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ן לא פרוטוקול מישיבת המועצה ש   09/2019מן המני

 18:00בשעה  16/12/2019 שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים

 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס  ראש המועצה מר מודר יונס

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   מ"מ ראש המועצה מסעוד מר וג'יה

 גזבר המועצה מר איחסאן כעביה  סגן ראש המועצה מר כמאל מלחם

 מהנדס המועצה מר מחמוד עיסא  חבר מועצה מר מחמוד כבהא

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  חבר מועצה מר לואיי מסעוד

    חבר מועצה מר חכים יונס

  נעדרו:  מועצהחבר  מר מואנס ושאחי

 עוזר ראש המועצה דעייףמר נוואף   חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

 י. למעמד האישה גב' אנהאר מסארווה  חבר מועצה מר בלאל עקל

    חבר מועצה מר מוחמד מרעי )חמאדה(

    חבר מועצה מר מוחמד מסארווה

    חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל

    חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

    חבר מועצה מר  עאמר ג'זמאוי

 

 :על סדר היום

 אישור הוספת סעיפים חדשים: .0

 .עומס התנועה בצומת עארה, הצעות ופתרונות .0.1

, סניף ערערה .0.2 הכנסות  -אישור פתיחת חשבון בנק ייעודי בבנק לאומי

.  מהפיקוח העירוני )אכיפה(

לפי רשימה שתועבר  -31/12/2019סופיים ליום  אישור סגירת תב"רים .0.3

 בהמשך.

 שכונת אלשורוק. .0.4

 מסגדים. -אישור המלצות הועדה המקצועית לתמיכות .1

מינהל התרבות(, בסך של  -)תקנת סל"ע 2019פסטיבל תרבות  -אישור תב"ר חדש .2

₪,  182,953משרד התרבות והספורט בסך של  -מקורות המימון₪.  201,248

 ₪. 18,295( בסך של 1.824.470.782)סעיף  2019הרגיל השתתפות התקציב 

יזום .3 י  354-0757815)ח'ור סקר( מספר  מפורטת תכנית וקידום אישור  נו ינה שי שעני

 ציבור ושטח מערך דרכים מסחר, מגורים, עירוני, לפיתוח מחקלאי קרקע ייעוד

 בהמשך. צורףשי כלולים בתשריט העקרוניים שגבולותיו למתחם
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 .09/2019מן המנין שלא ח את הישיבה אני פות -אלסלאם עלאיקום מודר

.0תחילה אני מבקש הוספת סעיפים חדשים )סעיף  מודר ) 

 אני ביקשתי להוסיף סעיף של חיבור השכונה בעארה לרשת הביוב. עאמר

 הנושא הוא באחריות התאגיד.  מודר

ן  עאמר לי אפשרות להתחבר פניתי לתאגיד. התאגיד החזיר אותי למועצה, כי אי

לרשת הקיימת. התאגיד צריך מערך כבישים )מלמטה( כדי להעביר את 

 קווי הביוב.

אני מציע שתתאם ישיבה עם מהנדס המועצה, ומנכ"ל התאגיד לבדיקת  מודר

.. . 

 (, כולם במקשה אחד?0אני מבקש הוספת סעיפים חדשים )סעיף  -שוב מודר

  אברהים

 הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד. 0.3 – 0.1להוספת הסעיפים ההצעה 

  

 מסגדים. -אישור המלצות הועדה המקצועית לתמיכות 1סעיף 

 11תמיכות למסגדים.  2019מליאת המועצה אישרה במסגרת תקציב  רוואידא

 , הגישה עמותת אלצקר2019ש"ח. בתחילת  20,000מסגדים, כל אחד 

בקשה לתמיכה עבור כל המסגדים. הועדה המקצועית לתמיכות )מנכ"ל, 

גזבר ויועמ"ש( בישיבתה מיום חמישי, ממליצה לאשר את התמיכה, 

, שכן במסגרת 31/12/2018בכפוף להמצאת מאזן בוחן עדכני ליום 

 .30/06/2018הבקשה הוגש מאזן בוחן הנכון ליום 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

מינהל התרבות(,  -)תקנת סל"ע 2019פסטיבל תרבות  -אישור תב"ר חדש 2סעיף 

משרד התרבות והספורט בסך של  -מקורות המימון₪.  201,248בסך של 

( בסך 1.824.470.782)סעיף  2019השתתפות התקציב הרגיל ₪,  182,953

 ₪. 18,295של 

ידי מנהל  אנחנו התכוונו לבטל את הסעיף, כיוון שטרם אושר מודר לנו על 

תה דרישה להעביר את יהתרבות והספורט. יש הרשאה תקציבית, אך הי

התוכנית חודש לפני תחילת הפרויקט. התבשרנו היום שמכיוון שהיו 

נויים לעומת התוכנית המקורית, ובשל העיתוי, התוכנית לא אושרה.  שי

אני מבין שיש תנאים והמינון של הפעילויות מוכתב בקול קורא, אבל  בלאל

 לדעתי עדיין יש מקום לעשות חשיבה מחדש לגיוון התוכניות. 

 הנושאים נבחנו בעבר, והתברר כי אין לנו אפשרות לשנות. מודר

 , בכפוף לקבלת אישור מהמשרד.ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד
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 354-0757815)ח'ור סקר( מספר  מפורטת תכנית וקידום יזוםאישור  3סעיף 

ינה שינוי ייעוד , לפיתוח מחקלאי קרקע שעני  מסחר, מגורים, עירוני

כלולים  העקרוניים שגבולותיו למתחם ציבור ושטח מערך דרכים

 שיצורף בהמשך. בתשריט

 הצעה להצבעה: מודר

כיזם נוסף לתכנית וזאת לאחר  ההרשות המקומית מאשרת הצטרפות"

, שטחי הסבריו של עורך התכנית לגבי אחוזי ההפקעהאת ששמעה 

כל המתחם בשלמותו באופן את ת שמאזנים יהשלדהציבור שבתכנית 

ובכפוף להכללת החלקה הגובלת  תחמיתשנותן מענה ברמה שכונתית ומ

( ובכפוף לתיקון התכנית בהתאם 46מכיוון דרום מזרח )חלקה מס 

, הנחיות מהנדס הרשות לגבי תיקון המיקום של ההסתעפות מהעוקףל

ובכפוף להסכמת כל הבעלים  ,' מהעוקף3תיקון והרחבת זווית דרך מס' 

  "הסכמה מלאה של המועצה תקבלמחייב שינוי . כל של החלקות

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

לפי רשימה  -31/12/2019סופיים ליום  אישור סגירת תב"רים .0.3 

 שתועבר בהמשך.

הומלץ על סגירתו ליידעכם כי תב"ר שאין בו תנועה לתקופה ארוכה  איחסאן

יוחזר כסף מתב"רים אלה ומגדיל את  ותיוג למערכת הכספים אשר בכך 

 בכדי לממן ההכנסה של המועצה או מעבירים לתב"רים אחרים

 ממנים?זה מהלך תקין שלא  וגיה

 ?444מה עם תב"ר מס' חסיב 

 הגרעון בתב"ר זה נסגר  איחסאן

 אפשר לבקש מסמכים של אפשר לבקש מסמכים של תב"ר מסוים ? חסיב 

 כן זכותך מודר

 אפשר להצביע?

 פה אחד-הסכמה 

 עומס התנועה בצומת עארה, הצעות ופתרונות. .0.1 

 אך הוא היה בחו"לליצור קשר עם קובי במשך הימים האחרונים  ניסיתי מודר

 צריך לפתוח עוד כניסה לכפר

ג'יה וגם לקצר זמן המתנה  65צריך להרחיב את הכביש ובקש ממהנדס כביש  ו

 באור אדום.

 צריך שני נתיבים בלאל
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מחמוד 

 עיסא

בינתיים יש הצעה שנשפר את הכביש שבסוף הכפר וזה מפחית את עומס 

אום אל פחם והצפון וזה דורש התייעצות המכוניות שנוסעות כיוון 

 תחבורתית 

 למה אנחנו לא מתקינים תמרור ברחוב "אלמיסקא" ויהיה שם יציאה?  חכים 

בינתיים אנחנו צריכים לזמן ישיבה עם נתיבי ישראל במיוחד עם קובי  מודר

 ולפיה נעדכן את חברי המועצה.

 0.2. ,  -סניף ערערה אישור פתיחת חשבון בנק ייעודי בבנק לאומי

 הכנסות מהפיקוח העירוני )אכיפה(.

יש לנו חוק עזר לסביבה על שמירת הניקיון ולפיו נתחיל לפעול בהנפקת  רוואידא

קנסות ובראשית אכיפות תנועה ולכן נדרש לפתוח חשבון בנק מיוחד 

 להפקדת הקנסות 

 צריך לקחת בחשבון שיש מקומות בכפר שאי אפשר להפעיל קנסות כמו בלאל

 כן צריך להוריד מהכבישים כל מה שחוסם אותם כמו משטחים וסחורות

ין השוויוני בהנפקת קנסות  מודר   מר מקדאד אני רוצה שתבדוק את העני

 מחייבים בקנסות לא בכל הרחובות רות בערים אח רוואידא

 וע"י מהנדס המועצה הנושא יובא לאחר בדיקתו של היועמ"ש מודר

 .שכונת אלשורוק .0.4 

 

 

 

 

  

 20:17 הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 רוואידא יונס              מודר יונס                

 מנכ"לית המועצה  ראש המועצה

 

 

 


