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פרוטוקול מישיבת המועצה שמן המנין 04/2019
שהתקיימה ביום שני  01/04/2019בשעה 18:00
בלשכת ראש המועצה
מר מודר יונס
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מר מחמוד כבהא

חבר מועצה

מר מקדאד שיך עבד

יועמ"ש

מר חכים יונס

חבר מועצה

מר סאמר סעד

מבקר פנים

מר טאלב ג'והג'אה

חבר מועצה

מר נוואף דעייף

עוזר ראש המועצה

מר מואנס ושאחי

חבר מועצה

מר מחמוד עיסא

מהנדס המועצה

מר חסיב אבו אלחבאיב

חבר מועצה

מר עבד אסלאם יונס

מנהל מח' חינוך

מר כמאל מלחם

חבר מועצה

מר בלאל עקל

חבר מועצה

מר לואי מסעוד

חבר מועצה

נעדרו:

מר עאמר ג'זמאוי

חבר מועצה

גב' אנהאר מסארווה

י .למעמד האישה

מר מוחמד מרעי (חמאדה) חבר מועצה
מר מוחמד מסארווה

חבר מועצה

מר אבראהים אבו הלאל

חבר מועצה

על סדר היום :
 . 0אישור הוספת סעיפים על סדר היום:
 . 0.1רשימת החייבים בארנונה מעל סכום  ,₪ 20,000לבחינת אפשרויות גביה.
 . 0.2הסבר מפורט על התכנון החינוכי והתשתיות לכלל מוסדות החינוך בכפר
ולהעלות כל הבעיות והפתרונות המוצעות.
 . 0.3הסבר על התוכנית הייעודית לפיתוח הכבישים והרחובות בתוך הכפר עם
לו"ז מפורט.
 . 0.4היעדר מעברי החציה ומעקות בטיחות ליד בתי הספר ,בנוסף לנושא החנייה
להורים.
 . 0.5הצבת תחנות מקורות לאיסוף והורדת תלמידים בשכונות השונות.
 . 1אישור מינוי חבר המועצה מר לואי מסעוד לסגן ראש המועצה ,ללא שכר ,לפי
סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם).
 . 2א ישור האצלת סמכויות לסגן ראש המועצה  -מר לואי מסעוד  .מר לואי ישמש
כמחזיק בתיק פיתוח תשתיות ומבני ציבור ,ולשם כך יואצלו לו סמכו יות ראש
העיר ותפקידיו בתחום זה  ,ובכל משימה שתוטל עליו על ידי ראש המועצה.
 . 3אישור מינוי חבר המועצה מר כמאל מלחם לסגן ראש המועצה ,ללא שכ ר ,לפי
סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם).
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 . 4אישור האצלת סמכויות לסגן ראש המועצה  -מר כמאל מלחם  .מר כמאל מלחם
ישמש כמחזיק בתיק התכנון ולשם כך יואצלו לו סמכו יות ראש העיר ותפקידיו
בתחום זה  ,ובכל משימה שתוטל עליו על ידי ראש המועצה.
 . 5אי שור הרכב ועדות המועצה לרבות ועדת ביקורת  ,ועדת רכש ,ועדת מלגות ,ועדת
שמות ,ועדת רווחה ,ועדת איכות סביבה ,ועדת חינוך ,ועדת רישוי עסקים וועדת
תחבורה ,לעדת מל"
 . 6אישור נציג ציבור בועדת בחינה  -כח אדם.
 . 7אישור נציגים בועדה לתכנון ובניה.
 . 8אישור ההצעה של חב' מטרופולינט  ,כהצעה זוכה במכרז  02/2018למתן רישיון
שימוש ,תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ,שכר ,פיננסיות ואחרות.
 . 9אישור המלצת הועדה המקצועית לתמיכות  -תשלום מקדמה בסך של ,₪ 29,500
ובשיעור של  25%במצטבר ,על חשבון תמיכת  - 2019לעמותת איחוד בני עארה
וערערה ( .המלצת הועדה המק צועית תועבר בהמשך)
 . 10אישור פתיחת תב"ר חדש ,תקשוב חט"ב עארה ,ע"ס  .₪ 200,000מקור מימון -
משרד החינוך  -קול קורא . 9824
 . 11אישור פתיחת תב"ר חדש ,פעולות לבטיחות בדרכים  , 2019ע"ס  .₪ 43,750מקורות
המימון  -הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בסך של  ,) 80% ( ₪ 35,000והמועצה
בסך של .) 20% ( ₪ 8,750
 . 12אישור פתיחת תב"ר חדש ,שדרה מסחרית בכניסה לערערה (פרויקט מניב) ,באיזור
מבנה חט"ב ערערה הישן ,ע"ס ( .₪ 8,484,000מצ"ב תחשיב כלכלי) .מקור המימון -
משרד הפנים  - 2018מספר . 1001134445
מודר

אלסלאם עלאיקום .אהלן וסהלן .אני פותח את הישיבה שמן המנ ין
. 04/2019
תחילה מבקש לאשר הוספת חמשה סעיפים (סעיף  0על תת סעיפיו) .

ההצעה להוספת ה סעיף הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
מודר

מבקש תחילה איש ורכם לשנות את סדר ההצגה  -הסעיפים שנוספו יידונו
בסוף ,ו נושא החינוך יידון בסוף.

ההצעה לשינוי סדר הדיון הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 1

אישור מינוי חבר המועצה מר לואי מסעוד לסגן ראש המועצה ,ללא
שכר ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהו נתם).

חסיב
ערערה 30026

מה המשמעות של סגן ללא שכר?
טלפון077-3624300:
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סגן עם סמכויות כמפורט בסעיף הבא ,אך הוא ללא שכר ,בתואר.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .מתנגדים  6 -חברים :בל אל ,חמאדה,
איברהים ,מוחמד ,חסיב ועאמר.
סעיף 2

אישור האצלת סמכויות לסגן ראש המועצה  -מר לואי מסעוד  .מר לואי
ישמש כמחזיק בתיק פיתוח תשתיות ומבני ציבור ,ולשם כך יואצלו לו
סמכו יות ראש העיר ותפקידיו בתחום זה  ,ובכל משימה שתוטל עליו על
ידי ראש המועצה

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .מתנגדים  6 -חברים :בלאל ,חמאדה,
איברהים ,מוחמד ,חסיב ועאמר.
סעיף 3

אישור מינוי חבר המועצה מר כמאל מלחם לסגן ראש המועצה ,ללא
שכר ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם).

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .מתנגדים  -החברים :בלאל ,חמאדה,
איברהים ,מוחמד ,חסיב ועאמר ו  -מואנס??
מודר

מואנס  -אתה נמנע או מתנגד?

מואנס

נמנע

מודר

אני חוזר על הספירה .נמנע  -מואנס ,מתנגדים  6חברים :בלאל ,חמאדה,
איברהים ,מוחמד ,חסיב ועאמר  .ההצעה מאושרת ברוב קולות.

מודר

אני מבקש לרשום את הסתייגות בלאל בשל אי חוקיות הספירה החוזרת.

מקדאד

אין מניעה לבצע ספירה חוזרת.

סעיף 4

אישור האצלת סמכויות לסגן ראש המועצה  -מר כמאל מלחם  .מר כמאל
מלחם ישמש כמחזיק בתיק התכנון ולשם כך יואצלו לו סמכו יות ראש
העיר ותפקידיו בתחום זה  ,ובכל משימה שתוטל עליו על ידי ראש
המועצה.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .נמנע  -מואנס וישאחי ,מת נגדים -
בלאל ,חמאדה ,איברהים ,מוחמד ,חסיב ועאמר.
סעיף 5

אישור הרכב ועדות המועצה לרבות ועדת ביקורת  ,ועדת רכש ,ועדת
מלגות ,ועדת שמות ,ועדת רווחה ,ועדת איכות סביבה ,ועדת חינוך,
ועדת רישוי עסקים וועדת תחבורה ,ו עדת מל" ח

מודר
ערערה 30026

ועדת ביקורת :חסיב ,בלאל ו  -איבר הים .היו"ר  -חסיב.
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ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
מודר

ועדת רכש  -מ נכ"ל ,גזבר ויועמ"ש .יו"ר מנכ"ל.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
מודר

ועדת מלגות  -מחמוד כבהה ,וג'יה מסעוד ,טאלב ג'והג'אה  ,מוחמד סייף ,
מחמוד יונס ,יוסף כבה א ,חמאדה

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות  .נ מנע  -בלאל.
מודר

ועדת שמות  -החברים מוזמנים להציע שמות.

מודר

ועדת איכות הסביבה  -ו ג'יה ,חכים ,טאלב ,כמאל ,ד " ר הישאם ,עאדל
עפאנה ,חמאדה ,מוחמד זייד.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות  .נ מנע ים  :עאמר ,חסיב ומוחמד אבו
זרקה .
מודר

חוזר על הרכב ועד ת חינוך שאושר בישיבה הק ודמת  :יו " ר מואנס
וישאחי ,וג'יה מסעוד ,טאלב ג'והג'אה  ,סמאהר אבו שרקיה  -מנהלת
יסודי ,ח'דר עקל  -מנהל על יסודי.

מודר

ועדת ספורט  -להוסיף את מואנס

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות  .נ מנע ים  :מוחמד אבו זרקה .מתנגד -
בלאל ועאמר.
מודר

ועדת מכרזים  -מבקש לתקן ולהוסיף את טאלב במקום וג'יה.

איברהים

אני לא מעונין להיות בועדה

מודר

אז וג'יה נשאר .החבר איברהים מבקש לחשוב ויתן תשובה בישיבה
הב א ה.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות  .מתנ גדים  -בלאל ,מוחמד ,חסיב
ועאמר.
מודר

ועדת מל " ח  -ועדה מקצועית  -מעובדי המועצה

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 5
ערערה 30026

אישור נציג ציבור בועדת בחינה  -כח אדם.
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אני מציע את גב' נהאיה וישאחי ,ו מר איברהים מלחם  -כ נציג ים בועדת
בחינ ה במקום המורה מר ממדוח אלחאג'.

עאמר

למה אתם מציעים הרכב וע דות ..ועדת המכרזים  -הצע תם רק איברהים
והתעלמתם מהשאר.

מודר

אני הצעתי לחסיב ,בלאל ,חמאדה וגם לך וכולכם סירבתם .הדלת
פתוחה  -לכל החברים להצטרף ל הנהלה ולהשפיע ולהציע.
לה יו ת בהנהלה יש השלכות .להציע ולהשפיע..

מקדאד

צירפתי חוות דעת שאין מניעה בכל הקשור לניגוד עניינים .

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .מתנגדים :בלאל ,חמאדה ,איברהים,
חסיב ,מוחמד אבו זרקה ועאמר.
סעיף 6

אישור נציגים בועדה לתכנון ובניה.

עאמר

אני מבקש לדחות את הדיון עד לאחר הישיבה.

ההצעה לדחיית ההצבעה הועלתה להצבעה ונדחית בשל מספר קולות שקול (שווה) 7 .חברים בעד
הדחייה :בלאל ,חסיב ,חמאדה ,איברהים ,מוחמד עאמר ומואנס 7 .חברים נגד הדחייה :מודר ,וג'יה,
מחמוד ,כמאל ,חכים ,טאלב ,לואי.
מודר

אני מציע את מר אחמד אבו ג'אזי כב ה ה כנציג שני .מודר ממשיך כנציג
ראשון .מילוי מקום  -אין הצעות.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .מתנגדים :בלאל ,חסיב ,איברהים,
חמאדה ,מוחמד ועאמר.
סעיף 7

אישור ההצעה של חב' מטרופולינט ,כהצעה זוכה במכרז  02/2018למתן
רישיון שימוש ,תחזוקה ותמיכה במערכ ות מידע גביה ,שכר ,פיננסיות
ואחרות.

רוואידא

המועצה פרסמה מכרז  02/2018למערכות מידע  -גביה ,הנה" ח פיננסיות,
חינוך ,רווחה ורישוי עסקים ועוד . ..המועצה עבדה עם החברה
לאוטומציה שהיתה חברת בת של מרכז השלטון המקומי ושל משרד
הפנים .בשנת  2002בוטל הפטור ,והמועצות ח ויבו לפרסם מכרז.
המועצה התקשרה עם יועץ להכנת מכרז .המכרז בנוי לפי אמות מידה
של מחיר ואיכות .האיכות נקבעה ע"י צוות מהמועצה שניקד לאחר
שהחברות המציעות הציגו את המערכות שלהן .
שתי החברות נתנו אותו מחיר .ואילו בניקוד האיכות  -זכתה חברת
מטרופולינט .ועדת המכרזים ,לאור הסתייגות הגזבר ,ולאחר ישיבה עם
היועץ שהכין את המכרז למתן הבהרות ,היא המליצה על ההצעה של
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החברה לאוטומציה כזוכה .ראש המועצה ,לאחר שעיין בחומר לאחר
שהתייעץ עם היועץ המשפטי אמין מרג'יה ,לא קבל את ההמלצה ואישר
את ההצעה של חברת מטרופולינט כהצעה זוכה .לאור ז את ,מובא
בפניכם ההצעה לאשר את ההצעה של מטרופולינט כזוכה.
נור

אני מתנגד למעבר לחברת מטרופולינט .הצוות הכי משתמש  -הוא הנהלת
חשבונות וגביה .אני לא רוצה להיכנס לייצוג הצוות המקצועי .אבל
המועצה נמצאת בגרעון וכל תזוזה יכולה לגרום ל נזק .

מודר

עו"ד אמין מרג'יה שהיה היועמ"ש של המועצה נתן חוו"ד בענין ,ואני
מכבד את המלצתו .הענין הוא משפטי וגם קשור לידידותיות של
המערכות של החברה הזוכה.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב של קולות .נמנע  -מואנס .מתנגדים  -עאמר,
חסיב ,איברהים ,בלאל ,מוחמד וחמאדה.
סעיף 8

אישור המלצת הועדה המקצועית לתמיכות  -תשלום מקדמה בסך של
 ,₪ 29,500ובשיעור של  25%במצטבר ,על חשבון תמיכת  - 2019לעמותת
איחוד בני עארה וערערה ( .המלצת הועדה המקצועית תועבר בהמשך).

מודר

המועצה אישרה בישיבה הקודמת תשלום מקדמה באופן יחסי עבור 3
חודשים מתוך תקצי ב התמיכה שניתן לעמותת איחוד בני ערערה ועארה.
מאחר ותקציב המועצה טרם אושר ,מציע לאשר תשלום מקדמה עד גובה
 25%מהתקציב כלומר תוספת של .₪ 29,500

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב של קולות .מתנגד  -מוחמד אבו זרקה.
סעיף 9

אישור פתיחת תב"ר חדש ,תקשוב חט"ב עארה ,ע"ס  .₪ 200,000מקור
מימון  -משרד החינוך  -קול קורא . 9824

ע.אסלאם

 5בתי ספר כבר נמצאים בתוכנית התקשוב .השנה אושרו רק חטיבות
ביניים .חט"ב ערערה נמצאת כבר בתוכנית התקשוב ולכן אושר רק
לחט"ב עארה .בתי ספר טאהא חוסין ואלנהדה  -יתוקשבו בשיתוף פעולה
עם "סיסמה לכל ת למיד" .בתיכונים  -בחודש  05/2019יוגשו בקשות.
נקווה שהשנה יקבלו.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 10

אישור פתיחת תב"ר חדש ,פעולות לבטיחות בדרכים  , 2019ע"ס 43,750
 .₪מקורות המימון  -הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בסך של 35,000
 ,) 80% ( ₪והמועצה בסך של .) 20% ( ₪ 8,750

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב של קולות.
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אישור פתיחת תב"ר חדש ,שדרה מסחרית בכניסה לערערה (פרויקט
מניב) ,באיזור מבנה חט"ב ערערה הישן ,ע"ס ( .₪ 8,484,000מצ"ב
תחשיב כלכלי) .מקור המימון  -מ שרד הפנים  - 2018מ ספר . 1001134445

מואנס

מב קש לצרף את הנושא לישיבה בנושא התכנון.

מודר

גם הגזבר יתכונן להציג את הפרויקט ואת הראיה הכלכלית שלו
לפרויקט .בשלב זה ,ועל מנת שנוכל להתקדם ,חייבים לאשר את התב"ר.
שיטת הביצוע תוחלט בהמשך.

ההצעה לפתיחת תב"ר הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד
סעיף 0.1

רשימת החייבים בארנונה מעל סכום  ,₪ 20,000לבחינת אפשרויות גביה.

מקדאד

אי אפשר להעביר רשימות  -הנושא נידון בבתי הדין ,ויש פסיקה בנושא.
אפשר לתת שמות לצורך הדיון במסגרת ועדה כדי לדון בחוב של אותו
חייב.

עאמר

למה לתת להם פרס?

חסיב

המטרה היא לזרז את הליך הגביה ולעזור.

נור

ניתן לתת לכם רשימות לפי חתכים של סכומי חובות עד  . 31/03חובות

7

התושבים למועצה עומדים על סך  94מליון  .₪מהם  644מעל  20אלש"ח
שהם  38מליון ,ובגין עסקין  14מליון .יש חובות על בתים שאין להם
שמות .נתקלנו רק ב  3-4 -אנשים כאלה 2 .אנשים מעל  7מליון 7 .מליון
שנותרו הסכומים הם מזעריים.
עאמר

יש אנשים במצב כספי קשה ועדיין עושים עליהם עיקול.

מודר

אחוז הגביה הוא . 57%

בלאל

היטל הביוב  -קיימות ית רות מהתקופה שהמועצה היתה אחראית ולפני
בנושא עבר לתאגיד .אני יודע שיש הרבה תושבים שעדיין חייבים
ביתרות ריבית ,למרות ששילמו קרן .מדובר בחובות גבוהים שנוסף לכך
שמדובר בחיוב מוטעה.

מודר

מדובר ב  3סוגים של חובות בגין היטל ביוב:
חיובים לפני הצטרפות המועצה למי עירון ,ובנסיון לגבות את ההוצאות
ששולמו על התשתיות .הוצאו התראות  .היתה ועדה הלדון בנושא ולתא
התקדם ...מי שאיו לו תשתית  -פונה למר נואף דעייף שעובד מול מהנדס
המועצה ,ואני חותם על ביטול החוב.
מי ששילם למי עירון  -נותרו רק ריביות .אנחנו צריכים לאפס את
החובות  .אבו בראא (הגזבר) צריך להודיע מתי יסתיים הטיפול .טענת
המועצה  -אני זכאית לגבות על התשתיות שביצעתי .המשנה ליועמ"ש
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של הממשלה הוציא הנחיה ואנחנו הפסקנו לגבות למרות שהחובות
נכונים.
החוב הנצבר עד שעברנו לתאגיד  -הנחיות המשנה ליועמ"ש  -סוגיה
משפטית שהמועצה נפגעה מאי הגביה של ההיטלים .והחובות שהם נכס
לא קיבלו ביטוי בעת ההתקשרות .מדובר ב  35מליון .לא הוגן ולא צודק
שהתאגיד יגבה מה המועצה ביצעה ושילמה.
הפסקה -המשך בשעה 07:48
סעיף 0.3

הסבר על התוכנית הייעודית לפיתוח הכבישים והרחובות בתוך הכפר
עם לו"ז מפורט.

מחמוד

היה עי כוב בהוצאת מכרזים מאחר ולא היתה ועדת מכרזים .יש תקציבים
שהיו מוקפאים כמו כביש ערערה ראשי ,הסדרת כניסות ערערה ועארה -
 1,380אלש"ח כולל מע"מ .עד "אלביאדר" (המאפיה) .ועד חצר "אלעין".
מחצר המסגד הישן  -מדובר בקירצוף וריבוד .מתוכנן כי הדרך לעין
אלסהלה תהיה ישירות מכביש ( 65מול המשטרה)
קטע שני  -מהמאפיה עד האטליז של אבו נזיה  -קירצוף וריבוד.
תקציב ממשרד התחבורה  4.5 -מליון אושר בשבוע שעבר להשלמת איזור
התעשיה ממשרד הכלכלה  -ביצע חלק מהכבישים עד לכביש אלדהראת
עם שילוב מדרכות ומשתלבות עד ביתו של שחאדה זאמל  -מביתו של
אבו אנס .וגם באיזור ביתו של רג'א אבו מסעוד ועד המסגד.
בנית גדרות  -גם הועברו עמודי תאורה .היו עיכובים בגלל התושבים.
המכרז לכביש  - 51אלבאטן  -לפריצה וגדרות  1,590אלש"ח .נבחר קבלן
זוכה .הזמנו את התושבים  -אף אחד לא רוצה את הכביש .הקפאנו את
הכביש  -מציעים להם יציא ות וכניסות אחרות.
התכנון של אלבאטן  -ותמ"ל  +שכונת אלבאטן שלקחנו את ההלוואה
למימונו.
היתה לנו ישיבה עם איתמר בן דוד  -מהנדס המחוז  -קבוע לנו סיור
במתחם .עם המשרדים במתחם אנו מקווים שנוכל להפחית א ההפקעה
שיתנו לנו גמישות .אחרי שנתכנן יהיה לנו מענה לכביש אל באטן .נבחרי
הציבור חייבים לעזור לנו מול התושבים כדי שיעזרו .שכונת אלג'רס -
יש מתנגדים .שכונת אבו הלאל  -יש מתנגדים .אני מזמין את חברי
המועצה לעזור.
טאהא חוסין  -משרד התחבורה .ח'ור סקר  -שלב ב'  -גם במימון משרד
התחבורה.

בלאל

ערערה 30026

הפיקוח על ביצוע העבודות בכבישים .וגם בפרויקטים שהתאגיד מבצע -
השאלה :מי מבצע את הפיקוח?
טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :

8

مجلس عاره عرعره المحلي
تلفون077-3624300 :
فاكس 04-6352595 :
منطقة 30026
מחמוד

המועצה המקומית עארה ערערה
טל077-3624300 .
פקס 04-6352595
מיקוד 30026

קודם כל ,הקבלן מחויב לבצע עבודה מקצועית .וגם הפיקוח מצד
המועצה ו/או התאגיד .בנוסף יש ערבות לתקופת בדק .יש ביקורת עובי
אספלט וצפיפות זפת.

בלאל

הלוואי והיה תכנון עם לו"ז כדי לדעת תוך  5שנים איפה נ היה.

מודר

אבו חוסין (המהנדס)  1.2 -ממליון  ₪תקציב הפיתוח לשנת  - 2019אתם
מוזמנם להציע כבישים שיש לתקן.

סעיף 0.4

היעדר מעברי החציה ומעקות בטיחות ליד בתי הספר ,בנוסף לנושא
החנייה להורים.

בלאל

בית ספר אלסלאם  -אין מדרכה לאורך כל הדרכים ,לפחות מצד אחד אין.
יש סכנת חיים .אלדהראת  -המדרכות...

מודר

אני מציע שתציעו הצעות לשיפור

בלאל

מעברי חצייה  -שתי כניסות בית ספר אלסלאם  -אין מעברי חציה .לפחות
מצפה שיהיו.
טאהא חוסין  -אין מעברי חציה  -התלמידים עובדים ביו המכוניות.
המעקות והכבישים הרוסים .גם מעקות ליד בית ספר אלסלאם.

מודר

אבו ג'סאן (עבד אלסלאם)  -מבקש סקירה ליד בתי הספר  -מעקות ומעברי
חציה.
מדרכות  -מלאות עשבים ויש חשש לנחשים.
חניה להורים  -מתוכנן חניה  ...נמצאת בשלב תכנון .יש תב " ר מוכן
שאושר ,ויש אישו ר משטרתי ומשרד התחבורה.
חניון למשאיות  -נמצא במסגרת תוכנית הותמ " ל  -בת ש ל ום

סעיף 0.5

הצבת תחנות מקורות לאיסוף והורדת תלמידים בשכונות השונות.

בלאל

תחנות מקורות  -כולם יודעים שיש תלמידים מוסעים בתוך הישוב ומחוץ
לישוב .אין תחנות ממסודרות ו/או מקורות בקור ובחום .התופעה קיימת
הרבה שנים ..מה עושים ?
ב רוב הכבישים אי ן מספיק כבישים ו מדרכות להציב תחנות  -רק ברוחב
של  3מטרים .אין לי בעיה  -תאשרו תקציב ואין לי בעיה

( 08:45מחמוד כבהה חוזר לאולם)
מודר

לפי שיחה עם בו ת'יינה ממשרד התחבורה  25אלש " ח עלות כל תחנה.
אני זוכר שהיתה סוגיה עם תלמידי חור סקר ובסוף התברר שהמשרד לא
מממן.
בואו תבחרו מקומות לתחנות אוטובוס .לא תהיה בעיה אתם מוזמנים
להציע.
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הסבר מפורט על התכנון החינוכי והתשתיות לכלל מוסדות החינוך בכפר
ולהעלות כל הבעיות והפתרונות המוצעות.
אני רוצה לציין  -צפויה לנו ישיבה ישיבה לא מן המנין בענין התקציב

מודר

וגם בענין התכנון  ,אז יהי צפוף מאוד..
חשוב לי לשמוע את החזון של המועצה בענייני החינוך

בלאל

מ ה רע בכותרות  -שי ה יה לפרוטוקול וכדי לקבל התייחסות.
מודר

הנושאים יידונו בועדת החינוך

בלאל

מעבדות  -אין מעבדות מסדורות ברוב בתי הספר  -מדעים  -אלדהראת
חט " ב ותיכון.
כסאות  -באלדהראת  -בכיתה ו' יושבים על כיסאות של כיתה א'
נושא התשתיות עם ועד הורים אלדהראת  -עיקר הדרישות  -מחסור
במספר כיתות אם .שיעורי " הפ רטני " נעשים במסד רונות ..והשירותים..
פרוצים בלילה בלי מיגון..
חזון חינוכי ושת " פ עם ההורים והמנהלים כדי לקבל את הזכויות
הבסיסיות..

ע.אסלאם

אני מכבד את דעתך ,אך חייב להתייחס

מודר

אבו ג'סאן ,בבקשה תשמור את הדיון לישיבת ועדת חינוך..

הישיבה ננעלה בשעה 21:00

רוואידא יונס

מודר יונס
ראש המועצה
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