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 08/2020ן ימן המני פרוטוקול מישיבה

 18:00בשעה  24/08/2020 שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים

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

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   ראש המועצהמ"מ  מר וג'יה מסעוד

 גזבר המועצה אחמד ג'באריןמר   סגן ראש המועצה מר כמאל מלחם

 מהנדס המועצה מר מחמוד עיסא  סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  חבר מועצה מר חכים יונס

    חבר מועצה מר מחמוד כבהא

    חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

    חבר מועצה מר מואנס וישאחי

      חבר מועצה מר בלאל עקל

    חבר מועצה מר מוחמד מרעי

    חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

    חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי

    חבר מועצה מר מוחמד מסארווה

מר אבראהים אבו 

 הלאל

    חבר מועצה

     

 

 :על סדר היום

ג'זמאוי: .1  תשובה לשאילתות שהוגשו ע"י עאמר 
 העתקת עמודי החשמל בעארה .א
 חיבור הבתים בעארה לרשת הביוב .ב
 מינוי מורים עוזרים .ג
 

 תשובה לשאילתות שהוגשו ע"י חסיב אבו אלחבאיב .2
מכרז פנימי ומכרז חיצוני לבחירת מנהל בית ספר תיכון ערערה. החלטת  .א

 לתיכוןועדת בחינה בכל מכרז ומתי ייבחר מנהל 
תאורת כניסה דרומית מערבית )מאחורי מגרש הכדורגל( לפארק  .ב

 שבכניסת ערערה.
 דיון בנושא חניון למשאיות ואוטובוסים מחוץ לאיזור מגורים .ג
 

 תשובה לשאילתה שהוגשו ע"י בלאל עקל .3
ערערה  התקדמות ענין חיבור השכונות שנמצאות בתוכנית ותמ"ל .א

 לחשמל. האם נוצר קשר עם המוסדות הרלבנטיים להסדרת הנושא.
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 היערכות ומוכנות בתי הספר לתחילת שנת הלימודים .ב
 

 .07/2020, ולא מן המנין 07/2020אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין  .4
 

עדכון חברי המועצה בקשר לעתירה שהוגשה ע"י ועד ראשי רשויות ערביות  .5
 ור עדיפות לאומיתועמותת עדאלה בקשר לאז

 
 מנכ"ל וממונה חירום ובטחון. -5%אישור הגדלת שכר בכירים ב .6

 
 דיון וקבלת החלטה בעניין אישורי עזיבה לתלמידים לבתי ספר מחוץ לכפר. .7

 
8. .  דיון וקידום פרויקט שדרה מסחרית בבית ספר חטיבת ביניים הישן

 
לפי רשימה מצ"ב, וזקיפת העודפים לקרן עודפים  אישור סגירת תב"רים .9

 מתב"רים.
 

 אישור פתיחת תב"רים, ושינויים בתב"רים כמפורט להלן: .10
מקור ₪.  450,000ע"ס  2020אישור פתיחת תב"ר חדש, שיקום כבישים  .א

 קרן עודפים בתב"רים. -המימון
לסך של ₪  100,000, תכנון כללי, מסך של 480אישור שינויים בתב"ר  .ב

 מקור המימון קרן עודפים בתב"רים.₪.  100,000ובסך של ₪,  200,000
מסך של  2015, שיקום כבישים 483אישור שינויים בתב"ר מספר  .ג

מקור המימון ₪.  76,000ובסך של ₪  1,309,000לסך של ₪  1,233,000
 קרן עודפי תב"רים.

אישור פתיחת תב"ר חדש, הצטיידות לבתי ספר )שנה"ל תשפ"א( ע"ס  .ד
 (.2469/2020מפעל הפיס )מענק מספר  -מקור המימון₪.  400,000

, הצטיידות טכנולוגית תיכון ערערה 347אישור שינויים )קיטון( בתב"ר  .ה
)הפחתה(. מקור ₪  4,024ובסך של ₪  99,395לסך של ₪  103,419מסך של 

מקרן עודפי תב"רים במקום ביטול מימון משרד ₪  99,395 -המימון
 ₪. 103,419החינוך בסך של 

הצטיידות גנ"י ח.מיוחד מסך של  327אישור שינויים )קיטון( בתב"ר  .ו
)הפחתה(. מקור ₪  50,000ובסך של ₪  89,000לסך של ₪  139,000
מקרן עודפי תב"רים במקום הפחתת תקציב המוסד ₪  32,000 -המימון

 ₪.  82,000לביטוח לאומי בסך של 
שים והתקני בטיחות מסך , סימון כבי360אישור שינויים )קיטון( בתב"ר  .ז

)הפחתה(. מקור ₪  2,033ובסך של ₪  50,730לסך של ₪  48,697של 
 34,088במקום ביטול מימון משרד התחבורה בסך של ₪  36,121 -המימון

.₪ 
מסך של  2016סימון כבישים והתקני בטיחות  אישור שינויים בתב"ר .ח

מקור המימון )הגדלה(. ₪  8,727ובסך של ₪  150,735לסך של ₪  142,008
 קרן עודפי תב"רים.

 
 

 18:46, בשעה 08/2020אסלאם עלייקום. אני פותח את הישבה שמן המנין  מודר
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הגשתי התפטרות מסגנות ראש המועצה. וגם מכל הועדות, חוץ  29/07/2020ביום  כמאל

 מועדת המכרזים וועדת ההנחות.

 ?זה לא אמור להיות רשמי חסיב

. ישבתי איתו. והוא צריך לדווח לחברי המועצה ולמשרד הודעה אלי הגישהוא  מודר

 הפנים לצורך הפרסום.

  

 עמודי החשמל שאילתא

  עאמר 

סוכם עם חברת החשמל שהעמודים יעברו לכביש של שאדי פאוזי, הדבר עלול  מודר

ליצור בעיה עם בזק. שמעון מחברת החשמל אמר שצריך להעביר אצל מחמוד 

 לקיים ישיבת התנעה. יצקו בטון מסביב לעמוד הראשי..מלחם. מחמוד אמור 

 האם יש סיכום.  חסיב

 אין. יש צוותי עבודה מודר

 אבל הדבר נמשך יותר משישה חודשים 

 זה מהקדנציה הקודמת. חכים

  

 רוב הבתים לא מחוברים לרשת הביוב עאמר

 הוצע מודר

אני מסכים לשאת ולתת עם התאגיד להניח את הרשת עם התוואי. המועצה יודעת  עאמר 

 להכ

  

 עוזרי חינוך 

 המועצה הגישה בקשה לקול קורא.  רוואידא

  

 במקרה ונפסלו שני המועמדים.  חסיב

 יש לנו תשובה מקדאד מודר

  

מי שמגיע מחוץ לישוב, חונים מאחורי המגרש, ואין תאורה. גם הכניסה לא  

 מתאימה לישוב. היא מפחידה. 

 האם יש אישור נגישות לפארק לעגלות ולנכים. -אני מוסיף וג'יה

 יש אנשים שעושים על האש. אז אני מציע להוסיף  -אני מוסיף חסיב

  

 לפני.אני מתנצל למואנס. הוא העלה את זה  חסיב

 כבר יש שתי תאונות.  חסיב
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 יש מקום, אבל האם אנשים יסכימו לבוא לחנות מחוץ לישוב  מחמוד

 זה ענין של תרבות 

אני מבקש ממהנדס המועצה, להציע שלוש הצעות למקומות, ליד תל אלמרח, אזור  

 תעשיה, 

הנושא עלה מלפני שנים. רוואידא הציעה לפעול לפי חוק רשויות מקומיות )צו  

חניה(. אין קרקעות. יש למצוא קרקעות מחוץ לישוב. יש צורך במציאת קרקע 

 מחוץ, לגדר ולשים שומר. לא צריך להיות רווחי. צפוי גם  

 בותמ"ל אמור להיות שטח למועצה, השאלה היא למה להקצות אותו לפארק או 

 לחניון.

 דונם בעארה. 25יש  עאמר

 תצביע על גוש וחלקה. מודר

צריך רק ליישר. אדמת המסגד. ליד רפת אבו נזיה. לא צריך להמתין לותמל. יש  בלאל 

 רק משאיות גדולות.

 יש שם גם מגורים. ילדים.. -אתה מעביר את הבעיה ממקום למקום מודר

 קרקע פרטית.  -צפיפות המגורים פחות. אזור התעשיה מחמוד

 אני מציע להרחיב את החזית של הכביש בכניסה מצד ברטעה. 

 -אני מעביר את ההצעות למחמוד עיסא. לבדיקה של מחמוד עיסא, בדיקה זריזה 

 מעקב אחרי

  

 חיבור חשמל 

שכונת מקאיל. אף בקשה לא הוגשה. בדקתי מול מוחמד  -בדיקה עם כפר קרע 

לא יכול לקבל.  -התנאים קשים. מי שהוגש נגדו כתב אישוםועדה לתכנון.  -סלימאן

 זו אחת הסיבות העיקריות.

 השאלה אם להשקיע בזה או להמתין לאישור הותמל. 

אני מציע שנביא את התנאים ונפרוש אותם בפני האנשים. והם יחליטו באם להגיש  

 או לא.

. בישובים יש חיבור אחד 12אצלנו על כל  -היום דיברתי עם סאמר סעד 

 .6  -אחרים

 אני אנחה את מחמוד עיסא להתחיל. מודר

  

 היערכות ומוכנות לתחילת שנת הלימודים. 

יש אישור לפתיחת בתי הספר. יש בעיה של מתקני משחקים.  -בטיחות בתי הספר מודר

 נוצר קשר עם באסם כבהא כדי להוזיל בעלויות. 

 הליקויים.עובדים על תיקון  -עובדי מחלקת תחזוקה 
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מכספי מפעל הפיס. השיפוצים יהיו בשני  1.9השיפוצים יהיו בסך של  מה שנשאר. 

. וגם משרד החינוך -פר תיכון לפי נוהל חידוש מבני חינוךחידוש בית ס -חלקים

 שיפוצים שלא ניתן להמתין.

 .0הטיפולים שנעשו לפי קדימויות  

  

, ולא מן המנין 07/2020 אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין 4סעיף 
07/2020. 

לא היתה הצבעה פה אחד,  -מבקש לתקן את הסעיפים גגות סולאריים והלוואה חסיב

 והיו הסתייגויות

  

עדכון חברי המועצה בקשר לעתירה שהוגשה ע"י ועד ראשי רשויות  5סעיף 
 ערביות ועמותת עדאלה בקשר לאזור עדיפות לאומית

רוצים להגיש עתירה להגדיר כי אזור ואדי עארה כאזור הם  -עדאלהפנו אליי ארגון  מודר

 .עדיפות. למדנו את העתירה, עם אום אלפחם. מקדאד אישר

  

 מנכ"ל וממונה חירום ובטחון. -5%אישור הגדלת שכר בכירים ב 6סעיף 

זכאית לקבל לפי  היא היתה 2017בינואר . 2015רוואידא התחילה לעבוד בשנת  מודר

צריך להודות לרוואידא שויתרה על  .95%, אושרה לה הגדלה ל 2018 . בשנת90%

 .100%. אנחנו מבקשים להגדיל לה לפי 85%עדיין משתכרת לפי  , והיאשכרה

 4עברו  -2020. במרץ 03/2016 -ב 40%לפי  לרג'א אבו מסעוד אושר שכר בכירים 

  .50%לקבל לפי שנים. מגיע לו 

 .אני לא חושב שזה הזמן חסיב

 .המצב הכספי של המועצה ואושרה ברוב קולות. חסיב מתנגד בגלל -ההצבעה הועלה להצבעה

  

דיון וקבלת החלטה בעניין אישורי עזיבה לתלמידים לבתי ספר מחוץ  7סעיף 

 לכפר.

 לעבור ללמוד מחוץ לכפר.אני מבקש להחליט לאשר למי שרוצה  כמאל

כפי שאתם יודעים אנשים מבקשים לילדיהם הכי טוב. אנחנו לא יכולים לקבוע  מודר

עבור אחרים. זה קיפוח. כולם רותים את האינטרס של הילדים לשהם. לצערי בתי 

לא טוב. קודם צריך לעבוד על שיפור התדמית של בית  -הספר שלנו השם שלהן

 ה של התושביםהספר. אח"כ הם יחזרו ללמוד לבד. זו פגיעה בזכות הבחיר

 מה ההבדל בין מניעת תלמידים מלעבור לעארה, ואילו לחוץ לישוב. מה ההיגיון? וג'יה

לומדים מחוץ לישוב, למה למנוע של הנוכחים רוב ילדיהם  -על השולחן הזה כמאל

 מהאחרים.

 יש בעיה בעארה מבחינת מקום ואפשרות קליטה. בית הספר לא יכול לקלוט יותר. 

 ע ממנו מחוץ לישובומנללמה למנוע תלמיד לעבור לעארה. אבל לא  מודר
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 אין לי בעיה לאשר לעארה. הבעיה שאין מקום בעארה. כמאל

 רך בויזה.צו יש -פה לא צריך ויזה ואילו לכפר קרעהמעבר לחי מודר

קשה. אני מבקש את תשובת מנהל מחלקת חינוך למה אישר  היאכל התחלה  מחמוד

 ה ובכך פגע בתקן של החט"ב.רלהעביר ילדי משפחה אחת לחט"ב ערע

  

 תלמידים שהצטרף אליהם עוד שני תלמידים. 13העתירה הוגשה ע"י  מקדאד

 בית המשפט לא התייחס לתקנות ההעברה. והתמקד בהגשת בקשה בכתב. היתה 

אמר במקום  -אז בית המשפט -רשלנות מחלקת חינוך. ומאחר והיה איחור בזמן

וחרג מסמכותו. אני נותן אישור למבקשים. זה לא אישור גורף. –שאדון בכל בקשה 

 רק בגלל התקלה ובגל האיחור בזמן, ובגלל ייחודיות בית הספר. 

פנה בשם שלושה תלמידים. היועמ"ש של משרד  עו"ד ראמי -לפי מספר ימים 

אתן יכולים  -בית המשפט חרג מסמכותו. תשובתה אם זה פוגע בתקן -החינוך

 לדחות את בקשתו.

ההחלטה של המועצה היתה לא לתת אישר כדי לשמור על תקן בתי הספר. וזה מה  

 שהאנשים 

יות. עורסאן בירך על בשלב זה לא ידענו שבית ספר אלנהדה קיבלו אישור על ייחוד 

צעדינו, ושלח מכת לכל המנהלים באיזור לא להסכים לקבל תלמידים מערערה 

 בלי אישור מהועצה. סער הראל בירך וביקש התייחסות סינא זחאלקה. 

מי שהגיש בקשה  עד סוף יולי. המועצה היתה צריכה להיות אקטיבית ולהודיע  

ו, ועמדתנו היתה שלא יכול לצפות לתושבים שניתן להגיש בקשות. אנחנו התנגדנ

 מהמועצה ללבוא ולחפש אצל אנשים מי רוצה לעבור..

אחרי פסק הדין, ראינו שניתן להשלים עם זה. אחרי זה באו עוד אנשים. סער  

 הפנה אותנו ליועמ"ש משרד החינוך.  -הראל

מדובר בבית ספר ייחודי, וכל עוד זה לא פוגע  -ההליך של בית הספר של אלנהדה 

 בתקן. עבד אלסלם נתבקש לבדוק אם יש פגיעה בתקנים. 

. הוא בונה על תלמידי 30. אלנהדה קיבלו מכסה של 14מי שהגיש ארבעים. קיבלו  

 יש בשורות טובות.  -עארה. עם כל הכבוד

תין לתוצאת בדיקת החלטה של המועצה לקבל החלטה לא נכון. צריך להמ -לדעתי 

 מנהל מחלקת חינוך, ולראות מה תוצאת התקנים. 

 אני טעיתי, ניתן לערער למשרד החינוך.  מודר

  

 לא לתת בכלל. -הצעה שניה 

לא לתת לאף אחד. ולעודד את הילדים שלנו לחזור. צריך לעודד את  -מה שרצוי בלאל

 נתמודד. -יש ייחודיות וערר -הרצוי. אבל אם מצוי
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 הצעה לתת אישור עזיבה לכל מבקש.  .1 

ההצעה ללכת לפי חוק, באם לא פוגע בתקן, ובהתייחס לייחודיות. ואם פוגע  .2

 פי המלצת היועמ"ש אפשר לא לאשר.ל -בתקן

 לא לתת אישורי עזיבה בכלל. .3

  

  

מועצה לא יכולה לקבל החלטה בניגוד לחוק. במקרה של ייחודיות ואין פגיעה  מודר

 .בתקן

  -לתת אישור לכל מבקש מחוץ הכפר -הצבעה 

 חכים, כמאל, טאלב, לואיי.  -בעד

 וגיה, בלאל, מואנס, מחמוד, מודר, חסיב, מוחמד ואיברהים. -נגד

 עאמר -נמנע

 הצעה לא לתת אישורים בכלל  

 מואנס, בלאל 

 עאמר -נמנע 

 לפעול לפי חוק. -התוצאה 

  

אין לנו הכנסות חוץ ממשרדי הממשלה. אנחנו צריכים לתמוך ולקדם פרויקטים  כמאל

 160שמניבים הכנסות. הדבר תקוע בגלל שהלך על שיטת תחרות. התחרות עולה 

תחרות  -לעשות תחרות בצורת מכרז -אלש"ח. משרד הפנים. אני הצעתי תחרות

יחור גורם פנימית. התחרות תהיה קטנה. הפרויקט תקוע, ואני אומר שכל א

להפסד למועצה בגלל השכירויות. אני אומר שצריך לקדם את הנושא. מבקש 

 לאשר פרסום מכרז לתכנון.

עם כניסתי לתפקיד, היינו בשלב פנייה למשרד הפנים. לא היתה פניה.  -אני מעדכן אחמד

הפניה יצאה היום. תוך שבוע מקווה לקבל תשובה עד יום חמישי הבא. בהתאם 

אם תהיה תשובה שלילית, נשקול בהתאם, אולי נממן  -הפניםלתשובת משרד 

 מהמועצה. 

 אני לא מבין למה זה מתעכב, זה אושר מלפני שנה. חכים

 אם תוך שבועיים לא תהיה תשובה תתקבל החלטה ע"י המועצה.  מודר

 החלטה תידחה ל ישיבה בתחילת ספטמבר. 

 מחמוד איברהים, עאמר, מוחמד, טאלב, -יצאו חברים 20.30 

  

 סגירת תב"רים 
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עברתי על כל התברים במועצה. יש תברים שאין בהם תנועות ואין בהם עבודות.  אחמד

 רובם עם עודפים. חלק רב מהם ממומנים מקרן עבודות פיתוח. 

 גיהה, בלאל מואנס, מודר חסיב כמאל חכיםו -פה אחד הצבעה 

  

₪.  450,000ע"ס  2020חדש, שיקום כבישים  אישור פתיחת תב"ר אחמד
 עודפים בתב"רים. קרן -מקור המימון

 פה אחד -הצבעה 

  

לסך ₪  100,000, תכנון כללי, מסך של 480אישור שינויים בתב"ר  סעיף מס' 
מקור המימון קרן עודפים ₪.  100,000ובסך של ₪,  200,000של 

 בתב"רים.
 מקרן עודפים או מקרן פיתוח. -אלש"ח 100תוספת  -תב"ר ישן 

 פה אחד. 

  

מסך של  2015, שיקום כבישים 483אישור שינויים בתב"ר מספר  מס'  סעיף

מקור ₪.  76,000ובסך של ₪  1,309,000לסך של ₪  1,233,000

 המימון קרן עודפי תב"רים.

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

 סעיף מס' 

 ד' 10

תב"ר חדש, הצטיידות לבתי ספר )שנה"ל תשפ"א( אישור פתיחת 

מפעל הפיס )מענק מספר  -מקור המימון₪.  400,000ע"ס 

2469/2020.) 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

 סעיף מס'

 ה' 10

, הצטיידות טכנולוגית תיכון 347 אישור שינויים )קיטון( בתב"ר

₪  4,024ובסך של ₪  99,395לסך של ₪  103,419ערערה מסך של 

מקרן עודפי תב"רים במקום ₪  99,395 -)הפחתה(. מקור המימון

 ₪. 103,419ביטול מימון משרד החינוך בסך של 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

 סעיף מס'

 ו' 10

הצטיידות גנ"י ח.מיוחד מסך  327אישור שינויים )קיטון( בתב"ר 

)הפחתה(. ₪  50,000ובסך של ₪  89,000לסך של ₪  139,000של 

מקרן עודפי תב"רים במקום הפחתת תקציב ₪  32,000 -מקור המימון

 ₪.  82,000המוסד לביטוח לאומי בסך של 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
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 סעיף מס'

 ז' 10

, סימון כבישים והתקני בטיחות 360אישור שינויים )קיטון( בתב"ר 

)הפחתה(. ₪  2,033ובסך של ₪  50,730לסך של ₪  48,697מסך של 

קום ביטול מימון משרד התחבורה בסך במ₪  36,121 -מקור המימון

 ₪. 34,088של 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

מסך  2016בתב"ר סימון כבישים והתקני בטיחות אישור שינויים  ח' 10

)הגדלה(. מקור ₪  8,727ובסך של ₪  150,735לסך של ₪  142,008של 

 המימון קרן עודפי תב"רים.

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

   

 רוואידא יונס             מודר יונס             

 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה

 


