
عرعرة المحلي مجلس عارة  

 

 המועצה המקומית ערערה 
  

0776324300تلفون:     0776324300 : טלפון 
04–6352595فاكس :  04- 6352595פקס :    

30026منطقة :  30026מיקוד :    

 
 

ד 
מו

ע
1

 
ך 

תו
מ
8 

 08/2016 מן המניין מספרישיבה ש
 18:25בשעה  04.08.2016שהתקיימה ביום 

 

  משתתפים :  נוכחים :
  מודר יונס
  מסעוד מר איאד

  קאסם דאר גזי מר
 מר מוסטפא אבו הלאל

  נעים כבהה מר
  יונס נאדר מר
  עבד אללה גזמאוי מר
 אחמד מלחםמר 

 מר חכים יונס
 מר פרג' עקל

 מר אמיר מרעי
 

 נעדרו :
 מר תאופיק דעייף

 מר נדים מרזוק
 מר מוחמד מסרי

 

  מועצה ר"יו

 מועצה  ר"יו מ.מ 

 מועצה  ר"יו סגן
 מועצה  חבר
  מועצה חבר
  מועצה חבר
 מועצה חבר

 חבר מועצה
 חבר מועצה
 חבר מועצה
 חבר מועצה

 
 

 מועצה חבר
 חבר מועצה
 חבר מועצה

 

 מרגיה  אמין ד"עו
 מסארוה אנהאר גברת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גב' רווידא יונס
 רו"ח נור גזמאוי

 מר סאמר סעד
 

 משפטי יועץ
 האישה למעמד  יועצת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מנכ"לית מועצה
 גזבר מועצה
 מבקר פנים

 

 : היום סדר על

 7/2016אישור פרוטוקול ישיבה שמן המניין מספר  .1
מקור ₪.  30,000, ע"ס 318469הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס אלהלא  –אישור פתיחת תב"ר חדש  .2

 (.2016/24/576מימון משרד החינוך )התחייבות מספר 
, ע"ס 318485הנגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס טאהא חוסין  –אישור פתיחת תב"ר חדש  .3

 (.2016/24/575מקור מימון משרד החינוך )התחייבות מספר ₪.  60,000
מקור ₪.  156,338הנגשה פרטנית לתלמיד לשנת הלימודים תשע"ו, ע"ס  –אישור פתיחת תב"ר חדש  .4

 (.5763המימון משרד החינוך )קול קורא 
 כח אדם. –מסעוד כנציג ציבור בוועדות בחינה מינוי מר עאטף  .5
 אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה. .6
 אישור תבחינים להקצאת קרקע. .7
 .אישור המלצות הוועדה המקצועית בקשר לתמיכות בעמותות שבתחום הספורט .8
 דיון בסעיפים לבקשתו של חבר המועצה חכים יונס .9

כבישים, תאורת רחובות, מגרש משחקים פיתוח שכונת אלמסקאה שנזנחה שנים רבות: שיקום  .א
 .םוגנים ילדי

 .2006אישור הנחה מארנונה לסוכנויות הדואר בערערה ובעארה עבור תאי חלוקת דואר לשנת  .ב
שישמש כנציג ציבור בועדות  -בקשה לקבל טפסי למילוי, לצורך הצגת מועמד ע"י חברי המועצה .ג

 מכרזי כוח אדם.-בחינה
בפרק תאורת  2016המועצה פרג' עקל: ניצול התקציב הרגיל לשנת דיון בנושא לבקשתו של חבר  .10

-רחובות )לחיבורי חשמל והגדלת מספר עמודי תאורה ופנסים(. ומה מתוכנן לבצע בחודשים אוגוסט
 דצמבר מאותו תקציב.
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, בעתירת ראשי 01.08.2016דיון בנשוא לבקשתו של חבר המועצה מחמד מסרי: החלטת בג"ץ מיום  .11
ת" הדורשים לערוך צעדה בכפרים שבהם התגורר ונתפס נשאת מלחם, לערוך סיור "עוצמה יהודי

 בערערה ובעארה כדי לבחון את מסלול הצעדה.בשטח 
 

 

 סדר היום: על  8.2016מספר מתחילים את ישיבתנו שמן המניין יעטיקום אלעאפיה,  מודר

 7/2016אישור פרוטוקול ישיבה שמן המניין מספר  (1סעיף )

 עיינתי ולא מצאתי פרוטוקול להגהה! אללהעבד 

 מעבירים במיילבד"כ  גאזי

 הסעיף הועלה להצבעה ואושר ברוב חברי המועצה, נמנע עבד אללה גזמאוי 

, ע"ס 318469הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס אלהלא  –אישור פתיחת תב"ר חדש  (2סעיף )
 (2016/24/576מקור מימון משרד החינוך )התחייבות מספר ₪.  30,000

 הסעיף העולה להצבעה ואושר פה אחד 

הנגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס טאהא חוסין  –אישור פתיחת תב"ר חדש  (3סעיף )
 .(2016/24/575מקור מימון משרד החינוך )התחייבות מספר ₪.  60,000, ע"ס 318485

 הסעיף העולה להצבעה ואושר פה אחד 

פרטנית לתלמיד לשנת הלימודים תשע"ו, ע"ס הנגשה  –אישור פתיחת תב"ר חדש  (4סעיף )
 (.5763משרד החינוך )קול קורא  מקור המימון₪.  156,338

 הסעיף העולה להצבעה ואושר פה אחד 

 כח אדם. –מינוי מר עאטף מסעוד כנציג ציבור בוועדות בחינה  (5סעיף )

 אז ביקשנו מאמין לבחון את הניירת של מר עאטף מסעוד  מודר

 ?מהי ההשכלה שלו  פרג'

אני עיינתי ובדקתי, כיום יכול למנותו כנציג ציבור בוועדות בחינה  אין לו תואר, אמין
 לתפקידים זוטרים.

תציעו שמות, כיום אבו חאלד מתקשה להשתתף בוועדות בחינה, קשה לנו עם נציג  מודר
החלטת ונקבל נבחן אותם אז תציעו עוד שמות רצוי בעל תואר שני, אחר כך אחד, עד 

 מליאת המועצהב

 עבד אללה גזמאוי גדהועלה להצבעה ואושר ברוב חברי המועצה, נהסעיף  

 אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה. (6סעיף )

 ועדת הנהלה )חובה( : 
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מלא מקומו ינעים מר  ,מר מקדאד שיך עבד ומר טאלב גוהגאה הודיעו על התפטרותם מודר
 :יהא של מר טאלב ובכך הרכב הועדה 

 יו"ר מודר יונס 
 חבר איאד מסעוד 
 חבר גאזי קאסם 
 חבר אמיר מרעי 
 חבר תאופיק דעייף 
 חבר מוסטפא אבו הלאל 
 חבר פרג' עקל 
 חבר נעים כבהה 

 עבד אללה גזמאוי נמנעהועלה להצבעה ואושר ברוב חברי המועצה, שינוי ה 

 )חובה( :מכרזים ועדת  

חברים  7עדה מתוך ובוחברי קואליציה  5 ישאר כעלתה שאלה באם לה ,לא יחול שינוי מודר
 חברים בוועדה? 7חברי קואליציה מתוך  4או להסתפק ב 

 ע"מ לייעל עדיף כמה שפחות אמין

 בד"כ שני חברים הם הפעילים  פרג'

 גם אני מתקשה ,תאופיק הצהיר כי אינו מעוניין להשתתף בוועדה יותר נאדר

המחייב שיקולי דעת, מקצועיות, כל כך מהותי עניין בו ,לדעתי מדובר בוועדה חשובה מודר
 שואלים שאלות ומקשים עליהם. דנים,  ,אתם הייתם מתערבים אקודו .דיונים

 בעד להשאיר את כולם החמשה. מוסטפא

 משאירים ללא שינוי מודר

 )חובה( : חותועדת הנ 

 לגבי יו"ר הוועדה חל שינוי אותו הרכב אך  מודר

 יו"ר גזמאויעבד אללה  
 חבר אמיר מרעי 
 יומ"ש אמין מרג'יה 
 גזבר נור גזמאוי 
 מנהלת מחלקת רווחה כרימה מלחם 

 פה אחד.הועלה להצבעה ואושר שינוי ה 

 )חובה( : ביקורתועדת  

 מר חכים מצטרף לוועדה, ההרכב יהא: מודר

 יו"ר מוחמד מסרי 
 חבר נדים מרזוק 
 חבר עבד אללה גזמאוי 
 חבר חכים יונס 

 פה אחד.הועלה להצבעה ואושר שינוי ה 

 )חובה( :מל"ח ופס"חועדת  
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 כניסת מר רג'א לתפקיד ממונה שירות חירום והחלפת מר סברי ז"ל מודר

 יו"ר מודר יונס 
 חבר איאד מסעוד 
 חבר תאופיק דעייף 
 חבר רג'א אבו  מסעוד 
 חבר זיאד יונס 
 חבר אילת עזב 

 פה אחד.הועלה להצבעה ואושר שינוי ה 

 )חובה( :ערר לעניין ארנונה ועדת  

 אין שינויים מודר

 יו"ר עו"ד זיאד שיך עבד 
 חבר בורהאן מרעי 
 חבר מוחמד עזב 

 )חובה( :הקצאת מקרקעין ועדת  

 חל שינוי, החלפת עובד בתפקיד מהנדס מחמוד עיסא במקום רשאד יונס מודר

 מנכ"לית המועצה רוואידא יונס 
 גזבר המועצה נור גזמאוי 
 יועץ משפטי אמין מרג'יה 
 מהנדס מחמוד עיסא 
 םממונה שירותי חירום רג'א אבו מסעוד 

 פה אחד.הועלה להצבעה ואושר שינוי ה 

 )חובה( :מיגור האלימות ועדת  

אלסלאם חל שינוי, כניסת עובדים חדשים לתפקידים והחלפת אחרים כמו מר עבד  מודר
 יונס ומר רג'א אבו מסעוד

 יו"ר מודר יונס 
 מנכ"לית רווידא יונס 
 חבר איאד מסעוד 
 חבר אמיר מרעי 
 מנהל מחלקת חינוך עבד אלסלאם יונס 
 מנהלת מחלקת רווחה כרימה מלחם 
 יועץ לענייני אזרחים ותיקיםמנהל בי"ס ו חדר עקל 

 פה אחד.הועלה להצבעה ואושר שינוי ה 

 )חובה( :איכות הסביבה ועדת  

חברים מתפטרים, מר מוסטפא מחליף מר טאלב, ומר אמיר מרעי מחליף מר החלפת  מודר
 מקדאד.

 יו"ר עבד אללה גזמאוי 
 חבר אמיר מרעי 
 חבר מוסטפא אבו הלאל 
 חבר אחמד מלחם 
 תברואן זיאד יונס 
  אחמד חסאן 
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  עאוני מסעוד 

 פה אחד.הועלה להצבעה ואושר שינוי ה 

 )חובה( :מאבק בנגע בסמים ועדת  

מר עבד אלסלאם החליף מר  ,במקום מקדאד נכנס חכים ובמקום טלאב נכנס נעים מודר
בנושא זה  עוסקתאת שהיא זכיום מנאל  מנאל עקל מחליפה גב' וורודגב' סייף , 

מתאמת ישוב למלחמה  גב' מראם עקלת לוועדה צטרפמבנוסף  ,במחלקת הרווחה
 במועצה. ונגע בסמים

 יו"ר אמיר מרעי 
 חבר נעים כבהה 
 חבר חכים יונס 
 עו"סית מנאל עקל 
 מנהל מחלקת חינוך עבד אלסלאם 
 מנהל חט"ב אמין אבו שיכה 
 מתאם ישוב למלחמה ונגע בסמים מראם עקל 

 פה אחד.הועלה להצבעה ואושר שינוי ה 

 :)חובה( חינוך ועדת  

 משחררים את נאדר, אמיר נכנס במקום ומר גאזי יכהן כיו"ר מודר

 הוועדה וחבר מועצה יו"ר גאזי קאסם 
 מועצה חבר איאד מסעוד 
 מועצה חבר אמיר מרעי 
 מועצה חבר אחמד מלחם 
 ועד הורים סעיד שחאדה 
 מנהל בי"ס עארה ב' ריאבאל כבהא 
 מורה תיכון אמגד עמור 
 בי"ס תיכוןמנהל  חדר עקל 

 פה אחד.הועלה להצבעה ואושר שינוי ה 

 )חובה( :הספורט ועדת  

 נעים יכהן יו"ר הוועדה ההרכב כלהלן: מודר

 יו"ר נעים כבהא 
 חבר נאדר יונס 
 חבר איאד מסעוד 
 חבר מוסטפא עיד 
 חבר פרג' עקל 
  רסלאן סלאמה 
  נביל אבו הלאל 
  בדר גוהגאה 
  רג'א אבו מסעוד 

 פה אחד.הועלה להצבעה ואושר שינוי ה 

 )חובה( :ועדת נוער וצעירים  

במקום גב' עולה דיב פו עוד מר עימאד מלחם יצטר ,אמיר יכהן יו"ר ועדת ספורט מודר
 וגברת היבה זיד מנהלת יחידת נוער.
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 יו"ר אמיר מרעי 
 חבר פרג' עקל 
 חבר גאזי קאסם 
 חבר איאד מסעוד 
 קב"סית רסמייה מרזוק 
 מנהל מתנ"ס עמאד מלחם 
 מנהלת יחידת נוער היבה זיד 
  פואד כבהא 
  עבד אללה עקל 
 אמיר נאטור 

 מציע הצטרפותו של מר יוסף גמאל, בן אדם פעיל. אמיר

 מקובל מודר

 פה אחד.הועלה להצבעה ואושר שינוי ה 

 אחמד מלחם מצטרף לישיבה 18:52

 )חובה( :ועדת רווחה  

אבו אנס הודיע על התפטרותו וכמו כן על התפטרותו של מר מוחמד סלאמה, מר  מודר
 מוסטפא יכהן יו"ר ההרכב יהא 

 יו"ר מוסטפא אבו הלאל 
 חבר חכים יונס 
 חבר פרג' עקל 
 חבר גאזי קאסם 
 קב"סית רסמיה מרזוק 
 עו"סית סחר עתאמנה 
 תושב אניס מסרי 

 אחמד מלחם נמנעהועלה להצבעה ואושר ברוב חברי המועצה, שינוי ה 

 מה עם ועדת תכנון ובניה ? נאדר

 אין שינוי אבו סמיר זמין וממלא את תפקידו על הצד הטוב. מודר

 ( :רשות)ועדת מלגות  

 הוועדה אינה חובה אלא רשות פרג' יכהן יו"ר ההרכב יהא: מודר

 יו"ר פרג' עקל  
 חבר אמיר מרעי 
 חבר מוסטפא אבו הלאל 
 חבר עבד אללה גזמאוי 

 פה אחד.הועלה להצבעה ואושר שינוי ה 

 אישור תבחינים להקצאת קרקע (7סעיף )

הרשות מציעה הקצאת קרקע שבבעלותה עבור מיזם או פרויקט מסוים לזכות עמותה  מודר
העמותות שעונה על הקריטריונים שנקבעו מראש ולפי סדר עדיפויות המועצה , 

מגישות מועמדותיהן, דבר המביא לתחרות, ועדה מקצועית תבחן את מועמדותיהן 
ומגישה את המלצותיה למליאת המועצה ההחלטה ובחירת העמותה הנבחרת כפופה 



عرعرة المحلي مجلس عارة  

 

 המועצה המקומית ערערה 
  

0776324300تلفون:     0776324300 : טלפון 
04–6352595فاكس :  04- 6352595פקס :    

30026منطقة :  30026מיקוד :    

 
 

ד 
מו

ע
7

 
ך 

תו
מ
8 

למליאת המועצה. לפני היינו צריכים את ההקצאה עבור מסג'ד חור סקר, וכיום עבור 
 מסג'ד עארה הישן.

 רה סמלית אינו קשור לעניין תבחינים שבידינו."מיזם עסקי" הינו בתמו

 התבחינים הינם משתנים מדי שנה  אמין

 אין ביכולתנו לקדם מיזמים או פרויקטים ללא קביעת תבחינים נאדר

 ממליאת המועצה 3/4מציע שההחלטה תהיה מותנית ברוב מיוחס  אחמד

 ?3/4אנס מי בעד רוב רגיל? ומי בעד רוב מיוחס לבקשתו של אבו  מודר

 2/3מציע רוב מיוחס  עבד אללה

הועלתה הצבעה בעד רוב רגיל ואושרה ברוב חברי המועצה, מתנגדים: אחמד מלחם,  
 עבד אללה גזמאוי.

רק שניים בעד )אחמד, עבד אללה( רובם  3/4הועלתה הצבעה בעד רוב מיוחס  
 מתנגדים

 בעמותות שבתחום הספורטאישור המלצות הוועדה המקצועית בקשר לתמיכות  (8סעיף )

ת ספטמבר אולי לפני במידה ויש לחץ מצד לישיבה הבאה תחילעד  דיוןהאת דוחים  מודר
נזמן לישיבה שלא מן המניין, הוועדה המקצועית עוד לא הגישה את העמותות 

 המלצותיה דרוש השלמת מסמכים נפעל בהתאם.

 יונסדיון בסעיפים לבקשתו של חבר המועצה חכים  (9סעיף )

( לבקשתם של החברים: חכים ופרג' בסעיף אחד. 10ו  9מציע לשלב שני הסעיפים ) מודר 
סכום שלא ממוש עוד. היום ניהלתי  עבור תאורת רחובות₪  200,000בתקציב הקצינו 

 תוכזושיחה עם המהנדס מחמוד עיסא והוא עומל על זה מכין בקשות ותוכניות מר
  וביקשתי ממנו לעדכנך )פרג'(. 

בזמנו נתקבלה החלטה השקעת סכום זה ברובו בכפר ערערה, בקשר לעניין הפיתוח 
ניקח קווה מחשבה מסיבות תקציביות.  וינו אמורים לטפל השנה אך לא יצא לניה

פיתוח  922ה ושכונה עבד אללה בשלב הבא במסגרת תכנית אבחשבון שכונת אלמסק
 כלכלי במגזר הערבי.

הכי בעייתי בכפר "שכונת אלבאטן" להרחבת כביש  ₪  1,070,000יהא לנו מתווה כ
 החל ממאפיית אלמג'רבי עד ביתו של מר נאדר גוהגאה.

, אין שטח ציבורי בינתיים קיים שטח אחד שאמורים לגבי מגרש משחקים, גני ילדים
 לעשות לו ניוד ובהסכמה עם התושבים.

היום הייתה לנו קוו מחשבה, בפועל צריכים גן ילדים בשכונת אלמסקאה. במקרה 
 ישיבה עם נציגי אגף הבינוי ממשרד החינוך ואמרו שזה תלוי גם בילודה.

, הכוונה 2016אישור הנחה מארנונה לסוכנויות הדואר עבור תאי חלוקת דואר לשנת 
יש מעמסה על קבלני הדואר מבחינת עליות, לא מנוצל במאה % על ידם, אינם 

העבודה על צו הארנונה, וייבדק גם מול מקבלים עבורו כסף, הנושא יבחן במסגרת 
הגזבר עקרונית לא מתנגד כי העסק בקשה נושם. שוב אין סמכות ל"מליאת המועצה" 

 לאשר הנחות או לפטור מארנונה.

שלם עליו ארנונה, לעומת ישנן ינותן שירות לכלל הציבור ושעסק , זה לא הגיוני נאדר
 .הבאחריותה של המועצ רשויות המקצות תאים בחוץ
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 חובת המועצה להמציא תאי לחוקת דואר בחוץ. גאזי

 תאים כמחסניםחדרי הלפחות שיחשבו את  חכים

עלות מחסן בערערה כמו מבנה רגיל לא עוזר כלום, מחסן לעסק יחשב כעסק ע"מ  מודר
להטיב לעסקים צריך לשנות צו ארנונה ואנו שכרנו שירותיו של יועץ מומחה ,מקושר 

 הכנת צו ארנונה עם כל התיקונים הנדרשים.רן פיצי העומל על 

 ₪  600חברי, זה סכום שולי  עבד אללה

 56,000תתפלא לשמוע בעארה עשו הגדרה לסניף כתאגיד בנקאי וחייבו אותם בסך  חכים
 ₪ 

 סעיף אחרון לבקשתו של מוחמד מסרי מודר

 אבל הוא לא נמצא איאד

מהאירוע בתחילת השנה והמקרה של נשאת לא משנה, לידיעה: בכללי בזמנו כתוצאה  מודר
מלחם, בקשה קבוצה קיצונית "עוצמה יהודית" לעשות צעדה מביתו של נשאת מלחם 

 ועד מקום בו נהרג.

המשטרה סירבת לתת אישור ע"מ לחסוך חיכוכים , והם פנו לבג"ץ, בימ"ש הציע 
והיו  צעדה חילופית במטרה פחות סכנה וחיכוכים, על פי זה המשטרה זרמה איתם

 אמורים לערוך סיור היום בשטח ע"מ לקבוע מסלול הצעדה.

היום ניהלתי שיחה עם מר אבי כהן מהמשטרה ובררתי אתו והודיעני כי בחרו שני 
 מסלולים צדדיים רחוקים לגמרי מהכפר. בכ"ז הם " עוצמה יהודית" לא הגיעו.

י להציג את חודשים. בשיחת "רדיו" אבו פתחי נתבקש ממנ 8מדובר באירוע לפני 
 עמדתנו כמועצה מקומית. 

ברור בקשתם לא קשורה לאירוע של נשאת מלחם בזמנו הבהרנו את עמדתנו זה מעשי  גאזי
 של יחיד, המועצה גינתה את המעשה.

זה מבטא מדינותיו של נתניהו וההסתות שלו נגד הערבים זה לא שונה מהסיור שערכו 
כניסתם לכפר לא נתן  נגדבאום אלפחם, עולים טרמפ על מקרה של נשאת  לכן אנו אז 

 להם.

 מה דעתכם על צעדה ירוקה נאדר

 ?מאיפה לך שלא יהיו חיכוכים מודר

 מעניין, הניתן לקיימה ללא חיכוכים  בשיתוף פעולה עם המשטרה. פרג'

 כפי שאמר גאזי המטרה מעבר ל נשאת מלחם אחמד

 


