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פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 03/2022
שהתקיימה ביום  14/03/2022באולם הישיבות
רשימת נוכחים:
 .1מודר יונס ,ראש המועצה
 .2אחמד מלחם ,חבר מועצה
 .3לואי מסעוד ,חבר מועצה
 .4עטא מסעוד ,חבר מועצה
 .5טאלב גוהגאה ,חבר מועצה
 .6בלאל עקל ,חבר מועצה
 .7מואנס ושאחי ,חבר מועצה
 .8מוחמד אבו גוש ,חבר מועצה
 .9מקדאד שיך עבד ,יועמ"ש המועצה
 .10רו"ח איחסאן כעביה
 .11נואף דעייף ,עוזר יו"ר
רשימת נעדרים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

מוחמד יונס ,חבר מועצה
מחמוד כבהא ,חבר מועצה
אברהים אבו הלאל ,חבר מועצה
מוחמד אבו זרקה ,חבר מועצה
עאמר גזמאוי
רוואידא יונס ,מנכ"לית המועצה
פאוזייה סייף ,ממלאת מקום גזבר
סאמר סעד ,מבקר פנים
אנהאר מסארוה ,היועצת למעמד האשה

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה שמן המניין  2022-01-02מיום .07/02/2022
 .2מתן תשובות לשאילתות של חבר המועצה בלאל עקל:
 2.1עדכון לגבי מכרז הגזבר.
 2.2עדכון עבור תוכנית הותמ"ל .6+7+2
 2.3הסבר על תוכניות פיתוח ועיבוד כבישים חדשים וישנים?
 2.4הצבת תחנות מקורות אשר התקבל על החלטה להקמתם בישיבת המעוצה
מתאריך  01/04/2019בישיבה מן המניין מס .04/2019
 2.5איך אפשר לקדם נושא חיבור החשמל לשכונות הותמ"ל?
 2.6בעיות האינטרנט בישוב.
 2.7עומס התנועה שוב חזר ליוצאים ונכנסים ערערה
 2.8הצגת תוכניות חינוך בלתי פורמלית.
עמוד  1מתוך 20

مـجـلس عارة عـرعـرة الـمحـلـي
ديوان رئيس المجلس
تلفون 0773624300 :
فاكس 04-6352595 :
منطقة 30026 :
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

המועצה המקומית עארה ערערה
לשכת ראש המועצה
טלפון 0773624300 :
פקס 04 – 6352595 :
מיקוד 30026 :

מה האישור עם עמותת חאסוב בתאריך  08/07/2019בישיבה 07/2019
איפה עומדים בפרויקט האודיטוריום אשר אושר ב ? 21/10/2019
ההתחדשות העירונית איפה עומדים אחרי ההחלטה בישיבה 21/10/2019
איפה עומדים בעניין הטיילת?
מדיניות המעוצה בנוגע לחובות היטלי ביוב ישנים (קנס וריבית והצמדה)? דיון
בישיבה .01/04/2019
מחלקת הספורט איך מתנהלים האם יש מנהל חדש? האם יש ביקורת על החוגים
שנעשים?
ליד נחל אלכארגה יש שטח ריק שמנוצל על ידי שכניו האם זה שטח ציבורי?

 .3אישור שינויים בתנאי העסקת מבקר המועצה כדלקמן:
 3.1הגדלת היקף העסקת מבקר המועצה ללא מכרז מ 50 % -ל ,%100 -בכפוף לאישור
משרד הפנים.
 3.2הגדלת שכר מבקר המועצה מדרגה 5לדרגה ( 6,בהתאם למספר התושבים בלמ"ס),
ובכפוף לאישור משרד הפנים.
 3.3אישור הגדלת שכר מבקר המועצה מ 80 % -ל ,90 % -בכפוף לאישור משרד הפנים.
 .4אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה:
 4.1אישור שינויים בהרכב הועדות בעקבות פרישת נאיל אבו רימה -מוחמד אבו ג'וש
יחליף את נאיל.
 4.2ועדת שמות לפי ההרכב כדלהלן -לצמצם את הועדה -מחמוד כבהא -יו"ר הועדה,
מואנס וישאחי ,עטא מסעוד ,יוסף כבהא ,רים מסארווה ,זוהריה
יונס ,דר הישאם יונס
 4.3ועדת מל"ח -מונא עזב מנהלת לוגיסטיקה.
 4.4ועדת משנה פס"ח לפי ההרכב להלן :כרימה יו"ר הועדה.
 4.5ועדת רישוי עסקים :הוספת חסן מרזוק ומוחמד פייסל יונס.
 4.6ועדת חינוך לפי ההרכב להלן :אחמד יונס ,מנהל תיכון ערערה יחליף את איברהים
מלחם ,כנציג בתי ספר יל יסודיים ,החלפת נציג ציבור במקום
ממדוח אלחאג'.
.5אישור פתיחת תב"רים לפי הפירוט הבא בהמשך.
מודר יו"ר

פותח את הישיבה  , 03-01-2022מבקש הוספת סעיפים על סדר היום:
 -אישור בעלי זכות חתימה בחשבון בנק על שם בית ספר עארה ב'.

בלאל

להוסיף סעיף רכזי עוגן-אתגרים

מודר

יש לך מידע? לי אין.

בלאל

נודע לי כי טרם התחלנו בפרוייקט למרות היערכותן של בתי הספר,
הבנתי מרוואידא כי המועצה לא הספיקה לצאת בהליך רכש למינוי
רכזות עוגן.

איחסאן

כבר חתמנו על הנספחים להעסקת  3רכזות.

מודר

"איה" הודיעה כי יש לקיים ועדת בחינה לבחירת הרכזים.
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מואנס

לאחרונה נתקבלה החלטה בנושא שירותי גביה משפטיים ,נודע לנו
שהתכנסו ללא ידיעתנו ,מבקש ממקדאד להגיד באם מה שנעשה
כדין?

איחסאן

יש עוד סעיף תב"רים:
הגדלת תב"ר מספר  642ו עוד פתיחת תב"ר חדש נגישות פיזית
פרטנית

מודר

מדובר בכביש שמאחורי בי"ס חט"ב הישן שהיינו אמורים לפתח
אותו אך משום מה לא נכלל במכרז ובמסגרת ההסבות ,בישיבה
האחרונה עם המהנדס הוצע לעשות זאת דרך הגדלת התב"ר
בערך כ  120אלש"ח עלות פיתוח כביש ו שאר הסכום  60אלש"ח עבור
השיפוצים
בשאלה לאיחסאן אודות התב"ר השני – איחסאן משיב :
ממשרד חינוך ,לצורך הנגשות פרטניות
מודר ממשיך :לשיקולכם אם תרצו לדון בהם היום ובאם לדחות
לישיבה הבאה  .21/03/2022לידיעתכם אמורים לקיים שתי ישיבות
ב  21/03הראשונה לצורך אישור התקציב והשנייה באם תתקיים
לצורך מינוי ממלא מקום גזבר.
(עטא ,בלאל ,ולואי  ...אם זה חיוני ומקדם תוכניות ...שיהא)
אז מוסיפים ודנים בהם אחרי סיום הדיון בשאר סעיפי ההזמנה

הצבעה/החלטה

מאשרים פה אחד

מודר

ברשותכם אלך לפי הסדר שנקבע להיום:

סעיף .1

אישור פרוטוקול ישיבה שמן המניין  02-01-2022מיום 07/02/2022

הצבעה/ההחלטה מאשרים פה אחד
סעיף .2

מענה לשאילתות
א .עדכון לגבי מכרז לאיוש תפקיד הגזבר

מודר

מועד אחרון להגשה  17/03/2022לידיעתי יש אלה שנגשו למכרז

עטא

כמה ניגשו

מודר

עדיין פתוח להגשה אך יודע שניגשו ,יש ברמה של גזברים לשעבר ב
רשות מקומית ...אמורים לעבור תהליך סינון ראשוני של מועמדים
ושלב שני העברה למכון הערכה.
הרכב הוועדה בעצם אותו הרכב של בחירת מנהל מחלקת חינוך:
ר אש מועצה ,שיך מחמוד ,מחמוד אבו שיכה ומי שימנה אותו השר
בד"כ יהא גזבר רשות אחרת ומנכ"ל המועצה.
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להערכתנו – עד לחודש אפריל יהא לנו גזבר
בלאל

שאלתי משרד הפנים לא בא בטענות  ..מזה  3שנים אין לנו גזבר?

מודר

אנו בשיח עם משרד הפנים ומעדכנים מה היה ומה לא
כידוע לכם בחרנו מועמד למנהל מחלקת חינוך שאמור להתחיל בעוד
חודש +אמור להיפגש אתו במהלך השבוע ,ביום רביעי.

בלאל

אנו לא יודעים ,אישית לא יודע ,אולי התכוונת לקואליציה

מודר

התכוונתי לכלל הישוב ...ממשיך בנושא הגזבר מועד אחרון לכהונתה
של גברת פאוזיה הינו עד ל  22/03/2022לפי ידיעתנו חשבנו שאולי
אפשר לתת לה עוד אורכה אך מתברר שלא ,על-פניו אמורים
להתארגן למנות ממלא מקום גזבר אם כן יהיה דרך אישור מליאת
המועצה בישיבה שאמורה להתקיים ב .21/03/2022
בתקווה ונצליח לבחור גזבר ויהא מאחורינו.
באשר למנהל מחלקת חינוך ...לאחר הסינון נשאר מועמד יחיד שעבר
מכון ההערכה

מקדאד

קוטע ..היה מועמד אחר שעבר את הסינון אך משך את המועמדות
ולא הלך למכון הערכה כתוצאה מכך לא הוזמן לוועדת הבחינה.

מודר

ממשיך ..קוראים לו (מ.מ.חינוך) ניזאר ביטאר היה מורה מדעי
מחשב ורכז מקצוע בבי"ס (נזירות -נצרת) ומאז  2005מנהל היחידה
לקידום הסטודנטים הערביים במכללת עמק יזרעאל ,אין לו ניסיון
ברשויות מקומיות ,אך יש לו רוזמה לא רע ,הייתה הבחנה למשך
שעה וחצי שעתיים ונתקבלה החלטה פה אחד לבחור בו לשנה אחת
של ניסיון ,והוא ביקש חודש ימים כדי שיספיק להתארגן.

מואנס

יש נושאים תקועים במחלקת החינוך ,,,מי אמור לטפל ?

לואי

עבד אלסלאם עדיין קיים

מודר

לוקח על עצמי לטפל בענייני החינוך ,,,עבד אלסלאם כבר התנצל
והודיע כי ינצל יתרת י מי מחלה ,,,כבר ישבתי עם צוות מחלקת
החינוך כדי להתארגן בהתאם.

מואנס

עניין התקנים לשנה הבאה ,,,מוכנים?

מודר

לגבי הרישום בגנים ,ישבתי עם אמירה ,הכל בשליטה אין
בעיות,,,בתקווה ולא נצטרך לדון בערעורים.
לגבי רישום כיתות א' ,סוהאד חלף כבר מתארגנת כדי להעביר לי
תמונת מצב וסטטוס הרישום ,בעוד יומיים.

מואנס

על סמך מה קובעים רישום כיתה א' בעארה?

מודר

טרם קבלתי את הנתונים כמה נרשמו בבתי ספר אלהלאל ובעארה ב'
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בלאל

מציע לשתף וועדת החינוך ,מתוך הקלה עליך.

מודר

אין בעיה ,,,הצענו למנות ועדת ערעורים ,במידה ונצטרך חשבנו על
אמירה ,איה ,שיך מחמוד ,אתה (בלאל) ומואנס בתור חברי ועדת
החינוך.

מואנס

שיך מחמוד יו"ר

מודר

שיך מחמוד אינו יו"ר הוועדה ,הוא ממלא מקום ראש המועצה ואני
די ברור במילים שלי והזכרתי בלאל ומואנס ולא אחד מהם
ואם יש רגישות מדברי אז ...כבר עובדים ומטפלים ומצפה מכל
החברים לתת יד לעבור תקופה קשה זו.

מואנס

לו פניתם...לא דרשתם

מודר

ברגע ובלאל הציע ,לא התנגדתי ,להפך בשיחה שלי עם מנהלת הלשכה
היום דברנו על נציגי ועדת החינוך וממלא מקום ראש המועצה כדי
לטפל בערעורים.
רוצה להיות שותף אהלן וסהלן ,רוצה לוותר לשיקולך ,אין צורך
באמירות מיותרות (שיך מחמוד יו"ר ) בתור ממלא מקום ראש
המועצה ,לגיטימי להיות חלק מהוועדה מה הבעיה בכך?

מואנס

אין בעיה

בלאל

מנסים לפתור בעיות קיימות ,,,שמעתי מאחרים כי נבחר מועמד,
הלוואי ונהי יותר שותפים ולעבור אותן...מוכנים ויוזמים לעזור לכם
לא רק לעבור את הבעיות אלא להתקדם ...

מודר

להפך ,,,פנייתכם מבורכת "بوركت الجهود" הדלת פתוחה לכל חבר
שיראה לנכון לעזור ולתת יד.
את האמת  ...ידוע לכם בד"כ אני זהיר מלהגיב על צורת ההתכתבויות
בקבוצות והגישה ,אך עם כל הכבוד מקווה שאתם בכיוון הנכון לא
התרחקתם מהמטרה שלמענה נבחרנו "טובת הישוב" ,לא רק אני
נבחרתי לזה ,פותח את ידי עד הסוף ואומר אהלן וסהלן כולכם
מוזמנים לבוא ולתרום.
בחר לא להמשיך ,זכותו ,בינתיים מקבל את הנתונים -ופועל בהתאם
לגבי הרישום בגנים אין בעיות ,כיתה א' טרם ישבנו ,כיתות ז' עוד
לא נקבעה מדיניות (مش واضحة) ובאשר למגמות בחט"ב צומח
בעארה כבר היום נתקבל חומר מגב' סמאת ,עוד לא הספקתי לעיין
בו ,בנוסף גב' שירין אבו ואסל בתודה התגייסה ונרתמה לעזור
ברישום התלמידים בתיכון עארה ,וכמו כן אבו עלי סאמי עיסא מוכן
לתרום את חלקו ולעזור ,יתרה מזאת ניתן גם להיעזר ביועץ חיצוני.
בינתיים נקבעה ישיבה עם ברנקו וייס לבחון באם כדאי לקבל את
השירותים שלהם ולתפעל את הבי"ס דרכם.
מצפה שכלנו נרתם ולהתקדם.
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אחמד

מה לגבי הטיפול בערעורים (בגנים)?

מודר

עקב ישיבתי עם גב' אמירה כנראה לא נצטרך.
סביר כי נקבל את כל הפניות ללא צורך בוועדה ,כאשר ויש מספיק
מקומות ,אין פגיעה בתקנים ולא בא על חשבון בני האזור בו נמצא
הגן .באשר לגני אלדהראת זכות הקדימה לקרובי מקום כולל אלה
שלמדו בבית אלטפל ,ולאלה שלמדו טרום חובה באשכול אלדהראת,
תוך שמירה על מספר התלמידים המירבי המותר בכיתה ,לבסוף יהיה
לבית ספר אלדהראת בעתיד  4כיתות לא צפופות).
בנוסף ישבתי עם איה ,דידו וקבלן ההסעות בענייני הסעת תלמידים,
במיוחד לאחר שקיבלתי פניות מהתושבים ובמטרה לפתור בעיות
כלשהן.

בלאל

מה עם אתגרים?

מודר

אפשר לדון בו בסוף לפי הבא בתור

בלאל

אם כבר התחלנו בחינוך אז נמשיך באתגרים
ע"פ הנתונים – נתקבלו תקציבים בנושא אתגרים – מדובר בפעילויות
אחרי צהרים וחלקן במהלך יום הלימודים ,אשתקד נוהלו ותופעלו
דרך המועצה ,אך השנה דרך בתי הספר שאמורים לנהל את
הפרוייקט בפיקוח המועצה דרך רכז המועסק על ידי הרשות.
כל בית ספר יתוקצב בהתאם לגודלו.
מתוך ידיעה אישית הרבה ישובים כבר התחילו בתוכנית ,ואצלנו מזה
חודש בתי הספר כבר ערוכים ,אך עד אתמול מתברר לבתי הספר
שטרם נבחרו רכזים ופנו אלי ,לאחר מכן פניתי لالخت رويدة והיא
הודיעה לי כי ישנה בעיה בבחירת הרכזים ,כנראה אח' איהאב לא
הספיק מבחינת זמן לקיים את הוועדה ועד לעכשיו אין רכזים.

עטא

מה המשמעות שלא נבחרו רכזים?

בלאל

ביכולתי להגיד מה עלול להיות?
אנו לקראת רמדאן ,,,והתוכנית אמורה להסתיים ב  30.06.2022נכון?

מודר

לפי ההסכם החדש אמורה להמשיך לאחר  ,30.06.2022בגלל העיכוב
שהיה.

בלאל

עדיין יש רמדאן ,מה שמקשה ,ועלול לגרום לעיכוב בביצוע וכתוצאה
מכך להחזרת הכספים למשרד החינוך.
למה עד היום לא נבחר רכז? בסוף מדובר בטובת ילדינו
לא מבין מה גורם לעיכוב בבחירת הרכזים?
בתי הספר מוכנים ,רק תנו להם לעבוד
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בנוסף זה תלוי גם בעניין הספקים המוגבלים גם הם בלוחות זמנים
ובעיות בזמינות.
מודר

לפני שאענה לך אתן לאח איחסאן להשיב ,אך אתן סקירה כללית
אודות התוכנית .
תכנית אתגרים החלה לראשונה בחברה הערבית במסגרת תוכנית
החומש הקודמת והחלטת ממשלה מס'  ,922לרשויות הערביות היה
חלק נכבד בעריכת הקול קורא ,והיינו בשיתוף פעולה עם משרד
החינוך לצורך הסדרת העניין ובהתאם לצרכיהן של הרשויות ,אך
השנה המשרד פעל לבד ויצא בקול קורא באיחור ,דבר שגרם בעצם
לעיכוב בזמן התחלת התוכנית.
בכל זאת במסגרת תכנית החומש החדשה ,התכנית עדיין קיימת אך
עם שינויים :ראשית התקציב צומצם ,בעבר ערערה למשל קיבלה כ
 1.2מיליון  ₪לעומת השנה כ  800אלש"ח ,אפילו בישובים קטנים
נותרו במצב שמשלמים שכר לרכז בלי שניתנת פעילות صفوا بدفعوا
معاش بدون فعاليات
כחברה ערבית התנגדנו לשינוי זה ,עצרנו בעד הקול קורא ומכאן בא
השינוי שאפשר קיום פעילות חלופית לחודש רמדאן ,מתן אורכה
להפעלת התוכנית במהלך חופשת הקיץ ולא קיזוז אוטומטי של
התקציב ,הוצע גם לשתף את בתי הספר באופן חלקי בהפעלת
התוכנית אך לאחרונה התברר אחרת ,שניתנה מלוא ההפעלה לבתי
הספר.
הרשויות התנגדו ,היות והמתווה החדש מחליש את ראשי הרשויות,
ופוגע במימוש תוכנית אב לחינוך בלתי פורמלית כלל רשותית ,עם
זאת זרמנו עם הפיילוט כדי לא לפספס את התקציב שלמען ילדינו.
על פניו ישבנו עם המנהלים וסדרנו את העניין וכל בית ספר בחר
לעצמו סוג הפעילות והספקים המתאמים להם ,למרות שהליך זה
במקרים ספציפיים לא היה לטעמה של הרשות.
מה עוד ,בעבר השקענו והקמנו  3מרכזי עוגן והשנה אמורים לפרוס
את הפעילות ל  10בתי ספר ,שינוי זה יצר בעיתיות וגרם לעוד עיכוב
בהתארגנות ,בנוסף האיחור בפרסום משרד החינוך לקול קורא.
ובאשר להעסקת הרכזים אתן ל "איחסאן" שיגיד את שלו וחבל
"איהאב" לא נמצא כדי שישלים את התמונה ,לפני דקות נתקבלה
הודעה מ "איה" כי ניסו מזה חודש להסדיר את העניין ,אך טרם
נבחרו רכזים "לקח להם זמן עד ...לאחרונה בערערה יש הרבה ועדות
בחינה".
تفضل ابواحمد

איחסאן

מסביר :בניגוד למה שהציג בלאל ,את הכספים וההתחשבנות הינה
דרך המועצה ,ויש לנו הסתייגות בעניין זה ,היות ויוצר בעיה בהעברת
הכספים לבתי הספר ,בסוף הרשות תישאר בחזית מול הספקים ומול
משרד החינוך בעת ההתחשבנות והדיווח למשרד החינוך.
לבסוף זרמנו ,,,לגבי הטענה של היערכות בתי הספר אינה מדוייקת
מילא מערכת התקציב נסגרה ב  25/02/2022והיום הוא 14/03/2022
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גם את חלקם של בתי הספר עשו באיחור ,לא באשמתם היות ומשרד
החינוך פעל באיחור.
אך לא מקובל עלי הטענה שהם ערוכים והרשות היא זאת שתוקעת
את ההתקדמות  ...אני האחרון שמדבר פוליטיקה انا اخر واحد ممكن
يحكي سياسة
מצפה מהם שיעבירו תמונה מדוייקת
באשר להיקף התקציב עומד על סך כ  870אלש"ח עבור  10בתי ספר
לעומת  1.321מיליון  ₪בשנה שעברה ,כמעט  40%מהתקציב פחת.
כ  750אלש"ח בניהול בתי הספר  ,,,חלקה של הרשות הינו העסקת
הרכזים ,כפי שהסברנו יש לנו הסתייגות כלפי שיטות העבודה ,איך
יבחרו את הספקים ,איך יתקשרו איתם ,ולצערי צפיתי שלפחות מה
שחל על המועצה יחול עליהם.
ניתנה להם אוטונומיה מלאה ,,,אין בקרה ,,,ומבחינת ביקרות אם
תהיה סנקציה מסויימת ,בסוף באים בטענה לרשות המקומית.
בלאל

כמה ניצלתם מתוך  1.3מיליון שנה שעברה?

איחסאן

כמעט מיליון

בלאל

נותרו כ  320אלש"ח שלא נוצלו

איחסאן

שוב בגלל המגבלה בלוחות הזמנים ,נותנים לך לבצע עד  30.06ומילא
מתחילים ב  20לפברואר תוך כדי ביצוע פעמיים בשבוע בין השעה
 ,18:00 – 14:00כלומר אין חופש פעולה או תמרון במתן השעות,
לכאורה כמה תוכל לדחוף? זה המקסימום שניתן לנצל במסגרת
המגבלות הקיימות.

בלאל

בשנה מסויימת היה תקציב של כ  1.2מיליון ונוצל סכום קטן יחסית

איחסאן

נראה לי שנת הקורונה

בלאל

לפני

איחסאן

הייתה שנה כזו בעייתית

מודר

אתגרים בשנותיה הראשונות של התוכנית השקיעו בעיקר במבנים
בהקמת מרכזי עוגן כבסיס לתפעול והקמת הפעילויות כשלב שני.
לכן בשנה שלאחר היו הרבה חוגים ואני בעצמי ביקרתי במספר
פעילויות :תאטרון וכו' ולאחר מכן באה הקורונה.
מדובר בתכנית חדשה יחסית ולפעמים נתקלים בכל מוני סוגיות שלא
באות לביטוי.
קח לדוגמא יש ספק שטוען שביצע פעילות בהיקף של  200אלש"ח
מלפני  4שנים ובגלל שלא השלים את הדיווח לפי הנחיות המשרד,
הפעולה לא באה לביטוי וכתוצאה מכך הסכום קוזז מיתרת התקציב.
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על פניו הנתון שבידיך מראה כאילו לא התקיימה פעילות.
פעלנו לפי ההנחיות ,,,יש רשויות שלא אשרו להם (חשבוניות שלא
נוצלו במקום הנכון) וקזזו להם מהתקציב.
וזו בעצם אחת הבעיות שגרמה להעברת התוכנית לידי בתי הספר.
לדעתי אתגרים מבוססת טוב בערערה ,על אף ההסתייגות באופי
הפעלתה ..בתקווה ויצליחו להחזיר את זה לידי הרשות ב ,,, 01.09
בינתיים צריכים להתארגן בהתאם וההנחיה ל "איה" לעשות מה
שצריך ולהתארגן בהתאם ,למרות שאני איני אופטימי מהמתווה
החדש שלדעתי אינו מביא בשורה גדולה.
انا مش كثير متفائل من الطريقة
בלאל

כמה הוקצה מתוך  870אלש"ח לצורך הפעילויות? לבתי הספר

איחסאן

התקציב כולו לבתי הספר 102 ...אלש"ח עבור הרכזים וכ  768אלש"ח
לבתי הספר

בלאל

יש בעיה שדרוש לפתור אותה מידית ,ומעוניינים לנצל מלוא
התקציב ,מה הולכים לעשות עד להעסקת הרכזים? דבר שהיה צריך
להיות מלפני ...למצוא פתרון זמני

מודר

פונה לאיחסאן מדובר בקול קורא חדש ,האם מחייב לקלוט עובדים
מחדש? על אף שהיה לנו רכזים קודם.

איחסאן

בהחלט זה קול קורא חדש ,,בעבר תקצבנו בצורה אחרת עבור
התוכנית ,באם תעיינו בחוברת התקציב שחלקנו עבורכם אתם תראו
ביאור והקצאה תקציב עבור הפעילויות ב  10בתי ספר.

מודר

מספר הרכזים השתנה? היות ומדובר ב  10בתי ספר?

איחסאן

מעסיקים  3רכזים בהיקף של  1.5 = 50%משרה.

מודר

הרכזים אשר הועסקו קודם ומתוך אילוץ הופסקה עבודתם כתוצאה
מכך שהמדינה הפסיקה לתקצב ,כלומר לא יכולים להמשיך
בהעסקתם וחייבים לצאת בהליך מחדש?

איחסאן

מחדש ,וזה בעצם מה שנעשה יצאנו בהליך קליטת עובדים מחדש

מודר

סאמיה ידוע לך איפה זה עומד?

סאמיה

אותן רכזות שעבדו קודם ניגשו לתפקיד ויש עוד אחת שנגשה באיחור
כלומר יש רק  3מועמדות שאמורות לעבור הליך סינון ,מחר אמורים
לראיין אותן ,מדובר בהליך שוויוני.

בלאל

מתי צפוי להתחיל בהנחה ומחר מתקיים ראיון

מודר

באם ייבחרו מועמדות יתמנו במידית  ,,,סאמיה או איה תדאג
לעדכנכם בהמשך
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עובר לנושאי התכנון :בקשר לתוכנית  ,672נמצאת בסטטוס הכנות
של יעוד כבישים ,עברנו שלב של שיתוף ציבור ,בינתיים מנסים לפתור
מספר בעיות של העברות קרקע ,יעוד ירוק ,אך התהליך מתקדם –
צפי להפקדה -אין מועד מדוייק ,באם הצלחנו להתגבר על הבעיות
מדובר במספר חודשים ---
ותמ"ל עארה ...
מחמוד א.שיכה

באשר לוותמ"ל עארה מתי צפוי לפתור בעיות החיבור לחברת
החשמל?

מודר

יש בעיות בוותמ"ל עארה :
אין מספיק אדמות מנהל ,ישנה בעיית הפארק המטרופולין ,נושא
העברות זכות במקרקעין ללא תמורה ,וכו
ישבתי עם שלומי הייזלר יו"ר מטה התכנון הלאומי ,יש לי עוד ישיבה
קרובה עם גברת ורד סולומון ממשרד השיכון ,ממתינים שיהיה שינוי
בתחום התכנון.
עובד בזהירות יתר לא רוצים להיקלע למצב לא רצוי  -בשלביות
ובסדירות ובתקווה שנוכל לפתור את הבעיות.
נכון להיום טרם התחלנו בשיתוף ציבור.

מואנס

יש לי טופס  4משנת  2019ועדיין אין לי חשמל

מודר

פיתוח כבישים חדשים ,ישנים..

בלאל

הזכרתם קודם כי יוצאים במכרז לפיתוח ותיקון כבישים
ישנן שכונות שלא נכנסים אליהן ,כבישים שבורות לא ראויה
פעם בקשתם לסמן כבישים הראויים לתיקון ואני אומר :יש כבישים
שמצבם מאוד קשה

מודר

ברמה של מצב הכביש או רוחבו

בלאל

דרך אגב באשר לרוחב של כביש ,יש אחד שפתח עסק ופלש לכביש
 1.5מטר .איפה הפיקוח?

אחמד

באותו כביש יש איש שבנה מרפסת כדי להשתמש בה כחניה לרכב
בסוף שם בה כסאות ושולחנות ואת הרכב חונה במקביל וסוגר נתיב
שלם

מודר

למועצה מקומית אין לה סמכות בעניין עבירות בנייה זה בסמכותה
של הוועדה לתכנון ובניה ,,,אבל אנו כרשות ומתוך אחריות איפה
שמתכננים מודיעים על עבירות באם נתקלים בהן.
כנראה יש בעיות וחסמים אצל וועדות התכנון אפילו לצורך תכנון
וותמ"ל עארה ובניגוד לדעה שלי העסיקו יובל לתקופה קצרה כדי
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להרתיע את התושבים מלעשות עבירות ויתחילו להבין שלא כדאי
להם.
היום ישבתי עם יו"ר הוועדה לתכנון ובניה והצגתי את עמדתי.
אלה שעוברים על החוק ובונים בציבורי מוציאים להם צו הריסה
מנהלי.
במקביל ישנם בתים עם צווי הריסה (אנשים שהמתינו רבות)
נושא האכיפה ,הינו נושא לא פשוט
יש לי ישיבה עם אבי כהן ב  31.03באותו הקשר
באשר לכבישים –באם הוא צר – לא רחב – זה תלוי באם יש
תקציבים שמאפשרים את ההרחבה ושמים אותם בסדרי עדיפות.
בערערה כ  1מיליון  ₪תקציב פיתוח כבישים – ואתם בעצמכם
מאשרים את תקציבי הפיתוח ואישרנו ביחד איפה כדאי להשקיע או
לתקן?
מוחמד אבו גוש

יש כביש שמשרת הכפר עארה – ליד בית בד

מודר

לגבי טיפול בבורות לצערנו מזה זמן נבחר קבלן מסויים לביצוע
עבודות אחזקת כבישים שעשה לנו בעיות ,התחיל בביצוע העבודה
והפסיק את ביצועה ,תקע אותנו מספר חודשים ולבסוף נאלצנו
לפנות לקבלן אחר ,אולי שמתם לב כי התחילו בפירוק האספלט אך
לא השלימו את האיטום.
הקבלן החדש כבר התחיל נמצא בשטח ,עובדים בעארה

נואף

איפה יש בוץ ורטיבות בלתי אפשרי לאטום יש להמתין עד שהשכבה
העליונה של הכביש תתייבש לחלוטין

מודר

יש אלה הטוענים כי המועצה אוטמת מבלי להוסיף מי אספלט ובכ"ז
ולמרות חוות דעת המהנדס שאין בזה צורך ,הוסיפו גם מי אספלט
ליתר ביטחון وليطمئن قلبي
מוסיף ....יש  3כבישים שברצוני לדבר עליהם:
כביש חור סקר ,כביש מספר ( )2בעארה ליד מפעל הבטון וכביש מספר
( )4איפה ביתו של מר נאדר מלחם ומר בדר זיד .
באשר להעתקת עמודי החשמל – היכנו תוכנית להעברתם לשטח
ציבורי וכבר התחילו לעבוד – והיום נתקבל מכתב מתושב המתנגד
דרך עו"ד ואנו עמדתנו היא  :מנסים לדבר עם התושב ובמקביל חברת
החשמל תמשיך לעבוד.
ובאשר להרחבת הכבישים מס'  2ו  4בעארה כבר יש הסכמה להרחבה
אך לצערנו טרם נתקבלה הסכמת משרד התחבורה להרחבת הכביש
בחור סקר ,נמצאים איתם בדיון.
ולגבי כלל הרחובות ישנה תוכנית אסטרטגית שעובדים עליה ביחד
עם חברת נתיבי איילון במסגרת תוכנית החומש  ,550עברנו שלב של
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שיתוף ציבור ,מדברים על פיתוח כביש אלבאטן שעולה כ  17מיליון
 ₪וכביש עין אם אם אלסמל אך טרם נתקבל תוצר ...
באשר לכביש שליד בית בד ,,,הקטע עליו אתה מדבר ,יוצא מהמחלף
החל מעץ חרוב ברוחב של  25מ"ר לאורך הקרקע של דר' נדיר ז"ל עד
לכיכר ומתחיל להצטמצם עד ל  13מ"ר מקטע זה עקרונית מאושר
אך את המקטע ברוחב של  25מ"ר עוד לא ,כי אין לא המשך...חוזר
לדרך עפר לעת פיתוח המחלף ,והכביש המקביל לו בעייתי ,ישנה
מחלוקת וסכנת חיים ,בגלל המסלעה של מכללת סחנין ,תצפו כי תצא
הודעה לסגירת ביה"ס שם ,ניסיתי כל מה שביכולתי ,דיבר אתי בזמנו
עומר ,אם ידוע לכם על בניין בישוב שמתאים לאכלס את בית הספר
בבקשה.
لؤي

عندي موجود المحل

מודר

ממשיך  ...בקשר לתכנון החדש ומערך הכבישים ,הערכת מחמוד
עיסא הינה  160מיליון  ₪עלויות פיתוח כבישים ,כבר ישבנו ע"מ
לבחון מאיפה אפשר לכסות סכום זה:
כמובן לצורכי היתרי בנייה עליהם לשלם היטלי השבחה שמהווה
מקור הכנסה וסבסוד
יש עוד סובסידיה מהמדינה כ  40אלש"ח
כעת בונים תוכנית ובוחנים איך אפשר להתפתח

בלאל

עוד פעם באשר לכבישים השבורות ואלו שצריך לפרוץ.

מודר

דידו עשה סיור בכל הישוב והכין רשימה איפה יש לתקן והתייחסנו
לכל פניה או תלונה שנתקבלה באותו הקשר ,לא רק ברמה של
כבישים ראשיים ומרכזיים ,במקרה ונודע לכם על מקום שפספסנו
זמינים להודיע.
בנוסף ממתינים לקבלת ההרשאה כדי לפתח את הכביש שבאזור
הוותמ"ל כיוון טאהא חסין ,חשבנו גם על הכביש שבאזור אלח'רבה
העולה כ  2מיליון  ,₪אך אין מספיק תקציב ,חוזר ואומר ובאם ידוע
לכם על כבישים שכדאי לפתח שלא בעלויות גבוהות במסגרת המיליון
 ₪זמינים גם להציע.

בלאל

יש עניין העצים והעשבים שמפריעים לכביש בכניסה לישוב ובתוך
הישוב .مهيش

מודר

נעשה סיבוב כדי להעריך פחות יותר את היקף עבודות ההדברה ,עניין
הגיזום בתודה אבו מחמוד עוקב ומטפל ,עניין הגינון בטיפולם של
אווס ומוראד ,בינתיים קיבלו הנחייה לא לעשות כלום בתוך אי
התנועה עד לסיום הליך המכרז ,תוך ימים אמורים לסיים את ההליך
ואז הקבלן אמור להתחיל ולטפל .
באשר להרחבת היציאה מהישוב אין עוד תשובות ,אני בשיח עם
נתיבי ישראל פניתי לגב' מיכל פרנקל מנכ"לית משרד התחבורה
ביקשתי ישיבה וממתין לתשובתה .
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מחמוד אבו גוש

הניתן לדעת מה נעשה בעניין הכביש מס' ?10

מודר

אצלכם?
נעשה תיקון בשיתוף עם התאגיד ,דרך שילובים כדי להתגבר על
הבעיה.

רגא

שם יש בעיית תשתית.

מודר

שם הקוטר של  10אינץ' ,העניין נבדק עקב ימי הגשם האחרונים,
אפילו אם הולכים ומגדילים עדיין לא פותר את הבעיה ,כי ייתקע עם
הקוטר של הכביש הראשי ,ראו לנכון לעשות שילובים וישתמשו
בבטון.

רגא

בעיית רמזור –
הייתי בקשר אתם ,בקשו ממני לשלוח מכתב דרך היועמ"ש

מודר

נעשה מבדק עצמי ,לקח לי בסביבות רבע שעה מאזור אלביאדר עד
לרמזור ,לא כפי שטוענים חצי שעה ויותר זמן שהייה בפקק ,עצם כל
הניסיונות לשנות זמן שהייה ברמזור אינו פותר בעיה ,ברגע ואתה
משחרר יציאה מערערה ועארה ,אתה גורם לבאים לישוב להיתקע
ולשהות יותר.
יש פעולה של מציאת נוסחת האיזון ,לא רוצה להגן עליהם ,הם כבר
מנסים למצוא פתרון ,שימו לב כי עובדים בצמתים בעארה וערערה
לצורך הרחבת עוד נתיבים או מחסניות ,ובמקביל אנו מנסים לשכנע
אותם להכיר בצומת ערערה כמוקד סיכון ולהרחיב אותה ,אז באמת
ניתן לבחון זמן יציאה וכניסה לישוב.

מחמוד א.שיכה

יום חמישי כוח עליון של פקקים ,יום רביעי אותו דבר בבוקר עת
הליכה לבתי ספר הרכבים מגיעים עד ל אפנאן.

מודר

בערערה מגיע עד للشاعوب אני יום יום בסביבות השעה  06:00בבוקר
הולך לכיוון כפר קרע מצד ברטעה וגם עמוס.
כולכם מבינים ,מדובר בכביש מרכזי ,בעייתי ,עמוס ,הפתרון הינו
דרך מחלפים ,בכל זאת כל הזמן מבקשים שיפורים.

בלאל

זה לא קרה לפני

מואנס

חושב כי באים ברביעי ובחמישי בלילה ,משנים את התזמון לקראת
סוף שבוע.

מודר

ל ידיעתי ,מדובר בשליטה מרחוק ,מחשוב סופר רכבים ,שקובע זמן
שהייה בהתאם ,שרת התחבורה לא מזמן ביקרה באום אלפחם,
הולכים לפתח את הכביש  65בשלביות.
אין בעיה לשלוח עוד מכתב ,סאמיה תרשמי אצלך להוציא מכתב.
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מחמוד א.שיכה

חריף شديد اللهجة

מודר

לעדכנכם בנושא שיווק יח"ד אדמות מנהל ,היום מדברים על 100%
בלבד לבני מקום ,היה מדובר בשיטת הרשמה והגרלה לבני
מקום ,אך מתברר כי החליטו לשווק דרך מכרז ,אכן לבני מקום ,אך
יעשה דרך מכרז לכל המרבה במחיר ,כמובן התנגדנו וקבענו ישיבה
עם רמ"י ליום .31.03
ברור שזה מונע מכלל הציבור ליהנות מהקרקע
رجع حيك منديلوا

מואנס

דווקא הרווחת לשווק  100%לבני מקום

מודר

שוב יש אלה ללא בתים שמתקשרים אלי וממתינים למכרז
ממשיך ...הצבת תחנות מקורות לתקצב  10תחנות אשר התקבל ....
סאמיה אומרת שנתקבלה החלטה לתקצב  10או  11תחנות

בלאל

()10

איחסאן

הביצוע יהיה ע"י זכייני משרד תחבורה ,החלק שלנו הינו הכשרה
"احنا مش بالصورة".

בלאל

אתה מדבר בהקשר אחר ,אנו בישיבה מספר  04/2019דברנו על
הנושא וכי מעריכים כ  ₪ 25,000לכל תחנה ואז נתקבלה החלטה
להקמת  10תחנות לפחות במוקדים המרכזיים ,מדברים על החלטה
מ .2019

מודר

לא היה תקציב עצרנו בעד ,היום משרד התחבורה הפיץ קול קורא
חדש מדבר על הקמת תחנות כלשהן ואתמול ניהלתי שיחה עם
מחמוד לברר במה מדובר.
איך שהבנתי אתם מדברים על תחנות אוטובוס רגילות מבטון – לא
סככה ?

בלאל

תחנות אוטובוס רגילות לא בהכרח בטון.

מודר

ביקשתי מחלימה עובדת המועצה מלפני יום-יומיים לקבל מידע
ולכלול גם (דרישות חברי המועצה) ולהלביש אותן על הקול קורא
ולבחון באם עונים על דרישות הקול קורא ,כדי לזכות במימון
ממשרד התחבורה.
מפנה את השיח לאבו אחמד ,שמתי לב כי מדובר גם בהקמת תחנות
לא רק בהכשרה.
השאלה בהנחה והצלחנו להלביש  10או שמונה תחנות שלפי בחירת
חברי המועצה פחות או יותר -מאיפה מקור תקציבי ?

איחסאן

מימון עצמי ,קרן עבודות פיתוח
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מודר

סמאיה תרשמי אצלך לבקש מחלימה שתספק לנו את המידע תוך 10
ימים .

בלאל

הניתן לצאת במשהו מזורז לביצוע הקמה לפחות  10התחנות
שהצבענו עליהן ,מדובר ב  3שנים מאז שנתקבלה ההחלטה ,לא ייתכן
בימינו אין מספיק תחנות אוטובוס? שניתן לשהות בהן בימי גשם,
אפילו שבורות.
לפחות לתלמידי אלנהדה ,או ליד בית אבו אלח'רז

מודר

מילא התחנה לא קולטת מעבר ל  4אנשים ,פשוט מאוד אין קוו
אוטובוס פנימי פעיל ,מדובר בתהליך.

נואף

שים לב התחנות הפכו למוקדי אשפה וגזם

בלאל

المال السايب بعلم السرقة' בבקשה לטפל בנושא

מודר

מכבד דעת החברים ,נמתין עד לקבלת התוצר מחלימה ונביאו
לישיבה ונראה איך נתקדם.
עובר לנושא החיבור לרשת חשמל שכונת -וותמ"ל ---
הוותמ"ל כבר מאושר וביכולתם להגיש בקשות לצורכי החיבור
לרשת החשמל – לא הבנתי למה הכוונה?

בלאל

מה עם תביעת קציר?

מודר

ביהמ"ש ביטל את צו המניעה ,והמליץ למשוך את העתירה ,הייתה
מחלוקת על ההוצאות ,לא וויתרנו ,בסוף נשאר העניין לשיקול דעת
ביהמ"ש– אמורים לקבל תשובה בתוך שבוע.

בלאל

לפי חוק חיבור לרשת החשמל כל תוכנית שתופקד מאפשרת מתן
היתר לחיבור לרשת חשמל.

מודר

תן להסביר לך באיזה מתחמים יש פוטנציאל לחיבור בתים לרשת
החשמל:
מתחם אלדהראת איפה ביתו של דר' יוסף מסארווה בגלל שהוגשה
על ידי גורם ממשלתי.
מתחם  ,672כשתקלט התכנית בוועדה המחוזית
בבוא הזמן וותמ"ל עארה
בעצם כל התוכניות העתידיות שעובדים עליהן ובגלל שהן ביוזמת
משרד השיכון אז ניתן להתחבר לחשמל.
באשר למאמץ הממוקד שם היוזם הוא הוועדה המקומית ,בינתיים
לא רואה אותו כ פוטנציאל

מואנס

איפה זה עומד?
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אמורים להגיש את החומר עד ל  ,31.03ישנה בעיה מסויימת עם חלק
מהבעלים ,ניסיתי לשבת אתם ולפתור את הבעיה ,לצערי לא זורמים,
אתמול הייתה לי ישיבה ומחר ב 9:00יש עוד אחת ,מנסה לפתור את
הבעיות ,אחרת אעשה את ההפקדה דרך הוועדה המחוזית.
هللا يهدي الناس חבל לעצור תכנית כזאת מדובר בהפרשה של 22%
אחרת ,יהיה לפי איחוד וחלוקה

בלאל

יש הרבה בעיות בשל אי חיבור לרשת החשמל ,הניתן להתכונן מראש
לרגע של החיבור?

מודר

רק לאחר ההכרזה וחתימתה של איילת שקד.
בואו נתקדם ,באשר לשדרה מסחרית ,עבד יאסין מלפני שבוע הציג
בפנינו את התוכנית הראשונית כבר יש סקיצה – שלד ראשוני ,אומדן
כספים בהערכה גסה כ  45מיליון  ,₪ביכולתנו לכסות כ  25מיליון ₪
צריך לפחות  20מיליון – אנחנו בוחנים באם דרך יזם או הלוואה.

בלאל

יש את האודיטוריום ,השדרה המסחרית וגם פרוייקט חאסוב
שאושר בשנת .2019

מודר

נכון ,חאסוב ולפי הערכה גסה שלהם הבניין יהיה מוכן ב יוני –לקח
להם זמן ,בהתחלה ניסו להוציא היתר על שמם ועצרנו בעדם עד
שהוציאו היתר על שמה של המועצה – בעיה נוספת עלות ההקמה
גדלה ,מדובר בהשקעה של  3-4מיליון  ,₪בינתיים אנו מפגינים כעס
כלפיהם עד כדי כך לא השתתפתי בכנס שלהם ,עד שאראה תוצאות,
יש דיד ליין ,אנו מעוניינים לקבל את התוצר במלואו והם כבר
מודעים שבלתי אפשרי להישאר תלויים בהם.
במקביל יש את מבנה האודיטוריום  9מיליון  ₪שכבר בהישג יד ,אך
מדובר בעלות מטורפת בשל הכשרת החניה "הר" טיפוגרפיה לא קלה,
בהערכה גסה מדובר ב  45מיליון  ,₪בינתיים תהיה לי שיחה עם סלים
סליבי בעל ניסיון  -פרוייקט דומה ,יש לנו מקורות עבור הקמת מבני
ציבור ממשרד השיכון ,כמובן תמונה מלאה יחד עם הדמיה תוצג
בפניכם בהמשך.
באשר לאינטרנט מהיר אתמול הייתה לי ישיבה يا سبحان هللا يوماني
مش بالساهل يترتب
עם פזל פאדי יונס המעוניין לכנס ולתת שירות ,ואשר תרם את חלקו
בעניין ,ויש גם את זאהי ,ואנו אמרנו להם או שיוצאים דרך מכרז או
שפותחים למי שירצה להתחרות ,למען האמת ערערה נכללה במתווה
תמרוץ של משרד התקשורת שיש לו זכיין משלו בשם נורוקם ,דיברנו
גם איתם והבנו כי יתחילו בעוד  3חודשים וכי יפרשו סיבים תוך שנה
ושלושה חודשים ל  95%מהבתים ,נטיית הלב לתת לבני הישוב ,הם
מכירים את הישוב במיוחד ואין יתרון למועצה לבחור את נורקום,
בנוסף נורקום לא מבטיחים לחבר במידי ,רק נותנים לך תשתית,
לעומת שאר הקבלנים הציעו ברגע ונכנסים לשטח הם מחברים
במיידי ,הם בעצמם ספקי אנטרנט ,מכינים תשתיות משלהם ,ואיפה
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אפשר להתלבש על תשתית קיימת ,היכן ניתן לעשות תת קרקעי כן
יעשו ,בהערכה גסה תוך  10ימים מכינים את ההסכם.
בלאל

העיקר שיהיו מנוסים ויכולים לבצע את הפרוייקט

מודר

מה נשאר עוד?

בלאל

לאחרונה בקשנו ש "איה" תבוא ותציג לנו תוכנית עבודה של החינוך
הבלתי פורמלי.

מודר

תרשמי (סאמיה) איה תבוא מוכנה להציג בפני החברים עניין
אתגרים ,פעילות רמדאן ופרטי התוכנית השנתית.

בלאל

התחדשות עירונית ,הייתה הצגה – לא התקדמנו

מודר

מעדיף כי תשמעו מפיהם של מחמוד ואכראם
עניין הטיילת :תחזיקו אצבעות בהערכה גסה מדובר ב  3מיליון ₪
בקרוב יצא קול קורא במימון ממשרד איכות הסביבה בסך של 17
מיליון  ,₪ערערה כבר מוכנה ברמת תכנון מאושר ,מאוד אופטימי
כי נזכה.

בלאל

היה תקציב המיועד לטיילת

מודר

באשר ל  6מיליון  ₪אליהם אתה מתכוון ,מחמוד עיסא בחר להכשיר
את האזור איפה ביתו של עבד אלרחמאן עקל ולפתור בעיית
השיטפונות של הוואדי שסבלו רבות.

בלאל

שם נעשה רק גשרים ,בהיקף של  500אלש"ח

רגא

בוצעו עבודות פיתוח לאורכו של הוואדי

לואי

לדעתי היה בהיקף של מיליון ומאה

מודר

אין בעיה ,אם תרצה לבדוק תרשמי אצלך שמחמוד ייתן הסבר.

בלאל

יש עניין היטלי ביוב ,יש אלה ששלמו את הקרן אך את נושא הקנסות
עדיין פתוח והחשש אם חס וחלילה ובאה ועדה קרואה היא תדרוש
את הכסף זה.

מודר

לא נסגר ,זה תהליך רישומי לא תהליך חיוב ,מבין כי לתושב זה
מפריע לו נפשית ,אבל אני לא יכול לגבות את זה ,בתקווה ויכנס גזבר
קבוע שנטיל עליו את המשימה.

בלאל

מה לגבי הספורט?

מודר

יצא מכרז ,אין עדיין מועד לכינוס וועדת בחינה ,ההליך בשלב סינון
לא יודע מי ניגש בדיוק ,יש מישהי שניגשה באיחור ,ויש שהגישו
וטרם השלימו מסמכים.
עמוד  17מתוך 20

مـجـلس عارة عـرعـرة الـمحـلـي
ديوان رئيس المجلس

המועצה המקומית עארה ערערה

تلفون 0773624300 :
فاكس 04-6352595 :
منطقة 30026 :

לשכת ראש המועצה
טלפון 0773624300 :
פקס 04 – 6352595 :
מיקוד 30026 :

בינתיים הטלתי משימה על רווידא לנהל את תחום הספורט.
כבר ידועה לכם הבעיה שהייתה לעמותת מכבי – תשלום שלא בוצע,
אין לנו עמותה ,נסינו דרך הפועל ערערה אך בצל המצב הקיים לא
ניתן ,עניינו עוד הרבה אנשים ספורטיביים ולא הלך.
כנראה הפתרון הינו דרך עמותה ,אולי דרך העמותה של בדר כי
חייבים לעשות ,חשבנו גם על החברה למתנסים.
למען האמת ,להיות כן ,אין לנו ספורט בערערה נכון קיים חוגים אך
עדיין זה לא מערכת ספורט.
בלאל

מציע יש ועדת ספורט לא יודע באם התכנסה פעם

מחמוד א.שיכה

יצא זימון ,התייצבתי רק אני וטאלב

בלאל

הייתה טעות טכנית

מודר

לגבי המגרש ממתין לתשובה מניצן ,עדיין עושים לי בעיות על ה 3
מיליון  ,₪ועדת תמיכות לא מאשרת ,ניהלתי שיחה עם ניצן אתמול
ודרש לבדוק ולהחזיר תשובה.
יש לנו כמעט מיליון  ,₪באתי ואמרתי למחמוד עיסא לשים במקביל
 2מיליון שיתחילו אימונים ,אך לצערי זה לא פותר את הבעיה ,הבעיה
באם נישאר בליגה?

סעיף 3

אישור שינויים בתנאי שכר של מבקר פנים מר סאמר כפי שמפורט
בסעיפים 3.3 – 3.1

מודר יו"ר

מסביר :
-

-

אין מנוס מלהגדיל היקף משרתו של סאמר ובמסגרת ה100%
הוא ימשיך לכהן כממונה על תלונות הציבור.
הגדלת רמת הרשות גם מחויבים ע"פ דין .עניין הגדלת האחוז
בשיקול דעת המליאה אבל הגדלה לבכירים האחרים הבנתי
תלויה בהגדלה למבקר ולכן צריך להגדיל גם לו .כי הגדלנו
לבכירים האחרים.
מצדי בענייני שכר עובדים בד"כ כן תומך ובעד לתת כלשון החוק.

הצבעה/החלטה

לגבי סעיף 3.1
מאשרים פה אחד הגדלת היקף העסקתו ללא מכרז מ 50%ל 100%

מודר יו"ר

לגבי סעיף 3.2
מבקשים לאשר בכפוף לבדיקת היועץ המשפטי לגבי אחוז רמת
השירות.

הצבעה/החלטה

מאשרים פה אחד ובכפוף לבדיקת היועמ"ש
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מודר יו"ר

לגבי סעיף  3.3בהנחה ומשרד הפנים מתנגד להגדלה של  10%בבת
אחת ,מבקשים לאשר מראש העלאה של  %10בשלביות כלומר %5
כל שנתיים.

הצבעה/החלטה

מאשרים פה אחד

סעיף .4

מאשרים פה אחד הרכב הועדות החדש כלהלן:
 4.1סיום כהונה של חבר נאאיל אבו רימה ואישור מינויו של חבר
מוחמד אבו גוש במקום.
 4.2צמצום ועדת השמות ואישור ההרכב הבא :מחמוד כבהא יו"ר,
מואנס ושאחי ,עטא מסעוד ,יוסף כבהא ,רים מסארוה ,זוהריה
יונס ,דר הישאם יונס.
 4.3ועדת מל"ח – מינויה של גברת מונא עזב כמנהלת לוגיסטיקה.
 4.4ועדת משנה פס"ח – מינויה של גברת כרימה מלחם כיו"ר
הוועדה.
 4.5ועדת רישוי עסקים :אישור מינוייהם והצטרפותם של המהנדס
חסן מרזוק ומר מוחמד פיסל יונס להרכב הוועדה.
 4.6אישור מינויו של מר אחמד יונס מנהל תיכון ערערה חבר ועדת
החינוך במקומו של מר אבראהים מלחם כנציג בתי ספר על
יסודיים.
באשר להחלפת נציג בועדת החינוך במקום מר ממדוח אלחאג'
ראש המועצה מודר יונס מבקש מחברי המועצה להציע בפניו
שמות של מעוניינים.

סעיף .5

אישור פתיחת תב"ר חדש סככות ותחנות אוטובוסים

איחסאן

מעדכן שאין צורך בפתיחת תב"ר כעת עד לחזרת המהנדס וקבלת
אומדנים של הכנת התשתיות
התחנות עצמן יותקנו ע"ד זכיין של משרד התחבורה

סעיף .6

הגדלת תב"ר מספר  642בסך  180אלף  ₪לצורך השלמת עבודות
פיתוח במסגרת חוזה מספר  14/2021מקור ההגדלה קרן עבודות
פיתוח.

הצבעה/החלטה

מאשרים פה אחד
פתיחת תב"ר חדש נגישות פיזית פרטנית ,התחייבות משרד
החינוך מספר  1001527729בסך  ₪ 117,954עבור בית ספר
אלדהראת סמל מוסד .318527

סעיף .7

-

הצבעה/החלטה

מאשרים פה אחד

סעיף .8

אישור מורשה חתימה מר איימן יונס ת.ז 043499243 .במקום מר
מחמוד יונס ת.ז( 059546630 .כנציג ועד הורים) בחשבון בנק לאומי
על שם בית הספר עארה ב'.
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מאשרים פה אחד בעלי זכות חתימה בחשבון בנק לאומי על שם בית
הספר עארה ב' כלהלן:
מר ראיבאל כבהא מנהל בית הספר
גב' פאטמה זייד מזכירת בית הספר
ומר איימן יונס כנציג ועד הורים

הישיבה ננעלה בשעה20:43 :

סאמיה קבהה
עורכת פרוטוקול

מודר יונס
ראש המועצה
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