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פרוטוקול מישיבה ש מן המני י ן 2021/01/04
שהתקיימה ביום שני  10/06/2021בשעה 18:00
בלשכת ראש המועצה
נוכחים

משתתפים
מר מודר יונס

ראש המועצה

גב' רוואידא יונס

מנכ"לית המועצה

מר וג'יה מסעוד

מ"מ ראש המועצה

מר מקדאד שיך עבד

יועמ"ש

מר כמאל מלחם

סגן ראש המועצה

מר סאמר סעד

מבקר המועצה

מר לואי מסעוד

סגן ראש המועצה

מר מחמוד עיסא

מהנדס המועצה

מר חכים יונס

חבר מועצה

מר מחמוד כבהא

חבר מועצה

נעדרו

מר טאלב ג'והג'אה

חבר מועצה

מר מוחמד מסארווה

חבר מועצה

מר מואנס וישאחי

חבר מועצה

מר איחסאן כעביה

גזבר המועצה

מר חסיב א.אלחבאיב

חבר מועצה

מר נואף דעייף

עוזר ראש המועצה

מר עאמר ג'זמאוי

חבר מועצה

מר נאיל אבו רימה

חבר מועצה

מר בלאל עקל

חבר מועצה

מר אבראהים א.הלאל חבר מועצה
על סדר היום :
 . 0אישור הוספת סעיפים חדשים ( ) 8-18
 . 0.1דיון בשאילתות שהוגשו ע"י חבר המועצה חסיב אבו אלחבאיב .
 . 0.1.1בהחלטות המועצה הוחלט ליישם את מיזוג בתי הספר היסודיים
בעארה ,והחלת שש שנתי בחט"ב ותיכון ,האם התחילה המועצה
בהכנות כדי ליישם את ההחלטה?
 . 0.1.2מ ה עם תקציב ? 2021
 . 0.1.3מכרז גזברות  -נא לפרט לו"ז ,סינון ,התכנסות הועדה ,המלצת
הוועדה ...
 . 0.1.4מכרז מנהל מחלקת חינוך  -מהי תגובת המועצה במתרחש בעניין .
 . 0.1.5מכרז מנהל בית ספר אלמנאר .
 . 0.1.6התקבלה החלטה במועצה על הסדרת המפגעים במתנ"ס טאהא
חוסין ,האם המפגעים טופלו ?
 . 0.1.7עדכון בהתקדמות בענייני תוכניות הותמ"ל ,מתחמים  2,6ו . 7 -
 . 0.1.8דיון והחלטה בעניין הוועדות שטרם התקיימו בקדנציה הנוכחית .
 . 0.1.9נושא האצטדיון (מגרש כדורגל) שנסגר לצורך שדרוג מלפני יותר
משנה וחצי .
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 . 0.2אישור פתיחת תב"ר חדש ,סלילה ,הרחבה ושיקום כבישים , 27 , 16 , 15 , 4 -
 , 6/5 , 14ע"ס  .₪ 1,070,000מקור המימון  -משרד הפנים  - 2019הסבה -
הרשאה מספר . 1001424835
 . 0.3אישור פתיחת תב"ר חדש ,סלילה ,הרחבה ושיקום כבישים , 19/2 , 22/3 , 69
 . 76ע"ס  .₪ 520,000מקור המימון  -משרד הפנים .הסבה  -הרשאה מספר
. 1001424836
אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 2021/02/05
דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לש נת . 2020
דיון בדו"ח הממונה על חופש המידע לשנת 2020
אישור תשלום מס שבח בסך של כ  ,₪ 20,000 -בגין חילופי הקרקע של בית
העלמין בערערה (עסקה משנת ).
הודעה על התפטרותו של חבר המועצה מר וג'יה מסעוד מתפקידו כסגן ממלא
מקום בשכר.
אישור מינוי חבר המועצה מר מחמוד כבהא כסגן ממלא מקום ראש המועצה,
בשכר ,לפי סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם).
אישור האצלת סמכויות לסגן ממלא מקום ראש המועצה ,מר מחמוד כבהא .מר
מחמוד ישמש כמחזיק בתיק התכנון ,בניה ופיתוח.

מודר

אסלא ם עלאייקום .אני פותח את הישיבה שמן המנין 2021/01/04
בשעה:
הישיבה שהיתה קבועה ליום  05/04/2021נדחתה בהיעדר מנין מינימלי,
ליום חמישי . 08/04/2021
חבר המועצה נאיל התנצל ,הוא לא ישתתף בהיותו חולה בשפעת .מוחמד
מסארווה  -הרגל שלו שבורה
הישיבה נפתח ת בשעה 18:15

סעיף 0
מודר
כמאל
מודר

אישור הוספת סעיפים חדשים (תב"רים)
נתחיל בשאילתות
צריך להצביע על ההוספה.
מקדאד אומר שלא צריך  -מאחר ומדובר בשאילתות

סעיף 0.2

אישור פתיחת תב"ר חדש ,סלילה ,הרחבה ושיקום כבישים , 16 , 15 , 4 -
 , 6/5 , 14 , 27ע"ס  .₪ 1,070,000מקור המימון  -משרד הפנים - 2019
הסבה  -הרשאה מספר . 1001424835
אישור פתיחת תב"ר חדש ,סלילה ,הרחבה ושיקום כבישים , 22/3 , 69
 . 76 , 19/2ע"ס  .₪ 520,000מקור המימון  -משרד הפנים .הסב ה  -הרשאה
מספר . 1001424836
דיברנו הרבה על הסבת תקציב הפיתוח של כביש ( 51שלא בוצע) ,סוף
סוף הגיע האישור ממשרד הפנים שלפניכם .מדוב ר במספר רחובות -

סעיף 0.3
מודר
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רחוב אבו נד י אן - 15,16 ,אזור משפחת עזב עארה  ,החלק החסר בכביש 4
עארה 27 .עארה  -מול בי"ס עארה ב' ,איפה עלאם ורמי גזמאוי ליד
מועדון פיס ,יפתח עד לביתו של המורה אמין אבו שיכה.
כביש  - 14א לדהראת  -מוסטפא א בו הלאל ונפגש עד טאפש אבו אלעילה.
מבקר המדינה מעורב בענין.
ח ' ור סקר  - 5-6 -איפה אלחג'ה ,וגם ליד ביתו של מבדא  -להשלים את
הניקוז 6/2 ..גם צריך ..
כביש  - 22/3ליד עאטף אבו זרקה ,ליד המשרפה ,וכביש  - 76הכביש ליד
אבו זרקה שאין להם גישה.
כביש  - 19/2אבו נדיאן
כביש  - 69אלג'רס  -המסגד לכיוון ביתו של כנעאן אלחאג'
מדובר בכבישים שיש בהם מחלוקות .כביש אלג'רס  -ליד המסגד .יש
כמה כבישים שיש בהם התנגדויות .אבל בעזרת חברי המועצה אשמח
לקבל כל עזרה
כלומר הוספנו סעיפים  0.2וסעיפים 0.3
אתה אומר שיש בעיה בכמה כבישים .התבר יהיה פתוח ?
אני אומר שיהיה קשה ,אבל בעזרתכם אינשאללה נוכל לפתוח
כביש אלג'רס  -האם יעבור בכביש שנסגר?
לא קשור .מאחורי המסגד ,ליד הבית של קעדאן ,ועד לביתו של כנעאן
אלחאג' .במקור הוא  11מט ר .המסגד נכנס בחלק מהכביש  4מ ט ר .מה
שנשאר מהרחוב  7מ ט ר .כדי שתפתח אותו חייבים לקחת מחנית המסגד.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

סעיף 1
מודר

אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 2021/02/05
רק מי שנכח יכול לאשר
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .בעד  -מחמוד ,כמאל,
חכים ,טאלב ,עאמר ,איברהים ,מודר  .נמנעים  -וגיה ,חסיב ,לואי ובלאל
ומואנס ,בלאל .

סעיף 2
סאמר

דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת . 2020
עפ"י החוק הדו " ח יוגש ב  . 01/05אמור להיות נידון תוך חודש .מדובר
בדו " ח לש נת . 2020
רוב התלונות היו במקביל עם מבקר המדינה .ואנחנו עזרנו.
אני מנצל את ההזדמנות כדי להגביר את המודעות אצל הציבור.
והניסיון שלנו אומר שאם היו שת"פ.
למה מוקד חיצוני.
כל התלונות מגיעות לגורמים המקצועיים במועצה.
המוקד עובד כבר מספר שנים .בהתחלה עבדנו דרך מוקד חורה .היום
מדברים על משהו אזורי.
הפקיד אמור לקבל פניה .התושב אמור לקבל התחייבות למועד הטיפול
בפניה.
המוקד אמור לעקוב ,אם הטיפול בוצע לשביעות רצון התושב (הפונה).
אם הטיפול לא בוצע -
הפנס שלא בוצע בזמנים ,בגלל הבעיה שלא נוכל לבצע

עאמר
וגיה
מודר
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הבעיה של הגזם  -כל שבועיים .היום אחרי שסוגרים את הפניות
הקודמות ,ואחרי שנכנס השפ"ע .מנסים לסגור את הפניות.
השפ"ע מקבל את כל הפניות .יש סדר ויש כתובת.
כל פניה היא תלונה .תל ו נה היא אחרי שלא בוצע במקום
מחלקה במועצה לא נתנה את השירות .עדיין אני לא נכנס  .רק אחרי
שמיצו את כל ההליכים.

סעיף 3
רוואידא

דיון בדו"ח הממונה על חופש המידע לשנת 2020
עפ"י חוק חופש מידע משנת  , 1998מוניתי בשנת  2015כממונה על חוק
חופש המידע במועצה .יש אפשרות לפנות לרשות ציבורית ולבקש מידע.
אני רוצה לשאול אם זמן התגובה של  60 – 30הוא סביר
החוק מאפשר ליתן לממונה להאריך את המועד למסירת המועד ל עוד
 30ימים .הכ ל תלוי במורכבות הבקשה ..למשל לפני כחודש יש לי בקשה
מעו"ד ספורי בה הוא מבקש מידע מאוד מאוד מורכב ממחלקת הגביה.
לכן ביקשתי שישלם כ  3אלש"ח כתנאי לטיפול בבקשה בשל מורכבותה
והיקף המשאבים הנדרשים למתן תשובה.
בד"כ היינו מגיעים לבתי משפט (גם רשויות מקומיות אחרות) .העמותה
לניהול תקין (נדאל חאיק) מפציצה את הרשויות בבקשות
בשנת  2020דווקא לא היו בקשות רבות .השנה מאז חודש מרץ  -כבר
נתקבלו תשע בקשות..

סעיף 4

אישור תשלום מס שבח בסך של כ  ,₪ 20,000 -בגין חילופי הקרקע של
בית העלמין בערערה (עסקה משנת ).
מה השטח
עארף מלחם רצה לתת קרקע לבית העלמין .אבל בינו לבין אבו עקל
שמס .על העסקה הזאת הוטל מס שבח ,החוב קוצץ מ  -מעל  100אלש"ח.
עם עו"ד סאלח אבו עקל .הדרישה לתשלום היום הינה בסך של כ 20
אלש"ח.
נאשר את הסכום ואם תוכלו להוריד אותו
העיסקה היתה אמורה להיות בשני שלבים .בהתחלה עם אבו עארף
ואח"כ עם אבו עקל .העיסקה בוצעה בצורה מוטעית .מאחר ומדובר
ב עסקה שהינה לטובת המועצה ולטובת הציבור  -אנו רואים שמן הצדק
לקחת אחריות..
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

חסיב
רוואידא

חסיב
מקדאד

מודר
מודר

סעיף 5

הודעה על התפטרותו של חבר המועצה מר וג'יה מסעוד מתפקידו כסגן
ממלא מקום בשכר.
אני מודה לאבו ניזאר ,ולחברי המועצה ,ולעובדי המועצה .הייתי חדש
בפוליטיקה המקומית .יצאתי עם ניסיון רב.
מאחל הצלחה לממלא מקום החדש.
אינשאללה כולנו לטובת ערערה ועארה וחור סקר

סעיף 6

אישור מינוי חבר המועצה מר מחמוד כבהא כסגן ממלא מקום ראש
המועצה ,בשכר ,לפי סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם).

וג'יה
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כבהא
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הוסבר למר מחמוד מה
הוא הצהיר כי הוא מכהן כחבר מועצה מ  . 10/2013 -אינו עובד בעבודה
נוספת בתמורה .הואצלו לו סמכויות בתחום התכנון פיתוח ובניה.
חוו"ד
מה התוכניות של ך אבו אליאס (מחמוד כבהא)
אתם יודעים  -בנושא התכנון  ,חבר המועצה כמאל עזר בתחום עד ש פרש.
אנחנו בתקופה של הקמת יח"ד חדשות ו שיווק ה שכונה המזרחית (שכונת
אלשורוק) .
יש צורך בעזרה דחופה בתחום התכנון במחלקת ההדנסה בתחום
התכנון .הוא יעזור בתחום ולא בשפ"ע בדומה לאבו תאמר (וג'יה
מסעוד).
חייבים להוביל שינוי
הם הד י נמו של הישוב .אם אנחנו נהיה טובים ונעבוד יחד נגיע רחוק.
אני איש שטח .אני איש ציבור ,לא אתבייש מאף אחד ,ואם כביש צריך
לפרוץ אז נפרוץ .אם למישהו יש  300דונם ,הם לא יותר יקרים מ 300
מטר שרכש אות ם שכנו בזיעתו ..
אני אהיה גיבוי למהנדס המועצה
ההצעה לאישור המינוי הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

סעיף 7
חסיב
מקדאד

שאילתא
0.1.1
מודר

חסיב
מודר

מודר

חכים
חסיב

אישור האצלת סמכויות לסגן ממלא מקום ראש המועצה ,מר מחמוד
כבהא .מר מחמוד ישמש כמחזיק בתיק התכנון ,בניה ופיתוח.
אתה מדבר על התכנון?
חייבים להוסיף בקשר ל אישור האצלת סמכויות  -להוסיף כל מטלה
שתוטל עליו.
ההצעה לאישור האצלת סמכויות לסגן ממלא מקום ראש המועצה,
בתחום התכנון ,בניה ופיתוח ,וכל מטלה שתוטל עליו  -הועלתה להצבעה
ואושרה פה אחד.
בהחלטות המועצה הוחלט ליישם את מיזוג בתי הספר היסודיים
בעארה ,והחלת שש שנתי בחט"ב ותיכון ,האם התחילה המועצה בהכנות
כדי ליישם את ההחלטה?
הערכתנו שבשנה הבאה לא יהיו יותר משתי כיתות .הרישום יותר בבית
ספר של ריאבאל כבהא (עארה ב')  -באיחוד לפי משרד החינוך  -מה
שקובע זה המבנה .אז יהיה צורך בסגירת בית הספר החזק .וזה לא
צודק .היתה לי הצעה .והחחלטה  -ניתן להם הזדמנות  -השנה ב
 01/09/2022או  01/09/2023ת היה התמונה יותר ברורה .לפי הרישום -
יהיה כיתה בכל שכבה בכל בית הספר
אתה לא רואה שיש פרדוכס .אם יש איזורי רישום
בעארה אין איזורי רישום  -ביסודיים  -הכלל הוא גן מזין בית הספר .יש
בעיה  -קשה לחלק את עארה .היה קשה לחלק את עארה לאזורי רישום.
איזור עארה הוא איזור אחד .גן מזין בית ספר .ניסינו לשלוט ברישום
גני הילדים אבל זה לא פשוט .אם לפי כביש ראשי .אז יוצא שהשכן של
בית הספר לומד בבית ספר אחוק וזה לא הגיוני..
ביקשנו הקפאת  6גני ילדים  -השנה .בגלל הירידה במספר התלמידים
בגני הילדים .ניתן להם הזדמנ ות .משרד החינוך  -הולך לפי המבנה.
ובהנחה שההחלטה תהיה להעביר את היסודיים לבית ספר אלהלאל -
הילדים יעברו..
מה הציפיות שלך שמספר הכיתות  -ריאבאל  54תלמידים  -חאלד 20-21
אתה עושה אי סימטריה .בערערה יש איזורי רישום
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החלטת ועדת החינוך  -ל אחד את בתי הספר בעארה .כלומר זה איזור
אחד.
אנחנו רוצים לתת לאנשים להחליט לסגור את בית ספר אלהלאל .ייבוש
טבעי  -אם משרד החי נוך יראה ששלוש שנים אין רישום  -ה וא יסגור את
בית הספר.
האם אתם אומרים שמה שנכון זה לסגור את בית הספר הכי חזק?
האם אתם בטוחים שהילדים יישארו ולא יצאו החוצה .יש החלטה
לאחד .תן לשטח להחליט איזה בית ספר יישאר .ולא בכוחניות.
מתי הצפי?
אם נראה שב  01/09/2022אין היתכנות לבית הספר ,ומשרד החינוך
יחליט לסגור..
כל שינוי אמור להיתקל בבעיה .אנחנו קיבלנו את ההחלטה - 20/07/2020
למה לדחות?
האם אתם רואים לנכון שכל הצוות של בית הספר
בקשר לבית הספר של ריאבאל  -המבנה לא מתאים לאכלוס.
האם המבנה של קהילתי  -אכן לא ראוי.
משרד החינוך
שש שנתי  - 23/06/2021 -הוגשה בקשה .יש התנגדות מהמנהלת של בית
ספר חטב עארה ,וגם ועד ההורים .היתה טענה של בעיה בטיחותית.
מחלקת הנדסה מתכוננת להזיז את המבנים היבילים  -כדי לאפשר
הוספת האגף הנוסף העתיד לקום..
כלומר הצפי ש  01/09יהיה שש שנתי
מה יהיה מספר התלמידים בתיכון
בית הספר מיועד להיות ל  3כיתות בכל שכבה.
ההחלטה היא לטובת האינטרס של תושבי עארה ולא של אינטרס אישי.
מ ה עם תקציב 2021
בהכנה ע"י איחסאן .לפי הצפי תוך חודש יהיה מוכן .אם תהיה ממשלה -
תוך שלושה חודשים .מדברים על חודש נובמבר .השנה מועצה מקומית
ערערה סיימה את השנה בעודף  400אלש"ח.

שאילתא
0.1.3

מכרז גזברות  -נא לפרט לו"ז ,סינון ,התכנסות הועדה ,המלצת הוועדה ..
מכרז הגזבר  -כ  11מועמדים .היועמ"ש ומנהל משאבי אנוש  -יעברו על
החומר
איהאב  -תוך שבוע יכין ,ואז נוכל לקיים את ועדת הבחינה

שאילתא
0.1.4
מודר
בלאל
מודר
שאילתא
0.1.5

מכרז מנהל מחלקת חינוך  -מהי תגובת המועצה במתרחש בעניין .
נקבעו פעמיים שתי ועדות .ולא יצא לפועל .אי התאמת המועד היא אצל
הנצייגים האחרים.
יש מה שנקרא טובת הציבור.
הבעיה היא שנציגי משרד החינוך והארגון לא הסכימו למועדים
המוצעים.
מכרז מנהל בית ספר אלמנאר
מכרז בית ספר אלמנאר .אני לא יכולתי להשתתף .מנהל מחלקת חינוך
ייצג את המועצה .לא נבחר אף מועמד.
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אני מצפה להוציא מכרז .ככל הנראה אנחנו נוציא מכרז.
שאילתא
0.1.6
מחמוד
בלאל

התקבלה החלטה במועצה על הסדרת המפגעים במתנ"ס טאהא חוסין,
האם המפגעים טופלו ?
יש בור בין גני הילדים והקיר של המתנ"ס  -א ני אבדוק
מעקה של בית ספר טאהא חוסין ,הדברה ,מעברי חציה  -ע ד מתי? שלא
יהיה אסונות.
גם נושא הכלבים.
פרסמנו מכרז לתיקון מעקות ופסי האטה .אנחנו מתכוונים להוציא
הליך רכש .בית הספר
אנחנו מתחילים שם בסך של  500אלש"ח  -לתיקונים..
יש בעיה של מעקב אחרי התנהלות  -אני יכול להישבע שאותם דברים
נאמרו ואותן תשובות ותירוצים ניתנו בעבר.
מה שאמר בלאל הוא במקומו .אני לא יכול להגיד שהכל ורוד .ואני לא
רוצה לתת תירוצים .במחלקת הנדסה יש מהנדס ועוזרת .הצוער עזב.
כמויות התכנון  -אין דומה לו בכל הישובים.
בסדר העדיפות  -נתנו עדיפות לתכנון.
היום אנחנו עושים שינוי  -יש מחלקת שפ"ע .מנסים להתייעל .אנחנו
נכנסים לבעיה עם קבלן האשפה .מבקש תוספת של  100אלש"ח .גם קבלן
שנכנס לבצע התאמות נגישות  -הוא לא מתחיל לעבוד.

שאילתא
0.1.7
מחמוד

עדכון בהתקדמות בענייני תוכניות הותמ"ל ,מתחמים  2,6ו . 7 -

מחמוד
בלאל
מודר

 - 7,6,2היתה שיבה עם הועדה המחוזית  -היו להם הסתייגויות -
התקדמנו יותר מדי מזורז .ביקשו את החומר לבדיקה ראשונית שלהם.
יום שני יועבר כל החומר .צוות התכנון  -עובד על טבלת האיזון  -לפי
השיתוף  -עם הציבור .בוועדה המחוזית לא דומה לותמ"ל  -יושבים
אנשים שרוצים לתקוף את התכנון .יהיו דיונים בוועדה המחוזית ב
. 14/06
בשבועות הבאים  -תתברר התמונה בקשר להרחבת תחום השיפוט -
הועדה הארצית לאחר הדיון בתמ"מ . 6/11
התכנון הוא מורכב מאוד וכולל שני נחלים ,והבתים בנויים על הנחלים.
ותמ"ל עארה  -אנחנו מקיימים ישיבות עם צוות התכנון כדי להכין 3
חלופות ,לפי השיתוף ציבור .ואח"כ ניכנס לכל חלקה .אח"כ ניכנס
לתכנון הפרטני .אח"כ נוכל להציג בפני הותמ"ל .אנחנו ביקשנו עוד
הרחבות .הרחבת תמ"מ  6/11מאוד חשובה לישוב.
לותמ " ל יש לו את הגמישות שלו .אינשאלל ה נתגבר
בערערה  -אחרי שהחוקר דן בהתנגדויות  -ההתנגדויות שנתקבלו צריך
לתקן את התוכנית .יש גם הסתייגויות  -יש לנו ישיבה ב  - 15/06אנחנו
מכינים עם עו"ד תגובה ..
אחרי  - 15/06תהיה החלטת הותמ"ל לפרסום  14ימים ומתן תוקף .הצפי
להוצאות היתרים  -רק בחודש ספטמבר .אנחנ ו נורה לתושבים להתחיל
בהוצאת היתרים  -יחד עם הוועדה .אנחנו נוציא מנשר לתושבים  -אנחנו
מנסים לעבוד על תוכנית להוצאת היתר תוך  3חודשים₪ 6,500 .
להוצאת אגרה ,ויקבל תוכנית מדידה לשטח  -והכנה להיתר..
אנשים שהמגרשים שלהם עברו למקומות אחר .אנחנו עובדים תצ"ר -
רישום המגרשים על שם הבעל עצמו .סיכמנו עם הועדה להוצאת היתר
מותנה.
מאפשרים לבנות ולחבר חשמל באופן זמני ,חשמל קבוע יהיה תוך זמן
קצר אחרי אישור התצ"ר .רישום המקרקעין והתצ"ר בטאבו  -תוך שנה.
לפי בקשת אבו ניזאר אנחנו נוציא מנשר להסביר את השלבים.
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אם יש הסכמה בין שני תושבים  -לא מתערבים .כל האנשים ש הגדר
שלהם זז  -צריך להרוס ו לבנות .כל האנשים מודעים .אנחנו מחויבים רק
איפה שיש כבישים...
שאילתא
0.1.8
מודר

שאילתא
0.1.9

דיון והחלטה בעניין הוועדות שטרם התקיימו בקדנציה הנוכחית .
הסטטוס שלה  -נושא ההגרלות והחלוקה .יצא מנשר בכפר קרע ,ובו ניסו
להציג כאילו שיש הסכמה לישובים מתחת  20אלפים תושבים . 25-75
 75%תושבי מקום  -ולפי הגרלה .בשיחה האחרונה עם קמיניץ  -מועד
הארצי  -ממתינים להחלטה .יש החלטת מינהל  -אבל דיבר על 20,000
תושבים .אנחנו מעל  - 20,000אז  75%לא בני המקום .המצב שלנו הפך
יותר גרוע מאשר היה קודם .בשבוע הקודם מחמוד עיסא  -דיבר עם
קמיניץ  -והשתנתה ההחלטה 75% .הגרלה.
יש בג"ץ שהוגש על ידי עדאלה בשם ערערה  -יש החלטה להכניס אותנו
באיזור עדיפות לאומית .ואנחנו צריכים להחליט  -להמתין או
 25%ת צא קודם והיא תקבע את המחיר .ואז היא תקבע את המחיר עבור
ה  . 75%ההצעה שלנו שיצא שמאי עבור ה  . 75%עדיין אין לנו את
ההחלטה בקשר לקביעת המחיר.
נ ושא האצטדיון (מגרש כדורגל) שנסגר לצורך שדרוג מלפני יותר משנה
וחצי .
אנחנו זכינו בקול קורא  -האומדן היה  3מליון 2 .מליון במימון הטוטו.
לאחר שבחרנו את המתכנן  -התברר כי האומדן הוא  5מליון .משיחה עם
משרד הספורט  -יצא קול קורא חדש ,ונקבל מימון של  4מליון  1 -ממפעל
הפיס.
אולי בגלל שאין ממשלה ואין תקציב  -טרם קיבלנו תשובה .התכנון
ו האומדנים מוכנים.
ברגע שנקבל התשובה  -נאשר תב"ר ומפרסמים מכרז.

הישיבה ננעלה בשעה 20:22
מודר יונס

רוואידא יונס

ראש המועצה

מנכ"לית המועצה
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