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 06/2020ן ימן המני הפרוטוקול מישיב

 18:00בשעה  08/06/2020 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 מר איחסאן כעביה  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

    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 מסארווה  חבר מועצה מר מוחמד מרעי

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

 עוזר ראש המועצה נואף דעייףמר   חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי

 

 :על סדר היום

1. '  נדחה מישיבה קודמת -שאילתא בענין קורס הכנה לכיתה י
 נדחה לעידכון -שאילתא בנושא הקיוסקים .2
נדחה בגלל  -בקשר לסטטוס התוכניות המפורטות שהמועצה מקדמת אשאילת .3

 היעדרות מואנס
 עדכון לגבי הפגישה עם יזיד -בקשר לסטטוס הקמת בית העם בעארה אלתישא .4
 עדכון סטטוס מישיבה קודמת -בנושא תחנות ההמתנה המקורות שאילתא .5
גני הילדים והשינויים הצפויים ו הספר לבתי הרישום שיטתשאילתא בנושא  .6

 בבתי הספר.
 .03/2020 -ו 02/2020המנין מן ול ישיבה ש אישור פרוטוק .7
 אישור מינוי מר אחמד קאסם ג'בארין כגזבר המועצה. .8
 85%ג'בארין בחוזה אישי, בשכר בכירים ב אישור העסקת מר אחמד קאסם  .9

 משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.
אישור מינוי מר סאמר סעד כממונה תלונות הציבור )במסגרת אותו היקף משרה  .10

 בשל המגבלות התקציביות(.
 .2020אישור התבחינים לתמיכות  .11
ר מקו₪.  100,000אישור פתיחת תב"ר חדש, סיוע להיערכות לחירום ע"ס  .12

₪,  75,000( בסך של 1001244983 -ו 1001244982משרד הפנים )בקשות  -המימון
 ₪. 25,000 -השתתפות המועצה בסך של

 -מקור המימון₪.  803,977, ע"ס 2019אישור פתיחת תב"ר חדש, שיקום כבישים  .13
 (.1001228475)בקשה מספר  2019משרד הפנים 
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, ע"ס אישור פתיחת תב"ר חדש, שיפוץ חצר בי"ס חט"ב ע .14 ₪.  184,743רערה(
 (.1001228476)בקשה מספר  2019משרד הפנים  -מקור המימון

מקור ₪.  14,000, ע"ס 2020לות בטיחות בדרכים ואישור פתיחת תב"ר חדש, פע .15
( בסך של 1001322173הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הרשאה מס' המימון: 

 (.₪20% ) 2,800בסך של  מועצהה, (₪80% ) 11,200

 

 06/2020אלסלאם עליקום אני פותח את הישיבה מן המניין  מודר

 -מקרים. והם החלימו. המקרה השלישי 3עד היום יש לנו מעדכן:  מודר

 בבידוד. גם מי שהיה איתה במגע.

ויכול ס "עובדת בביהיא עובדות המועצה מאחת  -למען השקיפות

לא היה צורך לסגור את בית הספר. היא נמצאת  -היתה במגע עם חולהש

 ואינשאללה היא תהיה בסדר.בבידוד. 

עם חדר, איברהים, חווה חקלאית וגם  -היו לנו ישיבות בקשר לחינוך מודר

אלמנאר. מר ח'דר הגיע לגיל הפרישה. מחר נפרסם מכרז למנהל בית 

 ספר תיכון. 

ועדת החינוך הוציאה המלצות. המלצות אלו היה צריך לאשר אותן  

 לנו לאשר.במליאת המועצה. בגלל הקורונה לא יכו

יו"ר ועדת החינוך ביקש להביא את ההמלצות לעיון חברי המועצה  

 ולהזמין לישיבה שלא מן המנין. 

 מתי אתה מביא להביא את התקציב לאישור מואנס

 החודש אפשר לאשר התקציב 20מחר אנחנו מפיצים. עד  

 18:45נכנס  -מוחמד מסרי 

 עדכון לגבי מכרז יחידות דיור. מודר

. הישיבה 22/06לחודש. המכרז נדחה ליום  16הישיבה מתוכננת ליום  מודר

ועדת המכרזים היא  -נועדה כדי לבקש לבטל את המכרז. נציגת המינהל

הם מאריכים את  -זו שמחליטה. אין עדיין החלטה. כיון שאין החלטה

 באותו מצב.  -המכרז. המצב שלנו, של כפר קרע ושל ג'ת

 ולשנות את התמהיל. -ביקשתי לחתוך ולקבל החלטה

  

  

יש הסכמה. לתלמידים שלא יוכלו  -הסכמה ראשונית ביעההמועצה ה 1שאילתא

דרך  -לא יושפעו מבחינת המיון למגמות. מבחינת הגביה -להצטרף

ייבחרו על ידי המועצה. בהסכמת המפקח על בתי  -המועצה. המורים

 הספר

 איך הגביה? ומה עלות הקורס מואנס

 לבית הספר.עדיין ממתינים  מודר
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 חדר לא יהיה בתמונה. וגיה

 .  משרד החינוך יהיה עד כיתה ד'

 לכיסוי עלות המורים וגם חוברת.₪.  250-300העלות של הקורס מ  

 90% - 80%ההשתתפות היתה לפי  מחמוד 

אין בעיה לגבי הגביה. רק לתמוך מבחינה משפטית. תוכנית המעברים  מחמוד

 מאוד חיונית. היתה

בגין  -ניתן לבקש מבית הספר, מהגביה של התלמידים שלא נוצלו 

 טיולים. 

 אתה מדבר על תלמידים חדשים ולא תלמידים שהיו בבית הספר. בילאל

הגביה תועבר למועצה, והתשלום למורים יהיה ע"י  -חוות הדעת היא מודר

 המועצה. למורים שהם עובדי המועצה. 

  

  שאילתא בנושא הקיוסקים 2שאילתא 

קיוסק תיכון לא מתאים, וגם הקיוסק חט"ב ערערה לא מתאים. חט"ב  מודר

 יש בפנים. -עארה לא מסכימה להכניס קיוסק בכלל. תיכון עארה

 -אי אפשר להכניס קיוסק נייד. מחלקת הנדסה -מתאמת הבריאות 

 נתבקשה להכין תוכניות במסגרת שיפוצי בת הספר. 

שתהיה תמונה ברורה לגבי המצב. רוב מנהלי בתי הספר מקווה  

מחמוד עיסא  -מעדיפים בלי קיוסקים. יש בעיה של היתרים -היסודיים

 מציע לעבוד בשלביות.

 אפשר להעביר לועד ההורים כדי לנהל את הנושא. -בחט"ב ערערה בילאל

 מציע שעמותה של הורים להפעיל את הקיוסקים. 

 נות..מבקש לבדוק היתכ מודר

  

 -בקשר לסטטוס התוכניות המפורטות שהמועצה מקדמת אשאילת 3שאילתא
 נדחה בגלל היעדרות מואנס

 תב"ע: – 1061תכנית תמ"ל  מודר

אנו נמצאים בשלב של השלמת מסמכים והתייחסות לסוגיות וחסמים 

ובעיקר סוגיית במבנים הקיימים לאחר בחינת כל החלופות ע"י צוות 

פגישות לצורך  2התכנון, המועצה, משב"ש והותמ"ל. התקיימו השבוע 

השלמות, בדיקות והצעת פתרונות והעברת הנושא לבדיקת הותמ"ל 

. 106לקראת הפקדה שנייה ב  לצורך קביעת ישיבת מליאה  ב'

  

 תכנית בינוי: – 1061תכנית תמ"ל  
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להכנת תכנית בינוי. התקיימה ישיבת  06.2020המועצה יצאה במכרז 

ועדת מכרזים ולצורך קבלת התייחסות משב"ש לסיווג יועצים ובהיותו 

 08.06.2020הגוף המתקצב נקבעה ישיבת ועדה מקצועית ליום 

שלוש בעיות. תוספות בניה מעל אחוזי הבניה. מחלף צומת קציר.  

ייבים לנסח את הסעיף בצורה ח -מחלבת שקיב. ד"ר ח'אלד אבו עקל

 מדויקת.

 :עארה -1102תכנית תמ"ל  

 .10.3.2020התקיימה ישיבת התנעה ביום 

 מיפוי מצב קיים. –צוות הכין שלב א' של התכנון 

מכינים השלמות לצורת ישיבת התנעה בותמ"ל בירושלים. נקבעה 

 .אך נדחתה לעדכונים אחרונים שנתבקשו 04.06.2020ישיבה ביום 

  

 :אלבאטן -תכנית מאמץ ממוקד 

 רולינג עם הוועדה המחוזית.-התקיימה ישיבת פרי

עדכון מצוות היועצים לכל  שנדרשה הרחבה של הקו הכחול ועל כן נדר

 התכנית ותיאום עם המועצה.מסמכי 

הועברו החומרים המעודכנים לבדיקת המועצה ואנו נמצאים בשלבים 

 אחרונים של בדיקת המסמכים.

  

 תכנית אלדהראת: 

, תוך הרחבת קו 12.2020יצא מכרז לבחירת צוות מתכננים ומספרו 

. הגשת 1061 חול לעומת התכנית הקודמת ותיאום עם תכנית תמ"לכ

 .10.06.2020המכרז עד יום 

  

 תכנית ח'ור סקר: 

 תכנית הוגשה לוועדה המחוזית ונתקבלו הערות הוועדה המחוזית.

 הושלמו ותוקנו כל הערות הוועדה המחוזית.

  

 :6+7+2מתחם  

. 6+7+2למתחמים  להכנת תכנית תב"ע 05.2020המועצה יצאה במכרז 

התקיימה ישיבת ועדת מכרזים ולצורך קבלת התייחסות משב"ש לסיווג 

יועצים ובהיותו הגוף המתקצב נקבעה ישיבת ועדה מקצועית ליום 

08.06.2020. 

 בשלב זההשלמת שטח אלבאטן. שני השטחים שלא הצלחנו  -11מתחם  

אחרי  -לא נכנס לותמל עארה -65השטח שמקביל לכביש  -לקבל תקציב
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 וגם מתחם אלדהראת אין תקציב.  -הרצועה לא נכנסת לותמל -ית הבדב

 כבר התחלנו. -מערב אלדהראת יש תקציב. 3מתחם 

 האם המחוז יכול לחסום את הותמל. מחמוד

 עארה כמעט מכוסה? עאמר

 כולה. מודר

  

 :3מתחם  מודר
. 3נעשתה בדיקת מחודשת והוצע קו כחול חדש לתכנון כל מתחם 

משרד השיכון צריך לאשר את הקו הכחול החדש בהתאם לתבחינים 

 שלהם. ממתינים לתוצאות הבדיקה.

  

 אין חדש. -שאילתא בקשר לבית העם בעארה 4שאילתא 

. 4,858,893 -עלות הקמת בית העם מוערכת בכ מודר   ₪ 

 .02/05/2019למבנה יש היתר כדין שניתן ביום 

חסרים לנו כ ₪.  945,097סך של  נכון להיום נתקבלו ממשרד הפנים

3,913,796 .₪ 

 אפשר בתרומות. אולי בשלבים. יש היתר בניה. 

  

 תחנות אוטובוס 5שאילתא 

מבדיקת הנושא עולה כי הקמת תחנה מקורה כרוכה בעלויות של כ  מודר

למחלקת ההנדסה היום אין מקורות תקציביים לביצוע ₪.  22,000

 עבודות אלו.

ייעודי לנושא תפעל המחלקה לאחר הכנת מכרז  עם הקצאת תקציב

 לנדון לקידום וביצוע של הפרויקט בפועל.

המשך. אושר בשלבים. היתה לנו ישיבה עם נתיבי  בעארה 2כביש  מודר

. דיברנו עם בות'יינה ג'רה. הנושא נעצר. אנחנו במעקב. גם  איילון

ם בעלי העתקת עמודי החשמל. יש הסכמות בין חב' החשמל וחב' בזק וג

 .בעבודההתחילו  -הקרקעות

  

גני הילדים והשינויים ו הספר לבתי הרישום שיטתשאילתא בנושא  6שאילתא 
 הצפויים בבתי הספר.

כמו בעבר. רק שהפעם היה באמצעים  -הרישום לחובה וטרום חובה מודר

צר עדיגיטליים. השנה היה בסדר. גן מזין בית ספר. הרישום הדיגיטלי 

  מועד הרישום, ונגד עובדי המועצה. את הטענות של

 חטיבות: ילדי ערערה ילמדו בערערה וילדי עארה ילמדו בעארה.  

 השנה לא נותנים אישור עזיבה. צפויה להיות בעיה. 
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מוחמד 

 מרעי

 מה הולך?

 מעלה עירון לא נותנים, א.א.פחם לא נותנים מודר

מחמוד 

 כבהא

 אין החלטה?

 יש נוהל העברות מודר

 לאישור ההעברות.  -תקום ועדה ותחליט, לפי הנסיבות חכים

  

אני מבקש להוסיף את הסעיף לסדר  -את השאילתותסיימנו אחרי ש מודר

 אישור התוכנית של ח'אלד עקל -מבקש לאשר תוספת סעיף -היום.

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד. 

 בילאל עקל יצא 

מטר בנקודות  6מטר במקום  4.5עד  הצטמצם -הכביש של עיאידה מודר

 מסוימות. ההצבעה של היום היא לדייק את ההצבעה.

 ההקלדה לא נכונה. אני לא אמרתי את הכתוב  מחמוד 

היה כללי ולא מדויק, כדי שיהיה ניתן לקדם. בפרוטוקול הקודם הניסוח  מודר

 כיוון שאני נותן לו כביש. אני רוצה להרחיב את הכביש. 

טופוגרפית קשה לפרוץ את הכביש. מדובר פה על החלפת מבחינה  

 קרקע. 

מדובר פה על החלפת קרקע. אנחנו לא גורמים לו נזק. לא יכול להיות  מחמוד

לחסום כביש. מחמוד עיסא לא יכול להחליט שאי אפשר לפרוץ. אולי 

 תתקבל החלטה בעתיד

 מטר. השטח של ח'אלד לא ייקטן.  6צריך לשמור על  

דר ח'אלד אומר שכך אתם תקפחו אותי. אני לא עברתי על החוק. כך  מודר

 אתם מתגמלים את העבריין. 

 מטר. 20מדובר באיזור הררי. קשה לפרוץ כבישים. צורך בגדרות בגובה  טאלב

   הצעה

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד. 

  

 .03/2020 -ו 02/2020 אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין 7סעיף 

ההצעה לאישור שני הפרוטוקולים הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.  

 מחמוד כבהא נרשמה. ההסתייגות של

  

 אישור מינוי מר אחמד קאסם ג'בארין כגזבר המועצה. 8סעיף 
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ההצעה לאישור מינוי מר אחמד קאסם ג'בארין הועלתה להצבעה  

  .ברוב קולותואושרה 

, חכים, מחמוד, כמאל, איברהים, טאלב, לואיי, עאמר. מודר, וג'יב -בעד

 סיב, בלאל, מוחמד א.זרקה, מוחמד מרעי, מואנס.ח -נגד

  

אישור העסקת מר אחמד קאסם ג'בארין בחוזה אישי, בשכר בכירים ב  9סעיף 

 משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים. 85%

 ברוב קולות.ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה  

מודר, וג'יב, חכים, מחמוד, כמאל, איברהים, טאלב, לואיי, עאמר.  -בעד

 חסיב, בלאל, מוחמד א.זרקה, מוחמד מרעי, מואנס. -נגד

  

 לואיי ואיברהים יצאו מהאולם -20:00 

אישור מינוי מר סאמר סעד כממונה תלונות הציבור )במסגרת אותו  10סעיף 

 התקציביות(.היקף משרה בשל המגבלות 

 האם אתה מסכים? -אני פונה ל סאמר סעד וג'יה

 כבוד בשבילי סאמר

 סאמר יוצא מהאולם 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד 

  

 .2020אישור התבחינים לתמיכות  11סעיף 

 הוועדה המקצועית לא ישבה. מבקשת לדחות רוואידא

 לעמותות. נא לקדם את הנושא.הנושא חשוב לצורך אישור התמיכות  מודר

  

₪.  100,000אישור פתיחת תב"ר חדש, סיוע להיערכות לחירום ע"ס  12סעיף 

( בסך 1001244983 -ו 1001244982משרד הפנים )בקשות  -מקור המימון

 ₪. 25,000 -השתתפות המועצה בסך של₪,  75,000של 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד. 

  

מקור ₪.  803,977, ע"ס 2019אישור פתיחת תב"ר חדש, שיקום כבישים  13סעיף 

 (1001228475)בקשה מספר  2019נים משרד הפ -המימון

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד 

  

 184,743חדש, שיפוץ חצר בי"ס חט"ב ערערה(, ע"ס  אישור פתיחת תב"ר 14סעיף 

 (.1001228476)בקשה מספר  2019משרד הפנים  -מקור המימון₪. 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד. 



 רהערעעארה מועצה המקומית ה                المحلي هعرعرعاره مجلس 

  077-3624300טל.                                              3624300-077 تلفون:
 04-6352595 פקס                                                            6352595-04 فاكس :
  30026 דמיקו                                                     30026 منطقة

03/07/2020 08:02:00   C:\Users\ruwayday\Documents\ רוטוקול ישיבה שמן המניין פ\06.2020נין ישיבה שמן המ
06.2020. docx 

 

8 

  

 14,000, ע"ס 2020חדש, פעולות בטיחות בדרכים  אישור פתיחת תב"ר 15סעיף 

מקור המימון: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הרשאה מס' ₪. 

, המועצה בסך של ₪80% ) 11,200( בסך של 1001322173 )2,800  ₪

(20%.) 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד. 

  

 20:15הישיבה ננעלה  

  

 רוואידא יונס             מודר יונס             

 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה

 


