שר האוצר עם ראשי רשויות מקומיות ערביות ב  51.00.05סוכם
כי יתנו הקלה בנושא המענק המותנה לשנת . 0105
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נור גזמאוי

 :במגזר הערבי לא קל וקשה לגעת לאחוז גבייה של  981%הנוסחה הקיימת היא
סגירת חובות משנים קודמות וחוב שוטף 9בישיבה האחרונה של מרכז השלטון
המקומי עם שר האוצר יאיר לפיד סוכם לתת מענק מותנה לשנת  0105לאלה
שיעמדו ביעד הגבייה היחסי ברבעון הראשון של שנת  0104השווה . 01%

פרג' עקל

 :אז כדאי שיתחילו חברי המועצה לשלם את החובות.

נור גזמאוי

 :כולם שלמו את החובות חוץ מחבר אחד.

מודר יו"ר המועצה

 :בואו נמשיך לדון בסעיפים :

סעיף מספר 0

 :אישור פרוטוקול שלא מן המניין מספר 310105

החלטה

 :הסכמה פה אחד אישור פרוטוקול שלא מן המניין מספר .310105

סעיף מספר 0

 :אישור פרוטוקול מן המניין מספר 310105

החלטה

 :הסכמה פה אחד אישור פרוטוקול מן המניין מספר .310105

סעיף מספר 5

 :שינוי שם המועצה המקומית ערערה למועצה מקומית עארה ערערה

מודר יו"ר המועצה

 :ראשית ביקשתי את חוות דעתו של היועץ המשפטי מר אמין 9ומהם הצעדים
לצורך ביצוע שינוי השם?
שנית לאחר פנייתנו למשרד הפנים השיבו כי צריך להביא את הנושא בפני
מליאת המועצה ולהעביר את החלטתנו לאישור הוועדה ממשרד הפנים.

נדים מרזוק

 :האם שינוי השם לעארה ערערה משבש הליך הפרדת הכפרים 9אם כן אני בעד
לדחות שינוי השם.

מוחמד מסרי

 :שינוי השם הינו עניין סמלי ולא משבש הליך ההפרדה – לדוגמא באקה וגת.

מודר יו"ר

 :לדעתי אין קשר בין שינוי השם והפרדת הכפרים 9שינוי השם לא מפחית את
הסיכויים להפרדת שני הכפרים.

נאדר יונס

 :אני ביררתי וגילית כי אין קשר בין שינוי השם להפרדת הכפרים 9להזכירכם
עובדה קיימת ישנם  4חברי מועצה מכפר ערה.

גאזי דאר קאסם

 :אני בעד שינוי השם 9הממשלה לא מבטלת הפרדת הכפרים בגלל איחוד
השמות.

מודר יו"ר המועצה

 :אנא אישורכם לשינוי שם המועצה המקומית ערערה למועצה מקומית ערה
ערערה.

החלטה

 :הסכמה פה אחד לשנות שם המועצה המקומית ערערה למועצה מקומית עארה
ערערה.

סעיף מספר 4

 :מינוי וועדה לענייני האישה בכפר עארה ערערה

מודר יו"ר המועצה

 :נבחרו החברים נאדר ומוסטפא אבו הלאל לשבת ולהתייעץ עם הגברת אנהאר
מסארוה כדי לבחור וועדת נשים לענייני האישה בכפר.

איאד מסעוד

 :אני רוצה להצטרף לחברים נאדר ומוסטפא.

נאדר יונס

 :מה לך ולנשים ?

גאזי קאסם

 :ישבנו יחד עם הגב' אנהאר מסארוה ובחרנו את הנציגות הבאות  9גברת נהאיה
ושאחי 9גברת פאטמה מלחם 9גברת סחר מסרי 9סליחה מבקש מהחבר מחמד
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מסרי להזכיר לי בבקשה שם הנציגה האחרונה.
מוחמד מסרי

 :גברת חנין וליד אבו ואסל.

נאדר יונס

 :פרג' הציע עוד נציגה גברת פאתן עקל אשתו של זוהיר עקל 9ניתן להציע עוד
שמות .

גאזי דאר קאסם

 :ישנן דמויות נשיות אשר פעילות ויעילות בקהילה החברתית הניתן להיעזר בהן
או להוסיפן לרשימת המועמדות כמו אום פלאח .

סעיף מספר 3

 :מינוי החבר גאזי דאר קאסם סגן שני לראש המועצה

מודר יו"ר המועצה

 :מר גאזי בקש לדחות את מינויו כסגן שני כעת 9אני מכבד את החלטתו וברצוני
להבהיר זו היי תה יוזמה אישית שלי למנותו כסגן שני וזה לא מן הסתם אלא
מבוססת על שיתוף הפעולה והתמיכה הניתנת על ידיו .ובמהלך הביקורים
שלנו למוסדות החינוך בכפר ראיתי בו אדם המתאים שילווה אותי לטפל
בבעיות החינוך.

גאזי דאר קאסם

 :מודה לך על האימון 9ומבטיח להמשיך בתמיכתי ולטפל בענייני החינוך כנהוג9
בינתיים לא רואה צורך במינויי כסגן שני לראש המועצה .

סעיף מספר 3

 :מינוי החבר נאדר יונס נציג המועצה באיגור הערים הווטרינרי שומרון

מודר יו"ר המועצה

 :נאדר בקש לבטל סעיף זה 9בינתיים אין צורך למינוי נציג מועצה באיגוד הערים
הווטרינרי שומרון 9השאלה למה להישאר שייכים לאיגוד זה 9אני אישית עדיין
לא התאפשר לי לבדוק את הנושא מבחינה החוקית 9ברצוני לדעת מהי
האלטרנטיבה להיות חברים באיגוד ואיך יוצאים ממנו 9ניתן למנות נציג זמני
בעת הצורך כדי להשתתף בישיבות ובפעילות האיגוד עד קבלת ההחלטה
בעניין.

עבד אללה גזמאוי

 :האם ניתן למנות מחלקת התברואה כנציגת המועצה באיגוד?

נאדר יונס

 :ישנו מנהל מחלקת תברואה מר זיאד יונס אשר הוטל עליו הרבה משימות
ובמיוחד מילוי מקומו של סברי זכרונו לברכה 9אני אישית ממוחה בווטרינריה
לכן בחרו בי כנציג המועצה באיגוד הערים הווטרינרי.

נור גזמאוי

 :עד היום אני הוא הנציג של המועצה ובהתאם להחלטת המועצה הקודמת.

מודר יו"ר

 :אבקש הצבעתכם והסכמתכם לביטול סעיף זה ולמנות נציג זמני בעת הצורך
כדי להשתתף בישיבות ובפעילות איגוד הערים הווטרינרי שומרון עד קבלת
ההחלטה בעניין.

החלטה

 :מסכימים פה אחד לבטל סעיף זה ולמנות נציג זמני בעת הצורך כדי להשתתף
בישיבות ובפעילות איגוד הערים הווטרינרי שומרון עד קבלת ההחלטה בעניין.

סעיף מספר 3

 :מינוי וועדת ערר

מודר יו"ר המועצה

 :וועדת ההנהלה בישיבתה האחרונה בחרה את דר מחמד עזב 9עו"ד זיאד שיך
עבד  9ומר בורהאן מרעי כחברי וועדת ערר.

נאדר יונס

 :הבחירה באה בהתאם לקורות החיים ולאחר עיון ברשימת המועמדים יחד עם
היועץ המשפטי.

מוחמד מסרי

 :מי הוא ראש הוועדה?

מודר יו"ר המועצה

 :בחירת הוועדה בא על רקע מקצועי ולפי תנאי הסף המחייבת על ראש הוועדה
להיות עורך דין 9לכן בחרנו בעו"ד זיאד אלשייך עבד יושב ראש הוועדה 9הצורך
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במינוי הוועדה בא לאחר פנייתו של עורך דין ראמי ראבח גזמאוי למנות וועדת
ערער ובמידה ולא יאלץ להתחיל בהליך משפטי.
מוחמד מסרי

 :האם דר' מוחמד עזב יכהן כחבר מועצה 9אסור למנות חבר מועצה כחבר וועדת
ערר.

נאדר יונס

 :בינתיים דר' מוחמד עזב לא מכהן חבר מועצה ובמידה וכן יש למנות מישהו
במקומו כחבר וועדת ערר.

מודר יו"ר המועצה

 :מבקש אישורכם למינוי וועדת ערר ובראשה עו"ד זיאד אלשיך עבד 9חבריה דר'
מוחמד עזב  9מר בורהאן מרעי ובתנאי לאחר אישורו של היועץ המשפטי .

החלטה

 :הסכמה פה אחד למינוי וועדת ערר ובראשה עו"ד זיאד אלשיך עבד 9חבריה דר'
מוחמד עזב  9מר בורהאן מרעי ובתנאי לאחר אישורו של היועץ המשפטי.

סעיף מספר 8

 :הנחת  4הישיבות האחרונות לוועדת ההנחות הקודמת בפני מליאת המועצה

מודר יו"ר המועצה

 :אבקש מנור להבהיר

נור גזמאוי

 :חברי הוועדה הקודמת אשר מונו ע"י משרד הפנים דנו בהרבה בקשות הנחה9
רובם נדחו  .לפעמים נאלצנו לעבוד מ  3-3שעות בישיבה האחת כדי לדון
בבקשות ההנחה.
לדוגמא :
בישיבת הוועדה מיום  0.4.0105דנו ב  30בקשות ואשר מוינו :
 00מבקשי הנחות של זכאים בפוטנציה מטעמי נזקקות.
 0מבקשי הנחות ששיעור ההנחה שנקבע להם תואם את הכללים.
 44מבקשי הנחות שלא זכאים להנחה -נדחו מחסור בתיעוד
 3מבקשי הנחות של זכאים בפוטנציה זכאים שלא קיבלו
בישיבת הוועדה מיום  8.0.0105דנו ב  31בקשות אשר מוינו :
 0מבקשי הנחות של זכאים בפוטנציה שלא קיבלו הנחה.
 4מבקשי הנחות עפ"י חוק שהיו צריכים לקבל הנחה אוטומטית בארנונה אך
לא טופלו (אי מיצוי זכות).
 09מבקשי הנחות שפוטנציה הפחתה בשיעור ההנחה.
 04מבקשי הנחות ששיעור ההנחה שנקבע להם תואם את הכללים.
 4מבקשי הנחות לשנים קודמות הוועדה לא מוסמכת למחוק חובות משנים
קודמות להעביר את הבקשות הנ"ל לגזבר.
 0מבקשי הנחות שעליהם להשלים מידע – מחסור בתיעוד.
בישיבת הוועדה מיום  3.0.0105דנו ב  88בקשות ואשר מוינו:
 3מבקשי הנחות עפ"י חוק שהיו צריכים לקבל הנחה אוטומטית בארנונה אך
לא טופלו (אי מיצוי זכות).
 08מבקשי הנחות של זכאים בפוטנציה שלא קיבלו הנחה.
 04מבקשי הנחות שפוטנציה הפחתה בשיעור ההנחה.
 3מבקשי הנחות ששיעור ההנחה שנקבע להם תואם את הכללים.
 0מבקשי הנחות שלא זכאים להנחה – נדחו.
 53בקשות לאחר מיון מוקדם בהן הוועדה מוצאת שחסר מידע.
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בישיבת הוועדה מיום  00.0.0105דנו ב  013בקשות אשר מוינו:
 50מבקשי הנחות של זכאים בפוטנציה שלא קיבלו הנחה.
 0מבקשי הנחות ששיעור ההנחה שנקבע להם תואם את הכללים.
 5מבקשי הנחות שלא זכאים להנחה – נדחו.
 03מבקשי הנחות שבפוטנציה הפחתה בשיעור ההנחה.
 3מבקשי הנחות שלט זכאים להנחה – נדחו (מחסור בתיעוד)
 43בקשות לאחר מיון מוקדם בהן הוועדה מצואת שחסר מידע.
הוועדה דנה במחיקת חובות לשנים מלפני  0101ובמיוחד  0119 0118וזאת לאור
חוות הדעת של היועץ המשפטי 9ובשנת  0105התקיימו  9ישיבות .לפעמים
באותו חודש נאלצנו לקיים שתי ישיבות .רוצה להבהיר שאני מביא את
הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה לא לצורך אישור מליאת המועצה אלא רק
לצורך הודעה והנחתם על שולחן המליאה.
אמיר מרעי

 :האם ישנו נוהל לקביעת מספרי ומועדי הישיבות? 9או לפי לו"ז מסוים?.

נור גזמאוי

 :קובעים ישיבות לפי הביקוש והצורך 9ולאחר הכנת הוועדה לרשימת הבקשות

מוחמד מסרי

 :מהו סכום ההנחה?

נור גזמאוי

 :הסכום קטן 9ישנן הרבה בקשות שעדיין לא דנו בהן.

אמיר מרעי

 :לכן מצפה לנו הרבה עבודה.

נור גזמאוי

 :אין בקשות שלא דנו בהן עבור השנים  90105 – 0101בעיות הגבייה היו בשנים
 0119ולפני 9אין שום כוונה לדון בחובות לפני .0118

אמיר מרעי

 :הניתן לחזור לשנת ?0113

נור גזמאוי

 :עד 0118

סעיף מספר .9

 :אישור פתיחת תב"רים בסך  -₪ 093999111תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת
0105

מודר יו"ר המועצה

 :נותן זכות הדיבור לנור

נור גזמאוי

 :במסגרת תקציבי הפיתוח לשנת  0105אושר ע"י המחוז סכום של ₪ 091999111
שמחולק ל סך  ₪ 9539111לשיקום כבישים וסך  ₪ 0349111מגרש משולב .
לאור הדרישות לריפוד הכבישים בערה וערערה מבקש לאשר פתיחת תב"ר על
סך  ₪ 094539111אשר ימומן כדלקמן:
 ₪ 9539111ממענק הפיתוח של משרד הפנים 9וסך  ₪ 3119111יתוקצב מהעודף
הנצבר בתקציב השוטף לשנת  .0105כמו כן אני מבקש אישור פתיחת תב"ר
חדש על סך  ₪ 0349111שיקום מגרש משולב 9אשר ימומן כולו כחלק ממענק
הפיתוח של משרד הפנים לשנת .0105

פרג' עקל

 :האם חובה לחלק את התקציב לפי שהוזכר 9לדעתי ישנם נחיצות בתחומים
אחרים לטיפול.

נור גזמאוי

 :יש לציין שהתב"ר אושר מחודש פברואר  9 0105במהלך תקופה זו הוגשו מספר
הצעות –כגון הקצאת סכום לבניית מועצה מקומית חדשה דבר אשר לא אושר
בהתחלה ונתקלנו במספר מכשולים דוגמת הדוחות שהגיש מאלק עמרור \
דוחות בטיחות בניינים...
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הייתה ישיבה במחוז חיפה אשר הוחלט בה הקצבת  31%מתב"ר  0105לפיתוח
בעארה ו  51%לפיתוח בערערה – ולכן ישבתי עם ראש המועצה דאז 9מהנדס
המועצה  9ממלא מקום ראש המועצה  9סגן ראש המועצה  9ומנהל מחלקת
תחזוקה לבחירת הכבישים שצריכים ריפוד – לשים לב שחלוקת התקציב
אושרה רק לפני  5שבועות.
מודר יו"ר המועצה

 :עקרונית יכולים לאשר תקציב לריפוד הכבישים ולאחר מכן קביעת יום לעיון
ביחד במפת עארה וערערה לצורך הצעת הכבישים אשר צריכים ריפוד 9אני
ביקשתי מתאופיק ממלא מקומי ורג'א מסעוד לערוך בדיקת שטח לוודא מצב
הכבישים והתברר שיש צורך בריפוד הכבישים ב ח'ור סקר 9כניסת ערערה
המערבית דרך ברטעה 9ומספר כבישים בעארה.

פרג' עקל

 :מעדיף קביעת ישיבה מיוחדת לבדיקת שמות הכבישים המוצעים  9אני מציע
מציאת פתרון לבעיית תעלות ניקוז המים שנמצאות ליד ביתו של אחמד עאיש
מרזוק  9המצב מסוכן שם.

מודר יו"ר המועצה

 :שמח לעדכנכם כי סוכם עם תאגיד מי עירון להשתתף בריפוד הכביש שמחבר
שכנות אלמסקה עם עארה.

מודר יו"ר המועצה

 :מבקש אישור תב"ר ריפוד כבישים בשווי  9 ₪ 094539111ואישור תב"ר פיתוח
מגרש הכדורגל הקטן בשווי  ₪ 0349111וקביעת ישיבה מיוחדת לבחירת
הכבישים שצריכים ריפוד .

החלטה

 :הסכמה פה אחד אישור תב"ר ריפוד כבישים בשווי  9 ₪ 094539111ואישור תב"ר
פיתוח מגרש הכדורגל הקטן בשווי  ₪ 0349111וקביעת ישיבה מיוחדת לבחירת
הכבישים שצריכים ריפוד.

סעיף מספר .01

 :הגדלת תב"ר מספר  454לשיפוץ בתי ספר בסך .₪ 0509434

מודר יו"ר

 :מבקש מנור להבהיר

נור גזמאוי

 :היה מכרז לשיפוץ בתי הספר בשווי  ₪ 3119111אשר ביצע המהנדס מוסא יונס 9
בהתאם לבקשת מחלקת ההנדסה שראה שיש צורך בהמשכיות השיפוץ
והפיתוח בבתי הספר לכן מבקש הקצאת סכום נוסף בשווי  ₪ 0509434אשר
יתוקצב מהעודף הנצבר של התקציב השוטף לשנת .0105

איאד מסעוד

 :יש צורך בהמשך שיפוץ בתי הספר במיוחד לאור הביקורים ובדיקות השטח
אשר ביצענו 9והבקשות של מנהלי בתי הספר והבעיות שסובלים מהן חלק
מהמוסדות החינוכיים כגון בעיית הבטיחות בבי"ס טאהא חוסיין...

נור גזמאוי

 :הסכום הנ"ל נופל במסגרת  03%מסכום המכרז עם הקבלן 9ובכך אנו לא
מחויבים לצאת במכרז חדש.

פרג' עקל

 :נחוץ לעיין בחלוקת תקציב הפיתוח של בתי הספר  9ישנו צורך בפיתוח מבני
בתי הספר טאהא חוסיין ותיכון ערערה ...

מודר יו"ר המועצה

 :לאחר הביקורים שלנו  9עבדנו על הכפלת והוספת יחידות האמפייר בבתי הספר
והשגת טופס  4לבי"ס טאהא חוסיין 9בי"ס אלהלאל עארה וכך גם השגת אישור
זמני לבטיחות בבתי הספר.

פרג' עקל

 :יש לעבוד על השגת אישור בצורה יסודית לפתרון בעיית הבטיחות בבתי הספר.

מודר יו"ר המועצה

הייתה הצעה להגדלת מספר הכיתות ובניית מבנה נוסף בבי"ס טאהא חוסיין 9
אבל השגנו אישור לבניית בי"ס חט"בבעארה  9ופיתוח אלמנאר  .לגבי טאהא
חוסיין הנושא עדיין בבדיקה וצריך ישיבה נוספת במשרד החינוך.
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פרג' עקל

 :הניתן לשכנע את משרד החינוך בעריכת שינויים בחלוקת התקציב בין בתי
הספר ?

תאופיק דעייף

 :יש לנצל את ההזדמנויות ולא לפספס תקציב מאושר.

גאזי דאר קאסם

 :חוזר ואומר בי"ס טאהא חוסיין עדיין בבדיקה במשרד החינוך.

פרג' עקל

 :ברצוני להפנות את תשומת לבכם לתופעת הרשמת תלמידים בתי ספר שלא
באזור מגוריהם.

נור גזמאוי

 :כל בקשה לשינוי בהקצאת התקציב הלא מוצע מלווה בדחיה.

מודר יו"ר המועצה

 :לידיעתכם בדיקת יסודות טאהא חוסיין עולה למועצה סכומים נכבדים.
מבקש הסכמתכם להגדלת תב"ר מספר  454לשיפוץ בתי ספר בסך ₪ 0509434

החלטה

 :הסכמה פה אחד להגדלת תב"ר מספר  454לשיפוץ בתי ספר בסך ₪ 0509434

תאופיק דעייף

 :מבקש הפסקה  9יצא בשעה 09:01

סעיף מספר .00

 :אישור וחתימה על עותק מחוזה העבודה למכרז  0010105לשיפוץ בתי הספר.

נור גזמאוי

 :היה מכרז לשיפוץ ופיתוח בתי הספר אשר ביצע וסיים המהנדס מוסא יונס 9
נהוג חתימת חוזה\ הסכם בין המועצה למהנדס המבצע בשלושה עותקים אבל
לצערנו לא מצאנו חוץ מעותק אחד ולא חתום 9לכן חייבים לאשר חתימה על
העותק מחוזה העבודה למכרז 0010105לשיפוץ בתי הספר.
חזרתו של תאופיק

החלטה

 :אישור והסכמה פה אחד לחתימה על עותק מחוזה עבודה למכרז מספר 0105\00
לשיפוץ בתי הספר.

סעיף מספר .00

 :מימון חשמל מסגדים

מודר יו"ר המועצה

 :מבקש ממר נדים בעל ההצעה לדון בבקשתו

נדים מרזוק

 :דנים ומטפלים בהרבה פרויקטים אולם לצערי אין למסגדים אפילו התייחסות
מזערית 9ישנן הוצאות חשמל 9מים  9חומרי ניקוי 9מגבונים וכדו ...יש צורך
בהקצאת תקציב לכיסוי לו חלק מההוצאות.

מוחמד מסרי

 :עשיתי תחקיר באחד המסגדים ומצאתי שממוצע חשבוניות החשמל לחודשיים
נע בין .₪ 09311-09011

מודר יו"ר המועצה

 :מבחינה חוקית אפשר לתמוך במסגדים רק דרך וועדת תמיכות אשר מורכבת
מאנשים מקצועיים (מזכיר המועצה 9גזבר המועצה 9והיועץ המשפטי ) והתמיכה
חייבת לעבור דרך גוף משפטי רשום ותקין 9ניתן למנות אנשים לעשות סקר
לגבי ההוצאות בכל המסגדים ולאחר מכן להציע הסכום הדרוש למימון.

נאדר

 :ניתן לסבסד מסגדים רק במידה ולא היו גורמים חיצוניים או אחראים בתמיכת
מוסדות דתיים 9ובנוסף יש לקחת בח-ן תופעת שימוש היתר בחשמל והפעלת
מזגנים ללא ביקורת ובזבוז המים לפעמים 9אני אישית אדאג לאספקת המים
דרך עמותת אלאמל

מוחמד מסרי

 :אבל מנגד ישנה תופעה מעצבנת של ניצול ימי שישי לקיבוץ נדבות ותרומות
למימון מסגדים.

גאזי דאר קאסם

 :אני תומך במסגדים ומימונם ומוכן לשתף פעולה עם נדים לשם הקמת עמותה
מאוחדת לכל המסגדים בכפר  9אין צורך בציון סכומים כרגע.
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איאד מסעוד

 :אני מציע הקצאת סכום של  ₪ 09311דו חודשיים בלבד.

פרג' עקל

 :אבל לא לשכוח את השוני בשטחי המסגדים ומספר המזגנים וכדו...

מודר יו"ר המועצה

 :ניתן לערוך תחקיר כולל ולאסוף נתונים אודות הוצאות המסגדים במשך
השנתיים האחרונות ובהתאם ניתן לקבוע סכום מוצע למימון המסגדים.

אמין יוע"מ

 :להבהרה  9ישנו נוהל שעובדים לפיו והוא קביעת סכום מסוים לכלל הפעילויות
במועצה שיש לבצע ובתוכן מימון מסגדים ואז לפרסם 9הגשת בקשה לתמיכה
בפעילויות 9ועדה מומחית תבדוק ואז מאשרים ומשם נתינת הסמכויות למועצה
לחלק את הסכום על הפעילויות.

אחמד מלחם

 :כלל חשוב אסור לדון ולסבך עניינים כאלה  9ניתן לשלם בהתאם לחשבוניות.

אמין יו"מ

 :להזכירכם לא ניתן לתמוך אלא דרך גוף חיצוני \ לא שייך למועצה המקומית
"עמותה"

נור גזמאוי

 :הנושא אינו חדש היו ניסיונות לתמיכה מ – 0100והפתרון היה בקשת התמיכה
דרך גןף ידוע\עמותה ידועה-כעמותת מסגד אלנואטיר או אלזיתונה – היה
ודיברנו איתם לאיחוד המסגדים והשגת התמיכה הנדרשת ועדיין מחכים –
מצטרף לאבו פתחי אין צורך בקביעת הסכום עכשיו.

מלחם אחמד

 :למה מימון מסגדים  9שמירת וניקוי בתי עלמין במגזר הערבי באים על חשבון
תקציב אחר או דרך העמותות ( למה משרדי המדינה לא נותנים את הרשות
וההיתרים)

מודר יו"ר המועצה

 :בטח שמעוניינים לתמוך במסגדים – יש לסיים את התחקיר ולהגיש את
הנתונים העדכניים לגזבר נור – בסוף מבקש הקמת ועדה לתמיכה במסגדים –
והקצאת הסכום המוצע למימון המסגדים יבוא תוך כדי אישור התקציב לשנת
.0104

נדים מרזוק

 :אלוהים יברך אותך.

החלטה

 :הסכמה פה אחד להקמת ועדה לתמיכה במסגדים – הקצאת הסכום המוצע
למימון המסגדים יבוא תוך כדי אישור התקציב לשנת .0104

סעיף מספר .05

 :שמות רחובות

מודר יו"ר המועצה

 :נותן את רשות הדיבור לנדים

נדים מרזוק

 :חיוני לתת שמות ומספרים לרחובות הכפר וזאת להקלה על אמבולנסים להגיע
לכתובת הנכונה בזמן הנכון כך גם הדואר וכדו...

מודר יו"ר המועצה

 :מישהו מעוניין להוסיף ?

גאזי דאר קאסם

 :אני בעד הרעיון ורואה בזאת יוקרה מסוימת – יש אפשרות להקים ועדה
עממית לבדיקה ושמיעת הצעות ומשם להמליץ ולבחור שמות מתאימים
לרחובות.

אמיר מרעי

 :הצעה מצוינת וחיונית  9דרך אגב ישנה ועדה ארצית חבר בה אכרם ג'זמאווי
אפשר להתייעץ ולהיעזר בו.

נאדר יונס

 :הצעה מקובלת בתנאי מניעת קריאת רחובות בשמות פרטיים אפשר לבחור
שמות מקומות-היסטוריה.

עבד אללה גזמאוי

 :מסרב לקרוא לרחובות בשמות פרטיים מהכפר
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מודר יו"ר המועצה

 :אישור השמות ייקח המון זמן לכן עקרונית מבקש לאמץ את הרעיון ומינוי
ועדה מעקב לפרויקט

החלטה

 :הסכמה פה אחד באימוץ הצעה לנתינת שמות לרחובות  9ומינוי ועדה (אבו
פתחי-מקדאד-נדים-אמיר) והעזרות באנשים מהכפר שביכולתם להתנדב ולעזור
במעקב אחר הפרויקט .

סעיף מספר .04

 :אישור על הקמת חברה לתועלת הציבור

מודר יו"ר המועצה

 :נותן את רשות הדיבור לנור שיבהיר לנו את הסעיף

נור גזמאוי

 :ישנו שיתוף פעולה בין משרד החינוך ומשרד הרווחה להקמת מרכז לטיפול
בילדים ונוער בסיכון 9תכנית זו הייתה נקראת שמיד והוחלף השם ל  531מעלות
תכנית זו פיילוט לשיתוף פעולה בין שתי הרשויות ערערה ובסמה ובשנת 0100
התקבל תקציב של  ₪ 5319111להכנת מרכז לטיפול הגיל הרך .הבניין הוכן
והיום הוא פעיל ליד בי"ס תיכון בערערה.
המשרדים הממנים אישור תקציב לתוכנית לשנים עד  0103ואנו מתכוונים
להרחיב את השירות גם לילדים עד גיל  .08ע"מ להרחיב את השירות ישנו צורך
והסכמה ע"י ראשי המועצות הקודמים ומנהלי מחלקת החינוך בשתי הרשויות
להקמת חברה לתועלת הציבור "חלץ" שתטפל בעניין המרכז הזה וישנו צורך
דחוף לאישור החלץ שכבר אנו עובדים על הקמתה יותר משנה 9ע"מ לא
להפסיד את התקציב מהמשרדים הממנים .בעלי המניות בחברה הם ראשי
המועצות של ערערה ובסמה גזברי המועצות 9שני המזכירים 9ושתי הרשויות .
ישנו תנאי שמנהל הפרויקט יהיה מערערה וישנה מנהלת שנבחרה ע"י מכרז
גברת סונדוס סייף אשר עלויות העסקתה ימומנו ע"י המועצות ערערה ובסמה
לפי  34 9 33בהתאמה.
לחברה ימונה דירקטוריון אשר ינהל ויתפעל את הפרויקט הזה.

מוחמד מסרי

 :האם נבחרו חברי מועצת ההנהלה?

נור גזמאוי

 :מועצת ההנהלה מורכבת מגזברי הרשויות  9מנהלי מחלקת החינוך 9שני
היועצים המשפטיים ומבקר הפנים למועצה מקומית ערערה  ، 9משרדי
הממשלה אישרו תקציב לשנים  0104עד  0103על סך  ₪ 091959311לכל שנה9
אשר הרשות ערערה משתתפת בסך  ₪ 0090319111כל שנה להפעלת המרכז
והכנת פעילויות נער בסיכון

מוחמד מסרי

 :האם יש לכם מושג לגבי מספר התלמידים בפיילוט זה.

גאזי דאר קאסם

אנו נכין חוברת כוללת כל האינפורמציה הנדרשת.

נור גזמאוי

 :מבקש הסכמה על הקמת החברה לתועלת הציבור.

החלטה

 :הסכמה פה אחד על הקמת החברה לתועלת הציבור

סעיף מספר .03

 :רישום ח'ור סקר במשרד הפנים כשכונה משכונות ערערה

מודר יו"ר המועצה

 :המורה יוסף קבהא הגיש בקשה למועצה המקומית לרישום ח'ור סקר כשכונה
משכונות ערערה להקלת כתובות הדואר – לפי הוראות משרד הפנים יש לביא
את הבקשה לישיבת המועצה המקומית לקבלת החלטה.

אחמד מלחם

 :ישנם סיכונים בביצוע ויישום בקשה כזו – העניין רחוק מכך – ח'ור סקר כפר
ישן שהיה שייך בעבר למחוז ג'נין – לעומת עארה ערערה שייכות למחוז חיפה
– בנוסף ח'ור סקר כפר עצמאי אוטונומי ויש לה כניסה מיוחדת לה דבר
שיגרום לאיבוד הזהות
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נאדר יונס

 :אני מבין את נקודת מבטו של אבו אנס במיוחד במה שקשור בכביש  33שיוצא
ממנו כניסת הכפר.

מודר יו"ר המועצה

 :המצב הקיים היום ח'ור סקר שכונה משכונות ערערה ומקבלת שירותי המועצה
כמו כל שכונות הכפר.

אחמד מלחם

 :מבקש דחיית קבלת ההחלטה

נור גזמאוי

 :הדואר היום הינו חברה מסחרית אשר ביכולתה והאינטרס שלה פתרון העניין
– הכפר נמצא תחת שלטון ערערה.

נאדר יונס

 :אני בעד הסברת הנושא כפי שנזכר לתושבי ח'ור סקר או זימון המורה יוסף
להתייעצות ועדכונו בדעות השונות.

מודר יו"ר המועצה

 :ובכן מבקש הסכמה לדחיית הדיון בנושא רישום ח'ור סקר כשכונה משכונות
ערערה

القرار

 :הסכמה פה אחד על דחיית הדיון ברישום ח'ור סקר כשכונה משכונות ערערה

סעיף מספר .03

 :עדכון תב"רים

נור גזמאוי

 :אבקש אישורכם לעדכון התב"רים הבאים:
א .תב"ר  595ציוד וריהוט לבתי ספר  :התב"ר הנ"ל הינו על סך ₪ 5319111
אשר ימומן כולו ע"י מפעל הפיס לאור הדרישות אנו חייבים להגדיל את
התב"ר בסכום של  ₪ 539111אשר יחולק על המעבדות של בתי הספר
כדלקמן :
בי"ס אלנהדה  ₪ 009111עארה ב  ₪ 019111אלסלאם ₪ 049111
הסכום הנ"ל יתוקצב מהעודף הנצבר מהתקציב השוטף לשנת .0105
ב .תב"ר  413בניית גני ילדים אלדהראת מערב :לאור בקשות שהגשנו למשרד
החינוך אושר לנו סכום נוסף על סך  ₪ 359383על כן אבקש לעדכן את
התב"ר כהגדלת הכנסות (סעיף מספר  )0114130300והוצאות (סעיף מספר
 )0114130331על סך .₪ 359383
ג .תב"ר  404הקמת מעבדת מדעים חט"ב  :הנ"ל תוקצב ע"י המועצה בסך
 ₪ 0019111ומבקש להגדיל בסך  ₪ 049111אשר יתוקצב מהעודף הנצבר
בתקציב השוטף לשנת .0105
ד .תב"ר  453פעולות בטיחות בדרכים  : 0105במסגרת התקציב לשנת 0105
קיבלנו תקציב לחלק א מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים על סך
 ₪ 549111שהם  81%מהתקציב וסך  ₪ 8311שהם  01%מהתקציב אשר
ימומנו ע"י המועצה .לאחרונה נתקבל אישור לחלק ב על סך ₪ 509311
אשר  %81ימומנו ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ₪ 039111
והשאר  ₪ 39311ימומנו ע"י המועצה.
אבקש אישור המועצה על הגדלת התב"ר בסך  509311ש"ח שימומן בחלקו
 81%ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ו  01%ע"י המועצה העודף
הנצבר של התקציב הרגיל לשנת 0105

החלטה

 :הסכמה פה אחד לעדכון התב"רים בסעיפים לעיל א -ד.

סעיף מספר .03

 :דיון בסעיף מספר  8ישיבה שלא מן המניין 310105

אחמד מלחם

 :לאחר ההצבעה על הסעיף לא משוכנע בזכאות סעיף זה לסכום המוקצב

מודר יו"ר המועצה

 :למה לדון בנושא זה בישיבת המועצה  9אתה יכול לפנות לגזבר ולדון בסעיף
לעומק .מבקשים מאבו אנס לדבר על הסעיף הבא
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סעיף מספר 08

 :קבלת הצעות (מכרז) לרכישת  03מגרשים לבנייה בערערה

מלחם אחמד

 :מבקש הספקת אינפורמציה אודות המכרז

מודר יו"ר המועצה

 :מטרת המכרז העזרה לזוגות צעירים מחוסרי דיור– בהתחלה שווי המכרז
לפיתוח המקום הגיע ל  ₪ 9119111לדונם 9הסכום גבוה מאד ולא כולל טיפול
בהוצאות נלוות ( חיובים 9היטלים והוצאות פיתוח פינוי מגרש 9מתח גבוה
וכדו – )...ביקשנו הבהרה – ראינו במכרז כלא הוגן תנאיו ועלויות הפיתוח
אינם ראליים -הצעת הרשות המקומית בדיקת המכרז בניסיון להורדת עלות
הפיתוח ומציאת חוק עזר אחר שיאפשרו לתושבי הכפר להתמודד בו – מועד
אחרון להשתתפות במכרז 01.0.0104

סאמר סעד

 :עוזב את הישיבה

אחמד מלחם

 :המכרז מיועד ל מחוסרי בית – ביהמ"ש סירב בעבר לשמוע -אבו חסן  9לא
הסכים על ההורדה והקצאת המכרז לתושבי הכפר בלבד – המכרז הינו פומבי
פתוח לכלל הציבור חסרי דיור – בקשה ראשונה הקפאת המכרז -אפשרות
העמידה במכרז הבא – בדיקה מסודרת נכונה

גאזי דאר קאסם

 :יש לדעת איזה מוסדות וגורמים ביכולתם לעזור ולתמוך בהורדת עלות הפיתוח
 9והקלת תנאי המכרז כמו מרכז הרשויות המקומיות

מודר יו"ר המועצה

 :אכן הוגשה בקשה לדחיית המכרז בכדי שיתאפשר לרשות המקומית לעבוד על
הקלת התנאים ועלויות הפיתוח.

הישיבה הסתיימה בשעה 00:01

נור גזמאוי

עו"ד מודר יונס

ממלא מקום מזכיר המועצה

ראש המועצה המקומית ערערה

עורכת פרוטוקול :

סאמייה
מנהלת זמנית לשכת ראש מועצה
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