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  01/01/2021ן ימן המני הפרוטוקול מישיב

 18:00בשעה  18/01/2021 שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים

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

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   סגן ראש המועצה 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  מועצהחבר  מר מואנס וישאחי

 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה  חבר מועצה נאיל אבו רימהמר 

 חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל  חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

 חבר מועצה מר בלאל עקל  מ"מ ראש המועצה מר וג'יה מסעוד

    חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי

 

 :על סדר היום

 דיון בשאילתות של חברי המועצה:  .1
בענין חיבור הבתים  -דיון בשאילתא של חבר המועצה עאמר ג'זמאוי .א

 בצפון עארה לרשת הביוב.
 

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

 
סטטוס הטיפול  -דיון בשאילתא של חבר המועצה מואנס וישאחי .ג

 המזון של משרד הפנים, ויצרת הקשר עם המבודדים.בפרויקט תווי 
 

בקשר לעיכוב בהפעלת  -דיון בשאילתא של חבר המועצה מחמוד כבהא .ד
 פרויקט ניצנים.  

 
בקשר לקייטנת חורף  -דיון בשאילתא של חבר המועצה מחמוד כבהא .ה

 האם נוצל כל התקציב? -)משרד החינוך(
 

רוטוקול ישיבה שלא מן המנין , פ11/2020אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין  .2
  .13/2020, פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 12/2020

 
3.  , הודעה על התפטרות חבר המועצה מוחמד מרעי מרשימת אלדמיר ואלאמל )ד(

 והשבעת מר נאאל אבו רימה כחבר מועצה במקומו.
 

4. .  דיון בנושא הפיקוח העירוני
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 אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה. .5
 

לשירותי  קריטריונים לפטור מארנונה למוסדות חינוך ומוסד מתנדבאישור  .6
 הציבור

 
, בהתאם להמלצת הועדה המקצועית 2021אישור תבחינים לתמיכות לשנת  .7

 לתמיכות.
 

 .01/2021אני פותח את הישיבה שמן המנין  -אלסלאם עלאיקום מודר

  

הצהיר  אני מברך את חבר המועצה הנכנס מר נאיל אבו רימה. מר נאיל מודר

 אמונים. מודים לחמאדה מרעי על תרומתו למועצה

  

 אני מבקש להוסיף שני סעיפים. חסיב

. .א  תרומה לבתי עלמין

 2021אישור תקציב  .ב

 שאילתאאני מבקש להוסיף  מואנס

 ?המה עם עמודי התאורה בצפון עאר

 ההצעה להוספת הסעיפים הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

סעיף 

 א'1

בענין חיבור הבתים  -דיון בשאילתא של חבר המועצה עאמר ג'זמאוי

 בצפון עארה לרשת הביוב

אין בעיה . בפריצת הכביש היתה לנו ישיבה עם התאגיד. הם ביקשו עזרה מודר

 בעלויות, כדי לדבר.  -תקציבית. מחמוד עיסא יעזור במיפוי

מחמוד 

 עיסא

 .2021הוא במסגרת הפיתוח לשנת  האיזור -בתאגיד -2021גם בתקציב 

 יש מספר מקומות שיש בהן בעיה  מודר

אני אביא את המפה ומוכן לעזור עם הבעלויות על המגרשים בשני  עאמר

 הגושים המדוברים.. 

  

סעיף 

 ב'1

דיון בשאילתא של חבר המועצה חסיב אבו אלחבאיב בענין מכרז מנהל 

 מחלקת חינוך.

החלטה לקיים את ועדת  הדיונים בצו המניעה ובתביעה אוחדו. היתה מודר

הבחינה ולא להחליט, עד להחלטה בדיון שנקבע במרץ. מקדאד התקשר 

אמר שהם מסכימים.  -תי מה עמדת הפרקליטותללקבל את הסכמתי. שא
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ם הם התנגדו. הודיעו לנו היום שהם מתכוונים להגיש לכשנכנסו לאו

 בר"ע.

 מועמדים. 10ו רואיינ -בחינההיום התקיימה ועדת ה 

יש מחלוקת בין חברי הועדה  -מה זה ניסיון ניהולי -אני משתף אותכם

נוכל לקיים ישיבה נוספת  -לגבי זה. אם היועץ המשפטי יתן חוות דעת

.כדי להחליט את מי לפסול, כדי שיוכלו ל  דעת ולקבל החלטות.

  

סעיף 

 ג'1

סטטוס הטיפול  -דיון בשאילתא של חבר המועצה מואנס וישאחי
 המזון של משרד הפנים, ויצרת הקשר עם המבודדים.בפרויקט תווי 

 .מליון 700בסך של  משרד הפנים החליט לחלק תווי מזון לנזקקים אחמד

לנזקקים הזכאים להנחות. יהיו שלוש  -באמצעות הרשויות המקומיות

 , פברואר, ומרץ. רבחודש ינוא -פעימות

לפי  70%אנחנו נדרשנו להעביר קבצים של הנתונים )הזכאים להנחה של 

 הכנסה(. מבחן 

 -לכל אחד מבני הזוג, ולכל אחד מבני המשפחה₪  300 -המזון יגובה תוו

225 .₪ 

  יוכל לקבל רטרואקטיבית. -2021להנחה בשנת גם מי שזכאי 

 נפשות. 1613מבקש. כל מי שנהנה  680בקובץ יש  

יה   הוא יוכל ליהנות? -האנשים שנכנסו למעגל העוני או האבטלה וג'

. -כן אחמד  הוא יוכל לבקש לפי מבחן ההכנסה.

טענה אולי בסוף המבצע יבוטל. יש  -יש עתירה של האגודה לשלטון תקין מקדאד

 כי המבצע נועד להעביר כספים למגזר מסוים.

  

סעיף 

 + ה' ד'1

בקשר לעיכוב בהפעלת  -דיון בשאילתא של חבר המועצה מחמוד כבהא

 פרויקט ניצנים.  

ועדת המכרזים המליצה על זוכה. הזוכה מייד עם זכייתו התחיל לעבוד  רוואידא

הוא יכול לעבוד  -בקייטנות. ברגע שתהיה הוראה לחזור ללימודים

 מיידית. הכל מוכן. 

איוב, בשם המשתתף סלאח יאסין במקביל יש פניה מעורך דין ויסאם  

.  לקבל את החומרים של הזוכה.

, אני חייב לעדכן כי העיכוב בפרסום המכרז היה בגלל שקיפותה למען מודר

ולתת ההנחיה שלי לבדוק את תנאי הסוף ולהקל בהם כדי לאפשר תחרות 

 לעוד מציעים לקבל הזדמנות.
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  .עלמיןהלבתי  ותתרומ -דיון בשאילתא של חסיב 'ו1סעיף 

 מחמוד

 עיסא

 -3תחם מקציב. במסגרת התוכנית בלכל ת אלש"ח 250 -יש שני תבר"ים

 -מתוכנן להפקיע את כל השטח של בתי העלמין. בית העלמין בעארה

 יש היתר. הקרקע עדיין בבעלות המינהל. 

 נית..מגישים תכ 

בגלל ענין הבעלות. בתי  -הבקשה בגין בית העלמין חור סקר נדחתה 

 היתר.יש  -העלמין בערערה ובעארה

כדי לראות מה  -עם חבר המועצה ומואנס ומהדי ג'זמאוי רהיינו בסיו 

כדי לבדוק אפשרות החלפת קרקעות עם המינהל לטובת  -אפשר להפקיע

 הרחבת בית העלמין.

 ממתינים לאישור התב"ר 

 3התחלנו עם גדר בגובה  -בקדנציה של אבו חסן -בית העלמין בערערה 

עוד כספים,  ויסווג -יםמטר. קוסיי ביקש להתנדב. נתווספו עוד תורמ

חובת ליווי של יועץ  -כדי להוסיף עבודות. היינו בקשר בענין הגדרות

 ביסוס קרקע. הייתי בשטח. הם עובדים לפי ההנחיות.. 

התקשרו כדי לתרום להסדרת השבילים בכל בתי העלמין. כמובן אנחנו 

 מברכים.

 ברגע שיאושר התב"ר נתחיל בביצוע. בעוד חודש.  

  

 2021תקציב בקשר ל -של חבר המועצה חסיבשאילתא  'ז1סעיף 

 שלא היה גזבר.  -היה תירץ -שנה שעברה חסיב

 31/01/2021. התחייבות עד 2021תוגש טיוטא לתקציב  -עד סוף החודש אחמד

  

סעיף 

 'ח1

 עמודי התאורה בצפון עארה -ואנס וישאחימשל חבר המועצה שאילתא 

(.  מודר אנחנו ממתינים לאישור משרד התחבורה לגבי הפרש התקציב )המימון

צור קשר עם עאמר כל הפרש. במהלך השבוע אאת התחייבו לממן 

 רשראש. באם לא יהיה אישור נוכל לממן מתקציב המועצה.

  

רוטוקול ישיבה שלא מן , פ11/2020אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין  2סעיף
  .13/2020, פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 12/2020המנין 

. -אני נמנע עאמר  לא השתתפתי

יה   לא השתתפתי בישיבה האחרונה. וג'

יה נמנעו -צעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולותהה  .עאמר ווג'
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הודעה על התפטרות חבר המועצה מוחמד מרעי מרשימת אלדמיר  3סעיף 
, והשבעת מר נאאל אבו רימה כחבר מועצה במקומו.  ואלאמל )ד(

 בהקדמהנידון  

  

 דיון בנושא הפיקוח העירוני.  4 סעיף

 של הפיקוח העירוני. הציג את המערכת  -טק-רפי אברהם מחברת לולה 

 קודם צריך להסדיר את הכבישים -אני נגד הפיקוח העירוני טאלב

 אני בעד. מחמוד

  

 אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה. 5סעיף 

. -לדחות אני מבקש חסיב וגם מסתייג שהסעיף  בגלל היעדרות חלק מהחברים.

 נוסח באופן כללי ועמום ובלי פירוט

יה  איברהים לא נמצא וגם מוחמד אבו זרקא שנמצא בוועדת ההנחות. וג'

 הצטרפותי לועדת ההנהלה.את אני מבקש לאשר  כמאל

 (הגזבר)ד אישור אחמ -ועדותשלוש אישור אני מציע להביא להצבעה  מודר

 -הנחות ועדת -

 מקצועית להקצאות קרקעהעדת הו -

 ועדה מקצועית לתמיכותה -

 ועדת רכש -

 החזרבלאשר הוספת כמאל  -וועדת הנהלה -

ענין . לוועדות האחרות אני מבקש להפריד בין הועדות המקצועיות חסיב

 זה הזוי. בעיניי -אחרי חודשייםחזרתו הפרישה של כמאל ו

.כותי ז מבקש לכבד את הישיבה. כמאל . 

 כל אחד והשיקולים שלו. מודר

הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות. אישור שינויים בהרכב הועדות, לההצעה 

 מינוי כמאל בועדת ההנהלה.חסיב מתנגד ל

  

 קריטריונים לפטור מארנונה למוסדות חינוך ומוסד מתנדבאישור  6 סעיף
 לשירותי הציבור

לפקודת מסי עירייה. ניתן פטור למוסד מתנדב ומוסד חינוכי  5לפי סעיף  אחמד

הסמכות עברה למועצות. הבקשות  -2018ע"י הממונה במחוז. החל משנת 

 יוגשו עד אפריל מכל שנה.

 לא צריכים אישור המועצה לפטור הנמצא בחוק. כמאל
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עם  מעדכן כי איגוד הכבאות מעוניינים להקים תחנת כיבוי אש בערערה מודר

יער ב -דונם 2.5בקשים מ -. יש קרקע זמינהאיזורית -חנת מד"את ובשיל

א ול עסקכהם מוגדרים  -היש סוגייה בעראב. איזור תעשיה -אלדהראת

 למוסד מתנדב.

  

, בהתאם להמלצת הועדה 2021אישור תבחינים לתמיכות לשנת  7סעיף 

 המקצועית לתמיכות

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

 

 08:00ננעלה בשעה הישיבה 

 
 

 רוואידא יונס             מודר יונס             

 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה

 


