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 07/2020ן ימן המני הפרוטוקול מישיב

 18:00בשעה  20/07/2020 שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים

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

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   ראש המועצהמ"מ  מר וג'יה מסעוד

 גזבר המועצה אחמד ג'באריןמר   סגן ראש המועצה מר כמאל מלחם

 מהנדס המועצה מר מחמוד עיסא  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

    חבר מועצה מר מואנס וישאחי

  נעדרו  חבר מועצה מר בלאל עקל

    חבר מועצה מר מוחמד מרעי

    חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

    חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי

    חבר מועצה מר מוחמד מסארווה

    חבר מועצה מר אבראהים א.הלאל

 

 :היום ל סדרע

 -ו 8, 7, 6, 5, שלהלן, וסעיפים 0.2, 0.1אישור הוספת שאילתות כמפורט בסעיפים .1
 על סדר היום. 9

למדיניות בנוגע  -מתן תשובה לשאילתא מטעם חבר המועצה בלאל עקל .0.1
ת חובות בשל ארנונה וספציפיישנים של חובות מחיקת בנושא המועצה 

ששלמו הקרן ובגלל טעויות קודמות האם ניתן  ההכוונה לאל -קנסות ורבית 
 ?הרבית וההצמדה, הקנסותאת לבטל 

 
בנוגע להתקדמות  -מתן תשובה לשאילתא מטעם חבר המועצה בלאל עקל .0.2

 .בפרוייקט הטיילת

 

  -מתן תשובה לשאילתא של מואנס וישאחי .0.3
, הועדה המחוזית אמורה לקבל החלטה גורלית 20/07/2020היום  .0.3.1

התוכנית הכוללנית שנדחתה על ידי מליאת המועצה בשל  בענין
היותה רעה לישוב ומאחר ואינה עונה על צורכי הישוב. מה הצעדים 
שעלינו לנקוט אם תאושר ומה התגובה של המועצה ציבורית 

 ומשפטית.
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מהי המשימה שהוטלה על עו"ד אייל מו, איך ומתי התקשרה  .0.3.2
כמו רבי?  או ארגון המועצה איתו? למה לא נבחר עו"ד מומחה ע

 עדאלה? 
מה שכר הטרחה שסוכם עליו? ומה יהיו תפקידו בעתיד או סיים  .0.3.3

 את עבודתו?

, 03/2020וישיבה שלא מן המנין  06/2020ול ישיבה שמן המנין  אישור פרוטוק .2
 .06/2020 -ו 04/2020

 
 .2020אישור התבחינים לתמיכות  .3

 
 כת החינוך )מצ"ב(.אישור המלצות ועדת החינוך בענין הרפורמה במער .4

 
. -הצגת התכנון של מרכז החדשנות האזורי .5  מבנה חט"ב ישן

 
מקור ₪.  920,000 ע"ס -M21אישור פתיחת תב"ר חדש, עיצוב מרחבי למידה  .6

. עבור בתי ספר: אלנהדה, אלמנאר, אלסלאם, 100%המימון משרד החינוך 
 80,000ע"ס  תיכון, אלדהראת, עארה ב'אלהלאל, טאהא חוסין, חט"ב ערערה, 

 כ"א. ₪  100,000ע"ס  אלשאדיכ"א, וגן חדשני אלאחווה ו₪ 
 

לסך ₪  160,000ב, מסך של "חט מדעים לחדרי , ציוד 580אישור שינויים בתב"ר  .7
 160,000מפעל הפיס בסך של  -מקור המימון₪.  28,000ובסך של ₪,  188,000של 
 ₪. 28,000וקרן לעבודות פיתוח בסך של ₪ 
 

מעל גגות מבני ציבור, בסך של  PVאישור פתיחת תב"ר חדש, הקמת מערכת  .8

 הלוואה מבנקים.  -מקור המימון₪.  5,265,219

 

( 1%-אישור קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל בערבות מפעל הפיס בריבית פריים ) .9

 מעל גגות מבני ציבור. PVשנים, למימון פרויקט מערכת  7למשך 

 
 .לפני סיום הותמ"ל סופיתלרשת החשמל שכונה הדרומית החיבור אישור  .10

 
 07/2020אסלאם עלייקום. אני פותח את הישבה שמן המנין  מודר

שאילתות וסעיפים  -מבקש תחילה לאשר הוספת סעיפים חדשים לסדר היום מודר

 שנוספו.

שעל אני מבינה שיש דרישה להוספת שאילתא של מואנס, וגם שינוי של נושאים  רוואידא

 סדר היום

 לסדר היום. אני מבקש לדעת למה? שלא הוספה -שלחתי שאילתא כמאל

שלחתי לתגובת אחמד )הגזבר(, הוא הזכיר שסוכם שהנושים יידונו בישיבה  רוואידא

 שלא מן המנין כפי שסוכם בישיבת התקציב
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עם כל הכבוד לך ולגזבר, אתם לא מחליטים, מביאים להחלטת המליאה והם  כמאל

 מחליטים

 אני שלחתי גם שאילתות ולא הופיעו בהזמנה שעל סדר היום. מואנס

שלחתי את השאילתא לתגובת מהנדס המועצה, והוא השיב כי אין לו מה  רוואידא

 לעדכן. 

 אין בעיה, נעלה את הנושאים להצבעה.  מודר

 פורשאני  כמאל

 פורש מהישיבה כמאל מלחם חבר המועצה

  

בנוגע  -מתן תשובה לשאילתא מטעם חבר המועצה בלאל עקל 0.1סעיף 
ארנונה ישנים של חובות מחיקת בנושא למדיניות המועצה 

ששלמו הקרן  ההכוונה לאל -קנסות ורבית ת חובות בשל וספציפי
הרבית , הקנסותאת ובגלל טעויות קודמות האם ניתן לבטל 

 ?וההצמדה
 שידון בה נושא הגביה ןאחרי החג תתקיים ישיבה שלא מן המניי אחמד

. אנחנו נביא אותם לאישור מליאת הם לפי הנוהללמחיקת חובות הקריטריונים  

 הגיש. מי שמבקש משהו ספציפי יוכל ל המועצה עם צו הארנונה, ישר אחרי החג.

אין ו תשעה חודשיםעברו תושב ששלוש שנים מגיש בקשה למחיקת חובות,  עאמר

 התקדמות

קריטריונים למחיקת חובות. וזה מה שאנחנו מבקשים להביא כי היה חסר  מודר

 לאישור מליאת המועצה.

 פרוטוקולשיירשם באני מבקש  עאמר

  

בנוגע  -מתן תשובה לשאילתא מטעם חבר המועצה בלאל עקל 0.2סעיף 
 .להתקדמות בפרוייקט הטיילת

 100בעלות של  מהמסלעהנותר חלק . מהשלב הראשון חשבון טרום סופיהוגש  מחמוד עיסא 

בכיוון  של ערערהמהכניסה מתחיל  -מליון 1.5בהיקף של  הקטע השני. אלש"ח

, ביצוע שלהם וגם פיקוח שלהם. אנחנו לא יודעים מזרח במימון רשות הניקוז

מימון גיוס יתרת התקציב. הגשנו בקשה ל -בקול קורא . השלב השנילאן יגיעו

 במסגרת קול קורא.

 ?עמיי מכניסת  –המזרחי להתחיל מהקטע היה אפשר  בלאל

 , באיזור הוואדי,בטיחות הייתה משיקוליהיא שלנו. אבל ההחלטה ההחלטה  מחמוד

 ולא עומדים במי , באיזור מר עבד אלרחמן עקל,המעברים קטניםובגלל ש

 בחורף. םהגש

 זמן מואנס

 סתיימונלא ודות ביש תלונות שהע? האם הקבלן סיים וגיה
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בהתאם  .אלש"ח. עשה סקר ואיזמידים 100, נשאר ו העבודה היא בשלבים מחמוד

 לתקציבים. 

חסר מעבירים לא מסיימים. הפרויקט לא נסתיים. מתחילים ו -לפי מה שהבנתי וג'יה

. מדובר קט נסתייםהפרוילמרות ש בשטח הפסולת הבניין נשאר. אין מדרכהו

 ברשלנות. חמישה חודשים לא עבדו. עצרו ..

מוסטפא עיד מבקש שיבוצע שהתלונן, התושב  אצל עיד.. המעבירים יוחלפו מחמוד

 ? אתה מאשראם  .אספלט בחצר שלו על חשבון המועצה

 אמרהוא זה לא מה ש וג'יה

טרם הועברו אצל , בעארה שבאמצע הכביש ששה חודשים ועמודי החשמל עאמר

  יוצקים בטוןמה , אז ללהעביר מתכנניםאם  לדעת מבקש. טווילמחמוד 

 שאילתא זו לא היתה על סדר היום מודר

 ?ת מה הלאהיואחרי ההתנגדו -השאילתא שלי מואנס

. טרם ניתנו החלטות, לא קיבלנו מיילים לא נתקבלה החלטת הועדה המחוזית מחמוד

 ברגע שיהיו החלטות נלמד אותם.

 מה המשימה שלו? ?ממוהיועץ מה עם ההתקשרות עם  מואנס

מבחינה משפטית  את ההתנגדויות בדרך הכי טובה וליווי לנהלהמטרה היא  מודר

 מומחהמשרד הד אגמון "משרד עו. הליך רכש. באמצעות )הוראות התקנון(

ברור  -אם תהיה עתירה. מע"מ בצירוף אלף שקלים 47 היא עלות הליווי בנושא.

ע"י  סכםההאת חשבנו לממן . ליווי תהליך ההתנגדויות הכוונהשזה לא כלול. 

נגיש בקשה  האיחוד האירופאי. -התעסוקהבמסגרת הקול קורא של  -סיכוי

 .לאיחוד האירופאי

 למה לא עדאלה בלאל 

 .עדה לתכנוןהוו שליוותה את כל התהליך, מכבדים אותם, דיברתי עם ענאיה מודר

עד כדי כך שהרגשנו שיכולנו לוותר על  .עבודה נפלאה ומחמוד עשואיכראם 

 שירותיו של עו"ד ממו. 

   

וישיבה שלא מן המנין  06/2020אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין  1סעיף 
 .06/2020 -ו 04/2020, 03/2020

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

 .2020אישור התבחינים לתמיכות  2סעיף 

התבחינים הם בהתאם לנוהל משרד הפנים בענין התמיכות. במסגרת תקציב  רוואידא

 -. השנהומסגדים, מועדוני קשישים טבתחום הספור -תמיכות 3נכללו  -2020

 ךפרק המתייחס לחינוההתבחינים לא כוללים  -ובהשוואה לשנה קודמת

, תנועות הנוער. התבחינים בתחום הספורט שונו כדי להקל על הניקודוקהילה, 

 . וגם הניקוד של המסגדים )השמטת הקטע הוסק בבניה(
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 מה מנחה אותכם בקביעת התבחינים חסיב

 -התבחינים הם מבטאים את המדיניות של המועצה. למשל נושא תנועות הנוער רוואידא

קיווינו שנפעיל את תנועת הנוער באמצעות תמיכה. השנה לא היה תקציב. 

 לשנות..רצו באופן שווה. אם ת -מסגדים

 ההצעה לאישור התבחינים לתמיכות הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

אישור המלצות ועדת החינוך בענין הרפורמה במערכת החינוך  3סעיף 
 )מצ"ב(.

שני יסודיים . המטרה ובגללה התכנסה הוועדה מצב החינוך אסטרטגית בעארה ע.אלסלאם 

נבנה בית ספר ענק    . היסודייםחט"ב צומח, בזמנו הייתה החלטה לאחד את 

. לאישור המשרד 2-3חט"ב מדד טיפוח נקבע בחודשים . 374יסודי עארה ב   180

. השאלה מה הכי טוב לעארה. באותו שני קיצוניים 5.3עארה ב'  8אלהלאל מעל 

 -47. במקיף 453חט"ב  500. אחרי ישיבות וראיונות וביקורים בבתי הספר

הבנין בעארה . נועד לאינטגרציהמוסד החט"ב היסטורית  .תוחט"ב עצמאי

. ניסינו להפריד, וזה הוכיח כי נכשל, ומהווה סכנה על נבנה בכוונה ל שש שנתי

שבירה, מפחיתים את /השאיפה היא להפחית נקודת מעברבמק התיכון.

 הנשירה.

ו  1-6, או יש לה יתרונות ו/או חסרונות 9-12ומ 1-8 יש שתי נקודות שבירה. או  

 , כמו בבית ספר אלנהדה כפר קרע.7-12

 של הועדה בענין רישום התלמידים מחוץ לערערה ההמלצותמה  וג'יה

 ההמלצות היא כי המועצה לא תתן אישורי עזיבה מחוץ לערערה.  עבד אלסלאם 

 הוועדה דנה בנושא? מודר

 לא יודע אם דנה. עבד אלסלאם

 הוא קו מפריד.  65הועדה דנה בנושא. וכביש  וג'יה

 לא דנו ברישום מחוץ לערערה. אין התייחסות למעבר לחוץ היישוב. מואנס/חסיב

היתה המלצה כי תלמידי ערערה , כיתה ז' לא יוכלו לעבור לעארה. אין מקום  עבד אסלאם

 תלמידים שסיימו 128פיזי לתלמידים. היתה כוונה לחזק, אבל זה לא עזר. 

 עלו לכיתה הי', והשאר יצאו החוצה.  55כיתה ט', רק 

 .לדון בהרכב בתי הספר בעארהנתבקשה ועדת החינוך  2019בחודש אוקטובר  מואנס 

למנוע הנוגעים בענין מלבד המנהלים ם, ישבנו עם ועד ההורים, מפקחים מנהלי

 . תודות גם למר ממדוח אלחאג' שהצטרף כחבר הועדה.ניגוד עניינים

 ההמלצות :  

 המפריד לאיזורי הרישום.הוא הקו  65כביש  .1

הילודה הולכת ויורדת, והמבנה של עארה . לאחד שני בתי ספר יסודיים .2

וכל מה שנדרש לשלום  )המלצה לעבוד על תשתיות, כביש ומדרכה ב ישן

 (.ובטחון ילדינו

שנתי  6 -בכל מה שקשור לחט"ב ותיכון  דמתולהחזיר את המצב לק .3

 (מעבריםו המשכיות)
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מה עם ייחודיות בתי הספר, מה עם רצונות . 65כאשר אתם מדברים על כביש  מודר

לקבוע זה או זה. יש חריגים. זה ענין של מדיניות,  ההורים, למי הסמכות

 וייחודיות בתי ספר, ובקשות להעברות. 

 פ מ."אגף מובליווי שנים אנחנו עובדים על זה,  5 מזה -חודיות בתי ספריי ע.אלסלאם 

 . מי שלומד בבית ספר ב בנושא הרישום יש עוגנים"יסודיים וחט. החינוך

הניוד , מנגנון ויסותיש  .לעבור ללמוד בטאהה חוסיןבקש יכול להראת 'אלד

 כולם מרוצים. .15% וא לא יותר מה

פתחו בשנה יבנושא הרישום יהייחודיות. אבל הם נכנסו לנושא  -בים"החט 

 . השנה לא בוצע הרישום היה לפי שיוך .הבאה

 יסודיים בערערה 3-מתלמידים  273ערערה  ,כיתות לעארה 3 -תלמידם 102 

רובם לא . נגד המועצהתלמידים(  20)בי"ס אלנהדה הגישו עתירה בשם ההורים  מקדאד 

הישיבה , הבקשות היו בעל פה או בטלפוןאנחנו טענו כי הגישו בקשה בכתב. 

 ולא לחודש 26היא ב 

להשלים ולהגיש הם היו צריכים . לא השלימו הליכים -עמדת משרד החינוך 

 .ערר

 בד"כ ההורים זוכים. עמדת המועצה חלשה. חסיב

 חמאדה, בלאל ,עאמר אבראהים וגיה חסיב חכים -רשות הדיבור מודר

 טוב יותר לאיחוד ומגשר על הפער.  .אני מעדיף לאחד את היסודיים חמאדה

במושירפה וסאלם, חט"ב כפי שרואים הרבה הצלחה אין שש שנתי  -באשר ל

 .וצריך להשאיר ולתמוך ב .צריך להשאיר לבדופורח מוצלח 

היו הרבה  דעות, אבל כולם  .ישבנו עם הרבה מנהלים -ת החינוךחבר ועדכ בלאל

שנתי גם  . ה ששרק לעארהלא שש שנתי ההמלצה על  .שנתי 6היו בעד הסכימו ו

 בשני הישובים.הרפורמה היא  .לערערה

, זה קורה בגלל ההפרדה. ב בערערה"שיוצאים הם בגלל החטתלמידים  360 

 100-150את הילדים לערערה, לפחות  להחזירתעזור  הרפורמה שש שנתי

 אני מבקש להדגיש שה שש שנתי הוא לשני הישובים. תלמידים.

 איך עם מחלקת החינוך ניתן לבדוק את השיטה  .מבקש לתקן 

 סריםהח היו הרבה טענות נגד. ינוך עברה למוכנות לשנת הלימודיםועדת הח 

בעניין התשתיות האם הן מוכנות לעמוד בעומס . אני בעד האיחוד -שני יסודיים עאמר 

 מה הפתרון שהמועצה מציעה. לתלמידים.יש כביש חד סטרי אין אפילו מדרכה 

 זה בכל מקום שעות הלחץ הן שעות הלימודים  חמאדה 

 נתפלל שיהיו תקציבים למימון פריצות. מודר

יהיו המלצות כדי שה, למרות שאני מתנגד לחל ממנה. מודה לחברי הוועדה חסיב 

אני ביקשתי נתונים ולא . חשוב להסתמך על חוות דעת יועץ מקצועי  מקצועיות

  . קיבלתי

 לפי אישור אבו ניזאר, הבקשה הועברה למנהל מחלקת חינוך.  רוואידא

ביקשתי להזמין את המפקח לישיבה הזו שנשמע , סקר, היה צריך יועץ מקצועי חסיב

יות מנהל בי"ס שש שנתי בעל ניסיון כדי להציג יתרונות וחסרונות כדי להאותו, 

 חלקים: 3. ההמלצות מחלק ל איתנים בפני התנגדויות ברחוב
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. תמיד יש תלונות על חוסרים. לא החשוב הוא החסרים בבית הספר הדבר .1

 . זה יותר חשוב מהשש שנתי ומהאיחודיודע אם הם צודקים. 

איחוד שני היסודיים. כולם מסכימים על כך. אבל האם בית הספר אלהלאל  .2

האם מקצועית אפשר, האם המבנה יכול יכול לאכסן את כל התלמידים. 

 .אותםלקבל מבקש לדיוני הועדה.  פרוטוקולים האם נכתבולהספיק, 

ימשיך להיות אלנהדא  – ניםוהתיכו יםחט"בהרפורמה של שש שנתי נכונה ל  

האם נספיק להכין את המבנה  -אנחנו מדברים על תשפ"ב -עד כיתה ח'יסודי 

 שיארח את בית הספר המקיף.

להביא את תלמידי ה עם המבנים היבילים בתיכון ובחט"ב עארה האם ניתן מ  

 ב אלנהדא לחט"ב ערערה "חט

, גבוה מההשכלהברמה שהם חברי הוועדה + נציגי ציבור  5הועדה מורכבת מ  וגיה  

ה היתה לשנות את יהראי .אנשים משכיליםשכולם מנהלים ועדי הורים וכללה 

הנהירה לחוץ  ולעצור את מבחינת רמת הלימודים,  ערערהומצב החינוך בעארה 

 מה הם נותנים יותר ממה שאנחנו נותנים . כואב הלב .ערערה

, יתכן לאחד בלי תשתיות מוכנות. לא בשנה אחת זה לא מספיק אבל זה תהליך 

ולא רק כיתות אלר גם מדרכות וחניונים, תחבורה ציבורית. לא יהיה איחוד 

  בלי תשתיות פיזיות.

 19:17הצטרף לישיבה  מחמוד כבהא בשעה 

תשתיות מתאימות. מוחמד  שני היסודיים זה בטוח טוב אבל קודם צריךאיחוד  חכים 

 פקקים עדיף   -----תלמידים 120אבו זרקה, תושב המקום דיבר על פקקים. 

מנהל . למרות שהיה מדובר בשתי החטיבות, שש שנתי בעארההתמקדתם ב   

ברוך השנה לרפורמה.  עארה אין מוכנותבמחלקת חינוך דיבר רק על עארה. 

, לצערי. שנים 6אחרי  אין ציוד -המעבדה מוכנה אבל בלי אפילו מבחנההשם, 

אתם  לא יקבל ריהוט. רק חט"ב עארהמאתמול, ברשימה של הריהוט הבנתי ש

 3עד שהשגנו  -חוסר ההבנה -שהחביאו המחשביםהסיפור של את  זוכרים

 מחשבים.

כיתת  שלא קיבל היחיד. בית הספר ב עארה"ברור שהמיקוד הוא כלפי חט  

M21.  .המהנדס אמר שהוא  .עבד אלסלאםאת לשאול אפשר סימן שאלה גדול

 קודם תדאגו לכיתות.. . הדבר הוא לא מקצועיברור ש .הכין תוכניות

שנה שעברה פניתי מטעם המנהלת סמאהר . אנחנו לא מוכנים למקיף שש שנתי

 יהיה שש שנתי. לאכבר שנה לא מצליחים להתקין. מעלית טאהה חוסין לביית 

 הכל שטויות  עבד אלסלאם

זה בעיות עארה הן נכונות גם לחור סקר.  .הבעיה כלליתזו  -מה שחכים אמר מחמוד כבהא

כבישים אם תולים  3יש מספיק  .לא נוכל להתקדם כך חסם כללי בכל דבר אז

היה שש שנתי, ביטלנו. עכשיו יש  -חט"ב אותו .את האיחוד בפריצת כביש

 המלצה לחזור לאותו רעיון. 

 היום אנחנו תומכים  .נכון היה בלגן  

חודית לאחד היסודיים צריך לדון יהיא יואחת מהבעיות  -מקיף שש שנתי 

 בנושא )רמיזה לבעיה אחרת(
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 אין אינטרס לאף אחד או הכוונה לאף אחד  מואנס

 כיתות  4לכל הפחות , כאשר בעארה בעארה ובערערהבדיון נדרש שש שנתי  מודר

מלבד  .אלנהדא תישאר עד כיתה ט' .אסטרטגית השש שנתי גם לערערה  

תוכנית גלובלית המבנה הכי טוב הוא  .שנתיים 6בתי ספר  3היו יאלנהדא 

המשרד לא יממן והמועצה לא יכולה . ב"י , ומכיתה ח' עדט'מכיתה א עד כיתה 

הרכב הועדה כוללת  .תשתיות אני והמהנדס ניתן תשובותן לבעני. בזה לעמוד

 . יועץ היה בזמנו בנדהה. הועדה שמעסיקה את המנהלים. אנשים מאד מבינים

כיתות אפשרי להגדיל  12איחוד המבנה של אלהלאל הפרוגרמה  -בינוימבחינת  

לתוספת יהיה אישור ויש מגרש מתוכנן . 18במשרד החינוך ניתן להגדיל ל   18 -ל

 .כיתות 6של 

יש טעות בהמלצה. מבקש לתקן את . ערערהוההצבעה היום היא לגבי עארה  בלאל

 במצב הדברים, 2020ברור שלא נבצע ב הפרוטוקול. 

 מתי יבוצע  

. הביצוע יהיה תיהיא אסטרטגהצבעה היום ה, ראש המועצה יפעל להוציא מודר

בשנה זו. אבל חייבים לקבל  עארה, ערערה וואדי אלקסב. אין סיכוי -בשלבים

 החלטה כדי להתקדם בבינוי, ולפעול מול המשרד לאישור פרוגרמה..

 ההצבעה לכל סעיף בנפרד  חכים 

 ציוד לגבי המעבדה?  ע.אלסלאם 

ך לגבי מעבדות החינושרד אלף שקלים כאשר התחלנו לבצע השתנה חוזר מ 160 

. לציוד ולא נשאר תקציב. ד"ספריה ליד הממהבמקום , והותנה בחדר הכנה

והגשנו את כל  )של משרד החינוך( ד למעבדותשלחנו לגב' סימאת רשימה בציו

זה לא מקובל. שתואיל מנהלת בית  .אלף שקלים בכל הציוד 250 הרשימה ב

בקשו שי הספר עם רכזת המדעים. אפילו הפניתי אותם למפקח שפיע ג'מאל.

 . ן ויקבלויוגיבגבולות הה

 .ניסויים 3יוטיוב כולה ללמד בן מעבדה בחט"ב אינה חיונית אפשר בעקרו

רוח  והיא -עם זאת, מועצה מקומית ערערה קיבלה החלטה להקים מעבדה מודר 

. יקבעו את הדרישות בית הספר מנהלתמבקש שמנהל מחלקת חינוך ורפאים. 

ג ידאוהגזבר  אם מנהלת בית הספר לא תגיש, תוכל להתייעץ ולהכין רשימה.

  .מפעל הפיסמתקציב ל

מחשבים היא  6 .אלש"ח 250בהיקף  מחשבים חט"ב עארה נכנס לתקשוב 

  להוציא מתיכון לחט"ב.  ביקשה

לא ביקשנו לעארה כי הם נכנסים לתיקשוב , בשאר בתי הספר נתנו לכל בתי   

 הספר 

 התברר לשווא. כי בתי הספר עמוסים במחשבים ומבקש לרשום   

, אין בתיכון ואין בחט"ס עארה. האיחור הוא בגלל בזק. יש בלגן סיב אופטי  

-  גדול. משרד החינוך עושה לנו קיזוזים. יש בלגן גדול. איחסאן לא נמצא פה. 

 מימון הית יהאיחור היא בגלל בע -----

וח כספי הביטבתי הספר היסודיים יש ניהול עצמי. ויכולים לממן את זה לבד.   

 אלשח...  22 -שתתנהל לבד. חטב עארהכדי שיוכלו נשארים בבתי הספר 

 בטעות. חט"ב עארה לא נכללו ברשימה  -ריהוט בתי הספרלגבי   
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 ההחלטה תינתן ע"י ראש המועצה והגזבר 

 שיפוצים בעיה בין מהנדס המועצה, 

 )איטום( חטב ערערה תיכון ערערה  בקשר לבי"ס אלסלאם  

 יבוצע -גינון חט"ב  

  01/09מוכנות עד   

 מדיניות מתכננן יכין בכתב    

 לשיפוצים 1.9מליון  4.7מליון  5המימון    

 נוהל חידוש מבנים 

 אלנהדא מוכנה נבחר מתכנן נקבל   

 גני ילדים בהליך משפטי   

  M21- המהנדס הגיש תוכניות  .לא הוגש עבור חט"ב עארה 

במקום ותכננו כיתות אף מנהל בית ספר לא שיתף פעילות אנחנו חשבנו  30 מחמוד

 .כולם

ביקשו תיקונים. לא היה מענה ולכן  -. בקשר לחט"ב עארההוגש עבור כולם ע. אלסלאם

 הבקשה נדחתה.  

 שנתי יכול לקלוט את כל התלמידים  6האם המבנה  חסיב 

מבנה אמור להספיק, יש הכרה בצורך ה 18=3*6כיתות  18חט"ב +תיכון =  עבד אלסלאם

  שלא היתה החלטה, לא התקדמנו. בגלל הקרוונים ובגלל .מ"ר 1400

תל"מ , חינוך מיוחד', כיתת טכיתות  4, 4בתוך  5 -ח, כיתות 4בתןך  5 -'ז כיתות  

המבנים לא בשימוש  .ים יביליםלכן אנחנו נשתמש במבנ. תיכוןכיתות  9  -ו אין

 .מלא

ואז נתחיל . כיתות כדי להצדיק מקיף 4 -החלטה, אחרי השיחה עם גנדי היתה מודר 

השש  המודל -שכונה מזרחיתה עם -אלנהדא. בקשר לבית ספר בבניה להשלים

 בי"ס אלנהדאלשנתי יהיה גם רלוונטי 

אנחנו מצביעים . ההצבעה היא לכל סעיף לבד. ההמלצה היא ממספר סעיפים 

 מבחינה אסטרטגיית

 איזורי רישום הקו הוא  65כביש  

   תלמידים מערערה לעארה. חובה להעביר .כיתות 4 -זה מתנגש עם הדרישה ל מחמוד

 עדה שתחליט מי יעבור מערערה לעארהומבקש שחבר מועצה מואנס יהיה בו וגיה 

היא החלטה קיימת ולא צריך להביא אותו . 65ההחלטה הבסיסית היא כביש  

                                                                                                                                      קול דעת לפי מקצועות להעברהשי. מחדש לדיון ולא צריך

 ,בלאל, עאמר, מוחמד מחמוד, מודר, -ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות. בעד

 חכים, חמאדה -נגד. , וגיה, חסיבאיבראהים, מואנס

  

מדיניות בכל בתי הספר  -. מקיף שש שנתיאיחוד שני בתי הספר אסטרטגית 4סעיף 

 כולל אלנהדה )בהתחשב בייחודיותו(

 פה אחד.ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה 
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 920,000 ע"ס -M21אישור פתיחת תב"ר חדש, עיצוב מרחבי למידה  6סעיף 
. עבור בתי ספר: אלנהדה, 100%מקור המימון משרד החינוך ₪. 

תיכון, אלמנאר, אלסלאם, אלהלאל, טאהא חוסין, חט"ב ערערה, 
כ"א, וגן חדשני אלאחווה ₪  80,000ע"ס  אלדהראת, עארה ב'

 כ"א. ₪  100,000ע"ס  אלשאדיו
 להצבעה ואושרה פה אחד. ההצעה הועלתה

  

ב, מסך של "חט מדעים לחדרי , ציוד 580בתב"ר אישור שינויים  7סעיף 
 -מקור המימון₪.  28,000ובסך של ₪,  188,000לסך של ₪  160,000

וקרן לעבודות פיתוח בסך של ₪  160,000מפעל הפיס בסך של 
28,000 .₪ 

 .ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

  

מעל גגות מבני ציבור,  PVאישור פתיחת תב"ר חדש, הקמת מערכת  8סעיף 
 הלוואה מבנקים.  -מקור המימון₪.  5,265,219בסך של 

. אמבר נהפוך אותו לקבוע העודף 80יש חיבור  .תן מענהימ"ר ת 1,000מערכת  
שנים זה  7רק אחרי . אתה לא מרוויח ולא מפסיד. פחות מהמדד 65%הלוואה 

. מי מתחזק? גבוהה תחזוקה. שנים פחות 7בלאי גבוה לא יחזיקו . כלל ארצי
 תחזית הכנסות

 .ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

  

אישור קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל בערבות מפעל הפיס בריבית  9סעיף 
מעל גגות  PVשנים, למימון פרויקט מערכת  7( למשך 1%-פריים )

 .מבני ציבור
 .עאמר מתנגד -ברוב קולותההצעה הועלתה להצבעה ואושרה 

  

לפני סיום הותמ"ל לרשת החשמל שכונה הדרומית החיבור אישור  10סעיף 

 .סופית

 . ים להתחבר לחשמל עם ערבות למועצהבוא ניתן לתושבאני  אומר  בלאל

, אני בעד תכנוןבהנושא נידון בעבר. למרות שאנחנו בשלבים מתקדמים  מודר

תמורת הפקדת . האישור יהיה תושביםלתת מענה ללהתחיל בהליך, כדי 

 כמובן ניתן יהיה בכל התוכניות שבהן אנחנו עובדים. .ערבות

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

 רוואידא יונס             מודר יונס             

 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה

 


