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

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

פרוטוקול מישיבה שלא מן המני י ן 09/2020
שהתקיימה ביום שלישי  29/09/2020בשעה 19:00
בלשכת ראש המועצה
נוכחים
משתתפים
מנכ"לית המועצה
גב' רוואידא יונס
ראש המועצה
מר מודר יונס
גזבר המועצה
מר אחמד ג'בארין
מ"מ ראש המועצה
מר וג'יה מסעוד
עוזר ראש המועצה
מר נואף דעייף
סגן ראש המועצה
מר כמאל מלחם
מבקר המועצה
מר סאמר סעד
חבר מועצה
מר חכים יונס
יועמ"ש
מר מקדאד שיך עבד
חבר מועצה
מר טאלב ג'והג'אה
חבר מועצה
מר מחמוד כבהא
נעדרו
חבר מועצה
מר מואנס ושאחי
סגן ראש המועצה
מר לואי מסעוד
חבר מועצה
מר בלאל עקל
חבר מועצה
מר מוחמד מרעי
מר חסיב אבו אלחבאיב חבר מועצה
חבר מועצה
מר עאמר ג'זמאוי
מר אבראהים א.הלאל חבר מועצה
חבר מועצה
מר מוחמד מסארווה
על סדר היום :
.1

אישור קריטריונים למחיקת חובות ,בהתאם לנוהל מחיקת חובות ,חוזר מנכ"ל

.2

משרד הפנים ( 05/2012מצ"ב).
אישור מחדש למינוי הגזבר לתפקיד ממונה גביה  -עדכון סמכויות (מצ"ב פניית

.3

ראש המועצה עם פירוט סמכויות).
אישור המלצות הועדה המקצועית לתמיכות.

.4

.5

אישור פתיחת תב"ר חדש ,רכישת נגרר כיבוי (חירום) ,ע"ס של .₪ 37,500
מקורות המימון  -משרד הפנים בסך של ( ₪ 30,000הרשאה ,) 1001244983
השתתפות המועצה  -קרן לעבודות פיתוח בסך של .₪ 7,500
אישור פתיחת תב"ר חדש ,רכישת מכשירי קשר (חמ"ל) ,ע"ס של .₪ 87,500
מקורות המימון  -משרד הפנים בסך של ( ₪ 70,000הרשא ה ,) 1001244982
השתתפות המועצה  -קרן לעבודות פיתוח בסך של .₪ 17,500

.6

אישור פתיחת תב"ר חדש  -תוכנית התקשוב הלאומית החדשה ,תשפ"א ,ע"ס
 .₪ 630,000מקור המימון  -משרד החינוך . 100%
עבור ציוד וצירוף שלושה בתי ספר שנותרו לתוכנית התקשוב הלאומית  -תיכון
בסך של  ,₪ 260,000טאהא חוסין בסך של  ,₪ 210,000ואלנהדה בסך של 160,000

.7

.₪
אישור מסגרת אשראי מבנק הפועלים ע"ס  - ₪ 4,000,000ריבית פריים2% +
(מצ"ב היתר).

מודר

אלסלאם על א יקום אני פותח את הישיבה שלא מן המניין . 09/2020
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אנחנו מדברים על חובות אבודים ,שאין סיכוי לגבות .הנ ו הל שלנו
בהתאם לנוהל משרד הפנים.
אנחנו הוספנו כמה דברים  -כ מו פשיטות רגל  -ח ייבים לאשר אותם
תגדיר מה ו חוב אבוד
חוב שעשית כל הצעדים כדי לגבות ולא הצלחת
חברת גביה  -הוצאה לפועל ,ע יקולים
זה רק חלק מה
יש כמה סוגים  -קטגוריה למחי קת חובות  . 1מיצוי הליכי גביה.
למשל אנשים שמגיע ל הם הנחה עבור  - 2018ולא הג י ש ו  ,הם יכולים
לכנס למסלול מחיקת חובות אולי בגלל מצב כלכלי .המחיקה היא
בגובה ההנחה.
יש עוד משהו  -חוב מעל  3שנים ,ו אין לו זכויות בנכסים.
מה עם אנשים שמשלמים .אין צדק בזה שיש אנשים שמוחקים להם כל
כמה שנים.
אין למועצה כלים  -עיכוב יציאה מהארץ .אפשר רק דרך רשות האכיפה .
גביה מנהלית שהמועצה מבצעת  -אין עיכוב יציאה מהארץ ,חקירה
כלכלית.
זה ענין של מדיניות המועצה.
גביה מנהלית נמצאת בכל מקום .כמה פעמים החוב הועבר לטיפול
משפטי.
המחיקה היא לא אוטומטית  -היא קשה .גם צריך להביא לאישור
המועצה.
איך להביא לאישור בלי שעשיתי עיכוב יציאה.
תעודת זהות ,אישור יתרות ,חשבונות מים וחשמל ,מסמכי בעלות על
ר כ ב  -משרד הרישוי ,מקרקעין .אישור ממחלקת רווחה ,אישור מס רכוש,
אישור מהוצאה לפועל .בפשיטות רגל  -יותר קל.
אני אתן לך דוגמא  -אנשים שמקבלים הנחה ,על ידי הצגת מסמכים
פיקטיביים.
אני רואה שזה נוהל .לא ברור לי מ י מ אשר.
חובות אבודים  -מחייב אישור מליאת המועצה .חובות לא אבודים  -לא
מחייב אישור מליאת המועצה .הרשימה שמית שתונח בפני חברי
המועצה.
יש אנשים שמתחמקים מתשלום .צריך לאתר אותם ולפעול להביא
אותם
מבקש שבנוהל יצוין מי מאשר את המחיקה.
אין בעיה
היטלי ביוב  -יש המון אנשים ששילמו את הקרן .נצברו ריבית וקרן.
אנחנו מדברים על סכומים גבוהים שעדיין לא נמחקו .ביררתי במחלקת
הגביה .
משרד הפנים אמור לאשר  -חובות אבודים מטעמים אחרים.
היטלים ואגרות  -משרד הפנים יימנע ממחיקה.
בקדנציה הקודמת  -אבו בראא הגזבר  -היה בדעה כי כ שהתאגדנו
(לתאגיד מי עירון) ,התשתיות שערערה השקיע ו לא קיבלו ביטוי
בחישוב חלק המועצה  .המועצה המשיכה לגבות היטלים .ה י יתה עתירה
והנחיות ממשרד הפנים .אבו בראא היה בדעה להשאיר עד שיעברו
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לתאגיד .אני יודע שא ב ו בראא היה במשא ומתן .אני מבקש מאחמד
הגזבר  -תנסה לסגור את הנושא מול התאגיד.
הגיע הזמן לאפס את החובות .התושבים שילמו בתאגיד .והמועצה
השאירה את הרישום בגביה .אחמד תקבע ישיבה עם התאגיד  -כדי
לסגור את הנושא .נוואף  -הצליח לסגור היטלים של אנשים שלא חוברו
בכלל וחויבו בטעות.
אם ההליך הוא דרך הנוהל  -אז נשכנע את הממונה על המחוז.
מבקש הסב ר .מה לגבי הסדר פשרה?
מואנס
כאשר החוב הוא במחלוקת .למשל הבנ י ין היה בשיפוצים לפני מספר
אחמד
שנים .ועדת ההנחות תדון בבקשה..
או שיש בעיה משפטית
מקדאד
מציע לשנות את חבר המועצה ,מוחמד אבו זרקה  -הוא לא משתתף
בלאל
בישיבות.
כמה ישיבות היו לוועדת ההנחות?
חסיב
קיימנו אולי  5ישיבות.
כמאל
נכנס לאולם יחיא יונס -תושב
אני מבקש שתדונו בתביעה של תלמידי כיתה ז'  -יש לנו עד מחר -
יחיא יונס
השופטת הציעה שתגיעו לפשרה.
יש  14תלמידים שנשארים בבית ולא לומדים .זה יותר חשוב
אני הבנתי שהשופטת פנתה לעורך דין ואמרה לו תשקול מחדש.
מודר
אני מציע שייגשו לבית ספר חט"ב ערערה -
היו שקרים  -שבית הספר קטן .עד מחר היא תיתן החלטה בענין הזמני.
יחיא
והדיון העיקרי יהיה ב . 23/10
אם יוחלט שיישארו בערערה  -הילד שלי לא יחזור לערערה.
יחיא
אז למה שלא ייכנסו בחט"ב עארה ,ואם תהיה החלטה הם יתחייבו
חכים
לחזור לחט"ב ערערה.
לא תהיה פשרה .נמתין להחלטת השופטת .זכותך להמתין עד ל . 23/10
מודר
אני אכבד אתה זה.
כמו שאתם ,ראש המועצה ,חברי המועצה ,מנהל מחלקת החינוך
יחיא
ומנכ"לית המועצה  -שלחתם את הילדים שלכם מחוץ לערערה .אתם
דוגמא  -ואל תדבר את י על אישור עזיבה.
אני מציע שתדבר עם אחד ההורים .אולי תשתכנע לשלוח את הבן שלך
מודר
לחט"ב ערערה.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
מחמוד
מודר
וג'יה
אחמד
וג'יה
אחמד
וג'יה
מודר

למה לא להסמיך את חברת הגביה לפעול לאכיפת החובות
אני מצהיר  -מועצה מקומית ערערה לא תוותר על חובות.
מה עם סקר הנכסים
אין מנהל גביה עדיין.
למה צריך לחכות למנהל גביה?
לא אעשה סקר בלי מנהל גביה שילווה את הסקר..
אני מבקש לרשום ,כדי שהסקר  ,אולי נביא מישהו מבחוץ ,וזאת כדי
אחמד הציע לקבל את הנתונים מהתאגיד ,להשלמת הנתונים .לפני
מספר ימים  -הנחיתי את אחמד לקבל את הנתונים מהתאגיד .יש לו
יותר נתונים..

11/10/2020 14:16:00
ישיבה שלא מן המנין \09.2020פרוטוקול ישיבה שלא מן \C:\Users\ruwayday\Documents
docxהמנין .11.10.2020 -09.2020

3

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

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

מחמוד
מודר

המידע של התאגיד  -ארבע ה בתים על שם א ותו מחזיק (חיבור מים) ..
אדרבא  -שיהיה חיוב על המחזיק...

סעיף 2
מודר

אישור מחדש של סמכויות הגזבר כממונה גביה
במכתב שבפניכם מפורטות כל הסמכויות של הגזבר בתוקף תפקידו
כממונה גביה .נדרש לאשר אותם במפורש .אני מקריא:
א .גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני
חקיקה להגשת יעדי תקציב) התשנ"ג ,1992-וגביית תשלומי חובה המגיעים
לרשות המקומית על פי כל דין.
ב .גביית קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מנהליים ,על פי סעיף  70לחוק
העונשין ,התשל"ז.1977-
ג .גביית קנסות כמשמעם בסעיף  70לחוק העונשין -התשל"ז ,1977-בשל עבירות
שהן ברירת משפט כאמור בס' (288א) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב),
התשמ"ב ,1982-והמגיעים למועצה על פי כל דין.
ד .גביה של קנסות מנהליים לפי סעיף  18לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו,1985-
שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה
ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 3
מודר
מחמוד
מודר

אישור המלצות הועדה המקצועית לתמיכות
מבקש לדחות את הסעיף לישיבה הבאה.
מה עם התמיכות למסגדים
אני אפנה למסגדים ואעודד אותם להגיש בקשה לתמיכה

סעיף 4

אישור פתיחת תב"ר חדש ,רכישת נגרר כיבוי (חירום) ,ע"ס של 37,500
 .₪מקורות המימון  -משרד הפנים בסך של ( ₪ 30,000הרשאה
 ,) 1001244983השתתפות המועצה  -קרן לעבודות פיתוח בסך של 7,500
.₪

ההצעה לאישור הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 5

אישור פתיחת תב"ר חדש ,רכישת מכשירי קשר (חמ"ל) ,ע"ס של 87,500
 .₪מקורות המימון  -משרד הפנים בסך של ( ₪ 70,000הרשאה
 ,) 1001244982השתתפות המועצה  -קרן לעבודות פיתוח בסך של 17,500
.₪

ההצעה לאישור הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 6

אישור פתיחת תב"ר חדש  -תוכנית התקשוב הלאומית החדשה ,תשפ"א,
ע"ס  .₪ 630,000מקור המימון  -משרד החינוך . 100%
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עבור ציוד וצירוף שלושה בתי ספר שנותרו לתוכנית התקשוב
הלאומית  -תיכון בסך ש ל  ,₪ 260,000טאהא חוסין בסך של ,₪ 210,000
ואלנהדה בסך של .₪ 160,000
ההצעה לאישור הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 7

אישור מסגרת אשראי מבנק הפועלים ע"ס  - ₪ 4,000,000ריבית
פריים( 2% +מצ"ב היתר)

אחמד

אישור מסגרת אשראי
הבקשה למסגרת אשראי  4מליון ,כדי שנוכל לש ל ם על ו יות שכר בעיקר
קרנות פנסיה  , 07-08/2020ביטוח לאומי  06,07,08/2020ומס הכנסה

חסיב

אנחנו עדיין במסגרת  3חודשים .אנחנו דיברנו על תוכנית הבראה .אתה
חייב ,ואולי תצטרך לפטר עובדים .אם אין לנו תוכנית ,לפי מה שאני
רואה ,אנחנו מידרדרים .אתה מכסה את זה בכובע של האחר .איך אתה
תשלם את ה  4 -מליון.

אחמד

כל עוד אתה בגרעון של  - 12.5%משרד הפנים לא יסכים שתיכנס
לתוכנית הבראה.

כמאל

צריך לחפש עוד מקורות.

מודר

ניהלנו משא ומתן  -מרכנתיל  -הכי זול .הבנק רוצה להטיב עם המועצות.
אנחנו מבקשים להימנע מתשלום הלנות שכר.

חסיב

אני לא שואל איך הגענו .אבל מתנה את זה בתוכנית הבר א ה.

בלאל

הוא צודק .אתה מאשר עכשיו  4מליון .אתה עוד חודשיים תבואו
ותבקשו עוד מליונים..

מואנס

האם זה מספיק ,או שעוד כמה חודשים

מודר

יש הצהרה מהמחוז  -ביום אישור התקציב  -אני מבקש מקדם ביטחון.
סירבתי .לפי בקשתו ,ולפי המלצת רוואידא אחמד  -הורדנו הוצאות...
ברור שיהיה פ י צוי למועצות המקומיות .בחודש  08/2020הגענו לגביה
 2.4מליון ,מעל הציפיות .בגלל הקורונה  -עוד פעם סגר .ברור לכולנו
גם שאנשים יבואו לשלם  -הגביה תגלוש לשנת  . 2021אנחנו מקצצים.
אנחנו שומעים את התלונות .עצרנו את הטיאוט ,וגם הגזם .מגידו -
איימנו בקנסות  -ואז הם יר דו ל  40אלש"ח.
האם אנחנו צריכים תוכנית הבראה .בוודאי שלא .אנחנו בשלב אישור
ותמ " לים ,תוכנית מאמץ ממוקד  -תהיה קופה רצינית .וזה לפני
פרויקטים כמו שידרה מסחרית.
אם נראה ש ה מצב קשה ,הכי קל לי  -למנות חשב מלווה.
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مجلس عاره عرعره المحلي
تلفون077-3624300 :
فاكس 04-6352595 :
منطقة 30026

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

חסיב

כמה עלויות השכר

אחמד

 5מיליון

חסיב

זה עלות של חודש.

אחמד

למה אתה מתייחס לשכר .תתייחס לגרעון  12.5מיליון.

מודר

אנחנו בתת תקינה  -כל המשרות שאישרתם עדיין לא אוישו .אין לנו
מאיפה לנגוס .יש בעיה ,ואנחנו מתנהלים באחריות ,כדי לעבור את
המצוקה.
תוכנית ותמ"ל  11/10 -מועד אחרון להתנגדויות .עד סוף השנה יהיה
אישור סופי.

בלאל

אנשים יכולים בתהליך רישוי (היתרי בניה) להתחיל לפי תשריט חלוקה.

כמאל

אני מציע לדחות את ההצבעה לסעיף זה .עד שהגזבר יגיש תוכנית  -כדי
לפרט איך ישלם את ההלוואה .לא ברור לי איך תחזיר.

מודר

מוצע לאשר מסגרת אשראי בריבית  2%כדי לכסות תשלומים עבור
העובדים  - 35% -קרנות וביטוח לאומי ומס הכנסה.

כמאל

לא ברור לי כמה קרנות

אחמד

למשל קרנות  880 - 07/2020אלש"ח.

כמאל

איך אתה הולך לסגור את משכורת נובמבר .איך תעמוד בו.

אחמד

אני בדלאי  3חודשים .אני רוצה לשלם  08 , 07כדי להתחיל לשלם
שוטף..

סאמר

חייב להבהיר למה לא אושר לנו הלוואה לזמן ארוך ולא לז"ק .כי לא
אושר למועצה .מה יותר טוב  -להחזיר תוך  7שנים או אשראי לז"ק..

חסיב

תנאי  -ש תוכן תוכנית הבראה ע"י גזבר המועצה ואני מוכן לעזור.

מודר

אני מזמין אותך ליזום תוכנית הבראה .הכל שקוף .אם ניתן להתייעל -
אז אחלה .יש לנו הזדמנות בזמן התקציב.

ההצעה הועלתה להצבעה—אישור הגדלת מסגרת אשראי ללא תנאי ,ואושרה ברוב קולות
בעד -מ ודר ,בלאל ,חכים ,מחמוד ,מואנס ,טאלב וג'יה
נגד  -כמאל וחסיב
הישיבה ננעלה בשעה 20:26
מודר יונס
ראש המועצה

רוואידא יונס
מנכ"לית המועצה
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