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 10/2020מן המניין ה שפרוטוקול מישיב 
 18:00בשעה  19/10/2020 שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה
 נוכחים  משתתפים

 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס  ראש המועצה מר מודר יונס
 גזבר המועצה מר אחמד ג'בארין   מ"מ ראש המועצה מר וג'יה מסעוד
 עוזר ראש המועצה מר נואף דעייף  סגן ראש המועצה מר כמאל מלחם

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  חבר מועצה מר חכים יונס
 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה
    חבר מועצה מר מואנס ושאחי

  נעדרו  חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב
 חבר מועצה מר מחמוד כבהא  סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד
 חבר מועצה מר בלאל עקל  חבר מועצה מר מוחמד מרעי

 חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי   
 חבר מועצה הלאל.מר אבראהים א   
 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה   
 

 :על סדר היום

 דיון בשאילתות של חבר המועצה חסיב אבו אלחבאיב בנושאים הבאים: .1
 הארת הכניסה הדרומית מערבית של הפארק שבכניסת ערערה )מאחורי מגרש הכדורגל(. .1.1
המתנ"ס מכיוון  כולל התאמת הבטיחות בחצרותיתוח הכניסה למתנ"ס טאהא חוסין, פ .1.2

  .שקיימים מפגעים העלולים לסגור את המתנ"ס
 .או כיכר בכניסה למתנ"ס וההסתעפויות הנמצאות בצומת תכנון צומת .1.3
 7 -ו 6שאושרו במליאות המועצה, כגון ותמ"ל, מגרשים  תוכניות סטטוס .1.4

 ממזרחית לכניסה ראשית עד ואדי אלקסב.
 :המכרזים האחרונים לקליטת עובדים חדשים .1.5

i.  מנהל בית ספר תיכון שלזמני המינוי האופן. 
i i.  משאבי אנושמחלקת מכרז מנהל. 
i i i.  גביה.מדור המכרז מנהל 

 
, פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 08/2020אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין  .2

 09/2020, פרוטוקול ישיבה שמן המנין 09/2020
 

בקשות ההעברה לחט"ב אישור  -המועצה חכים יונסאישור הצעתו של חבר  .3
רצונם ללמוד , בשל אשר לא שובצו באף בית ספר עד היוםם, מידיעארה, של תל
 בחט"ב עארה.

 
 .עדת חינוךאישור מינוי חסיב אבו אלחבאיב כחבר ו -הצעתו של חבר המועצה חסיב אישור .4

 
 אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה. .5

 
 .תמיכות בתחום הספורט -לתמיכות אישור המלצות הועדה המקצועית .6

 
 

 .10/2020 אסלאלם עלאיקום. אני פותח את הישיבה שמן המנין מודר
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 1.1שאילתא  חסיב

אלש"ח לשדרוג המתקנים. אנחנו נבחן את האפשרות.  180קיבלנו סך  מחמוד
 מבחינה בטיחותית. א לא תקציבית. אלהיא הבעיה 

 ממפעל הפיס. אם יש צורך, אז להגיש בקשה להגדלת התקציב מודר
  

המתנ"ס  הבטיחות בחצרותפיתוח הכניסה למתנ"ס טאהא חוסין, כולל התאמת  1.2סעיף 
  .מכיוון שקיימים מפגעים העלולים לסגור את המתנ"ס

היא לא  המתנ"ס יש בור, והגדר מאחורי גני הילדיםשל  הכניסב חסיב
ת. חשוב מאוד להסדיר את י. יש סכנה בטיחותבטיחותית ומסוכנת

 הנושא מבחינה בטיחותית.
מגרשים  4המינהל. ביקשנו הכניסה היא לא כניסה ראשית. יש מגרש של  מחמוד

דיר את כניסת המתנ"ס. הם אישרו רק שני מגרשים. שני סכדי לה
 המגרשים האלה מיועדים לשיווק. הכניסה הזאת תבוטל.

לצערי מבנה הפיס מומן על ידי משרד השיכון, ולכן יש בעיה לממן את  
שיממונו אלש"ח.  20-25העבודות מכספי הפיס. מדובר בעלות של 

 מהמועצה.
 4הכניסה היא מצד צפון. ניסינו עם המינהל. לא הצלחנו להקפיא  

 מגרשים. אפילו היינו מוכנים לוותר על השטחים הציבוריים.
 ?לא תהיה חניה זא 
 שנשווקמטרים. ברגע  13הכביש בפני המתנ"ס אמור להיות ברוחב של  

יח"ד, הכביש יהיה על חשבון הפרויקט בשכונה  300כ  -שני שלבים
 המזרחית.

 לפני כחודש, היתה ישיבה עם גנדי כדי להתחיל בשיווק מחדש. 
 בשת"פ עם אחמד הגזבר. -נמצא תקציב -בענין הבטיחות

  
 .תכנון צומת או כיכר בכניסה למתנ"ס וההסתעפויות הנמצאות בצומת 1.3סעיף 

 זה יהיה במסגרת השיווק לשכונה המזרחית.  
התשתית של הכביש מאוד יקרה. והיא תהיה במסגרת השכונה  

 המזרחית.
 עדיף להמתין לשיווק שכונת השורוק. 
  

 בשכונה החדשה התקדמותהאם יש  חסיב
. עד שיחזרו לפעילות סדירה, 25%, 75%אין שינוי. עדיין לפי היחס  מודר

 המליאה מחדש.נביא לאישור 
  

 7 -ו 6שאושרו במליאות המועצה, כגון ותמ"ל, מגרשים  תוכניות סטטוס 1.4סעיף 
 ממזרחית לכניסה ראשית עד ואדי אלקסב.

.  181ב, הוגשו 106בשלב התנגדויות  -ותמ"ל מחמוד התנגדויות. השלב הסתיימו
..התנגדות. אפשר לפתור את רוב  72יש כפילויות.. מדברים על   הבעיות.

זו התנגדות שעניינה התנגדות של תושב כתוצאה מהתנגדות של השכן  
. .  שלו

מה שמדאיג אותנו שקקל התנגד. היו הפרשות מאוד גדולות, וגם  
 הימנותא. מועצה מקומית קציר לא התנגדו.
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 -יים משמעותיים בתוכניתאם היו שינו -מקווה שלא נצטרך עוד פרסום 
. נצטרך לפרסם שוב ולתת .  לתושבים להתנגד אם יש השפעות.

 זה כבר שלוש שנים. הפך להיות כמו תוכנית רגילה ולא הליך מזורזת. וג'יה
  
 מאמץ ממוקד 
 מקווה שתיכנס לועדה באופן רשמי 
  
 מתחם אלדהראת 
  לנקד את  הועדה המקצועית אומרה לשבת כדי 
  
 7ו  6מתחם  
 שיאפשרו מרחב הפרשות.הבעיה שאין שטחים של המינהל,  
. אנחנו אמורים להראות מכירות כדי להראות   התוכנית היא מול המחוז.

שלא נשאר הרבה להפריש. עשינו כל הסקר.. ישבנו עם צוות התכנון 
לפני שבוע. הם אמורים לשבת עם צוות היועצים כדי לתת את הראיה 

 התכנונית.
מקווה שהתוכנית לא תיקח הרבה זמן. אנחנו רוצים להציג תוכנית  

כללית ואז נזמין את בעלי החלקות כדי לתאם את התכנון. לפי איחוד 
.  וחלוקה.

. מואנס  האם נספיק לפני סיום הקדנציה.
 לא בטוח שיזכרו את התכנון לטובה. מודר

להגשה לועדה, תכנון  חודשים תהיה לנו תוכנית 9תוך  -מבחינת זמנים מחמוד
 סופי..

הבנתי שאתה נכנס לכל המגרשים והמבנים ומזהים את הבעלויות.  כמאל
 למעשה אין צורך בסקר.

הצוות מאוד חזק. אמורה להתקיים ישיבה עם האדריכל  -עארה ותמ"ל 
שנבחר על ידי המשרד. החומר הועבר לצוות. הם לומדים את החומר. 

מהתכנון כבר  30%אנחנו ננסה לסיים את התהליך כמה שיותר מוקדם.
 מוכן.

  
 מכרז מנהל בית ספר תיכון 
מועמדים. ועדת  שני -יצא מכרז פנימי. מועמד אחד. יצא מכרז חיצוני 

 איתור. הועדה שמורכבת מעורסאן, סינא ואנוכי. המינוי לשנה. 
 יש פרוטוקול 

האם המועמד ניגש למכרז. למה ועדת האיתור למה לא בחרה מאלה  
 שהיו מועמדים. 

מנהל בית ספר חט"ב  -אנחנו עבדנו לפי חוזר משרד החינוך. קח לדוגמא 
 אחרי היה מכרז.ערערה. בהתחלה היה מינוי. ובשנה 

  
 מכרז מנהל מחלקת משאבי אנוש. 
 מסמכי המכרז נמצאים אצל מקדאד לסינון 
  
 מכרז מנהל מחלקת הגביה 
 יש מועמדת יחידה. תבוא בפני הועדה לבחון עמידה 
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, פרוטוקול ישיבה שלא 08/2020אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין  2סעיף 

 09/2020, פרוטוקול ישיבה שמן המנין 09/2020 מן המנין
 .09/2020לחברים נשלח רק פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין  רוואידא
הועלתה להצבעה  0/2020ההצעה לאשר פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין  החלטה

 ואושרה פה אחד.
  

אישור בקשות ההעברה  -המועצה חכים יונסאישור הצעתו של חבר  3סעיף 
לחט"ב עארה, של תלמידים, אשר לא שובצו באף בית ספר עד היום, 

 בשל רצונם ללמוד בחט"ב עארה.
 י.מושך את הצעת חכים

  
עדת אישור מינוי חסיב אבו אלחבאיב כחבר ו -הצעתו של חבר המועצה חסיב אישור 4סעיף 

 .חינוך
, החינוך בועדת מקומואת שכמאל פינה אני הצעתי את מועמדותי בגלל  חסיב

 לפי הודעתו בישיבה הקודמת.
  בועדותחוזר להיות חבר  כמאל
 האם זה מחייב מינוי מחדש, או הודעה לחברי המועצה חסיב
היועץ המשפטי יבחן את הסוגיה, ואם כן נביא את הנושא בישיבה  מודר

 הבאה.
סוכם שחבר המועצה בלאל עקל ידבר עם מוחמד אבו זרקה, באם הוא  מודר

 להמשיך להיות בוועדת ההנחות. נמתין לתוצאת הבירור. מעונין
הוא נעדר יותר מפעמיים. האם ראש המועצה רשאי  -מוחמד אבו זרקה חסיב

 או חייב לפטר אותו? 
בנוסף, דיברנו בפעם הקודמת על כך שיש ועדות חובה שלא מתכנסות  

 בכלל. 
הנוכחות מקדאד יכין מכתב והסבר לחברי המועצה על ענין  מודר

 וההשתתפות בוועדות ובישיבות.
 .  אני מנחה את רוואידא לכנס את הוועדות במיידי
  

תמיכות בתחום  -אישור המלצות הועדה המקצועית לתמיכות 6סעיף 
 .הספורט

מתן תמיכות לעמותות  2020מליאת מועצה אישרה במסגרת תקציב  רוואידא
אישרה תבחינים לשנת בתחום הספורט, דת, וקשישים. מליאת המועצה 

2020. 
היום אנחנו )הועדה המקצועית לתמיכות( מגישים את ההמלצה בתחום 

 הספורט. 
על ידי עמותת איחוד בני ערערה  -בתחום הספורט הוגשה בקשה אחת

 ועארה.
 350ועדת התמיכות המקצועית ממליצה לאשר תמיכה לעמותה בסך של 

 מוש במתקני המועצה.אלש"ח בגין שי 10אלש"ח, ממנה יקוזז סך של 
 בגלל הקפאת הפעילות בענף הספורט. למה לשלם להם כל התקציבים. וג'יה
 במגרשי  חסיב

אני מתנגד לקיזוז. הם לא משתמשים במגרש, ומשלמים דמי שכירות  מואנס
 לבאקה.
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 18:59הישיבה ננעלה בשעה 
 

 רוואידא יונס  מודר יונס             
 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 שחקים בערערה. לא משלמים. מ -קבוצת הפועל של אום אלפחם וגיה
הנוהג הוא שלא גובים. אום אלפחם לא גובה מערערה או מהישובים  מודר

 הסמכוים.
בוא לא נוותר על העיקרון, לפעול באופן תקין. תשאירו את זה כדמי  מודר

.  רצינות. והמועצה נמצאת במצב כספי לא טוב.
 אלש"ח לא יצילו את ערערה 10אני עדיין מתנגד.  מואנס

אלש"ח  350תמיכה בסך  -המלצת הועדה המקצועית -אני מעלה להצבעה מודר
 אלש"ח. 10בניכוי 

 אלש"ח. 10לא לקזז את סך  -הצעה שניה של מואנס 
 ההצעה הראשונה הועלתה להצבעה ונדחתה ברוב קולות. החלטה

 ההצעה שניה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
זה הוא בגלל התנאים הקשים.  אני חייב להצהיר הצהרה ברורה שאישור מודר

 ביטול קיזוז דמי שימוש במתקני המועצה הוא חד פעמי. רק לשנה זו.
  

 היו שלושה תב"רים שאושרו. אחמד
שמן  09/2020שלושת התב"רים הובאו לאישור מליאת המועצה בישיבה  רוואידא

המנין. הסעיפים הוספו בתחילת הישיבה ואושרו על ידי מליאת 
שאים נשלחו לקבוצת חברי המועצה, ואז כמאל וחסיב המועצה. הנו

מחו על ההוספה, שכן חשבו שהישיבה נועדה לדיון בנושא החירום 
 בלבד.

. -חסיב וכמאל מסכימים. מקדאד   האישור היה תקין וכדין
  

 שלחתי בקשה להוספת שאילתא בענין הרכש על סדר היום מואנס
 קיבלתי שתי תלונות. וידאד אבו ואסל. 
 מואנס מבקש להעביר תשובה בכתב למתלוננת. 
 הנחיה של ראש המועצה למקדאד להכין מכתב תשובה. 
  


