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

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

פרוטוקול מישיבת המועצה שמן המנין 03/2019
שהתקיימה ביום שלישי  05/03/2019בשעה 18:00
בלשכת ראש המועצה
מר מודר יונס

ראש המועצה

מר נור ג'זמאוי

גזבר המועצה

מר וג'יה מסעוד

חבר מועצה

גב' רוואידא יונס

מנכ"לית המועצה

מר מחמוד כבהא

חבר מועצה

מר סאמר סעד

מבקר פנים

מר חכים יונס

חבר מועצה

מר נוואף דעייף

עוזר ראש המועצה

מר טאלב ג'והג'אה

חבר מועצה

מר מואנס ושאחי

חבר מועצה

מר חסיב אבו אלחבאיב

חבר מועצה

מר כמאל מלחם

חבר מועצה

נעדרו:

מר בלאל עקל

חבר מועצה

מר אבראהים אבו הלאל

חבר מועצה

מר לואי מסעוד

חבר מועצה

מר מקדאד שיך עבד

יועמ"ש

מר עאמר ג'זמאוי

חבר מועצה

גב' אנהאר מסארווה

י .למעמד האישה

מר מוחמד מרעי (חמאדה) חבר מועצה
מר מוחמד מסארווה

חבר מועצה

על סדר היום :
 . 0אישור הוספת סעיף על סדר היום:
. 0.1

אישור פתיחת תב"ר חדש ,קירוי מגרש בתיכון ערערה  -אתגרים ,בסך של
 .₪ 150,000מקור המימון משרד החינוך (הרשאה ) 2018/08/342

 . 1אישור פרוטוקול ישיבה מן המנין . 02/2019
 . 2אישור הרכב ועדות המועצה.
 . 3אישור נציג ציבור בועדת בחינה  -כח אדם.
 . 4אישור נ ציגים בועדה לתכנון ובניה
 . 5אישור העסקת היועץ המשפטי למועצה ,בחוזה בכירים ,לפי שכר של  85%משכר
בכירים.
 . 6אישור שינויים בתב"ר  , 516הקמת בי"ס יסודי אלהלאל ,מסך של ₪ 10,977,913
לסך של  ₪ 11,894,714ובסך של  .₪ 916,801מקור המימון  -משרד החינוך ,מספר
מענק . 2015/01840
 . 7אישור פתיחת תב"ר חדש ,הנגשת כיתת ליקויי שמיעה  - 2018טאהא חוסין ,ע"ס
 .₪ 30,000מקור מימון  -משרד החינוך (התחייבות מס' .) 2018/25/369
 . 8אישור פתיחת תב"ר חדש ,הקמת בית עם בעארה ,ע"ס  .₪ 400,948מקור המימון -
משרד הפנים ( 2018התחייבות מס' .) 1001150538
ערערה 30026

טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :

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

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

 . 9אישור פתיחת תב "ר חדש ,פיתוח בית העלמין בעארה ,ע"ס  .₪ 254,760מקור
המימון  -משרד הפנים ( 2018התחייבות מס' .) 1001155399
 . 10אישור פתיחת תב"ר חדש ,פיתוח בית העלמין בערערה ,ע"ס  .₪ 216,890מקור
המימון  -מ שרד הפנים ( 2018התחייבות מס' .) 1001155482
 . 11אישור פתיחת תב"ר חדש ,שיקום תחנת המ עבר (או פיתוח גן ציבורי דרומי) ,ע"ס
 .₪ 50,000מקור המימון  -ועדת עזבונות ( 2019בקשה מספר .) 20190767
מודר

אלסלאם עלאיקום .אהלן וסהלן .אני פותח את הישיבה שמן המנין .03/2019
תחילה מבקש לאשר הוספת סעיף  -0.1בענין הקירוי .האישור התקציבי נתקבל
אתמול.

ההצעה להוספת סעיף הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
חסיב

מבקש שמועד הישיבה שמן המנין יהיה ביום שני .ובעיקר שלא יהיה יום שלישי או
חמישי.

מודר

זה מה שאושר ,וכך יהיה .הישיבה של היום היתה חד פעמית.

סעיף 0.1

אישור פתיחת תב"ר חדש ,קירוי מגרש בתיכון ערערה -אתגרים ,בסך של .₪ 150,000
מקור המימון משרד החינוך (הרשאה )2018/08/342

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 01

אישור פרוטוקול ישיבה מן המנין . 02/2019

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 02

אישור הרכב ועדות המועצה .

חמאדה

מבקש לדחות .אבראהים לא נמצא והוא רוצה להיות.

מודר

אני מציע לאשר את הועדות הבאות:

.1

ועדת הנהלה (חובה):
ההצעה של הרכב הועדה יהא:
מר חכים יונס
מר וג'יה מסעוד
מר לואי מסעוד
מר מואנס ושאחי
מר מחמוד כבהא
מר כמאל מלחם
מר טאלב ג'והג'אה

ערערה 30026

טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :

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

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

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .מתנגדים :חמאדה ,בלאל ,חסיב ,עאמר ,מוחמד.
.2

ועדת מכרזים (חובה):
מר לואי מסעוד -יו"ר
מר כמאל מלחם
מר טאלב ג'והג'אה
מר וג'יה מסעוד
מר מואנס וישאחי

מודר

אני מציע את חבר המועצה חסיב או בלאל

חסיב

אני לא מעוניין.

בלאל

אני לא מעוניין

מודר

אז חבר המועצה אברהים אבו הילאל.
ההנהלה התאמצה מאוד כדי שתקחו חלק בועדות המועצה .אתם עדיין מוזמנים
להצטרף .תמיד אפשר לשנות ,זה לא סוף פסוק.
אנחנו מצטרפים לאבו ניזאר -לואי ,כמאל ,וג'יה ,מואנס

ההצעה הועלתה להצבעה ,ואושרה ברוב קולות .מתנגדים -חמאדה ,בלאל ,חסיב ,עאמר ,מוחמד
מסארוה.
.3

ועדת מלגות (רשות):
למעשה אין הרכב קבוע של הועדה.
באין הצעה אחרת ,מוצע שהרכב הועדה יהא:
מר חכים יונס -יו"ר
מר מחמוד כבהא
מר וג'יה מסעוד
מר טאלב ג'והג'אה
מר איבראהים אבו הלאל

ההצעה הועלתה להצבעה ,ואושרה ברוב קולות .מתנגדים -חמאדה ,בלאל ,חסיב ,עאמר ,מוחמד
מסארוה.
.4

ועדת הנחות (חובה):
הועדה מורכבת משני חברי מועצה ,בנוסף לגזבר ,יועמ"ש ומנהלת המחלקה לש"ח:.
הרכב הועדה יהא:
מר כמאל מלחם -יו"ר
מר מוחמד אבו זרקה

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב חברי המועצה .מתנגד עאמר ג'זמאוי.
ערערה 30026

טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :

مجلس عاره عرعره المحلي
تلفون077-3624300 :
فاكس 04-6352595 :
منطقة 30026
.5

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

ועדת חינוך (חובה):
מוצע שהרכב הועדה יהא:
מר מואנס ושאחי -יו"ר
מר כמאל מלחם
מר וג'יה מסעוד
מר חדר עקל
גב' סמאהר אבו שרקייה
מר טאלב ג'והג'אה
יו"ר ועד הורים

ההצעה הועלתה להצבעה ,ואושרה ברוב קולות .מתנגדים -חמאדה ,בלאל ,חסיב ,עאמר ומוחמד.
סעיף 03

אישור נציג ציבור בועדת בחינה  -כח אדם.
סעיף זה נדחה לדיון בישיבת המועצה הבאה.

סעיף 04

אישור נציגים בועדה לתכנון ובניה
סעיף זה נדחה לדיון בישיבת המועצה הבאה.

סעיף 05

אישור העסקת היועץ המשפטי למועצה ,בחוזה בכירים ,לפי שכר של
 85%משכר בכירים.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 06

אישור שינויים בתב"ר  , 516הקמת בי"ס יסודי אלהלאל ,מסך של
 ₪ 10,977,913לסך של  ₪ 11,894,714ובסך של  .₪ 916,801מקור המימון -
משרד החינוך ,מספר מענק . 2015/01840

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 07

אישור פתיחת תב"ר חדש ,הנגשת כיתת ליקויי שמיעה  - 2018טאהא
חוסין ,ע"ס  .₪ 30,000מקור מימון  -משרד החינוך (התחייבות מס'
.) 2018/25/369

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 08

אישור פתיחת תב"ר חדש ,הקמת בית עם בעארה ,ע"ס  .₪ 400,948מקור
המימון  -משרד הפנים ( 2018התחייבות מס' .) 1001150538

ערערה 30026

טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :

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

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

מדובר על מבנה באיזור ח'לת עארה ,מול גני ילדים עארה .יש קרקע פנויה .זה חלק
מהתקציב.
חסיב

מה עם ערערה?

מודר

מתוכנן ליד המסגד למטה (מסגד סלאח אלדין) .וגם במסגרת הותמ"ל מתוכנן לבנות
עוד בית עם.

בלאל

אם אפשר באל--

מחמוד

נבדקת אפשרות חניה .תת קרקעית.

עיסא
אפשר לשאול את מחמוד עיסא .לא מספיק.

מודר

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
אישור פתיחת תב"ר חדש ,פיתוח בית העלמין בעארה ,ע"ס .₪ 254,760

סעיף 09

מקור המימון  -משרד הפנים ( 2018התחייבות מס' .) 1001155399
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
אישור פתיחת תב"ר חדש ,פיתוח בית העלמין בערערה ,ע"ס .₪ 216,890
מקור המימון  -משרד הפנים ( 2018התחייבות מס' .) 1001155482

סעיף 10

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
אישור פתיחת תב"ר חדש ,שיקום תחנת המעבר (או פיתוח גן ציבורי

סעיף 11

דרומי) ,ע"ס  .₪ 50,000מקור המימון  -ועדת עזבונות ( 2019בקשה מספר
.) 20190767
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
הישיבה ננעלה בשעה 08:00

רוואידא יונס

מודר יונס
ראש המועצה

ערערה 30026

מנכ"לית המועצה

טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :

