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 6061620מן המנין שהמועצה  ישיבתמפרוטוקול 
 21:66בשעה  6066061620 חמישישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה
 

 נוכחים:  משתתפים:
    ראש המועצה מר יונס מודר

 מנכ"לית גב' רוואידא יונס  מ"מ ראש המועצה מר מסעוד איאד 
 מועצהגזבר ה מר נור ג'זמאוי   סגן ראש המועצה מר מרעי אמיר
 יועמ"ש מר אמין מרג'ייה   סגן ראש המועצה מר קאסם גאזי

 י.מעמד האישה גב' אנהאר מסארווה  חבר מועצה מר דעייף תאופיק
    חבר מועצה מר עקל פרג' 

    חבר מועצה מר יונס חכים
  נעדרו:  חבר מועצה מר מרזוק נדים

 מבקר פנים מר סאמר סעד  חבר מועצה מר מלחם אחמד
 חבר מועצה מר יונס נאדר  חבר מועצה ר עבדאללה ג'זמאוי מ

 חבר מועצה מר א. הלאל מוסטפא  חבר מועצה מר מסרי מוחמד
    חבר מועצה מר כבהא נעים

     
     

 :על סדר היום

, ופרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 05/2016, 04/2016פרוטוקול ישיבה מן המנין אישור  .1

 (.2016ב )אישור תקצי 01/2016

וכניסת מר נעים  08/05/2016הודעה על התפטרות חבר המועצה מר טאלב ג'והג'אה מיום  .2

 כבהא.

 .12/2015דיון בדו"ח רבעוני  .3

 כוח אדם. -מינוי נציג ציבור בוועדות בחינה .4

 "רשות ניקוז ונחלים שרון". -מינוי נציג המועצה ב .5

 "איגוד ערים וטרינרי שומרון". -מינוי נציג המועצה ב .6

₪.  55,000הטמעת הקיימות במערכת החינוך והקהילה, ע"ס  -אישור פתיחת תב"ר חדש .7

 משרד איכות הסביבה. -מקורות המימון

 .2016אישור תבחינים להקצאת קרקע לשנת  .8

 אישור המלצות ועדת שמות .9

 ןפותח את הישיבה מ. אני יגיע בעוד עשר דקותראש המועצה . סלאם עלאיקום איאד

 .06/2016המנין מספר 

 

ופרוטוקול ישיבה שלא מן המנין  05/2016, 04/2016אישור פרוטוקולים מן המנין  -1סעיף 

01/2016.    

מבקש שיירשם בפרוטוקול שחודשיים עברו וטרם קיבלנו את הפרוטוקול של חודש  מוחמד

ביום ראשון אחרי הישיבה )יומיים( או ארבעה אפריל. צריך לקבל את הפרוטוקול 

 ימים..
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מן הישיבה מועד שעות לפני  48קובע שהפרוטוקול יועבר לצו המועצות א'  54סעיף  ןאמי

 ואז יוגש בהקדם האפשרי לא אם נבצר ממנההמנין הקרובה א

 בגלל העומס שהיא לא מספיקה ההודיעהנושא עלה, ורוואידא  12/2015בפרוטוקול  מוחמד

 והורדתן באתר המועצה.. הישיבות להקליט אתציעה הואף 

 כן אבל ההצעה לא אושרה רוואידא

 ההצבעה נדחית לשבוע הבא.

 ראש המועצה  הצטרף

לדון בשתי הצעות של שני החברים מוחמד מסרי ואחמד מלחם להוספת  צריך תאופיק 

 על סדר היום סעיפים

 תב"רים.של בנוסף הוספה של שני סעיפים 

 דת הנהלה.הוספת אמיר מרעי כחבר וע -שינוי הרכב ועדת הנהלה -בנוסף

 .שעות, ואילו הבקשה של אבו אנס לא 48הבקשה של מוחמד מסרי נתקבלה לפני  רוואידא

ישיבה הבאה. אין לי בעיה ון ליקשה של רוואידא לדחות את הדאני קראתי את הב מוחמד

חינוך לישיבה הבאה, אבל נושא הסייעות אני מבקש לדון בנושא הלדחות את הדיון 

 בו היום.

יביא אותה בפני המועצה הצעה על סדר היום " -לצו המועצות 30סעיף מורא אני ק אמין

מגיש ההצעה או מי שהמגיש ביקש ממנו להביאה. היתה התנגדות לדיון בהצעה, 

יישמעו דבר המציע ודברי מתנגד אחד במשך זמן שאינו עולה על עשר דקות לכל 

 ההמועצ יוב חבראחד, ולא תתקבל ההצעה על סדר היום אלא אם הצביעו בעדה ר

 . "הנוכחים בישיבה

 זה לא הגיוני עבדאללה 

 להחליט באם לדון או לא לדון בהצעה של חבר מועצה?? רשאיתהמליאה  קאסם

אין סיכוי שנעלה נושא לדיון, אנחנו באופוזיציה לא נוכל להעלות נושא חדש,  -בכך עבד אללה 

 כי אין לנו רוב.

. אני אתן תגובה בהמשך בקשר לחוות הדעת של בהישיאני מבקש להמשיך את ה מוחמד 

 היועמ"ש.

 הבקשה שלי אומנם הגיעה באיחור אבל אני מבקש לדון בה בשל חשיבותה. אחמד

 אני אתן סקירה בנושא. מודר

 שעות 4שעות לכל הפחות ו  3אני רוצה להדגיש כי משך ישיבת מליאת המועצה הוא  רוואידא

 .יונים וההצבעותדלכל היותר אלא אם נסתיימו ה

. השנה נערכו 2012הנתונים שפורסמו מתייחסים לשנת  -בקשר לנתוני המיצ"ב מודר

 הצעתךמבחנים ועדיין אין נתונים להשוואה. תשקול לוותר על 

הצעות שהוגשו ייקבעו לדיון, ויידונו, בהתחשב בגודלן של הסיעות  -ג' 27סעיף  מוחמד

הצעה שהוגשה מטעם חבר המועצה מסיעה ל במועצה, ובלבד שזכות קדימה תינתן

 שאליה הוא משתייך אינה מיוצגת בהנהלה...

דקות  10בא אחרי הסעיף הזה... מבחינת הגיון, למגיש ההצעה יש   30כן, אבל סעיף  אמין

לנמק למה כן לדון בהצעתו. באם אין רוב, מה הטעם להעלות את הנושא להצבעה? 

 היינו הך.

 -ל תב"רים על סדר היום הועלתה להצבעה ואושרה ברוב של קולותההצעה להוספת סעיפים ש
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 עבד אללה ג'זמאוי. -נמנע

 הדיון בשינוי הרכב ועדת הנהלה נדחה לישיבה הבאה.

  

וכניסת מר נעים  08/05/2016הודעה על התפטרות חבר המועצה מר טאלב ג'והג'אה מיום  -2סעיף 

 כבהא.

 הצלחה בשירות הציבור. וחדש ואיחלו לחברי המועצה בירכו את חבר המועצה ה

  

 .12/2015דיון בדו"ח רבעוני  -3סעיף 

 -100%מבוקר, ז"א שיכול להיות לא מדויק ב  מדובר בדו"ח סקירה ולא דו"ח נור

. סקירה אין אחוז אבל לא אמור להיות מדויק. בעוד 2-3%. במבוקר 5%סטייה של 

 חודשי חודשיים נקבל דוח מבוקר. 

 1,928הסתיימה בגרעון  -2015שנת  

 מליון 12 -מליון פקדונות נזילים, היום הוא פחות בהרבה 17 -נכסים נזילים -4דף  

 .2016הכנסות שנתקבלו בשנת  -הכנסות שטרם נתקבלו 

 אלש"ח נטו בתב"רים 83 -גרעונות בתברים 

 2,100 יםמליון כולל 7ה  ון.מלי 7 -מליון ו 14אלש"ח,  21,700 -בצד התחייבויות 

זה נרשם כהוצאה  סכוםעבור הבראה מראש.  2016אלש"ח שאנחנו משלמים ביוני 

 לא נרשם כהכנסה.אבל 

 הפרשות בגין תביעות...אלש"ח עבור  2,500מליון כולל  14  -זכאיםסכום ה 

מליון. גרעון בשנת הדוח  6בעודף נצבר  2015התחלנו את שנת  -עודף תקציב רגיל 

אלש"ח  670מליון למימון תב"רים, ועוד  3.5העברנו  2015. בשנת בשנת הדו"ח 1,928

  -אלש"ח 1,928אלש"ח ועוד גרעון של  4,170ובסה"כ 

השתמשנו למימון  -אלש"ח 1,200פתחנו תב"רים במימון עודף נצברים  2016בשנת  

תב"רים שהם לא מתוקצבים. הדבר נבע מהגידול בגרעון מעבר למצופה. תמיד 

גרעון מליון, אבל הגענו לגרעון יותר גדול. בדו"ח הכספי יהיה יותר אמרתי שיהיה 

 מדויק, ונקווה לתמונה יותר ברורה. ואז נביא פירוט של הניצול של העודפים..

 גביה. פישלנו בגביה. ו עבדנו, אבל מצד שני לא היתה זה מראה שאנחנ פרג'

 אלש"ח. 645היתרה היא  31.12.2015 -היתרה בקרן עבודות פיתוחאגב  -4בעמוד  נור

 אלש"ח. 1,928מליון בהכנסות. עם גרעון של  98הביצוע היה  -4דף  

 לא נרשמו. 31.12מה שלא קיבלנו נכון ל  -תקבול ממשרדי ממשלה פרג'

 יש הפרשה. נור

 ? 01.2016או  12.2015בעוני של זה ר מוחמד

 שנוגש רק עכשיו 12.2015זה רבעוני  נור

 למה? מוחמד

 .2016הוגשה בקשה לרשות המסים להגיש את הדו"ח הכספי עד נובמבר  רנו

מליון. ב  2למרות שידענו שלא נגיע. היה גידול של ב  -למיון בגביה 16אנחנו תיקצבנו  נור

 -2016יחסית טוב לשנת  -40%מליון. באחוזים כ  13 -2015מליון ואילו ב  11 -2014

שגבינו ארנונה עד היום. המצב לא נוח ויש  מליון 5,400 -18% 31.05.2016 -נכון ל

 להיערך בהתאם.
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 ₪.מליון  2יש גביה פחות ב  -הכנסות עצמיות אחרות 

אלש"ח בנוסף  2,728אחרי שקיבלנו מענק לרשויות ערביות בסך  -כל הנתונים 

אלש"ח. מענקים מיועדים. מענק מותנה יש סיכוי שנקבל  100לרזרבת השר בסך 

 באופן יחסי... 

למה קיבלנו פחות. היתה ירידה בהכנסות עבור בית ספר  -תקבולים ממשרד החינוך 

 רמת השירות. הנושא טופל וקיבלנו את הכסף רטרואקטיבי. -תיכון

 קיצצנו כדי להתאים את ההוצאות להכנסות שהיו נמוכות. -הוצאות 

 ר רוואידאמליון בגלל צילה. והוצאות שכ 1.3 -מליון 2גדלו ב  -הוצאות שכר כללי 

 אלש"ח.  2,700 -יש עלייה ב -פעולות כלליות 

מליון. זה אומר שאנחנו נותנים  100מליון והיום  85היה  2013תקציב ערערה בשנת  מודר

 יותר שירותים. כדי לתת את השירות צריך כח אדם. אנחנו מספקים שירותים.. 

   .לעלייה בגביה עם כניסת חברת הגביה החדשה אנו מצפים מודר

 .15%מה עם ההנחה של  אמיר

( אחרי חוק ההקפאה ולכן מה 87)בוצע בשנת  85היתה אחרי שנת  15%ההחלטה של  מודר

מה שהבנתי שהיועץ שהיה היום בישיבה עם . שציון הדר עשה כביכול היה נכון

קשה ולכן יהיה  -ברוטו ברוטו -המגמה היא לאחד את השיטה ל -המנכ"לית והגזבר

 .לשנות מאוד

משרד הפנים לא אישר. נתנו הנחה של  -היתה החלטה לתת הנחה 08.02.1987בשנת  

 הצלחנו למצוא מסמך שיוכיח שמשרד הפנים לא אישר..אבל לא  15%

 אנחנו מנסים לערוך את צו הארנונה מחדש, ולהוסיף תתי סיווג. נור

 הכנסות משילוט ומרישוי עסקים. -יש הכנסות שאנחנו לא מיצינו מוחמד

  

 כוח אדם. -מינוי נציג ציבור בוועדות בחינה -4סעיף 

ם חייבים למלא את השאלון קודם לפני עמדימוהיום אני מבין מעו"ד אמין שה מודר

 הגשת הנושא לאישור המליאה.

 צריך לבדוק אם הוא עומד בתנאי הסף... אמין

 הסעיף נדחה לדיון בישיבה הבאה.

  

 "רשות ניקוז ונחלים שרון". -במינוי נציג המועצה  -5סעיף 

. מבחינה מר רשאד יונס עד פרישתו לגמלאות -נציג המועצה היה מהנדס המועצה מודר

 .מר מחמוד עיסא -כלומר מהנדס המועצה שימשיך להיותמקצועית עדיף 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

 

 מרון"."איגוד ערים וטרינרי שו -מינוי נציג המועצה ב  -6סעיף 

תנצל מאחר ואין ביכולתו להגיע לישיבות הנאדר יונס שנבחר להיות נציג המועצה  

. אני מציע את עצמי כנציג המועצה באיגוד וטרינרי מפאת חוסר הזמן של האיגוד

 שומרון.

 ., אני מבקש להיות נציגמאחר ויש קשר לתקציבים נור

 יוכל, אז גזבר המועצה ימלא את מקומו. ראש המועצה יהיה נציג המועצה, ואם לא מודר
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 .פה אחד ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה

 יצאו. -תאופיק דעייף וגאזי קאסם

 

₪.  55,000הטמעת הקיימות במערכת החינוך והקהילה, ע"ס  -אישור פתיחת תב"ר חדש -7סעיף 

 משרד איכות הסביבה. -מקורות המימון

שאושרו לצורך הסמכת בית ספר ירוק ועבודות גינון  55,000מדובר בקול קורא ע"ס  רוואידא

 הוחלט להשקיע בגן נואטיר -בגן ציבורי

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

 1,100,000לסך של  800,000גן ציבורי "פיס ירוק" מסך של  -אישור הגדלת תב"ר -א' 7סעיף 

 מקור המימון מפעל הפיס. -₪ 300,000ובסה"כ 

 מודר
 
 
 

 

שנים.. השטח של הגן  5בעוד  -מימון של מפעל הפיס. אל תשכח את נושא המחלף

דונם. המחלף לא לוקח מהגן, אבל השטח סביב הגן הוא מוגדר "הוראות  5הוא 

התלבטנו באם להשקיע או לא להשקיע בגלל התוכניות העתידיות. אך מיוחדות". 

 שבים שלנו גן ציבורי.בסוף החלטנו ללכת על זה ולאשר את הביצוע. מגיע לתו

רק לאחרונה התברר לנו שהשטח של הגן הפקע ולא בבעלות המינהל כפי שחשבנו 

בהתחלה. מתוכנן להיות שם מרכז מסחרי, דבר זה יגדיל את ההכנסות של המועצה. 

 רק לאחרונה הבנו שהיא בבעלות המועצה. קודם חשבנו שיש חוזה חכירה...

 אחד.ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה 

  

מקור מימון השתתפות התקציב הרגיל  -אלש"ח 85אישור פתיחת תב"ר חדש ע"ס  -ב' 7סעיף 

 ממחלקת חינוך, נוער, מתנ"ס, עיר ללא אלימות, מלחמה בסמים ו בטיחות בדרכים...

צעדה ותפילה המונית... יש תוכנית שעבדו עליה רוב המחלקות...התוכנית כוללת  מודר

 ...מקהלות דתיותקרקס, 

 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

  

 . 2016אישור תבחינים להקצאת קרקע  - 8סעיף 

ט"ב ערערה הישן. קיבלנו פניות משלושה גורמים. מהרשות לשימור חלגבי בית ספר  מודר

 .48אתרי מורשת, מעמותת אלביר לבנית אודיטוריום, וגם מועדת עקורי 

 ם.דונ 11 של בית הספר הוא השטח 

הספר. התבחינים הועברו  ולא אישור הקצאת של בית מדובר באישור התבחינים 

 לעיונכם בישיבה הקודמת.

 חלק מההתניות נרשמו לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים. אין אפשרות לשנות.. אמין

 יש לי הסתייגויות: 

 להוריד את היחס של תושבי ערערה -מעונות היום 

 ערערה...מ 90%חניכים מעל  -קהילה 

 מבקש להוריד. -חייבת אישור והכרת משרד החינוך -תנועת נוער 
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, ולא 48אני מתנגד להעביר נכס של המועצה לאף גורם חיצוני, לא לועדת עקורי  אחמד

 אני חושב שהנושא לרשות לשימור אתרי מורשת. 

 15גבל עד הקרקע היא עתודה של הישוב. אני מבקש שכל הסכם של הקצאה יהיה מו מוחמד

שנים ואף פחות. הכסף לא צריך לכוון אותנו. ואני מבקש שכל בקשה להקצאה, 

 תובא לדיון במליאה.

להזמין את הציבור להתנגד. וזה יגיע התהליך קבוע בנוהל. כל בקשה תפורסם כדי  אמין

 לאישור המליאה. עברנו את התהליך לגבי מסגד חור סקר..

 ושא הקצאת קרקע.הקים ועדת משנה לנמבקש ל מוחמד

ועדת משנה זה מיועד לעיריות ולא לישובים כמו ערערה. מדברים על מספר מקרים  אמין

 ספורים.

 אבל פה מדובר בהקצאה ללא תמורה פרג'

 יש חוזר מנכ"ל שמדבר על יזמות עסקית.  אמין

ישיבה הבאה. התב"ע מדברת על קרקע ל שני הנושאיםהדיון באת לדחות אני מציע  מודר

שאינה עסקית. הנושא הועלה לדיון.. והחברים הבינו במה מדובר. אני מעריך את 

 האינטלגנציה של החברים שהם יודעים לחשוב ולהחליט...

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

 אישור המלצות ועדת שמות -9סעיף 

נתקבלו מספר  בוועדה סיימנו את עבודתנו. ההחלטות פורסמו לקבלת התנגדויות. אמיר 

התגדויות. אחת ההתנגדויות היתה מאנשי הדת. הם מבקשים להוסיף שלושה 

 -למעשה להחליף שניים בשניים חדשים. ועוד אחד. במקום שיך נידאל -אימאמים

את איברהים מלחם בשיך טאהר, ועוד שיך מבקשים להחליף יבוא עימאד יונס ו

 חוסין מרזוק.

 כמה שיותר מהר.. הפרויקט חיוני וחשוב לסיים אותו

היחס של מספר השמות  אני הייתי חבר ועדה שהקפיד להגיע לישיבות. לא נוח לי עם מוחמד

 . בישיבה עם תה שמותשבחרנו מבחינה דתית והיסטורית...

 לאנשי הדת כאל מפלגה.  אנחנו מוסלמים ואי אפשר להתייחס נדים

לקבוצה של אנשי הדת שלא  הנושא נידון מספר פעמים. הצעת ההנהלה היא לתת מודר

במקום  -שינוי הייצוג םהיה להם ייצוג, על אף שזה היה באשמתם. אנחנו מציעי

 איברהים מלחם ונדאל אבו שיכה יהיו שיך טאהר ושיך עמאד יונס.

התנהלו בצורה . הדיונים אני הייתי משתתף בישיבות הועדה. יש ללמוד את הנושא אחמד

 ן הצעה חלופית אז היו מסכימים.שאחד מציע שם, מאחר ואי -כזו

הוועדה עבדה קשה במהלך שנה. פרסמתם וביקשתם את עזרת הציבור בבחירת  פרג'

 שמות 

 כל השמות צריכים בחינה מחדש.  אחמד 

 התנגדויות.רואה שבחינת השמות מחדש דבר קשה. אפשר לדון באני  אמיר

גים. חברי הועדה ידונו קשה לבחון את כל השמות מחדש. הם ביקשו שני נצי מודר

בהתנגדויות ויגישו המלצות למליאתנו המועצה, והיא שתאשר או תדחה את 
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 ההמלצות. ואנחנו כמועצה היינו תמיד קשובים לרחשי הציבור. 

. בגלל ההתנגדויות הנושא מוחזר תמלצוההנושא הובא לוועדה לאישור ה -ברשותכם 

את אברהים מלחם,  ך טאהר יחליףכב הועדה בכך ששישינוי הר מוצע לדיון מחדש.

    ואילו שיך עמוד או שיך חוסין מרזוק יחליף את שיך נדאל אבו שיכה. 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

 דיון בהצעות שני החברים מוחמד מסרי ואחמד מלחם.

 מרוואדיא וטרם קיבלתי. אני ביקשתי את החומר של הסייעות מוחמד 

 דם.תקבל בהק מודר

 ביקשתי את הפרוטוקולים שיועברו בהקדם. -בקשר לפרוטוקולים מוחמד

במייל. ביום שני תקבל את  05.2016שלחתי את פרוטוקול ישיבה מן המנין  רוואידא

 .05.2016הפרוטוקל של 

 בעוד שבועיים. שלא מן המנין מציע שתתקיים ישיבה מודר

 סעיפים לדיון על סדר היום. מבקש לתת לנו כאופיזיציה אפשרות הוספת מוחמד

 תקדים שליחת סדר היום.רוואידא אני מבקש ש אחמד

יכול לשלוח את אתה אין בעיה. אנחנו עובדים שקוף. רק תן לנו את הזמן להתארגן.  מודר

 ואז יכול להיות שנוריד חלק מהסעיפים של ההנהלה. תר.הסעיפים מוקדם יו

 

 ניות מפרטות.דיון בתוכ -דיון בהצעה של אחמד מלחם

תוכנית המתאר הכוללנית. אנחנו . בהתעלם מאני רוצה להגיד שאנחנו מבזבזים זמן אחמד

 ללא קשר.  יכולים לתכנן תוכנית מתאר מפורטת

 בגלל החשמל.. -אנשים סובלים

כשהגשנו אני לא מקבל "בהתעלם מתוכנית המתאר הכוללנית". אני מזכיר לך..  מודר

שנדע איפה , , לא היתה הסכמה לדון בהאלמרחשל תל  לדוגמא את תוכנית המתאר

לא היה ניתן לדון בה. ובאמת שינינו  עובר הכביש שהיה אמור לחתוך את החלקה

 את הכביש..

שקנה חצי דונם ויצא כולו  חטיב לואייאלי פנה  -תוכנית מפורטת אלדהראתבנוסף  מודר

ועוד...בעבר ניסו קרקע שלו. התלונן שכל הציבורי ברוזקי אבון הלאל, וציבורי, וגם 

 להכין תוכניות מפורטות מזרחית ומערבית, ולא הצליחו.

כרגע ניתן מתחמים.  19במסגרת התוכנית הכוללנית חולקו שני היישובים ל  -כיום 

 . במפורטותלהתחיל 

ועדת ההיגוי של כפר קרע, דובר שהחלק הצפוני של של  בישיבה האחרונהלעדכנם 

שיפוט עארה, לצורכי תעסוקה. דבר שלא ידענו קודם. בישיבה עארה ייכנס לתחום 

היות מוסדות התברר לנו שדווקא השטחים של תושבי ערערה ועארה מתוכננים ל

מבני ציבור. למשל על הקרקע של אבו חסן )גמיל מרזוק( מתוכנן בית ספר. חינוך ו

ארה ולא לא הסכמנו ואמרנו שאדמות ערערה ועארה ישרתו תושבי ערערה ועכמובן 

עזבנו את הישיבה ואמרנו לא תהיה גם תוכנית מתאר של ישרתו את כפר קרע. 

אחרי כמה שיחות עם ליאת פלד וענאיה פלד, ביטלו את התוכניות של כפר ערערה. 

 קרע. חזרנו וקיבלנו את כל מבוקשנו ואף קיבלנו את שכונת אלמנסורה.
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יה ולא המועצה. אנחנו מדברים על מי שיוזם את המפורטות היא הועדה לתכנון ובנ מודר

אין ₪. מליון  15 -לדונם כך שעלות התכנון היא כ₪  2,500דונם לי  7,000שטח של 

ביקשתי , להסכמים אסטרטגיים. 922לנו. מ.מ. ערערה נכנסה במסגרת החלטה 

 06/06/2016אמורה להתקיים ישיבה עם ענאיה בנא ביום דחיית הדיון בנושא כי 

מבחינתנו מה  -לסיכום בנו.אז נוכל לדעת מה מצוניות המפורטות, לדון בנושא התוכ

 שקרה עד היום, היה הישג לערערה.

 אז תעדכן אותנו. אחמד

 יותר מזה. חייבים לשבת כדי לדון בחלופות המימון של התוכניות... מודר

 
 21:30 הישיבה ננעלה בשעה

 
 נסא יורוואיד              יונסמודר                 

 מנכ"לית המועצה  המועצה ראש

 


