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 09-01-2022פרוטוקול ישיבה מן המניין 

 03/10/2022שהתקיימה ביום 

 באולם הישיבות 18:00בשעה 

 

 

  נעדרים   נוכחים

 חבר מועצה מר אחמד מלחם  ראש המועצה מר מודר יונס

 חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה  מ"מ ראש המועצה מר מחמוד כבהא

 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה  סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד

 עוזר ראש המועצה מר נוואף דעייף  חבר מועצה מר מוחמד יונס

    חבר מועצה מר עטא מסעוד

    חבר מועצה מר מואנס ושאחי

    חבר מועצה מר מחמוד אבו שיכה

    מועצהחבר  מר אבראהים אבו הלאל

    חבר מועצה מר בלאל עקל

    חבר מועצה מר מחמוד זייד

    חבר מועצה מר מוחמד אבו ג'וש

    גזבר המועצה מר אחסאן כעביה

    יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר 

    מבקר פנים מר סאמר סעד

    י. למעמד האישה גב' אנהאר מסארווה

    מהנדס המועצה מר מחמוד עיסא

 :היוםעל סדר 

 .08-01-2022אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין  -

עארה מול תאגיד מי עירון  41/28השתתפות בסלילת כביש חדש, פתיחת תב"ר  -

 .5000010000מקור מימון קרן עבודות פיתוח התחייבות מס ₪  60,000בסך של 

בסך מחשבים בית ספר אלסלאם  10 מחשבים עבור תיכון עארה 25 פתיחת תב"ר חדש רכישת -

 מקור מימון הפיס.₪  120,000של 

מקור ₪  50,000חט"ב ערערה בסך של  –פתיחת תב"ר חדש ציוד למעבדת מדעים  -

 מימון מפעל הפיס.

 ות מקור₪,  80,000רכישת רכב למחלקת תחזוקה בסך של  –פתיחת תב"ר חדש  -

ו 1741000535מתקציב רגיל התחייבות מס'  40,000מימון  מקרן ₪  40,000, 

 .5000010000תחייבות מס' פיתוח ה עבודות
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ראייה בי"ס אלדהראת בסך של –נגישות פיזית פרטנית  618הגדלת תב"ר מס'  -

ממשרד החינוך  131,000מקורות מימון: ₪  300,000סה"כ תב"ר ₪,  51,046

ממשרד החינוך התחייבות מס ₪  117,954, סך של 1001243314התחייבות מס 

 .181000750רגיל החייבות מס'  מתקציב₪  51,046,  1001257729

מיום עה אשר פקכדירקטוריון בתאגיד המים  מר יוסף בדראן של כהונתו תקופת הארכת -

23/05/2022 . 

)מצ"ב רשימת  לשאר הכבישים בישוב המלצת ועדת השמות ומתן שמותאישור  -

 .השמות המוצעים(

 .17חלקה  12166שינוי תוואי שביל גוש  – 354-1134931אישור תכנית מס'  -

 .שינוי בהרכב ועדת המכרזים -

מגרשים משולבים בעארה וערערה, בהתאם לרשימה הבאה, במסגרת תקציב של משרד  5שדרוג  -

 השיכון:

 חלקה גוש שם מגרש מס'
 12 12165 וחט"ב ערערה  מגרש אלדהראת  .1
 12 12165 ערערה –מגרש משולב כפול ליד קרית חינוך   .2
 42 12169 מגרש ב"ס אלסלאם  .3
 15 12153 מגרש משולב עארה  .4
 8 12149 מגרש אלהילאל עארה  .5

 

ראש מודר 

 המועצה

מתחילים בישיבה מן המניין ברשותכם,  יעטיקום אלעאפיה

על סדר סעיפים  יףיש בקשות להוס כנראה, 09-01-2022מספר 

מדובר בשאילתות ושאלתי לחבר מחמוד אבו שיכה באם  היום

אם בשמחייבים קבלת החלטות ו ספציפיים נושאיםשיש או 

 .להשיב עליהן בהמשך בכתב בעד

העיקר יש שני נושאים שחשוב לדון בהם: דואר עארה, ישבנו  מחמוד אבו שיכה

 קודם עם המהנדס ויש מה להציע ועניין הבטיחות בגנים.

לא בטוח  ,כמוכן המבנה סוכנות הדואר אינה בבעלות הרשות ו"רמודר י

 סדר היום?אשרים הוספת סעיף על מ כי ניתן לקבל החלטה,

 עוד תב"ר לפתיחה, מגרש משולב בית ספר אלהלאל יש איחסאן כעביה

שדרה  -מרכז מסחרי שני נושאים: להוסיף גםברשותך  בלאל עקל

מבקש ממהנדס המועצה להציג  –כביש ראשיליד מסחרית 

בפנינו את ההבדל בין חזיתות מסחריות לבין שימושים 
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, וזאת בעקבות בזק עמודיעניין תקשורת ואינטרנט מסחריים, 

 .פנייתו של אחד התושבים

יוכל להשיב או בעד לדחות  יו"ר מודר באשר לנושא השני האם אבו חוסין 

 ? לתת לעמאד להשיבלישיבה הבאה ו

 חושב כי אבו חוסין יכול לתת תשובות עקל בלאל

 ?מאשרים הוספת סעיפים לדיון יו"ר מודר

 מאשרים פה אחד החלטה

 יו"ר מודר

 .1סעיף 

 .08-01-2022אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין 

 יש השגות? 

 מאשרים פה אחד החלטה

 יו"ר מודר

 .2סעיף 

עארה מול  41/28השתתפות בסלילת כביש פתיחת תב"ר חדש, 

מקור מימון קרן עבודות פיתוח ₪  60,000בסך של תאגיד מי עירון 

 .5000010000התחייבות מס 

מדברים על כביש אלמרתפעה בעארה, תאגיד מי עירון ביצעו 

עבודות תשתיות ורצו להחזיר את המצב לקדמותו ועלתה 

ובקשו מהרשות להשתתף לתקן את הכביש ע"י התאגיד המלצה 

מהנדס המועצה הכין אומדן בסכום הנקוב לצורך בעלויות, 

ה דבר יהוומחשש שמא התיקון הכביש, תחילת הדבר התלבטנו 

התברר כי אין עוד  ,אך לאחר ישיבה עם התאגידתקדים, 

 כבישים בדומה לסוגיה זו שיאלצו אותנו לעשות.

 עלות? בלאל עקל

 פיפטי-פיפטי אלש"ח מתחלקים 120סה"כ כ  יו"ר מודר

 הם חייבים לעשות את זה מסעוד לואי

) יו"ר מודר  ترقيع( הם חייבים להחזיר את המצב לקדמותו 

-3אספלט דק  ,ביקרתי שם, כביש זה רובד קודם ע"י התושבים מחמוד כבהא

עבודות בקוו המים והשנה בוצעו בו עוד מלפני שנה  ,ס"מ 4



 
 רהערעעארה  מועצה המקומיתה                  المحلي هعرعرعاره مجلس 

  077-3624300טל.                                                3624300-077 تلفون:
 04-6352595 פקס                                                            6352595-04 فاكس :
  30026 דמיקו                                              30026 منطقة

                                04-6352595קס: פ                                               077-3624302טלפון:                                                    30026ערערה   
  
 

4 

יריעות במצב לא טוב,  4עבודות בקוו הביוב, הכביש מחולק ל

מהעלות, מילא אנו עובדים ומרבדים  50%הזדמנות לתקנו ב

 בעלות מלאה.

 אלגרס, אלבאטן, עובדים עליהם?כבישים  מסעוד לואי

עובדים, בכולם באם תרצה להביאם לישיבה אין בעיה, כבר  מחמוד כבהא

 3בגדרות צפוי בעוד  התחלנו מלפני ימים בשכונת אלג'רס

שבועות יהא מוכן. הכביש ליד סופר מרקט עלאם כבר מוכן, 

 אזור אבו נדיאן ...

 המשכיות?ליד עלאם הפסקת את העבודה? יש  ושאחי מואנס

ליד עלאם, הגענו עד לקטע המאושר והמתוכנן מזמן, תכף  מחמוד כבהא

 מחמוד יסביר סטטוס תכנון המשך הכביש.

בינתיים מנסים לפתור מפגע קיים ליד ביתו של אוב שיכה גדר 

 .קרוב מדי לכביש

 תמשיכו עוד למעלה חברים

קיע מהם בלתי אפשרי מדובר באדמות פרטיות לא ניתן להפ אמחמוד כבה

 ללא תכנון מאושר

הכביש מסתיים בקטע שבבעלות אנשים, משתדלים לעבוד על  יו"ר מודר

ההמשך במסגרת הוותמ"ל, היו לחצים לפתוח את הכביש כפי 

שנעשה ולא היה קל לעשות ולהפחית את העומס שליד בית 

 הספר.

 עארה, פקוקה  מחמוד אבו שיכה

בשלב הביצוע, אל תקפוץ לנושאים שכרגע מדברים על כבישים  מחמוד כבהא

, בינתיים סיימנו את העבודות בכביש בעארה נשאר אחרים

עניין הגדרות שליד אבו שיכה, באשר לאזור אבו נדיאן ידוע 

לכם שמדובר בכביש בעייתי וקשה היו קצת חריגות בגלל 

ناس הטיפוגרפיה, באמת חלק מהתושבים שם סבלו רבות )

ישה לבתיהם צפוי בעוד שבוע לא היה להם כמעט גانظلمت( 

שכונת אלעזב נסיים עניין הריבוד, נשאר כביש בעייתי אחר 
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עם אבו ניזאר נראה איך אפשר  هللا شاء انואבו טאפש בשיחה 

 .להתקדם

? יו"ר מודר  מאשרים פתיחת תב"ר 

 מאשרים פה אחד החלטה

 יו"ר מודר

 .3סעיף 

מחשבים בית  10מחשבים עבור תיכון עארה  25פתיחת תב"ר חדש רכישת 

 מקור מימון הפיס.₪  120,000בסך של ספר אלסלאם 

מדברים על פתיחת בי"ס תיכון עארה והכנת מעבדות מחשבים, 

 בנוסף יש חסר בבית ספר אלסלאם בגין אירוע גניבת מחשבים.

 מאשרים?

 המחשבים הללו?שאלה? מאיפה רוכשים את  מוחמד יונס

 דרך מכרז, או זכיין של מפעל הפיס יו"ר מודר

 לרוב מכרז איחסאן

שיהא מכרז עם מתן זכות קדימה לבני הישוב לא חסר לנו ספקים בתחום  מוחמד יונס

 זה.

 תחרות יו"ר מודר

 אין חוק שמחייב רק לבני הישוב תהיה תחרות ומי ייתן מחיר טוב יזכה מחמוד כבהא

 מאשרים? יו"ר מודר

 מאשרים פה אחד החלטה

 יו"ר מודר 

 .4סעיף 

חט"ב ערערה בסך  –פתיחת תב"ר חדש ציוד למעבדת מדעים 

 מקור מימון מפעל הפיס.₪  50,000של 

 50,000ומבין כי יש תיקון והסכום הנכון הינו  120,000בהזמנה היה כתוב 

.₪ 

בהתאם התברר כי לאחר קבלת מלוא הצרכים ועריכת האומדן  כעביה איחסאן

 לא יותר.₪  50,000הסכום עומד על 
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 ?50או 120הולכים לאשר  מחמוד כבהא

 ₪. 50,000 כעביה איחסאן

 מאשרים פתיחת תב"ר? יו"ר מודר

 סליחה, צפי לרכישה? ושאחי מואנס

עד לקבלת אישור משרד הפנים ובגלל החגים, הצפי הינו עד  כעביה איחסאן

 לסוף החודש.

 קבלת האישור ושאחי מואנס

 לא, סיום הליך רכישה, כעביה איחסאן

המשרד מאשר תוך יומיומיים, במקרה זה מבצעים דרך זכייני 

 הפיס, קיצור זמן 

.יי עקל בלאל  קח לך לפחות שבועיים לפרסם מכרז ועד לסיום ההליך..

 בהצעת מחיר רהסכום לא מחייב מכרז? מדוב כעביה איחסאן

 לפני מע"מ לא מחייב מכרז₪  142,000עד  שיך עבד מקדאד

 השאיפה היא עד לסוף החודש כעביה איחסאן

 מה עם המעבדה בחט"ב ערערה עטא מסעוד

 מדעים או מחשבים כעביה איחסאן

 הייתה שם בעיה מסעוד עטא

 טופלה במסגרת השיפוצים יו"ר מודר

 ציוד מעבדה בחט"ב –כבר יש תב"ר לאישור  כעביה איחסאן

 מאשרים? יו"ר מודר

 מאשרים פה אחד החלטה

רכישת רכב למחלקת תחזוקה בסך של  –פתיחת תב"ר חדש  יו"ר מודר

מתקציב רגיל התחייבות  40,000מקורות  מימון ₪,  80,000
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מקרן עבודות פיתוח התחייבות ₪  40,000, ו 1741000535מס'  .5סעיף 

 .5000010000מס' 

 איחסאן בבקשה לתת את ההסבר

אין סוג רכב מסויים, קודם חשבנו על לייסנג שלב אחרי עלתה  כעביה איחסאן

במיוחד לאחר בדיקת עלויות  2019הצעה לקנות רכש מודל 

 וכדאיות 

 , מסחרי?private כבהא מחמוד

 רכב תחזוקה כעביה איחסאן

למה לא לקנות חדש, לא כדאי לקנות משומש ולתקן כל שני  עקל בלאל

 וחמישי

 יונס,מוחמד 

 מחמוד כבהא

 בעד רכב חדש, 

 מוחמד אך כנראה מוגבלים בסכום

כפי שציין אבו אחמד, לאחר מבחן עלויות ובדיקת מנהלי  יו"ר מודר

מחלקות מצאו לנכון לקנות רכב יד שניה מאשר לקנות חדש, 

 חסכון כספי לא צפוי תקלות 

 בעד הצעת בלאל מסעוד עטא

 אלף. 200לרכישה בסך כ איני ערוך תקציבית  כעביה איחסאן

 לא ניתן לקבל מימון בתור מועצה? עקל בלאל

 ניתן, אך ההמלצה אחרת כעביה איחסאן

בדקתם, ישבתם, יצאתם בהמלצה שזה עדיף חסכוני יותר,  יו"ר מודר

 ומקבלים רכב במצב טוב ?

 רשימת דגמים חדשים ומשומשיםבדקנו ענייו הליסינג, ועוד  כעביה איחסאן

, כנראה נעשה שקלול של מספר אלמנטים את גובה התקציב, סוג ותירב יו"ר מודר

, אנשי המקצוע בוא נסמוך על מה שעשו ’ הרכב והקילומטראז
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או שנדחה לישיבה הבאה מציגים בפני החברים  רגא, ואיחסאן

 רשימה מסודרת בחלופיות ונחליט.

 עודפת צריכים את הרכב באופן דחוף, לא רואה חלופה כעביה איחסאן

 מי בעד רכישה במתכונת הקיימת? ההצבע

 , מחמוד זיד, מוחמד אבו גושמוחמד יונס, מודר, לואי

 נגד:

 בלאל, מואנס, מחמוד אבו שיכה

 נמנע: מחמוד כבהא, עטא מסעוד

 מאשרים ברוב קולות  החלטה 

 יו"ר מודר

 .6סעיף 

ראייה בי"ס –נגישות פיזית פרטנית  618הגדלת תב"ר מס' 

מקורות ₪  300,000סה"כ תב"ר ₪,  51,046אלדהראת בסך של 

, 1001243314ממשרד החינוך התחייבות מס  131,000מימון: 

,  1001257729ממשרד החינוך התחייבות מס ₪  117,954סך של 

 .181000750מתקציב רגיל החייבות מס' ₪  51,046

ר את הסוגיה ין לתת את הנימוק להגדלה מכיאבקש מאבו חוס כעביה איחסאן

 יותר 

מדובר בהנגשת בי"ס אלדהראת, נתקבלו שתי הרשאות  מחמוד עיסא

,  131,000הראשונה בסך  ולפי ₪  117,954והשנייה בסך של ₪ 

אך משרד ₪  800,000המלצת היועץ שם הצורך הינו בגודל של 

החינוך במקרה זה ספציפית ולאחר לחץ ובשל בעיות תקציביות 

זרם אתנו לתמוך חלקית ולבצע את הקטעים החיוניים ביותר 

 . 300,000עד ל 

 מהות ההנגשה? מסעודעטא 

הכשרת המקום והמרחב הפיזי לשימושם של תלמידים עם  עיסא מחמוד

מיוחדות והמחשת דת והתאמות בעיות ראיה כמו צביעה מיוח

 הנגישות.

וכדי להנגיש את המינימום שסוכם עם משרד החינוך דרוש 

 ₪. 51,046הגדלה בסך 
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 יתרה מזאת הם מקפידים על היישום

 אי ביצוע עלול להווה פתח לעתירות שיך עבד מקדאד

 מאשרים? יו"ר מודר

 מאשרים פה אחד החלטה 

 יו"ר מודר

 .7 סעיף

כדירקטוריון בתאגיד המים  יוסף בדראן מר של כהונתו תקופת הארכת

 . 23/05/2022אשר פקעה מיום 

במי מסה"כ הדירקטריונים בתאגיד  אחד בעצם יש לנו קול

 .עירון

 מי זה יוסף בדראן? חברים

 בנו של המנוח אוסתאז כמאל מחור סקר יו"ר מודר

 מייצג אותנו מזה זמן

 יכולים לפנות אליו ולהיעזר בו? מחמוד אבו שיכה

 מה תפקידו? מסעוד עטא

ומם בעת קיהמייצג אותנו הוא  ,קביעת מדיניות בתוך התאגידבשל יותר  יו"ר מודר

 .של דיונים לצורך קבלת החלטות 

כדי לברר כל נושא המועצה זה לא מונע ממך לפנות אליו או אלי ולמהנדס 

 .הקשור לעבודות התאגיד

רקטוריון, יונבחר כדבזמנו הייתה הצעה שאושרה ע"י מליאת המועצה 

 היות וכהן זמן רב בעד שימשיך במקום לחפש אחרים

 יש השגות? 

 מאשרים פה אחד החלטה

מודר, מואנס, עטא, מוחמד יונס, מוחמד אבו גוש, מחמוד אבו שיכה, 

 לואי, בלאל עקל.

 מתפלל –מחמוד כבהא 
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 יו"ר מודר

 .7סעיף 

הכבישים אישור המלצת ועדת השמות ומתן שמות לשאר 

 בישוב )מצ"ב רשימת השמות המוצעים(.

 מי מחברי וועדת השמות ייתן את ההסבר?

 אתן זכות דיבור לשיך מחמוד ,מואנס חברים

המועצה כמה מהשמות שבחרה  סירוב משרד הפנים לאשר בעקבות סאמיה

בנוסף להכשרת מאגר שמות  ,חייבים לתת רשימה חלופית

השמות התכנסה ואישרה  וועדתעל פניו לכבישים עתידיים, 

רשימת השמות המוצעים בפניכם אשר פורסמה כדין באתר 

מועד אחרון להתנגדות היה עד  יום 30המועצה לתקופה של 

, כעת דרוש אישור מליאת תחת ועדת השמות  30.09.2022

 המועצה כחלק מהשלמת ההליך.

, היה (وغيرها ةقوميכידוע לכם פסלו כמה שמות המסמלים זהות לאומית ) מחמוד כבהא

בסוף הגענו לפשרה להציע את  ,וויכוח בוועדה, מואנס בעד להילחם

השמות מחדש כולל שמות חדשים כדי להמשיך בפרוייקט ולא לתקוע עניין 

 התשובה ידועה מראש בתקווה ויאשרו לו חלק מהם. ,על אףהשילוט, 

 יש השגות? יו"ר מודר

 בוועדת השמותנמנע, בהמשך לעמדה שלי  ושאחי מואנס

מדובר באותם שמות, אתה בעצמך הצעת אותם ואישרת אותם בישיבה  כבהא מחמוד

 האחרונה שלא השתתפי בה

 מאשרים? יו"ר מודר

 מאשרים פה אחד החלטה 

מודר, לואי, עטא, מוחמד יונס, מוחמד אבו גוש, מואנס, בלאל, מחמוד 

 מחמוד כבהאזיד, 

 יו"ר מודר

 .8סעיף 

 .17חלקה  12166שינוי תוואי שביל גוש  – 354-1134931מס' אישור תכנית 

 אתן זכות דיבור למהנדס המועצה

התכנון  , במהלך(جامع أبو دار)מדובר בבית שנבנה בתחילת תכנון הוותמ"ל  מחמוד עיסא

הוצע כפתרון לעשות הזזה לכאורה  ,שבילהתגלה כי הבית הוקם על תוואי 
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ומתוך החלקה שלו ולשמור על האיזון וגודל שטח  ולהפקיע במקום אחר

ורוכז  תוכנית מופרטת על חשבונם הכינו ,1061המגרש המאושר בתמ"ל 

מצדנו אין התנגדות  את שטח ההפקעה בחזות של המבנה מוצע צד מזרח.

 חוז ההפקעה מדובר רק בעניין הזזהתכנון שלנו ו/או אהאינו מתנגד עם 

 וריכוז השטח.

 ט המוצע כולל השינוי בהזזת הכבישמציג את התשרי

 מאשרים פה אחד החלטה

מודר, מואנס, מוחמד יונס, מוחמד אבו גוש, מחמוד אבו שיכה, עטא 

 מסעוד, בלאל עקל, מחמוד זיד, מחמוד כבהא

 יו"ר מודר

 .9סעיף 

 שינוי בהרכב ועדת המכרזים.

 ברשותכם מבקש להוריד מעל סדר היום.

, לעילמגרשים משולבים בעארה וערערה, בהתאם לרשימה  5שדרוג  .10סעיף 

 ן.במסגרת תקציב של משרד השיכו

 אבו חוסין בשתי מילים בבקשה

 קודם נתקבלה הרשאה לקירוי שני מגרשים מחמוד עיסא

כעת הרעיון, הינו להכשיר ולשדרג יותר מגרשים במיוחד ואנו בעידן שבעד 

 להכשיר כמה שיותר גגות סולארית.

 רשימה מוצעת.... -מציג את חלוקת המגרשים 

 השינוי מחייב אישור מליאת המועצה

 מציע לכלול הצבת מצלמות במסגרת השדרוג מחמוד אבו שיכה

הבחירה חופשית, ניתן לשנות בתפריט כל עוד ויש תקציב לא נרשה החזרת  מחמוד עיסא

 תקציב למדינה.

 לא מבין מה הולכים לעשות בהם מחמוד כבהא

קירוי מגרשים הבחירה  ביצועלהזכירכם, בזמנו משרד השיכון אפשר  יו"ר מודר

הייתה מגש משולב, והמגרש של חט"ב ערערה ולאחר בדיקה התגלה 

שבלתי אפשרי לעשות הקירוי בסכום זה, יתרה מזאת ניתן לבצע את 

הקירוי במסגרת הכשרת גגות סולארית ואז בא הרעיון לנצל את ההרשאה 
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ר מגרשים והקירוי יעשה במסגרת קול קורא אחר ובהסכמת ולשדרג יות

 משרד השיכון. 

 מאשרים?

 מאשרים פה אחד החלטה

 يعطيكم الف عافيةברשותכם חייב לעזוב, שיך מחמוד ימלא את מקומי  יו"ר מודר

 איחסאן בבקשה  מחמוד כבהא

 כעביה אחסאן

 .11סעיף 

מגרש משולב אלהלאל ק"ק למתקני ספורט בסך של  –פתיחת תב"ר חדש 

 45,820ממשרד התרבות והספורט, ₪  412,373מקורות מימון : ₪  458,193

 מקרן עבודות פיתוח.₪ 

 10%מדובר בקול קורא שזכינו בו מטעם משרד התרבות חלקה של הרשות 

 מעלות הפרוייקט.

עודכן לצורך הקמת מגרש משולב בבי"ס אלהלאל כהמשך לפרוייקט ש

 לפני.

 אבו חוסין בבקשה

הזכרתי ש. ממשרד השיכון כפי 1בית ספר אלהלאל קיבל שני תקציב  מחמוד עיסא 

לצורך הקמת קירות תומכים בגלל הטיפוגרפיה הקשה ובתב"ר שלפני, 

הרשאה ראשונה לא תספיק, לכן הוחלט לעשות איגום משאבים ולשלב את 

לצורך שזכינו בה ההרשאה השנייה מטעם משרד התרבות והספורט 

 .ברמה גבוההוכדי לקבל מגרש השלמת עבודות השדרוג 

 מאשרים? מחמוד כבהא

 מאשרים פה אחד החלטה

כבהא, מואנס, בלאל, מחמוד זיד, מוחמד יונס, עטא, לואי, מוחמד מחמוד 

 אבו גוש

 נעבור לשאילתות מחמוד כבהא

פנה אלי אוסתאז גיהאד יונס אבו סעיד, בנוסף לעניין ההבדל בין חזית  בלאל עקל

סיב באשר לפרישת מסחרית לבין שימוש מסחרי ולמה לא נקבע כמסחרי, 

אים משנים עמודים חופרים ללא תיאום או השלמה או : כי באופטי טוען 
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פיקוח, בנוסף אני אחד מאלה שנהנה משירותיהם של בניו מה עוד בזק 

, למה לא לחזק אין איכות אינטרנט איטי וכו' תמיד שמים אותנו על הרף 

 אחרת לעולם לא יגדלו.להם כי הם ספקים קטנים והודיעו אותם במיוחד 

 מי שפנה אליך, יודע טוב מאוד את התשובה ומעודכן בהכל,  מחמוד כבהא

מתזכרת כי נושא זה בא לדיון בישיבת מליאה מלפני חודשים, בזמנו דברנו  סאמיה

על הזכיינים של משרד התקשורת ועל היתרונות שבספקים מהישוב 

דווקא היכולים לחבר אותנו לרשת אינטרט במיידית להבדל מנורוקום, 

היינו  )לפני הישיבה(זה  לעכות קדימה, חבל שלא ידענו בעד לתת להם ז

 את עמאד לעדכנכם בכל ההתפתחויות ובהליך של מכרז. ניםמזמי

מחזק את דברי בלאל, מילא הם גם יש להם יתרון על בזק יכולים לספק  מחמוד אבו שיכה

 לנו אינטרנט

 זאהי כבר קיים הרבה זמן, שירותי ובאיכות טובה מסארוה אנהאר

חזיתות מסחריות בו משולבים ייעודי קרקע שונים וכולל בנוסף לשטחי  מחמוד עיסא

מיועד בכולו לשימוש  ימסחרהמסחר גם מבנים ושירותים ציבוריים, מבנה 

חזיתות מסחריר החל מאזור  לא קיים בכלל 124, ולפי תכנון עןמסחר

הם אלביאדר עד גרעין הישוב בגלל ומדובר במבנים קיימים רובם אין ב

היתרים, והמעוניין בהקמת עסק באחד מהמבנים הללו עליו לפנות לוועדה 

מקומית לבקש היתר שימוש חורג ומי שמעוניין להפוך את הבניין למסחר 

עליו להגיש תכנית מפורטת ולייעד אתו למסחר, כפי שעשה מר בדיע יונס 

 להפך אנו נתמוך זה רק עניין בירוקרטיה לוקח להם עד לאישור הוועדה

 המחוזית.

הערה מבנה מסחר מניב הכנסות יותר לטובת המסחר למה לא יוזמים  עקל בלאל

 בעצמנו דבר כזה לעודד עוד הכנסה

 הבעיה הינה בהקצאת שטחים בגין חניה,  מחמוד עיסא 

 למה נעשה הדבר עם בנק לאומי בזמן המעבר ושאחי מואנס

 וחובת הוועדה לעקוב אחרי זהלדעתך, קומה תחתית מיועדת כחניה  מחמוד עיסא

 وال تشد ايدك اهل بلدنا مستعدين يسكروا موقف سيارته ويعمله وال يدفع  מחמוד כבהא
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בקשר לחברות הפורשים סיבים אופטיים, חוקית אין ביכולתנו למנוע  מחמוד עיסא

מהם לכנס ולפרוש דווקא נשמח לחזק את זאהי, להפך הבינו יועץ תקשורת 

 ויאפשר לזאהי ולאחרים לגשת למכרז. שיבנה לנו מכרז

 כשפניתי להם, הם בעצמם הפנו אותי לזאהי ושאחי מואנס

 ?לימטריםיקרינה, והשימוש בגלים ממה לגבי  עקל בלאל

צלנו בחברה הערבית אבד"כ לא מוסמך להגיד לך באם מקרין או לא,  מחמוד עיסא

 נטנות מאוד מפחדים מא

של בזק, אנו כמועצה מקפידים  החוק מאפשר להם להשתמש בעמודים

לחייב אותם כדי להחליף עמודים המהווים סכנה שאינם ביטוחתיים וזה 

 עדיין בוויכוח מול החברות לבין בזק.

 ומבקשים איפו ניתן לעשות פרישה תת קרקע להתעקש ולעמוד על זה

 דואר עארה, המצב בלתי נסבל  שיכה מחמוד אבו

מדובר בסוכנות שבבעלות פרטית בשבילי , אין לנו סמכות דינו כדין  מחמוד כבהא

 העסקים הפרטים האחרים, לדעתי זה בעיקר עניין תרבות 

, מ"ר וסניף הדואר הכי גדול  150עסקים קטנים בשטח של  17סה"כ  מחמוד זייד

 שיעבור לבניין של עבד אלראזק שם יש חניה.

 תציע לה...  מחמוד כבהא

 رابعة سلطة مش المجلس عالنبي صلوا

אין לי מה לעשות, כפי שאין ביכולתי לפנות לאבו אלעבד ולבקש ממנו 

לפנות את המקום בשל כניסת הרבה קליינטים החונים בכביש ומפריעים 

 לתנועה

 פתרונותיש , חשבתי כי כי ישבתם ישיבה מקצועית ,אמרתם

איך לשכנע אותה כולל מודר כולנו מסכימים כי המצב קשה וצפוף מדי  

 לעבור

בעד לקרוא לה ולדבר אתה ראש מועצה וכמה חברים להפעיל לחץ ולשכנע  ושאחימואנס 

 אותה, 
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שאלתי יצאה משם ובא משהו אחר במקומה, ,,, אין למועצה כל סמכות  שיך עבד מקדאד

 להכריח אותה, רק אכיפה

 אז להפעיל את אכיפה,  מחמוד שיכה

 של אכיפה מהווה רתיעה מלחנות ולחסום כבישיםשבוע אחד  ושאחי מואנס

 זארשל אבו ננעביר נושא האכיפה לשיקול דעתו  מחמוד כבהא

מבקש לזמן ישיבה מיוחד להתעדכן בנושאי התכנון בכללי ובמתן היתרים  מואנס ושאחי

 במיוחד

 , העברתי תמונות בקבוצה של מפגעים בגנים מחמוד אבו שיכה

 בעיון בחלק מהתמונות יש מפגעים שכבר טופלו  מחמוד עיסא

 יועבר לבדיקתם וטיפולם של אנשי המועצה חאתם ורגא מחמוד כבהא

 הסדרת תנועה ליד מוסדות החינוך, לבחון איך ניתן לחסוך שיבושי תנועה שיכה מחמוד אבו

 

ננעלה :   19:47הישיבה 

 

 מודר יונס  סאמיה קבהה

 ראש המועצה  עורכת פרוטוקול

 


