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 13/2020ן ימן המני הפרוטוקול מישיב

 19:00בשעה  29/12/2020 שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים

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

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   ראש המועצהסגן  מר כמאל מלחם

 גזבר המועצה אחמד ג'באריןמר   סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  חבר מועצה מר חכים יונס

 עוזר ראש המועצה נואף דעייףמר   חבר מועצה מר מחמוד כבהא

    חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

  נעדרו  מועצהחבר  מר מואנס וישאחי

 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה  חבר מועצה מר בלאל עקל

 חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל  חבר מועצה מר מוחמד מרעי

 מ"מ ראש המועצה מר וג'יה מסעוד  חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

 חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי   

 

 :על סדר היום

לתמיכות, בקשר לתמיכות בתחום הדת אישור המלצות הועדה המקצועית  .1

 .2020)מסגדים( והרווחה )מועדוני קשישים( לשנת 

 

 לפקודת העיריות. 338אישור המלצת ועדת ההנחות למחיקת חובות לפי סעיף  .2

 

₪,  270,000אישור פתיחת תב"ר חדש, הנגשת כיתות לליקויי שמיעה, בסך של  .3

 לפי הפירוט להלן: 

 ₪. 60,000ע"ס  2020/25/479רשאה ה -ערערהשתי כיתות בבי"ס תיכון  .א

 ₪. 60,000ע"ס  2020/25/476רשאה ה -שתי כיתות בבי"ס אלסלאם .ב

 ₪. 60,000ע"ס  2020/25/477רשאה ה -שתי כיתות בבי"ס עארה ב' .ג

 ₪. 30,000ע"ס  2020/25/286רשאה ה -הנגשת כיתה בחט"ב עארה .ד

 ₪. 30,000ע"ס  2020/25/587רשאה ה -הנגשת כיתה בבי"ס אלהלאל .ה

 ₪. 30,000ע"ס  2020/25/605רשאה ה -הנגשת כיתה בבי"ס טאהא חוסין .ו

 

 150,000אישור פתיחת תב"ר חדש, הצללות בבתי"ס חט"ב ערערה ואלסלאם ע"ס  .4

 1001366808הרשאה  -2020שרד הפנים מ -מקור המימון₪. 
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מקור ₪.  120,000חדש, הקמת ארכיב ממוחשב במועצה, ע"ס  אישור פתיחת תב"ר .5

 .1001366814הרשאה  -2020שרד הפנים מ -המימון

 

₪.  806,000, ע"ס 8/13כביש עארה  -אישור פתיחת תב"ר חדש, שיקום כבישים .6

 .1001366831, הרשאה 2020שרד הפנים מ -מקור המימון

 

 )ח(22 סעיףלהוראות  , בעבודות שלהלן, בהתאםללא מכרז התקשרותאישור  .7

 )לאחר שלא הוגשו הצעות( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות

"לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה והועדה לא 

המליצה עליה או על הצעה כלשהי או שהמועצה החליטה שלא 

לאשר הצעה של ראש המועצה לפי סעיף  )ג( לצו זה, רשאית 

ר בחוזה ללא מכרז, לאחר שהמועצה המועצה המקומית להתקש

ן  החליטה על כך ברוב חבריה, ולאחר שנוכחה שבנסיבות העני

 .עריכת מכרז לא תביא תועלת"

 

 ביצוע עבודות שיפוץ בחצר בי"ס חט"ב ערערה .א

 בבי"ס ערערה עבודות קירוי קבע  .ב

 ני פותח את הישיבה שלא מן המנין א -אסלאם עלאייקום מודר

  

המלצות הועדה המקצועית לתמיכות, בקשר לתמיכות בתחום אישור  1סעיף 

 .2020הדת )מסגדים( והרווחה )מועדוני קשישים( לשנת 

קציב תמיכות למסגדים ת -2020נת שלאישרתם במסגרת התקציב  2020יוני בחודש  רוואידא

 ח."אלש 75ח, ולקשישים בסך של "אלש 140 סך שלב

בקשה משכה את ה -בד אלחיאתנ -וש עמותותשלהגישו  -הקשישיםבתחום 

  עומדים בתנאי הסף. -לצקראחסרים מסמכים. אלשורוק לתמיכה. 

אשר תמיכה לעמותת ל -קת המסמכיםיהמקצועית ממליצה לאחר בדועדה ה

 מועדונים. 5עבור  ,₪ 75,000אלצקר בסך 

עמותת  -ועמותת אלצקר טאאעאלעמותת  –שתי עמותות הגישו  -המסגדיםבתחום 

רק ת ממליצה לאשר תמיכה הועדה המקצועיתנאים, ולכן בלא עומדת  -אלעטאא

  .המסגדים 11עבור  ₪ 140,000בסך של  אלצקרעמותת ל

 -1/3חודשים( ולא של  3) 1/4רק של הפחתה בתהיה למסגדים התמיכה סיכמנו ש מחמוד

 המצב יתוקן. 2021נת שלכמו בפועל. אני מצפה שבתקציב 
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 אולי אתה צודק. אבל זה מה שאושר.  מודר

 תשכח שהמסגדים היו סגורים..אל  לואי

 עדיין יש מתפללים. וג'יה

 הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.ההצעה 

  

לפקודת  338אישור המלצת ועדת ההנחות למחיקת חובות לפי סעיף  2סעיף 

  העיריות.

סועאד זאמל הגישה בקשה למחיקת חובות. לפי הנוהל שאישרנו  אחמד

במליאת המועצה, וגם של נוהל משרד הפנים. יש לה חוב בסך של כ 

אלש"ח. ובסוף היא תשלם  173אלש"ח. החוב שאושר ע"י ביה"מ  400

ואחורה.  2017החוב משנת מים. בתשלו -אלש"ח. במסגרת פשרה 70

 בשלוש השנים האחרונות היא משלמת. 

עושים להם עיקולים, אבל ₪.  1000למה אנשים שיש להם חוב של  חמאדה

 משאירים לאנשים להגיע לחוב מצטבר גדול כזה.

 היו הליכים של עיקולים והוצל"פ ותביעות משפטיות... אחמד

ז הגביה להיות נמוך ולאבד גורמים לאחו -יש חובות גדולים היום מודר

.  מענקים. אנחנו שואפים לנקות ולהעביר אותו למצב של משלם..

יודעים עליהם. יש   עסקים לא מקבלים פטור. יש עסקים שאנחנו לא 

להפחתת  -כאלה שמשלמים באופן חלקי. הגזבר הקודם ניסה עם היועץ

 התעריפים כדי להקל עליהם. 

תגבה ואל  -ה שוטףלפחות ארנונ -אז עסקים כמו תל אלמרח ואלבורג' חמאדה

 תמתין שיצטברו לך חובות..

 מאדה ולואי נמנעים.ח -ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות

  

אישור פתיחת תב"ר חדש, הנגשת כיתות לליקויי שמיעה, בסך של  3סעיף 

 לפי הפירוט להלן: ₪,  270,000

ע"ס  2020/25/479רשאה ה -בבי"ס תיכון ערערה שתי כיתות .א

60,000 .₪ 

  60,000ע"ס  2020/25/476רשאה ה -שתי כיתות בבי"ס אלסלאם .ב

  60,000ע"ס  2020/25/477רשאה ה -שתי כיתות בבי"ס עארה ב' .ג

  30,000ע"ס  2020/25/286רשאה ה -הנגשת כיתה בחט"ב עארה .ד

  30,000ע"ס  2020/25/587רשאה ה -הנגשת כיתה בבי"ס אלהלאל .ה
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ע"ס  2020/25/605רשאה ה -הנגשת כיתה בבי"ס טאהא חוסין .ו

30,000 .₪ 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

 
 

אישור פתיחת תב"ר חדש, הצללות בבתי"ס חט"ב ערערה ואלסלאם  4סעיף 

רשאה ה -2020שרד הפנים מ -מקור המימון₪.  150,000ע"ס 

1001366808 

 מ"ר. 350 -גם אלסלאםוהשלמה,  -מ"ר לחט"ב 350 -פירוט מחמוד

 ההצעה הועלה להצבעה ואושרה פה אחד.

 
 

אישור פתיחת תב"ר חדש, הקמת ארכיב ממוחשב במועצה, ע"ס  5סעיף 

 .1001366814רשאה ה -2020שרד הפנים מ -מקור המימון₪.  120,000

של  -יר. זה חלק מתקציב הפיתוחמשרד ללא ני -הקמת ארכיב ממוחשב 

 . 2020משרד הפנים לשנת 

 ההצעה הועלה להצבעה ואושרה פה אחד.

 
 

מקור ₪.  806,000, ע"ס -אישור פתיחת תב"ר חדש, שיקום כבישים 6סעיף 

 .1001366831, הרשאה 2020שרד הפנים מ -המימון

  -פירוט הכבישים 

מבקר המדינה. שכונה חדשה ללא כניסות  היו תלונותל -שכונה חדשה

 וחלק ממנו נמצא בחלקה פרטית, ליד פארק אלרוחה.

 מה שלא תשלים...ל -אם אתה כבר פותח את הכביש חמאדה

זה החלק אושר  הוא עדיין לא מאושר. הוא יאושר במסגרת הותמ"ל.. מחמוד

. מדובר בעבודת פריצה וגדרות, חפירה בתוכנית המפורטת של מואנס

לפני  מטר אורך. כולל מדרכות 250אלש"ח.  270ושכבת מצע בסך של 

 ..מעמ

במסגרת הותמל נוכל לפתוח את הכביש לבית סר אלהלאל וכביש  

 העוטף של עארה.

עד מבית בדיע איברהים עד הכיכר של ומסופר כבהא  -כביש אלדהראת 

 .ני מעמלפ אלש"ח 250 -וריבוד מחדש קירצוף -אלדהראת
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כל  מתנקז אצלהם -ש איזור שנגרם להםי -הכביש החותך -ח'ור סקר 

וצינורות כדי  שני קולטנים -המים בגלל כביש של משרד התחבורה

 אלש"ח לפני מעמ. 35לחבר אותם למערכת הניקוז של הוואדי. 

 אלש"ח לפני מעמ 31תיקונים כלליים בכבישים  

מו מדרכות שלא כ -לש"ח לפני מעמא 90ובצ"מים  -תיקון בורות

 צפויות מראש...

 ה רק ריבוד.ז -זה לא גבוה לכביש אלדהראת מחמוד

 השאלה למה לא סוללים כביש כמו שצריך. מואנס

לא לכביש לתת תקציב מ -תסדר עדיפויו -המועצה אמורה לקבל החלטה מודר

 שלהם.ואחרים לא יכולים להיכנס לבתים 

 אבל יש כבישים שבמצב מאוד קשה חמאדה

לרים, כביש דאר אבו נידיאן באלבאטן, כביש מייס א -יש עוד כבישים מודר

ים שצריך להמתין עד אנחנו ממתינ -כביש ליד עבד אלחכים יונס

 שיקבלו היתר...

 -ם לקבל הלוואותאנחנו יכולי -ס מלוותאין לנו עומ -דיברנו עם המחוז 

 אמרו שיאשרו מסגרת אשראי ולא הלוואות פיתוח. 

 סיים ללא גרעון. ואז נוכל לבקש עוד הלוואותנ -השנה בע"ה 

 סדר העדיפויות נקבע על ידי ההנהלה ולפי תלונות. מודר

שקיע למה צריך לה -ניםש 10שנסלל לפני  -הראת'לדעתי כביש אלד מחמוד

שוב. יש כבישים במצב יותר גרוע.. זה כביש שכל הזמן שוקע. צריך 

 להחליף את הכביש.. מהכיכר עד הפינה )איפה ששקע(...

תפרוץ  -סדר תשפץ אותו, אבל כביש חדשבכביש קיים,  -מה שאני אומר 

 אותו כמו שצריך, כולל מדרכות תאורה וניקוז והכל ..

חמוד יש לפנות למ -אלש"ח 800 -2021עוד מעט יש תקציב פיתוח  מודר

 רו לגבי כבישים חדשים..ותעי -עיסא

 ואנס נמנע.מ -ההצעה לאישור התקציב הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות

  

 סעיף, בעבודות שלהלן, בהתאם להוראות ללא מכרז התקשרותאישור  7סעיף 

)לאחר שלא הוגשו  לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות )ח(22

 הצעות(

 ביצוע עבודות שיפוץ בחצר בי"ס חט"ב ערערה .א

 עבודות קירוי קבע בבי"ס ערערה .ב
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 מחמוד

 עיסא

תלבות. בדקתי את מחליפים למש -חצר החטב -יש שני מכרזים שקועים

אפשרות על פי חוק לפנות יש יין משתלם לפי הבדיקה. עד -המחירים

 בהליך רכש, למספר מציעים ובאותם תנאי סף.

ניגש שלוש פעמים. אני מציע הליך רכש חמאדה נמסור  -למה אף אחמד 

 בל שעונים על תנאי הסף. א -לקבלנים ללא ערבויות

איך תבחר את הקבלנים שתפנה אליהם? עם הקבלנים שנמצאים  חמאדה

  -אצלנו

 מחמוד

 כבהא

רכישה או ערבות של ₪  500אני רוצה להבין? למה לא קונים? בגלל 

.. אלש"ח. קבלן  10,000 . . אנחנו נתקעים עם קבלנים לא  שפושט רגל.

 עדיין לא מבין למה הקבלן שלא ניגשו למכרזים ועכשיו רוצים לעבוד?

  -של הקירויבמקרה  רוואידא

 שם של המועצה לא טוב?ה -למה לא רוצים לעבוד עם המועצה חמאדה

 למה שלא תצא במכרז ללא מחירים? תן להם לקבוע את המחירים? חמאדה

 מחמוד

 עיסא

המחירים מעל אולי יתנו מחירים יותר נמוכים. אבל אולי יקפיצו כל 

וניתקע עם זוכה.  התקציב 

 ?הבעיה לאשר בהליך רכשמה מכרזים ולא צלחו. פורסמו  ?הבעיהמה  מודר

 ואנס נמנעמ -ההצעה לאישור התקציב הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות

 

 .20:15ננעלה בשעה ישיבה ה

 

  

 רוואידא יונס             מודר יונס             

 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה

 


