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 06/2019פרוטוקול מישיבת המועצה שמן המנין 

 18:00בשעה  10/06/2019 שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

    ראש המועצה )באיחור( מר מודר יונס

 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס  מ"מ ראש המועצה מר וג'יה מסעוד

 גזבר המועצה  מר נור ג'זמאוי  מועצהה סגן ראש מר מחמוד כבהא

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   מועצהה סגן ראש מר כמאל מלחם

 עוזר ראש המועצה דעייףמר נוואף   חבר מועצה מר חכים יונס

    חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

  נעדרו:  חבר מועצה מר מואנס ושאחי

 י. למעמד האישה גב' אנהאר מסארווה  חבר מועצה חסיב אבו אלחבאיבמר 

 מבקר פנים מר סאמר סעד  חבר מועצה מר בלאל עקל

    חבר מועצה מר לואי מסעוד

    חבר מועצה מר  עאמר ג'זמאוי

    חבר מועצה )חמאדה( מר מוחמד מרעי

    חבר מועצה מר מוחמד מסארווה

    חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל

 

 :על סדר היום

 אישור הוספת סעיף על סדר היום: .0

 מר וג'יה מסעוד -אישור נציג המועצה באיגוד ערים וטרינרי .0.1

 

 אישור פרוטוקולים של הישיבות: .1

 03/2019ישיבה מן המנין  .1.1

 04/2019ישיבה מן המנין  .1.2

 

 המשך. -אישור הרכב ועדות המועצה .2

 הרחבת הרכב הועדה -ועדת חינוך .2.1

 פירוט שמות חברי הועדה -מל"חועדת  .2.2

 פירוט שמות חברי הועדה -ועדת פס"ח .2.3

 פירוט שמות חברי הועדה -ועדה למיגור אלימות .2.4

 פירוט שמות חברי הועדה  -ועדה למלחמה בסמים .2.5

 לאשרר הרכב הועדה הקיים -ועדת ערר .2.6

 הרכב )חדש( -ועדת רישוי עסקים .2.7

 הרכב )חדש( -ועדת תחבורה .2.8
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 הרכב )חדש( -ועדת שמות .2.9

 

לעמותת איחוד בני  אישור תמיכה -אישור המלצות הועדה המקצועית לתמיכות .3

 ₪. 350,000ערערה ועארה בסך של 

 

  -אישור נציגים )ממלאי מקום( בועדה לתכנון ובניה .4

 ממלא מקום של ראש המועצה -מר וג'יה מסעוד .4.1

 ממלא מקום של אחמד ג'אזי כבהא. -מר ע.עזים יונס .4.2

 

₪.  110,000חט"ב עארה, ע"ס  -2019יבי בטחון אישור פתיחת תב"ר חדש, מרכ .5

, ומועצה 1001214487בקשה  -( ₪90% ) 99,000משרד החינוך בסך של  -מקור מימון

 מיועד להתקנת מערכת טמ"ס וכריזה.₪.  11,0000( בסך של 10%)

 

מקור ₪.  24,000גני ילדים, ע"ס  -2019אישור פתיחת תב"ר חדש, מרכיבי בטחון  .6

, ומועצה 1001214488בקשה  -( ₪90% ) 21,600ינוך בסך של משרד הח -מימון

 גני ילדים. 22מיועד להתקנת לחצן מצוקה ב ₪.  2,400( בסך של 10%)

 

לסך ₪  17,849,147, בניית בי"ס טאהא חוסין, מסך של 475אישור שינויים בתב"ר  .7

 -2019משרד החינוך  -מקור המימון₪.  1,351,985ובסך של ₪,  19,201,132של 

 .2019/15/039הרשאה 

  

אלסלאם עלאיקום. אהלן וסהלן. אני פותח את הישיבה שמן המנין  וג'יה

שמתעכב מישיבה שלו מחוץ אני מתנצל בשם ראש המועצה  .06/2019

 .לערערה

  .(0סעיף )סעיף הוספת תחילה מבקש לאשר  

 הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.סעיף הלהוספת ההצעה 

 

 מר וג'יה מסעוד -נציג המועצה באיגוד ערים וטרינריאישור  0סעיף 

מול תחנת הדלק ובנין  איגוד ערים שומרון )יושבים מ.א. מנשה(, רוואידא

וכלבייה. המועצה משלמת את חלקה בתקציב  כולל משרדים -המועצה

ד"ר ריאד בדראן. האיגוד מספק  -האיגוד. הוטרינר הראשי והמנכ"ל

למועצה שירותים וטרינריים, במקום שנעסיק וטרינר. התושבים יכולים 

 -לגשת למשרדי האיגוד ולקבל שירותים. לפעמים אנחנו מפרסמים

 ם.. לחיסונים ועיקורי -וטרינר מגיע פעמיים בשנה

 ההצעה להוספת הסעיף הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
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ישיבה מן  -ו 03/2019ישיבה מן המנין  אישור פרוטוקולים של הישיבות: 1סעיף 

 04/2019המנין 

וא בלאל אבו עקל היו"ר הועדה  -מבקש לתקן את הרכב ועדת ביקורת בלאל

 .ביולא חסיב אבו אלחבא

 . בכפוף להסתייגות פה אחד ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה

  

 המשך. -אישור הרכב ועדות המועצה 2סעיף 

 חברים.  7 -אישור שינויים בהרכב ל -ועדת מכרזים 

 בלאל אבו עקל ואיברהים אבו הלאל. -להוסיף 

ולואיי  כמאל מלחם -ברוב קולות. מתנגדיםההצעה הועלתה להצבעה ואושרה 

 מסעוד.

   

שינויים בהרכב ועדת החינוך, והוספת בלאל אבו אישור  -ועדת החינוך 

 עקל, איינה )אגאדיר( אבו זרקה, מחמוד יונס )אבו זאהי(.

 ברוב קולות. מואנס נמנע. ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה

  

אישור הרכב של יו"ר ומנהלי המכלולים )בעלי תפקידים  -ועדת מל"ח 

 במועצה(.

 אחד.פה  ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה

  

אישור הרכב קודם. סגן ראש המועצה מר לואיי מסעוד  -ועדת פס"ח 

 מר איאד מסעוד. -יחליף את הממלא מקום הקודם

 פה אחד. ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה

  

 אישור הרכב עפ"י חוק.  -ועדת מיגור אלימות 

 פה אחד. ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה

  

 ועדת נגע בסמים 

 המועצה איברהים אבו הלאל יחליף את בלאל אבו עקלחבר  

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

 ועדת ערר )ארנונה( 

 -יו"ר הועדה ימשיך להיות עו"ד זיאד שיך עבד. חברי הועדה המוצעים 

 מר מחמוד עזב ומר מרואן סייף.

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
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כמאל  -, חבריםוג'יה מסעוד -יו"ר -הרכב מוצע -ועדת רישוי עסקים 

אחמד עזב,  -מלחם, לואי מסעוד, איברהים אבו הלאל, ואיל יונס, חבר

 סלימאן מלחם. -ס, חברפאטמה יונ -חבר

אני חושב שמבחינה אתית, צריך לוודא כי חברי הועדה המוצעים אינם  חסיב

 חייבים בארנונה וכי הם בעלי רישיון עסק. 

אני מציע לדחות את הדיון עד לבדיקת שתי סוגיות לגבי חברי הועדה  מודר

 המוצעים.

ההצעה לדחיית הדיון בהרכב ועדת רישוי עסקים הועלתה להצבעה ואושרה פה 

 אחד.

  

חמאדה , חסיב אבו אלחבאיב -יםחבר, כמאל מלחם -יו"ר -ועדת תחבורה 

 -פיראס שיך עבד, מהנדס -נזאר עקל, מחמוד נאטור, אחמד מלחם, מרעי

 מודד

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

נוואף , מואנס וישאחי -, חבריםמחמוד כבהאיו"ר הועדה  -ועדת שמות 

ן , זוהיר סייף, כבהא הרייה , זואיש דת, לוטפייה סידאוי, מלחםחוסי

דר הישאם , ראבח ג'זמאוי, רים מסארווה, איברהים סעיד מסארווה, יונס

 יונס

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

אישור תמיכה לעמותת  -אישור המלצות הועדה המקצועית לתמיכות 3סעיף 

 ₪. 350,000איחוד בני ערערה ועארה בסך של 

בני ערערה אנחנו )בדר ג'והג'אה(  -שתי עמותות הגישו בקשה לתמיכה 

. הועדה ממליצה לאשר תמיכה בסך  ואיחוד בני ערערה ועארה )הפועל(

אלש"ח לעמותת בני ערערה אנחנו, בגין דמי שימוש במגרש,  10של 

אלש"ח בגין דמי  10אלש"ח, מתוכם  340ועמותת "הפועל" בסך של 

 שימוש במגרש. 

תקציב המועצה טרם אושר ע"י משרד הפנים, הועדה המקצועית מאחר ו

, בהתאם להוראות נוהל משרד 50%ממליצה לאשר תשלום מקדמה עד 

הפנים, שקובעות שכל עוד לא אושר תקציב המועצה במשרד הפנים, 

. מליאת המועצה אישרה בישיבה  ישולם באופן יחסי )שישה חודשים(

  .25%קודמת תשלום מקדמה בשיעור של 

 פה אחד. ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה 
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  -אישור נציגים )ממלאי מקום( בועדה לתכנון ובניה 4סעיף 

 מלא מקום של ראש המועצהמ -מר וג'יה מסעוד

 מלא מקום של אחמד ג'אזי כבהא.מ -מר ע.עזים יונס

 האם נושא ניגוד העניינים נבדק?   חסיב

היועמ"ש של הועדה לתכנון ובניה בודק את הנושא. אני מציע, לדחות  מודר

 את הדיון בסעיף. 

 פה אחד. להצבעה ואושרה  לדחיית הדיון בסעיף הועלתהההצעה 

  

חט"ב עארה, ע"ס  -2019אישור פתיחת תב"ר חדש, מרכיבי בטחון  5סעיף 

בקשה  -( 90%)₪  99,000משרד החינוך בסך של  -מקור מימון₪.  110,000

מיועד להתקנת מערכת ₪.  11,0000( בסך של 10%, ומועצה )1001214487

 טמ"ס וכריזה.

 פה אחד. ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה 

  

 24,000גני ילדים, ע"ס  -2019אישור פתיחת תב"ר חדש, מרכיבי בטחון  6סעיף 

בקשה  -( ₪90% ) 21,600משרד החינוך בסך של  -מקור מימון₪. 

מיועד להתקנת לחצן ₪.  2,400( בסך של 10%, ומועצה )1001214488

 גני ילדים. 22מצוקה ב 

 פה אחד.ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה 

  

, בניית בי"ס טאהא חוסין, מסך של 475אישור שינויים בתב"ר  7סעיף 

מקור ₪.  1,351,985ובסך של ₪,  19,201,132לסך של ₪  17,849,147

 .2019/15/039הרשאה  -2019החינוך משרד  -המימון

, שמתייחסים לתב"ר 2018אני מעלה פה קטעים מדו"ח הביקורת לשנת  בלאל

. ההגדלה אושרה בעבר. 475  )בית ספר טאהא חוסין(

האישור המדובר הוא להגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן המבצע ולא  רוואידא

 הגדלת התקציב. 

עבודות הבניה מבקש להעלות את נושא הפיקוח על  

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  והפיתוח.

 ההערות נרשמו.  מודר

 פה אחד.ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה 

   

 19:30 הישיבה ננעלה בשעה
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 רוואידא יונס              מודר יונס                

 מנכ"לית המועצה  ראש המועצה

 

 


