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 11/2020ן ימן המני הפרוטוקול מישיב

 18:00בשעה  12/2020/ שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים

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

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   המועצהסגן ראש  מר כמאל מלחם

 גזבר המועצה אחמד ג'באריןמר   סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  חבר מועצה מר חכים יונס

 עוזר ראש המועצה נואף דעייףמר   חבר מועצה מר מחמוד כבהא

    חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

  נעדרו  חבר מועצה מר מואנס וישאחי

 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה  חבר מועצה מר בלאל עקל

 חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל  חבר מועצה מר מוחמד מרעי

 מ"מ ראש המועצה מר וג'יה מסעוד  חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

 חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי   

 

 :על סדר היום

אבו אלחבאיב בענין מכרז מנהל מחלקת  דיון בשאילתא של חבר המועצה חסיב .1
 חינוך.

 
  .10/2020אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין  .2

 
משכונת  החלטת נתיבי ישראל לסגור את היציאהדיון בעמדת המועצה בקשר ל .3

 .65ימינה לכביש  אלדהראת
 

ד"ר  -מר ממדוח אלחאג' ו -מינוי נציגי ציבור בוועדות בחינה )כ"א(אישור  .4
  סידאוי.אוסאמה 

 
ע"ש בית ספר אלמנאר  10-841-12999/49אישור מורשי החתימה בחשבון  .5

. , ופאתן יונס  ז ליכולות מיוחדות. מורשי החתימה יהיו מוחמד מוטיע יונס, ת.
 ת.ז. חתימתם יחד עם חותמת ביה"ס תחייב את ביה"ס.

 
מסגדים תמיכות בתחום ה -לתמיכות אישור המלצות הועדה המקצועית .6

 .והקשישים
 

 ח()22 סעיף, בעבודות שלהלן, בהתאם להוראות ללא מכרז התקשרותאישור  .7
 )לאחר שלא הוגשו הצעות( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות

"לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה והועדה לא 

המליצה עליה או על הצעה כלשהי או שהמועצה החליטה שלא 

לאשר הצעה של ראש המועצה לפי סעיף  )ג( לצו זה, רשאית 
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המועצה המקומית להתקשר בחוזה ללא מכרז, לאחר שהמועצה 

ענין החליטה על כך ברוב חבריה, ולאחר שנוכחה שבנסיבות ה

 .עריכת מכרז לא תביא תועלת"

 
 ביצוע עבודות שיפוץ בחצר בי"ס חט"ב ערערה .א
 שירותי תכנון ופיקוח צמוד לקירוי והשלמות במגרשים המשולבים .ב
 בבי"ס ערערה עבודות קירוי קבע  .ג

 
לסך ₪  630,000תכנית התקשוב הלאומית מסך של  -636 אישור שינויים בתב"ר .8

משרד החינוך. עבור בתי  -מקור המימון₪.  500,000ובסך של ₪  1,130,000של 
 ספר חט"ב ערערה, אלדהראת, אלמנאר, אלהלאל, אלסלאם ועארה ב'.

 
הצללת מבני חינוך והצללת גני שעשועים מסך של  -583אישור שינויים בתב"ר  .9

קרן עבודות  -מקור המימון₪.  7,000ובסך של ₪  361,018ך של לס₪  354,018
 פיתוח, לצורך השלמת ההצללות.

 
₪.  123,400ע"ס  2019פתיחת תב"ר חדש, סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  .10

, וקרן 90%) 111,060( בסך של 1001250675משרד התחבורה ) -מקור המימון )
 (.₪10% ) 12,340עבודות פיתוח בסך של 

 
₪.  52,000פתיחת תב"ר חדש, רכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד מרחוק ע"ס  .11

(, וקרן עבודות פיתוח בסך של ₪90% ) 46,800מפעל הפיס בסך של  -מקור המימון
5,200 ( ₪10%.) 
 

לסך של ₪  4,531,697, מרכז פיס לאזרח ותיק מסך של 615אישור שינויים בתב"ר  .12
 (.1242/2020מפעל הפיס )מענק  -מקור המימון ₪. 269,650ובסך של ₪  4,801,347

 
לסך של ₪  19,201,132, בי"ס טאהא חוסין מסך של 475אישור שיניים בתב"ר  .13

מקור המימון משרד החינוך, תוספות ₪.  245,252ובסך של ₪  19,446,384
 עבור נגישות. 2016/03/028 -ו 2015/03/026להרשאות 

 
 

 11/2020בה שמן המנין יהישאסלאם עלייקום. אני פותח את  מודר

 מבקש עדכון לגבי הקורונה בערערה. חסיב

 עדכון לגבי הועדות שלא מתכנסות מתחילת הקדנציה. -שנית 

 לעבודות השיפוצים בבתי העלמין. תמיכה  -שלישית 

  

 מבקש לסמן מספר הנספח ולקשר לסעיפים כמאל

  

 המגרש הסינטטי שלא מואר. לתחזק את המתקנים. -פניה של תושבים היתה מואנס

 לא מואר. -מחלקת הספורט לא פועלת כמו שצריך. מגרש ליד ג'זאמנה מודר

תקלה. יש צורך בקירוי. יצאנו יש בעיה. היתה תקלה. דובר על  -משחק הקטרגל 

 למכרזים לתכנון קירוי. יש נושא על סדר היום.

 לא מואר -הג'זאמנהבעארה אצל  
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 ה בטיפול של מהנדס המועצה מול חברת החשמל.ז -יש בעיה של הפילר 

  

 .8ושבים פונים כדי לדעת בענין התכנון, בעיקר לצורך ת -8תחם מ -שכונת אלג'רס 

 2חור סקר. נשארו  3, מתחם עארה. מתחם 76מתחמים. מתחם ותמ"ל, , 19 

אלרים מערבה עד כניסת ערערה כולל אלג'רס. כביש מייס  -מתחמים שלא תוקצבו

שכונת אלדהראת. כך מכסים  10, ומתחם 8אנחנו עלינו שלב בתכנון. נקבל מתחם 

 את כל הישוב.

 מבקש להסביר לתושבים כדי להרגיע אותם. 

 אני אבקש לפרסם  מודר

 ?-צפי מואנס

 שנים. 3 מודר

מטר  200יש בעיה עם באר המים. יהיה קושי להוציא היתרים לבניה.  -10מתחם  

 מטר. 400רדיוס. באיזור התעשיה 

 יש למקורות באר מים. תהיה בעיה. אבל פחות קריטית. 6,7במתחם  

 תוכנית אלדהראת מתקדם. 

תהליך ארוך ולא קל. אתה צריך להכריז על  -ציין כפי שבילאל -בענין החשמל 

 לא כדאי.. -התוכנית. אם אתה בשלב הפקדות

לבחון אופציה זו. לבקש הכרזה. לרוב לא תהיה.  -אני ביקשתי ממחלקת הנדסה 

יש סיכוי  -אנחנו ננסה לפתוח את האופציה. כי בין שלב ההפקדה לבין האישור

 שתאושר. יש צורך בערבויות.

  

 שאילתא של עאמר. מבוטלת 

  

 . ביטול המכרז מנהל מחלקת חינוך -שאילתא של חסיב 

ברגע שהיה הפרסום לא נכון. המכרז מבוטל בכלל. אם היה המועד נסתיים.  -מקדאד 

 היה ניתן להאריך. מי שנתקבל מסמכיו לא נחשפו.

 פעמים תוקן. 6המכרז של ערערה  -אני מקבל מיפעת 

הסינון של ועדת הסינון לא אהבתי. הם השאירו אותו  -מנהל מחלקת חינוך בענין 

 פתוח ולהשאיר את הענין פתוח לועדה.

  

  -עמדת ביטוח לאומי כמאל

אנחנו דרשנו בעבר. שנתיים. לא הצלחנו. לצערנו לא הצלחנו. אבל לאחרונה קיבלנו  מודר

 הודעה שמשדרגים את העמדה הקיימת.
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בדיקות משבוע אחרון. ערערה  400. היה סכנת סגר. בגלל הבדיקות של 7.6הגענו ל  מודר

ום רביעי יושבים ומחליטים . בי2ממוצע  -9אחוז מאומתים יורדת בקצה הכתום. 

לא בבתי ובני משפחה,  -לפי שבוע קודם. הצלחנו לעבור בלי סגר. סיבות ההידבקות

 ספר.

 אנחנו שוקלים לחלק פרסים. משרד הפנים העניק מענקים כדי לעודד מענקים.  

  

 בענין בית העלמין.  חסיב

קוסאי ביקש לעשות שיפוצים. תיאם עם מחמוד עיסא. הבנתי שבוצעו עבודות מעבר  מודר

אין שטח.  בתי עלמין. בעארה ובערערה. בעארהלתברים  2ישנם  למה שסוכם.

 התקציב לא יכול להוות תמיכה בפעילות של תושבים.בערערה יש בעיה של תאורה. 

  

 יש ועדות לא מתכנסות. 

 לעשות סקר. לכל הועדות ונראה מי מהחברים לא רוצה  

  

 .10/2020אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין  1סעיף 

 לא השתתפתי -אני נמנע כמאל

 פה אחד.הועלתה להצבעה ואושרה  הפרוטוקוללאישור ההצעה 
  

 החלטת נתיבי ישראל לסגור את היציאהדיון בעמדת המועצה בקשר ל 2סעיף 

 .65ימינה לכביש  משכונת אלדהראת

לכיוון ימין. הציעו כדי שיוכל להשתלב.  -פנו אלינו ביציאה מביתו של בדר מלחם מודר

בעלי האדמות הפרטיות. ואז הציעו לסגור כל הכביש. היה שימוע ותוצאתו היא 

 שסוגרים את היציאה. 

מבקש את דעתכם? לדיון משפטי? הבעיה היא לא של בדר. הם מסרבים להשאיר  

 את היציאה בגלל התאונות.

 מתנגד בתוקף. מואנס

 גם אני בידיעה זו. צריך לבדוק את הנושא מבחינה משפטית שלא יהיה שיהוי. מודר

  

 -מר ממדוח אלחאג' ו -אישור מינוי נציגי ציבור בוועדות בחינה )כ"א( 3סעיף 

 ד"ר אוסאמה סידאוי.

 ניהאיה לא אמורה לפרוש בגלל שהיא מועמדת.  חסיב

 בגלל שאוסאמה עסוק, ויכול שלא יהיה זמין. במקרה  מודר

 ועדת חינוך. היותו חבר ביכול להיות שזה מתנגש עם  -ממדוח חסיב

 של היועמ"ש לבדיקה משפטית מודר
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 תואר שני -יניים. ממדוחשרופא  -אוסאמה 

של מנהל אני מסכים, בכפוף לכך שאוסאמה לא ישתתף כנציג בועדת הבחינה  כמאל

 חינוך.מחלקת 

הועלתה להצבעה  לאישור המינוי של שני נציגי ציבור בוועדות בחינהההצעה 

 בלאל מתנגד. -ברוב קולותואושרה 

  

ע"ש בית ספר  10-841-12999/49אישור מורשי החתימה בחשבון  5סעיף 
יונס,  אלמנאר ליכולות מיוחדות. מורשי החתימה יהיו מוחמד מוטיע

ז.  ז. 040459349ת. , חתימתם יחד עם חותמת 059435677, ופאתן יונס ת.
 ביה"ס תחייב את ביה"ס.

ראופה פרשה מתפקידה כמנהלת בית הספר. במקומה מונה מוחמד כפי שידוע לכם,  מודר

 מוטיע כממלא מקום. 

 האם יש קירבת משפחה בין שניהם. 

 .לא שידוע לי מודר

 להצבעה ואושרה פה אחדההצעה הועלתה 

  

תמיכות בתחום המסגדים  -לתמיכות אישור המלצות הועדה המקצועית 6סעיף 
 .והקשישים

 נדחה  עד להשלמת מסמכים רוואידא

  

 סעיף, בעבודות שלהלן, בהתאם להוראות ללא מכרז התקשרותאישור  7סעיף 

)לאחר שלא הוגשו  לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות )ח(22

 הצעות(

 הסעיף נדחה עד קבלת חוות דעת ממחמוד עיסא

  

 630,000תכנית התקשוב הלאומית מסך של  -636אישור שינויים בתב"ר  8סעיף 
משרד  -מקור המימון₪.  500,000ובסך של ₪  1,130,000לסך של ₪ 

, החינוך. עבור בתי ספר חט"ב ערערה, אלדהראת, אלמנאר, אלהלאל
.  אלסלאם ועארה ב'

 משרד החינוך נתן תקציבים  -לאומיתהתקשוב תוכנית ה אחמד

 שר בא וחילק מחשבים לתלמידים. בחלק מהרשויות הראיתי ש חסיב

משרי  -מחשב 140יש שני פרויקטים למיחשוב. אחד השאלה. לקחנו  מודר

 עובדים לבעלות פרטית. מעשים טובים. -אריסון, עמותת מעשים טובים

 -יקבלו בדרך השאלה. לפי שזה נראה -מי שחסר להם באופן מיידי 

 לפי שמות. ביקשתי לבדוק  -מ.החינוך לקח את השמות מבתי הספר

 מה אושר ומה בוצע. -אני מבקש רשימה של התב"רים -חסיב

 אחמד תכין ותעביר לחברי המועצה. -ליגיטימי מודר
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לאל ב -הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות ההצעה לאישור שינויים בתב"ר

 מתנגד.

  

ינוך והצללת גני שעשועים חהצללת מבני  -583אישור שינויים בתב"ר  9סעיף 
מקור ₪.  7,000ובסך של ₪  361,018לסך של ₪  354,018מסך של 

 רן עבודות פיתוח, לצורך השלמת ההצללות.ק -המימון
תקציב ממשרד הפנים. יש יתרה שאנו מבקשים  -הצללות ר"שינוי תב אחמד

 כדי להשלים את העבודות.  לא זוכר איזה בית ספר.  -אלפים 7להוסיף 

בלאל  -ההצעה לאישור שינויים בתב"ר הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות

 מתנגד.

  

ע"ס  2019חדש, סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  פתיחת תב"ר 10סעיף 
( בסך של 1001250675משרד התחבורה ) -מקור המימון₪.  123,400
 (.₪10% ) 12,340(, וקרן עבודות פיתוח בסך של 90%) 111,060

בלאל  -ההצעה לאישור שינויים בתב"ר הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות
 מתנגד.

  
חדש, רכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד מרחוק ע"ס  פתיחת תב"ר 11סעיף 

, וקרן ₪90% ) 46,800מפעל הפיס בסך של  -מקור המימון₪.  52,000 )
 (.₪10% ) 5,200עבודות פיתוח בסך של 

בלאל  -ההצעה לאישור שינויים בתב"ר הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות
 מתנגד.

  
 4,531,697, מרכז פיס לאזרח ותיק מסך של 615 אישור שינויים בתב"ר 12סעיף 

מפעל  -מקור המימון₪.  269,650ובסך של ₪  4,801,347לסך של ₪ 
 (.1242/2020הפיס )מענק 

בלאל  -ההצעה לאישור שינויים בתב"ר הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות
 מתנגד.

  
₪  19,201,132מסך של  , בי"ס טאהא חוסין475אישור שיניים בתב"ר  13סעיף 

מקור המימון משרד ₪.  245,252ובסך של ₪  19,446,384לסך של 
 עבור נגישות. 2016/03/028 -ו 2015/03/026החינוך, תוספות להרשאות 

בלאל  -ההצעה לאישור שינויים בתב"ר הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות
 מתנגד.

  
  

 רוואידא יונס             מודר יונס             

 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה

 


