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 2021/01/02ן ימן המניש פרוטוקול מישיבה

 18:00בשעה  04/03/2021 חמישישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים

    ראש המועצה מר מודר יונס

 יועמ"ש עבד מקדאד שיךמר   מ"מ ראש המועצה מר וג'יה מסעוד

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  סגן ראש המועצה מר כמאל מלחם

 מהנדס המועצה מר מחמוד עיסא  סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד

    חבר מועצה מר חכים יונס

  נעדרו  חבר מועצה מר מחמוד כבהא

 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה  חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

 חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל  חבר מועצה מר מואנס וישאחי

 חבר מועצה מר בלאל עקל  חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

    חבר מועצה מר נאיל אבו רימה

 עוזר ראש המועצה מר נואף דעייף  חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי

 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס   

 

 :על סדר היום

: 12 – 7אישור הוספת סעיפים חדשים )סעיפים חדשים  .1  בהתאמה(
₪  17,500 מסך של ,ות בדרכיםחעילות בטיפ, 630 תב"ר מספראישור שינויים ב .א

הרשות מ₪  8,000מקור המימון: ₪.  10,000ובסך של , ₪ 27,500 לסך של
 במימון המועצה. ₪  2,000 -ו לבטיחות  בדרכים

 4,128,000לסך של ₪  3,628,000, מסך 7-ו 6, 2מתחם , 566אישור שינויים בתב"ר  .ב
מקור המימון: משרד הבינוי והשיכון. חוזה מספר ₪.  500,000ובסך של ₪, 

. עבור השלמת תקציב לצוות קיים 4501981817, מספר מרכבה 9/1810480/20
 דונם. 1035יח"ד,  1,500

 9+11בשלמות  8תכנון ערערה צפון וכניסה ראשית )מתחם אישור תב"ר חדש,  .ג
2(, בסך של חלקי מקור המימון: משרד הבינוי והשיכון. חוזה מספר ₪.  200,000,

 דונם. 550יח"ד,  800. עבור תכנון 4501981144, מרכבה מספר 9/1810167/20
מקור ₪.  921,000, בסך של אלדהראת 10תכנון מתחם אישור תב"ר חדש,  .ד

, מרכבה מספר 9/1810498/20המימון: משרד הבינוי והשיכון. חוזה מספר 
 דונם. 260יח"ד,  1,000. עבור תכנון 4501982570

: ₪.  600,000, בסך של תכנון מתחם אלביאראישור תב"ר חדש,  .ה מקור המימון
. 4501982571, מרכבה מספר 9/1810506/20משרד הבינוי והשיכון. חוזה מספר 

 דונם. 160יח"ד,  550עבור תכנון 
מקור המימון: ₪.  650,000, בסך של ם עארה דרוםתכנון מתחאישור תב"ר חדש,  .ו

. 4501982569, מרכבה מספר 9/1810472/20משרד הבינוי והשיכון. חוזה מספר 
 דונם. 180יח"ד,  650עבור תכנון 
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 :בשאילתות של חבר המועצה חסיב אבו אלחבאיבדיון  .2
 ?2021מה עם הצעת תקציב  .א
 בנוגע למכרז גזברות, האם פורסם מכרז פנימי, מהן הסיבות לעיכוב. שאילתא .ב
שאילתא בעניין פרסום זוכה במכרז מנהל מחלקת חינוך ועדכון חברי המועצה  .ג

 במתרחש במכרז מבחינה משפטית ובהמלצות הועדה בעניין.
 שאילתו בנושא תמיכת בית קברות בערערה. .ד
ד בקבוצות  -היסודיים כיתות א דיון והחלטה בעניין החזרת תלמידי בתי הספר .ה

קטנות במקומות פתוחים בבית הספר לפי מתווה משרד הבריאות ומשרד 
 החינוך.

התקבלה החלטה במועצה על הסדרת המפגעים במתנ"ס טאהא חוסין, האם  .ו
 המפגעים טופלו?

יני תוכניות הותמ"ל, מתחמים  .ז  .7 -ו 2,6עדכון בהתקדמות בעני
 טרם התקיימו בקדנציה הנוכחית.דיון והחלטה בעניין הוועדות ש .ח
)מגרש כדורגל( שנסגר לצורך שדרוג מלפני יותר  ןשאילתא בנושא האצטדיו .ט

 משנה.
שאילתא בעניין ועדת המכרזים, ספקים מתלוננים שמוזמנים לפתיחת מכרז,  .י

כשמגיעים למועצה מופתעים שהפתיחה נדחית מסיבות התלויות במועצה 
 ובחברי הועדה.

 
ן  .3 ן 2021/01/01אישור פרוטוקול ישיבה שמן המני , פרוטוקול ישיבה שלא מן המני

)דוחות  2021/02/01(, פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 2019)דוח ביקורת  11/2020
  .2021/02/02(, פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 2011-2018ביקורת 

 
 .כמפורט במסמך המצ"ב אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה .4

 
 אישור מינוי ממלא מקום גזבר המועצה. .5

 
ביום  חלקה במתקפה על המפגיניםאישור סגירת המשטרה הקהילתית בערערה, לאור  .6

  .חמישי האחרון

 . 02/2021אסלאם עלאייקום. אני פותח את הישיבה שמן המנין  מודר
 תחילה אני מבקש אישור הוספת סעיפים חדשים הקשורים לתב"רים 
  
 ( הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.1-7להוספת סעיפים חדשים )ההצעה  
  

 17,500מסך של  ,ות בדרכיםחעילות בטיפ, 630 תב"ר מספראישור שינויים ב 7סעיף 
הרשות מ₪  8,000מקור המימון: ₪.  10,000ובסך של ₪,  27,500לסך של ₪ 

2 -ו לבטיחות  בדרכים  במימון המועצה. ₪  000,

 בפעילות חינוך והסברהמדובר  מודר
 ?17,500מה אחוז המימון של המועצה מהסך  חסיב
 . 20% מודר

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד
  

לסך של ₪  3,628,000, מסך 7-ו 6, 2מתחם , 566אישור שינויים בתב"ר  8סעיף 
מקור המימון: משרד הבינוי והשיכון. ₪.  500,000ובסך של ₪,  4,128,000

. עבור השלמת תקציב 4501981817, מספר מרכבה 9/1810480/20מספר  חוזה
 דונם. 1035יח"ד,  1,500לצוות קיים 

מתחיל במייס אלרים  7, ומתחם ומזרחה באר אבו רימהממתחיל  6-ו 1מתחם  מודר
אלש"ח ממשרד השיכון בשל הגדלת  500הצלחנו להוציא עוד  ומזרחה.

  ות בשל הקורונה.השטח. מתחילים שיתוף הציבור בקבוצ
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 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד
  

בשלמות  8תכנון ערערה צפון וכניסה ראשית )מתחם אישור תב"ר חדש,  9סעיף 
2(, בסך של חלקי 9+11 מקור המימון: משרד הבינוי והשיכון. ₪.  200,000,

 800. עבור תכנון 4501981144, מרכבה מספר 9/1810167/20חוזה מספר 
 דונם. 550יח"ד, 

, להשיג עבור כל המתחמים. מתחם  מודר  8הצלחנו, כשהתחלנו להיכנס לשלב ב'
ו . אם אני לא טועה לא נשאר לנו אלדהראתמתחם מייס אלרים ומערבה. 

התוכנית לא אושרה. היא  -מתחמים ללא כיסוי. המאמץ הממוקד אושר
בשלב הפקדה. אם יש למישהו יש התנגדות, זה הזמן. אחר כך, תאושר 

לא צופים התנגדויות.  -לפרסום. מאחר והתוכנית תואמה עם התושבים
מתחילים  -2-ו 7 ,6. , וכבר יש חלופהשיתוף ציבורהליך אלדהראת אחרי 

ן.  -בשלב שיתוף הציבור. נשואר נושא ותמ"ל עארה בגלל שינוי המתכנ
 הצוות התחילו עם המצב הקיים. 

, הצוות התחילו עם המצב הקיים החדש, בגלל שביקשנו מתחילים את שיתוף 
מהשטח. כמובן נשמח  25%לנו סמכות לבקש הרחבה של  הרחבת השטח. יש

 לעזרה מחברי המועצה. 

 הצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.ה

  

מקור ₪.  921,000, בסך של אלדהראת 10תכנון מתחם אישור תב"ר חדש,  10סעיף 
, מרכבה מספר 9/1810498/20המימון: משרד הבינוי והשיכון. חוזה מספר 

 דונם. 260יח"ד,  1,000. עבור תכנון 4501982570

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

  

מקור המימון: ₪.  600,000, בסך של תכנון מתחם אלביאראישור תב"ר חדש,  11סעיף 
, מרכבה מספר 9/1810506/20משרד הבינוי והשיכון. חוזה מספר 

 דונם 160יח"ד,  550. עבור תכנון 4501982571

 הכוונה לביאר התחתונה 

 מה קורה עם הכביש התיירותי עאמר

מתכוון למסדרון האקולוגי. ביקשנו לצמצם. הגשנו לא ידוע לי. אם אתה  מודר
 התנגדות. קיבלו חלק מההתנגדות

מחמוד 
 כבהא

ון. -מאיפה ההרחבה באלביאר  מערבה? מה עם הבתים שלא נכללים בתכנ

ן. נםוד 160מצד מערבי. לא הרבה שטח רק  מודר ן בתים שלא נכללים בתכנו . אי
 אולי יש בתים חדשים שלא ידוע לי עליהם.

 הצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחדה

  

מקור ₪.  650,000, בסך של תכנון מתחם עארה דרוםאישור תב"ר חדש,  12סעיף 
, מרכבה מספר 9/1810472/20המימון: משרד הבינוי והשיכון. חוזה מספר 

 דונם 180יח"ד,  650. עבור תכנון 4501982569

אזור עסקים, שלא נכלל בותמ"ל, כולל רצועת  -מהכניסה של עארה וצפונה מודר
, והמשך בקרקע חקלאית. השגנו תכנון מפרוט 65העסקים הגובלת בכביש 

 לאזור זה.

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד
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 בשאילתות של חבר המועצה חסיב אבו אלחבאיבדיון  
  

 ?2021מה עם הצעת תקציב  1שאילתא 
טיטאה ראשנוית נערכה על ידי אחמד קאסם ואיחסאן. הצעה ראשונית  מודר

ון  7.5גרעונית של  בגלל הארנונה בתקופת הקורונה. היו לי ₪. מלי
. יגויות. הם נוהגים במשנה זהירות ושמרניים.  הסתי

 יש הנחות לתושבים בגלל הקורונה עאמר
 לרשויות ולתושבים לא נותנים. רק לעסקים מודר

לפי  30%פעימה ראשונה. יש לינק לפעימה של  25%יש הנחות לעסקים של  מחמוד
 המחזור שלך )במידה והמחזור ירד( 

  
שאילתא בנוגע למכרז גזברות, האם פורסם מכרז פנימי, מהן הסיבות  2שאילתא 

 לעיכוב.

דיברתי עם רוואידא לפרסם מכרז בעקבות שיחה שלי עם פאיז חנא. ככל  מודר
ביום ראשון צפויה לי ישיבה עם פאיז חנא  .הנראה יתפרסם ביום ראשון

ן. ואז יתפרסם מכרז פנימי. בינתיים אין לנו   .גזברבאותו עני
 ?העיכובמה ל 

התקווה היתה שאחמד ימשיך. סיכמנו שהוא ימשיך עוד תקופה. בסיכום עם  מודר
לנו מרווח כדי לפרסם מכרז. בשבוע שעבר הוא  עיריית אום אלפחם. שיתן

. רביע דיבר אתי כדי לשכנע אותו שימשיך עד 28/02הודיע שנשאר עד 
 בחירת גזבר חדש. לא מאמין שיצליח.

ביום  חייבים ממלא מקום גזבר. יש משכורות שצריך לשלם.. הדבר לא פשוט. מודר
 . ראשון תתבהר התמונה

  
יין  3שאילתא  פרסום זוכה במכרז מנהל מחלקת חינוך ועדכון חברי שאילתא בענ

 המועצה במתרחש במכרז מבחינה משפטית ובהמלצות הועדה בעניין.
ן  התיק הזה מתנהל בבתי משפט. בבית הדין האזורי. היתה  החלטה שהדיו

. בינתיים, אנחנו יכלים לראיין את המועמדים אבל ללא  יסתיים בחודש מרץ.
לקבל החלטה. היה ערעור לבית הדין הארצי. הוצע שיישאר עד סוף חודש 
מרץ, אבל אם לא יסתיים הדיון בבית המשפט, תצא החלטה שהיתה החלטה 

.  שיישאר עד סוף החודש.
להחליט על זוכה, ושייכנס אבל שיהיה מותנה  -החלטת בית הדין הארצי מקדאד

במה שיקרה בבית המשפט. היום התיק חזר התיק לבית הדין האזורי 
. ואז חזרו לבקשה לעיכוב הליכים. ב  יש  09/03לעבודה.. ההצעות נדחות.

 . . הועדה צריכה להתכנס. מבחינתי כינוס הועדה לא קל. . דיון בצו המניעה.
יכול להיות שלא יתקבל צו המניעה ש לעבד לא יודעים מה יהיה בדיון. 

. .  אלסלאם, ואז נצטרך לכנס את הועדה ולהכריז על זוכה.
 מה צו המניעה של עבד אסלאם חסיב
וכי תעודת ההוראה שלו כן עונה על התנאיםשכן הוא  מודר  , 
. חכים .  למי הגיש את צו המניעה. הרי הדיון היה בארצי
.  מודר  הוא חזר והגיש בקשה, הרי השופטת איחדה את התיקים.

התיק הוגש לבית הדין האזורי בחיפה. ההחלטה היתה לראיין את המועמדים  מקדאד
. עד שיסתיים הדיון. נקבע מועד  לדיון  17/3אבל לא להחליט על אף מועמד.

מזורז של הוכחות.. התיק היה אמור להסתיים בסוף מרץ. המדינה ערערה 
. הארצי הציע להחליט בוועדה בכפוף על ה החלטה לבית הדין הארצי

לתוצאות בתיק בביהמ"ש. אנחנו הסכמנו להצעה. עבד אלסלאם לא הסכים. 
בתגובות בביה"ד הארצי. הוחלט כי התיק יחזור לדיון באזורי, וכי הועדה 
תתכנס ותחליט על זוכה בכפוף לתוצאות ביהמ"ש. ויש לו זכות להוציא צו 

נית. כמובן הוא הגיש צו מניעה מחדש. לכן ההליך המזורז התבטל, מניעה זמ
הדיון יכול להיארך עוד שנה. והשופטת העבירה את הדין להליך רגיל בו 

 נצטרך להחליט  -ביום שלישי יהיה דיון בסעד הזמני. אם לא תיתן לא צו
 יש עיכוב בעבודת המועצה. -בזמן אי ודאות חסיב
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צודק, אבל מצד ני, מי זיכה יהיה במצב של אי ודאות, ואת זה ניסינו  מודר
.. השופטת אמרה שתסיים תוך חודשים. היתה הכוונה לסיים את  למנוע.

 .  התהליך תוך חודשיים. הפרקליטות הגישה ערעור.
 עד מתי זה יימשך מואנס
 ?  09/03אם היית ממנה מישהו לפני  חכים
 ואם לא ייבחר מועמד? מודר
סביר להניח שהועדה לא תמצא מישהו מתאים. ואז לפרסם מכרז חדש, ואז  חכים

 חודשים. זה כולם מצפים. 7 6זה יקח עוד 
ן. זה מה שאתם אומרים. מודר  חסיב וחכים אומרים שהועדה היא למראית עי
 מערכת החינוך.  -אני אומר שמי שמשלם את המחיר חסיב

 שום דבר לא נעצר. מחמוד
  

 ת בית קברות בערערהובנושא תמיכ תשאילתו 4שאילתא 
אנחנו לא תומכים בבתי קברות. אתה מתכוון לפרויקט הפיתוח. ניזאר עקל  מודר

 נבחר לתכנון. יש לנו לחץ בעארה כי אין מקומות קבורה. 
  
  

ד  -דיון והחלטה בעניין החזרת תלמידי בתי הספר היסודיים כיתות א 5שאילתא 
קטנות במקומות פתוחים בבית הספר לפי מתווה משרד הבריאות בקבוצות 

 ומשרד החינוך
המתווה הצליח יותר בגני הילדים ואחר כך בבתי הספר. לבחירת בתי הספר.  מודר

 לא פשוט.. 
 במגזר היהודי לא הסכימו להכניס מי שלא חוסן  וג'יה

אסטרטגיה או הנחיה של המועצה לבתי הספר, או זה נותר בידי  האם היתה בילאל
 מנהלי בתי הספר. חייב להיות לנו עמדה, או מדיניות מסוימת להוביל.. 

לצערי אין לנו סמכויות.. המורים הם עובדי משרד החינוך. כמועצות אין  מודר
לנו בעיה. אולי היה יותר קל יותר למורים להעביר שיעורים בזום. אבל בתי 
הספר התחילו להתחרות ביניהם, לאחר שניסינו ללחוץ עליהם, בעזרת 

, אבל הוא לא חוקי. בכוכב יאיר יה נכון וג' , המפקחת אזל.. מה שאמר מר 
ראש המועצה מנע מסייעת להיכנס לבית הספר שלא הסכימה להתחסן או 

.  72לעשות  בדיקה לפני  היתה שעות. היה צו מניעה. לא ראיתי יש החלטה.
קריאה של מרכז השלטון המקומי בה הם קוראים להתחסן, די לשמור על 

.  בריאות התלמידים.
 יש מקדמים -בענין החיסונים חסיב

, ממוצע 50מעל  51%, 60מעל  55% -1053, בערערה לפני 70%צריך להיות  מודר
 אין לי הממוצע  1063, אחרי 38%כללי 

 אנשים חדשים. 7נגוע פעיל. כפר אדום. יש  130עד  וג'יה

, מעל  8000 בלאל  חיסון שני. חופף? 5000חיסון ראשון

קניה. מה לא עשינו?.. התכוונו  תוי₪,  500שובר של  -עודדנו את החיסונים מודר
 לשבת עם קופות החולים.. הם לא מעודדים את האנשים לחיסון.

  
התקבלה החלטה במועצה על הסדרת המפגעים במתנ"ס טאהא חוסין, האם  

 המפגעים טופלו
אין לי תשובה. מחמוד עיסא אמר שהוא יוציא בודק את ההתאמות. לדחות  

 את השאילתא לישיבה הבאה. 

  
יני תוכניות הותמ"ל, מתחמים  6שאילתא   .7 -ו 2,6עדכון בהתקדמות בעני

 תשובה ניתנה בתחילת הישיבה. 
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 דיון והחלטה בעניין הוועדות שטרם התקיימו בקדנציה הנוכחית. 7שאילתא 
 חברי המועצה לא משתתפים בישיבות 
 וצריך לקיים.-ציבוריתאני מצטרף לקולו של חסיב, אם יש ועדה. יש אחריות  
 -מי שלא משתתף 

ו"ר של הועדה לכנס את הועדה פעם בכל רבעון. אם, אז ראש  מקדאד באחריות הי
מי  -המועצה רשאי להזמין במקומו. בקשר להשתתפות בישיבות המועצה

. -פעמים 3שלא משתתף  י  לערום שינו
  

יותר  ןשאילתא בנושא האצטדיו 8שאילתא  )מגרש כדורגל( שנסגר לצורך שדרוג מלפני 
 משנה

 האצטדיון שנה וחצי מושבת וסגור. חסיב
 חבל על הכסף. איברהים

מליון מהלוטו. היום אומדן  2מליון.  3נבחר מתכנן. בהתחלה דובר על  מודר
ן.  5עלויות השדרוג  . 4.3מליו  חלק הלוטו

. חסיב  בהתחלה דובר על שנתיים.

 חלק הלוטו גדל.היום  מודר
בלאל אמר שיש קריסה במחלקת הנדסה. משרד הפנים החליט להרחיב את  

. -תפקיד השפ"ע הבעיה היא שהשכר הוא נמוך.  שכוללת את התחזוקה.
להכניס  -דיברתי עם גלית. היום ניתן להעלות את השכר. דבר ראשון מצופה

ס ובתקווה בתקציב עלות שכר מנהל שפ"ע כדי לעניין אנשים טובים להיכנ
 להוציא את התחזוקה מההנדסה, וגם את נושא 

הוא נכנס לעניינים )הוא מנהל פרויקטים של בינוי בית  -נשאר נושא הבינוי 
) . .  ספר אלמנאר תכנון חידוש תיכון

 נעזרים במפקחים חיצוניים. -הפיקוח על פרויקטים -הנושא השני 
 איכראם נמצאת בתפקיד -תכנון אסטרטגי 

אתמול בישיבה עם איתמר בן  -אנחנו עדיין צריכים עוד אנשים בהנדסה 
ן. הכל תקוע בגלל המצב -דוד     דיברנו על עיבוי מחלקת הנדסה בנושא התכנו

אני חוזר לנושא האצטדיון. כל איחור בעבודות השידרוג פוגע בקבוצת  חסיב
 הפועל. הם משלמים שכירות 

. זה יתבטא בתמיכה.אני יודע שהם התייעלו. אבל  מודר .  מתב המועצה הוא קשה.
 . .  מצבנו השתפר. עכשיו יש מימון יותר לעבודות השדרוג
  

שאילתא בעניין ועדת המכרזים, ספקים מתלוננים שמוזמנים לפתיחת מכרז,  9שאילתא 
כשמגיעים למועצה מופתעים שהפתיחה נדחית מסיבות התלויות במועצה 

 ובחברי הועדה
כדי למנוע  התלונה הגיעה אלי. הרשיתי לעצמי לדבר עם חברי הועדהאכן.  מודר

 . תופעה כזאת
ועדה לצורך  חברילאפשר רוב צמצום מספר חברי הועדה כדי יש הצעה ל

 .קבלת החלטה

אני רוצה לדבר על תקלה שקרתה בזמן הדיון וקבלת ההחלטה. חבר המועצה  בלאל
ח שכולנו לטובת הענין. אבל חכים וגם עובד המועצה מחמוד נכחו. אני בטו

 מבקש להקפיד על נוהל תקין.
אני רוצה גם לדבר על עבודת הועדות. הכל מושבת. אפילו ועדת החינוך לא  

 עובדת. חייבים להתחיל להתכנס.
רק חברי ועדת המכרזים יהיו רשאים להיות  -בהתאם לחוות הדעת היועמ"ש מודר

 נוכחים בישיבה.
 אני הצעתי לאשר שרק שני חברים יהיו בפתיחת מעטפות.  מקדאד
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, פרוטוקול ישיבה שלא מן 2021/01/01אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין  3סעיף 
(, פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 2019)דוח ביקורת  11/2020המנין 

ן 2011-2018)דוחות ביקורת  2021/02/01 (, פרוטוקול ישיבה שלא מן המני
2021/02/02. 

 ההצעה לאישור הפרוטוקולים הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד. 
  

 כמפורט במסמך המצ"ב. אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה 4סעיף 
בעקבות התפטרות חבר המועצה מוחמד מרעי. האם יש הצעות, או חברים  

.  שמציעים את מועמדותו.
 חבר שלישי נאיל אבו רימה -ועדת הביקורת 
. -ועדת ההנחות   גזבר המועצה התפטר. ממלא מקומו יבוא במקומו
 מאשרים את השינויים המוצעים. נאיל יבוא במקום מוחמד מרעי 
 ההצעה לאישור השינויים הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד. 
  

 אישור מינוי ממלא מקום גזבר המועצה 5סעיף 
עוד תקופה, משיקוליו האישיים הוא  כאמור, קיווינו שאחמד ימשיך איתנו 

ל חייבים ממלא מקום לא הסכים. היום אנחנו חייבים לפרסם מכרז. אב
 , מיידית. ולכן פרסמנו הליך שוויוני לתפקיד ממלא מקום. לפי מיטב דעתי
רק רוואידא ניגשה להליך, ההליך יוארך לעוד כמה ימים. ביום ראשון יובא 

 משכורות הענין לאישורכם כי חייבים לשלם
 מי מועמד? חסיב

רוואידא התנדבה ואמרה שהיא מוכנה. אבל יש לה בעית קירבה משפחתית,  
אבל היא חייבת אישור ועדת מינהל שירות, וזה לא מיידי ובכך לא השגנו 
ן לגורמים חיצוניים, אולי בסוף נלך על האופציה של  כלום. פתחנו את העני

ביא את ענינו ביום ראשון נ -איחסאן כמו שהיה בעבר. ואם יסתדר
 לאישורכם.

לשאלת חסיב, ביום ראשון תשב הועדה לבחירת ממלא מקום. ההזמנה  
 לישיבת מליאת המועצה, 

 מאחר ואתה לחוץ למשכורות, ואחמד עדיין מורשה חתימה ויכול לחתום.  חכים
 .. הוא לא יכול28/02/2021הוא סיים ב  מודר

 מקום. אנחנו רוצים למנות ממלא מואנס
 מי מעובדי המועצה, מי עונה על הדרישות?  מחמוד

 רק רוואידא ואולי סאמר? מודר
 אז למה לא לפרסם מכרז פנימי ולקלטו מיידית מחמוד

רוואידא לא יכולה במכרז פנימי. סאמר לא בדקתי, אבל ספק אם יוכל  מודר
וגם גזבר?  כמבקר 

חלקה במתקפה על אישור סגירת המשטרה הקהילתית בערערה, לאור  6סעיף 
 ביום חמישי האחרון המפגינים
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