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 2021/01/10ר מספ ןימן המניש פרוטוקול מישיבה
 18:00בשעה  06/12/2021ם שני שהתקיימה ביו

 בלשכת ראש המועצה
 

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

 עוזר ראש המועצה מר נואף דעייף  מ"מ ראש המועצה כבהאמר מחמוד 
 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   חבר מועצה מר עטא מסעוד

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  חבר מועצה מר מחמוד אבו שיכה
    חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי

    חבר מועצה מר בלאל עקל
    חבר מועצה מר מואנס וישאחי

    סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד
  נעדרו  חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה
 קידום מעמד האישה גב' אנהאר מסארווה  חבר מועצה מר נאיל אבו רימה

 חבר מועצה מר אבראהים א.הלאל  חבר מועצה מר אחמד מלחם
 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה  חבר המועצה מר מוחמד יונס

     

 :על סדר היום

 סעיף חדש על סדר היום: אישור הוספת .0

 מתן תשובה לשאילתות של חבר המועצה מר מחמוד כבהא: .0.1

 מה עושים כדי לשריין תקציב למחלקת הנדסה בנושא התכנון .0.1.1

ניוד תלמידים מגן חובה ח'ור סקר לגני ילדים בעארה וערערה,  .0.1.2

טת מליאת המועצה, דבר שעלול לגרום לסגירת בית בניגוד להחל

 הספר, כאשר במקביל הולכים להקים בית ספר חדש באותו איזור.

 

מתן תשובה לשאילתא של חבר המועצה מר אחמד מלחם, בענין הטיפול  .0.2

 בכבישים, שילוט, ניקוז, תאורה ותחבורה ציבורית.

 

 איגוד ערים וטרינרי שומרון.המועצה בנציג אישור  .0.3

 

, 512194051שור הגדלת התקשרות עם הקבלן פטוריז הצללה, ח.פ. אי .0.4

ובשיעור ₪,  341,390לסך של ₪  268,054, מסך של 14/2019הזוכה במכרז 

 (.583תב"ר  -. )ההגדלה הינה במסגרת התקציב27%של 

 

אישור מורשי  -חברים(( 6מחברי המועצה ) 40%דיון חוזר )בהסכמת  .0.5

מנהל סגן ן ערערה. מורשי החתימה הם: החתימה בחשבונות בית ספר תיכו

שירין אבו  -, ומזכירת בית הספר000000000, ת.ז. רפיק מלחם -בית הספר

. חתימת שניהם יחד עם חותמת ביה"ס תחייב את 0000000000ואסל ת.ז.

 ביה"ס.
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לחוק  2אישור מינוי רוואידא יונס, כמנהלת ארנונה בהתאם לסעיף  .0.6

 .1976—הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו

 

 מתן תשובה לשאילתות של חבר המועצה מחמוד אבו שיכה בענין: .1

 מועצההועדות  .1.1

מה התוכניות של המחלקה לשנה  -מחלקת החינוך הבלתי הפורמלי .1.2

 לזמן את מנהלת המחלקה לישיבההקרובה? נא 

 .בערערה ועארהמגרשי הספורט תאורת  .1.3

 

2. :  אישור פרוטוקולים )מצ"ב(

 . 01/11/2021מיום  2021-01-09ישיבה שמן המנין  .2.1

 .15/11/2021מיום  2021-02-14ישיבה שלא מן המנין  .2.2

 

תוספת שני נציגי ציבור )מצ"ב הרכב  -שינוי הרכב הועדה למאבק בסמים .3

 הועדה(.

 

 לקידום תעסוקת בעלי מוגבלות )מצ"ב(. 2022אישור תוכנית שנתית  .4

 

 הדת והקשישים.אישור המלצת ועדת התמיכות המקצועית למתן תמיכה בתחום  .5

 

 2021/01/10אסלאם עלאייקום. אני פותח את הישיבה שמן המנין  מודר
 18:29 בשעה:

  
 תקציב תכנון במחלקת הנדסה מודר

 ניוד תלמידים מחר סקר 
 שאילתא של אחמד מלחם 
 נציג המועצה באיגוד וטרינר 
 דיון חוזר 
 הגדלת חוזה ההצללות 
 אישור מנהלת ארנונה 
  
 מאשרים הוספת סעיפים  
  

 ניוד תלמידים -מבקש לשנות סדר היום מודר
. אחת הגננות מתלוננת על במקרה אני מבקר גני ילדים בעארה מחמוד כבהא

מספר התלמידים בגן שלה, בגלל ניוד תלמידים מחור סקר לעארה, 
 דבר שמסכן את בית הספר באלנהדה

בזמנו, היינו הולכים לאלמועלקה כדי להביא ילדים. בזמנו החלטנו  
ש גן מזין בית ספר. עבד אסלאם לא ידע, והוא אמר תביא את 

 הענין לישיבת המועצה
 איך זה שאנחנו  
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התלמידים הם שברו את התקן של בית הספר. אנחנו נוסעים  3 
 בימים הקרובים כדי לקדם הקמת בית הספר.

אני רואה בזה ביזיון להחלטות המועצה.ההצהרה הזאת בפה גדול  
 שהם עברו, כדי שבשנה הבאה ילמדו אצל ריאבאל.

 בשביל מה אז להקים בית הספר. 
 מכאן, אני חזור  

 אני מודה לך על העלאת הנושא עבד אסלאם
 תקנות הרישום הם בסמכות המועצה ומנהל מחלקת חינוך.  
ישבנו עם המנוח אבו וגדי וחילקנו את  -15/11/2015החל מ  

הישובים לאיזורי רישום. סימנו את גני הילדים, וחילקנו את עארה 
אמת מה איזורים. עארה היא איזור אחד, אגב. וזה ב 5וערערה ל 

 שקורה.
בזמנו, היו כל הגנים במקבץ אחד, הוץ מסמר ווג'יהה. אחרי שמספר  

 .5ועד  3כולם עברו להיות במקום אחד. מגיל  -התלמידים פחת
כל תלמיד יכול  -תלמידים 105 -אחר כך הם עוברים לשני בתי ספר 

יש שתי כיתות בקושי. לכן המועצה  -תלמידים 62לסגור כיתות. 
 החלטה לסגור גני ילדים.קיבלה 

עד היום המועצה לא קבעה איזורי רישום. בהיעדר  -איזורי רישום 
 חלוקה לפי איזורים. -אנחנו פירסמנו -איזורי רישום

אין איזורי  -בפועל אתה אומר -אני לא יודע למה עברת לעארה מחמוד
 רישום

 רלבנטי לכיתה א' -העיקרון גן מזין בית ספר 
גן מזין בית הספר,  -היה מאוד בענין אלדהראת -אני רוצה לחדד מודר

 ובתנאי שלא יגרום לנזק לבתי ספר.
תגרום לסגירת גני  -ההסכמה לניוד -אני רוצה להבין את עמדתך 

. בנוסף לתלונה של הגננות סגירת הגנים בעארה, הובילה  -ילדים.
זה שבשנה הבאה  -להגדלת מספר התלמידים בכיתות, והכי חשוב

 יכול לגרום לצמצום התקן של בית הספר אלנהדה.
היה מהכי המצליחים. היו  -הכל קשור. תהליכי איזורי הרישום עבדאסלאם

 ישיובת מאוד מדי שבועיים. בחירה מבוקרת 
יש אנשים שהתעקשת שלא לתת, ויש מקרים  -תישאר בגני הילדים מחמוד

 שבהם אתה נותן בלי שאף יודע.
 שלא להזכיר שמות. אני מבקש,  מודר

 אם יש איפא ואיפא מואנס
 לא. אין  עבד אלסלאם

 וסירבת. אנחנו גיבינו אותך. -כמה אנשים היו משכונת אלג'רס מחמוד
 אתה יכול לפנות ולבקש  מודר

תגרום לעומס  -האם ההחלטה של מנהל מח' החינוך -אבל הכי חשוב 
שאנחנו  -אלנהדהלסכן את בית ספר  -בגני הילדים, והכי חשוב

 בתהליך לקדם הקמת בית הספר.
 הדבר יכול לגרום לתקן של בית הספר אלנהדה.  

במסגרת  -בחירה מבוקרתילדים היום נמצאים בגן חובה.  14 עבד אלסלאם
 ניוד.  15%עד  -הייחודיות

 17 -היום מספר התלמידים בבית הספר אלנהדה בגן הילדים 
 יירשמו  -תלמידים. התלמידים האלה
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 -עדיפות ראשונה -גני הילדים באלדהראת 3 -תלמידים 17 
 אלדהראת. זכות קדימה לאלדהראת. 

 היא מובנת.  -הדאגה של שיך מחמוד 
רישום. יש שכונות  לשנות איזורי -יש סמכות למליאת המועצה עבד אלסלאם

 מזדקנות.
 למה  מחמוד

יש הסבר ענייני, לאישור ניוד תלמידים מחור סקר לעארה? יש  מודר
נסיבות שמצדיקות את האישור? האם יש סיבה לשינוי המדיניות, 

 האם שונתה המדיניות? 
כיבדנו את דעתך, והתעקשת  -יותר ממשפחה באלג'רס -במקביל מחמוד

.  שלא להעביר.
 ההצעה שלי היא להרחיב את איזור הרישום של בית ספר אלנהדה. אלסלאםעבד 

 דנו בנושא, וניתנה להם אפשרות הבחירה.. והם לא הסכימו. מחמוד
אני אמשיך מול עבד אסלאם. אני איתן לא הזדמנות  -ברשותכם מודר

 איך זה קרהמול אמירה. 
 אני מבקש למצוא פתרון מחמוד
 מליאת המועצה.מבקשים לעדכן את  מואנס

בגני  -אם ועדת החינוך תתכנס ותגבש מדיניות לגבי איזורי הרישום עבדאסלאם
 הילדים וביכונים.

  4 -מבקש לשנות את הסדר מודר
 על פי חוק, המ אמאל

  
  -אישור פרוטוקולים 
 פה אחד 
  
 ועדת מאבק סמים 
 פתחיה אבו שועלה ונדים מסרי -נציגי ציבור 
 פה אחד. 
  
 יידחה  -תמיכות 
  
 1שאילתא  
 אני חודשים כבר  -ועדות המועצה 
 לא פעילה. -ועדת תחבורה לא פעילה, הנחות 

 התחלנו  -איכות הסביבה מוחמד
  

 ש ונמצא על הפרק.הנושא מאוד רגי מודר
 חברי המועצה אמורים להתגייס  

אני רוצה לדבר על ועדת המכרזים. הבעיה היא בחברי המועצה ולא  מואנס
 חברים.  7בעלי התפקידים. יש בוועדה 

 יש לי הצעה. מחמוד
 תזמני את יושבי הראש של הועדות. 

 פניה של חבר מועצה לחבר אחר יותר אפקטיבית.  מוחמד
 מאוד חיונית -ועדת הנחות 
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 את המדריך -רוואידא תעביר למוחמד 
 כדי לגייס -אני אקח את היוזמה לדבר עם כל אחד חברי הועדה מודר

 מי שנלחם להיות חבר בוועדת מכרזם, חייב להילחם  מוחמד
  -אני רוצה לדבר על ההנחות עאמר 

בסמכות הגזבר. אני יודע שהנושא  -יש שני סוגים של הנחות מודר
 לקראת הסוף, באמצעות גורם חיצוני.

. פאוזייה  אנחנו נעבוד אינטינסיבית כדי לסיים.
. 6של  -יש מקרה מיוחד עאמר  חודשים.
 מנהל ארנונה ולא הנחה. זה נושא על סדר היום שלפניכם. -זה נושא מודר

חודשים. אך טרם  6ועדת הנחות ישבה ונתנה החלטה מלפני  עאמר
 נחתמה. 

של  מקבל את ההצעה של אבו אליאס, לזמן את יושבי הראש מודר
 .. הועדות כדי לדרבן אותם ל

 ועדת החינוך לא מתכנסת בגלל בעיה פוליטית.  מואנס
לא יושמה על ידי המועצה. לכן חברי  -20/07/2020ההחלטה מ  

 הועדה לא מסכימים להגיע לישיבות הועדה.
 מה שאמר אבו אליאס אחמד

 הגשנו בקשה למשרד הספורט. -מגרשים מחמוד
. -אתם תסבלו   התושבים יתחילו להתלונן.

 על מה הם מתלונננים. מערכת כיבוי אש הם הרסו אותה. מחמוד שיכה
  .  לכל שכונה יהיה ועד.

 מישהו שאכפת לו. ללא שכר. שיקפיד על סדר. -תחפשו בכל ישוב מודר
  מחמוד

 תדאג לכך. -אנחנו מכינים את המגרשים. ועדת הספורט מודר
משולב עארה, מגרש אלהלאל. קטרגל. מגרש של בית ספר חט"ב,  מחמוד עיסא

 מגרש של בית ספר אלסלאם.
 להעביר ל מודר

בענין האצטדיון. בקרוב נקבל  -מחר מתכנסת ועדת הספורט מחמוד
 תקציב.

 יידחה לישיבה אחרת. -חינוך בלתי פורמלי 
  
 .  תקציב למחלקת הנדסה בנושא תכנון
יש תקציבים, ולכן צריך שיהיו תוכניות מגירה. מי שיש לו תוכניות  

 יקבל, ומי שאין לו, לא יקבל
הוא רוצה לנצל  -מתנגד -מחמוד עיסא -אולי דרך תקציבי הפיתוח מודר

 את התקציבים לפיתוח וסלילת כבישים.
 -. גם אם נקבל הלוואות אפילו חציהיום שאין לך תוכנית מגירה מחמוד

.  העיקר שיהיו לנו תוכניות .
 מליון.  4קיבלנו  -מתנ"ס ערערה מחמוד

הצוות המקצועי יכינו מתווה עם ראש המועצה, ויביאו למליאת  
 המועצה.

  
 תידחה ל -שאילתא של אחמד מלחם מודר
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הגבלה  יצא קול קורא לתחנות המתנה מקורות. יש -היה קול קורא מחמוד
 תחנות. 10עד 

 עאמר יצא מהישיבה 
  

 נציג המועצה באיגוד וטרינרי השומרון.  מודר
 לחודש מתוכננת ישיבה.  20ב  -מחמוד שיכה 
  
 אישור הגדלת התקשרות עם הקבלן.  
 ולכן מובאת לאישור מליאת המועצה. -25%ההגדלה מעל  

מעבר  -18.8%הקבלן נתן הנחה  -הפרויקט היה הצללות בבתי ספר מחמוד עיסא
 להנחה, נתנו לו חלק מהסככה של חט"ב ערערה. 

 המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת. 
  
  
 דיון חוזר  
 לא משתתף בהצבעה -אחמד מלחם 
 פה אחד 
  

 אניסה לא הסכימה לעבוד.  -נכון להיום, אין מנהל ארנונה מודר
 לא תוכל להיות מנהלת ארנונה. -למה שממלאת מקום גזבר מוחמד

 זה עומס על פאוזייה. מודר
 מועמדים נמצאו מתאימים והועברו למכון הערכה.  4 מודר

 
   20:25הישיבה ננעלה בשעה  

 רוואידא יונס  מודר יונס
 מנכ"לית המועצה  ראש המועצה

 


