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 07/2015פרוטוקול מישיבת המועצה מן המנין 

 17:00 בשעה 02/07/2015שהתקיימה ביום חמישי 

 בלשכת ראש המועצה

 

 :נוכחים  :משתתפים

 ית"מנכל רוואידא יונס' גב  חבר מועצה מר יונס נאדר

 גזבר המועצה זמאוי 'מר נור ג  סגן ראש המועצה מר מסעוד איאד

 ש"יועמ ייה 'מר אמין מרג  חבר מועצה מר מרזוק נדים

    חבר מועצה מר מסרי מוחמד

 :נעדרו  חבר מועצה מר מרעי אמיר

 ראש המועצה מר יונס מודר  חבר מועצה ' מר עקל פרג

 מ ראש המועצה"מ מר תאופיק דעייף   חבר מועצה הלאל מוסטפא. מר א

 סגן ראש המועצה מר קאסם גאזי  חבר מועצה זמאווי עבדאללה'מר ג

 חבר מועצה מר מלחם אחמד  חבר מועצה מר מקדאד שיך עבד

 חבר מועצה אה טאלב'והג'מר ג   

 מבקר פנים מר סאמר סעד   

 מעמד האישה.י אנהאר מסארווה' גב   

     

 

: על סדר היום
 

 .06/2015محضر الجلسة االعتيادية رقم  المصادقة على  .1

 .05/2015المصادقة على محضر الجلسة غير االعتيادية  .2

 .عرعرة عارة في الشوارع لتسمية اللجنة اعضاء على المصادقة .3
 .صقر خور في المسجد بارض يتعلق فيما االراضي لتخصيص المهنية اللجنة توصية على المصادقة .4
 ."تسيال"  لمشروع خاص حساب فتح على المصادقة .5
 .المعلومات حرية قانون عن مسؤول تعيين على المصادقة .6
 .2014 لسنة األخير الربع الميزانية تقرير على المصادقة .7
 بمفعال الخاص التقرير بموجب هبايس مباني في المخاطر الزالة 120,000 بقيمة جديدة تطويرية ميزانية فتح .8

 .المحلي المجلس بتمويل هبايس،
 :في حجم العمل مع المقاول الفائز في المشاريع التالية % 50% - 25المصادقة على زيادة بنسبة  .9

  1.2015فرش الشوارع في عارة وعرعره رقم 

 ترميم المقابر في عارة وعرعره .
 بتمويل ,(התקנת מאווררים) لتهوئة وتكييف القاعة الرياضية 107,000 بقيمة جديدة تطويرية ميزانية فتح .10

 .المحلي المجلس
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 ר הישיבה"יו- בתור זקן החברים נאדר

ישיבה מן , שני סעיפים הקשורים לאישור פרוטוקולים של מליאת המועצה 

  מיום   05/2015וישיבה שלא מן המנין , 04/06/2015 מיום 06/2015המנין 

ואילו ,  נעדרתי10/05/2015בישיבה מיום . לתקן את שני הפרוטוקוליםד מקדאד "עו

 . נכחתי04/06/2015בישיבה מיום 

 .(בכפוף לתיקון הטעויות)ואושרה פה אחד - ההצעה הועלתה להצבעה

והחליטה להרחיב את , 18/06/2015ועדת השמות התכנסה ביום - 3סעיף  נאדר

הועדה הציעה שמות של התושבים . כחלק מתהליך שיתוף הציבור, הועדה

:  הבאים

,  ר מוחמד עקל"ד .1

,  מופיד סידאוי .2

,  רים מסארוה .3

,  אברהים סעיד מסארוה .4

,  מוחמד סלאמה .5

,  מחמוד רשיד יונס .6

,  אברהים ושאחי .7

,  יה סידאוי'וג .8

,  מוסטפא מרעי .9

,  זמאוי'ראבח ג. 10

,  אלאה יונס.ע. 11

,  שיך נדאל אבו שיכה. 12

,  אזי קאסם'ר. 13

,  אמיר מרעי. 14

,  מקדאד שיך עבד. 15

,  נדים מרזוק. 16

,  מריה אבו ואסל. 17

 ,פדוא אבו פלאח. 18

 25%חשוב להקפיד שמספר חברי המועצה לא יפחת מ ד אמין "עו

אני הצעתי את הנושא וחשוב לי להיות חלק . אני מבקש להצטרף לוועדה מוחמד מסרי

 .בועדה



 רהמועצה המקומית ערעה                                 مجلس عرعرة المحلي

  073-2407100. טל                                              2407100-073 :تلفون
 04-6352595פקס                                                             6352595-04 :فاكس 
  30026 דמיקו                                              30026 منطقة

                                04-6352595: פקס                                     073-2407100:טלפון                                                    30026ערערה   
  
 

יוסף כבהא . צריך להוסיף ייצוג של השכונות ואדי אלקסב וחור סקר אמיר

 ?ואברהים מלחם

 .ר הישאם יונס  ואמל אבו ואסל מעארה"ד, אני מציע אחמד דיאב נאדר

.  ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות

: אושרו החברים

אחמד דיאב . 19

אמל אבו ואסל . 20

ר הישאם יונס "ד. 21

יוסף כבהא . 22

 אברהים מלחם. 23

מוחמד מסרי . 24

 זמאוי'אללה ג.ע. 25

 ור סקר 'החלטה בדבר הקצאת הקרקע לצורכי מסגד ח- 4סעיף  נאדר

משרד הדתות . הקרקע של המסגד הוגדרה בתוכנית המתאר כשטח ציבורי אמין

הפתרון שהוצע ". ווקף"כי הקרקע תוגדר כ, על מנת לשחרר תמיכה, מבקש

שהמועצה תקצה את הקרקע בנוהל הקצאת קרקע , י משרד הפנים"ע

 ".  שנים25עד "לצורך בנית מסגד לתקופה ארוכה 

: התהליך כולל כמה שלבים רוואידא

: השלבים שבוצעו
.  המלצה על תבחינים. 1
. אישור מליאת המועצה לתבחינים. 2
. י מליאת המועצה"מינוי ועדת הקצאות ע. 3
או להגיש בקשה /פרסום בעיתון לגבי הבקשה ומתן אפשרות להתנגד ו. 4
  

: השלבים הבאים
דיון ועדת ההקצאות והכנת המלצה למליאת המועצה . 1
. אישור המועצה להקצאה. 2
ב "רצ).  ימים45פרסום ההחלטה ומתן אפשרת להתנגדות להחלטה תוך . 3

. (נוסח פרסום
. חתימת הסכם. 4
. אישור ההסכם במליאת המועצה. 5
 .(רוממה במחוז חיפה' גב)הגשת בקשה למשרד הפנים . 6

.  ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

. פתיחת חשבון ייעודי לפרויקט צילה בבנק הפועלים או בבנק ערבי- 5סעיף  נאדר

.  ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

- לית המועצה"מנכ- אישור מינוי ממונה על חוק חופש המידע- 6סעיף  נאדר
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 .רוואידא יונס

יש אפשרות להגיש בקשה למידע אודות התושב או - י חוק חופש המידע"עפ אמין

הנוהל קובע שיש למנות . יש אגרה שצריך לשלם. מידע בנושאים מסוימים

חות בדבר הפניות "ממונה שיהיה אחראי לקבלת הבקשות וגם להכין דו

. שהוגשו ואיך טופלו

ח והמועצה "חשוב לציין כי הוגשה תביעה כנגד המועצה בגין אי הגשת דו

 .ח תוך שישים יום מיום מתן פסק הדין"התחייבה לפרסם דו

.  ישנו גם טופס בקשה שיש למלא, ההליך מתואר בפרוט באתר המועצהרוואידא 

 .ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

.  4/2014ח רבעוני "אישור דו- 7סעיף נאדר 

מודגש כי מדובר . 2014ח שהועבר אליכם בגין רבעון רביעי לשנת "הדו נור

השנה נסתיימה בעודף של . שהינו מדויק יותר. ח רבעוני ולא שנתי"בדו

אחרי שנת הכספים קיבלנו כ . אינו סופי, כאמור, העודף. כשני מליון וחצי

למעשה , ביצוע מול תקציב- 4דף . 9-12/2014 מליון בגין חודשים 3.5

 38%בהכנסות היו לנו . האחוזים אומרים הרבה על התנהלות המועצה

במשרדי . שזה אגב חמש שנים ברציפות אותו דבר, (הצפי)פחות מהתקציב 

 יותר 1%למשל בחינוך . אנחנו כמעט לא מפספסים כלום, הממשלה

בגלל - בצד ההוצאות. כ אנחנו בסדר"בסה.  פחות1%וברווחה , מהתקציב

אם מסתכלים על . הירידה בהכנסות נאלצנו להצטמצם בהוצאות

.  מליון בהכנסות העצמיות9 מליון מהם 10יש תת גביה של - ההכנסות

 מליון 2.5וההפרש הוא בסך של כ -  מליון13הורדנו סך של כ - בהוצאות

 .עודף

 .ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

בסך של -  תיקון ליקויים במבני פיס –ר "אישור פתיחת תב- 8סעיף  נאדר

. עודף נצבר- מקור המימון.  120,000₪

התיקון הוא תנאי . ח שנתקבל ממפעל הפיס"תיקון הליקויים בהתאם לדו

 .הכרחי להמשך שחרור כספים ומענקים ממפעל הפיס

 .ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

-  התקנת מאווררים במרכז פיס קהילתי –ר "אישור פתיחת תב- 10סעיף  נאדר

. עודף נצבר- מקור המימון.  107,000₪בסך של 

מדובר בהתקנת מאווררים ייחודיים שנועדו להחליף מזגנים באולם 

מהנדס . ההתעמלות ולתת מענה ופתרון חלופי יותר יעיל וזול ממזגנים
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שם ראו והתלהבו - המועצה ומנהל מחלקת הספורט ביקרו בשהם

 . מהפתרון

 .ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

 עם הקבלנים הזוכים 50%הגדלת היקף התקשרות עד - 09סעיף  נאדר

 .בפרויקטים ריבוד כבישים ופיתוח בית עלמין ערערה ועארה

ולכן , הקבלנים שזכו הציעו הנחות גבוהות. רים נפתחו לפי אומדן"התבנור 

.  רים שניתן לנצל אותו לעוד עבודות"נותר לנו כסף בתב

 ניתן 50% ועד 25%מעל . 25%החוק מאפשר הגדלת היקף ההתקשרות עד 

. להגדיל היקף ההתקשרות באישור מליאת המועצה

. ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

 

 19:16בשעה : הישיבה ננעלה 

 

             רוואידא יונס  ד מודר יונס"          עו

 לית המועצה"מנכ  ראש המועצה

 


