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 עיריית באקה אלגרבייה
 2021/70מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה

 
-באולם הישיבות בעיריית באקה אל 07/2021מן המניין מס'  חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה

הישיבה התחילה באיחור קל בשעה . 18:30הישיבה זומנה לשעה   01.11.2021 שניגרבייה ביום 
18:42. 

 
 : נוכחים חברי מועצה

 ראש העירייה -מר ראיד דקה.   1       
 מ"מ ראש העירייה  – מג'דלאווי מוחמד מר .2

 סגן ראש העירייה   – ענבוסי בכר מר .3

 סגן ראש העירייה – מוך אבו( שאוקי) מסעוד מר .4

 מועצה חבר – גנאים מהנדס מופיד .5
 חבר מועצה –ד"ר האני עתאמנה  .6
 חבר מועצה –מר מסעד קעדאן  .7
 חבר מועצה –ד"ר נאסר קעדאן  .8
 חבר מועצה –מר עלי גנאים  .9

 חבר מועצה – מוך-סאאל אבומר  .10
 חבר מועצה – פרך-עאדל אבומר  .11
   חבר מועצה –ד"ר אחמד קעדאן  .12
 חבר מועצה  –מר מחמוד מגאדלה  .13
 חבר מועצה –מר באסל ביאדסה  .14

 
 חברי מועצה חסרים: 

 חבר מועצה –איאד מואסי מר  .1
 חבר מועצה –מר ג'מאל אבו מוך  .2

 
 משתתפים נוספים:

 מר שריף שאייב, חבר מועצה יוצא. .1
  עירייההיועץ המשפטי ל ,עו"ד חוסאם אבו פול .2
  העירייה גזבר, מוך ועפיף אברו"ח  .3
 (.19:13)הצטרף לישיבה בשעה  העירייה מהנדס ,ביאדסה ד'מאג' אינג .4

 מר וליד מג'אדלה, מנהל מחלקת חינוך בעירייה. .5
 

 משתתפים חסרים:

 מר קובי אלון, מנכ"ל העירייה .1
 

 על סדר היום: 
 פרוטוקול. מצ"ב; 5.7.2021, מיום 4/2021אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  .1
 פרוטוקול. מצ"ב; 6.9.2021, מיום 6/2021אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  .2
 מצ"ב; 13.9.2021, מיום 6/2021אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  .3

 פרוטוקול.
 " התאמות לנגישות ראיה בי"ס אלח'וארזמיעבור "₪  81,000תב"ר חדש ע"ס אישור  .4

 מימון: משרד החינוך 
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 התחייבות תקציבית. "במצ
 

 " התאמות לנגישות ראיה בי"ס אבן סינאעבור "₪  81,000תב"ר חדש ע"ס אישור  .5
 .: משרד החינוךןמימו

 התחייבות תקציבית. "במצ
 " שינויים והתאמות בבית ספר יסודי אלג'זאליעבור "₪  950,000תב"ר חדש ע"ס אישור  .6

 מימון: משרד החינוך
                                                                                              התחייבות תקציבית חדשה. "במצ

"  בניית גני ילדים אום אלוואוויאת ב'" 375  מס' לתב"ר₪  401,609הגדלה בסך אישור  .7
 כמפורט להלן :

 ₪  3,921,707   תקציב תב"ר מקורי
 ()תשתיות היקפיות   ₪  401,609             הגדלה הנ"ל

 ₪  4,323,316          תקציב מעודכן
 : משרד החינוךןמימו

 התחייבות חדשה עבור תשתיות היקפיות . "במצ
במוסדות  2020סל רשות לביצוע קולות קוראים עבור "₪  272,600תב"ר חדש ע"ס אישור  .8

 "חינוך
 : פירוט התקציב הנ"ל

 ₪  111,800          מרחבי הכלה 2
 ₪  78,500                   גן חדשני

 ₪  82,300      מתקני כושר גופני
 מימון: משרד החינוך

 .התחייבות תקציבית מצ"ב
 ".סלילת כבישיםעבור "₪  1,100,000אישור תב"ר חדש ע"ס  .9

 קרן להיטל השבחה. –מקור מימון 
 כרטסת גזברות וכן מפרט עבודות. – מצ"ב

 .2, תיקון מספר 2021דיון בתיקון תקציב העירייה לשנת  .10
 וכן התיקון המוצע. 6.10.2021פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום  – מצ"ב

 
מועצה, הודו מקרב לב לחבר המועצה היוצא מר שריף  יבפתח הישיבה ראש העירייה, ואחריו חבר

קיבלו בברכה יו חברי מועצה, רציבורית פוריה. ראש העירייה, ואחה יעששאייב, ואחלו לו המשך 
 פרך, ואיחלו לו הצלחה בהמשך הדרך.-חבר המועצה הנכס, מר עאדל אבו את

 
 )בשלב זה מר שריף שאייב עזב את הישיבה(.

 
 בעניין הצהרת אמונים של חבר מועצה נכנס, בבקשה יועמ"ש. מר ראיד דקה, ראש העירייה:

 
)א( לפקודת העיריות חבר מועצה 24לפי סעיף  פול, היועץ המשפטי לעירייה:-חוסאם אבועו"ד 

המדוייק הצבעה חייב להצהיר הצהרת אמונים בנסוח  וזכותנכנס כדי שיהנה מזכויות חבר מועצה 
: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את לפקודה )א()א(24שבסעיף 

 ."שלחותי במועצה
 

 מצהיר ומתחייב. פרך, ח"מ:-מר עאדל אבו
 

; 5.7.2021, מיום 4/2021אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' : 1סעיף 
 :מצ"ב פרוטוקול

 

, מיום 4/2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' אישור  מר ראיד דקה, ראש העירייה:
 אני מעלה להצבעה: .5.7.2021
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 (14: כל חברי המועצה )בעד
 : איןנגד

 : איןנמנע
 

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר  החלטה:

 .5.7.2021, מיום 4/2021
 

; 6.9.2021, מיום 6/2021אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' : 2סעיף 
 :מצ"ב פרוטוקול

 
, מיום 6/2021מניין מס' מועצה מן ה אישור פרוטוקול ישיבת מר ראיד דקה, ראש העירייה:

 . אני מעלה להצבעה: 6.9.2021
 

 (14: כל חברי המועצה )בעד
 : איןנגד

 : איןנמנע
 

, 6/2021פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  לאשרמועצת העירייה החליטה פה אחד  החלטה:
 פרוטוקול. מצ"ב; 6.9.2021מיום 

 
, מיום 6/2021לא מן המניין מס'  אישור פרוטוקול ישיבת מועצה: 3סעיף 

 :; מצ"ב פרוטוקול13.9.2021
 

, מיום 6/2021אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  מר ראיד דקה, ראש העירייה:
 . אני מעלה להצבעה: 13.9.2021

 
 (14: כל חברי המועצה )בעד
 : איןנגד

 : איןנמנע
 

יין מס' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המנ לאשרמועצת העירייה החליטה פה אחד  החלטה:
 .13.9.2021, מיום 6/2021

 

עבור "התאמות לנגישות ראיה בי"ס ₪  81,000תב"ר חדש ע"ס אישור : 4סעיף 
 :מצ"ב התחייבות תקציבית.. מימון: משרד החינוך אלח'וארזמי"

 
זה אותו דבר. אנחנו דואגים לקבל  5 -ו 4סעיפים  מר וליד מג'אדלה, מנהל מחלקת חינוך בעירייה:

תקציב במסגרת חוק הנגישות. הפעם עבור ליקויי ראיה. הגשנו לשני בתי הספר והצלחנו לקבל 
 תקציב.

 
 81,000ולא ₪  82,000סינא צריך להיות -, בי"ס אבן5בסעיף  מוך, גזבר העירייה:-רו"ח עפיף אבו

.₪ 
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התאמות לנגישות ראיה עבור "₪  81,000תב"ר חדש ע"ס אישור   מר ראיד דקה, ראש העירייה:

 :אני מעלה להצבעה. מימון: משרד החינוך. "בי"ס אלח'וארזמי
 

 (14: כל חברי המועצה )בעד
 : איןנגד

 : איןנמנע
 

התאמות עבור "₪  81,000תב"ר חדש ע"ס  לאשרמועצת העירייה החליטה פה אחד  החלטה:
  .מימון: משרד החינוך" אלח'וארזמילנגישות ראיה בי"ס 

 

עבור "התאמות לנגישות ראיה בי"ס ₪  00028,תב"ר חדש ע"ס אישור : 5סעיף 
 :מצ"ב התחייבות תקציבית. : משרד החינוךןמימו" אבן סינא

 
התאמות לנגישות ראיה עבור "₪  00028,תב"ר חדש ע"ס אישור  מר ראיד דקה, ראש העירייה:

 . אני מעלה להצבעה:: משרד החינוךןמימו. "בי"ס אבן סינא
 

 (.14: כל חברי המועצה )בעד
 : אין.נגד

 : אין.נמנע
 

התאמות " עבור₪  00028,תב"ר חדש ע"ס  לאשרמועצת העירייה החליטה פה אחד  החלטה:
 .: משרד החינוךןמימו". לנגישות ראיה בי"ס אבן סינא

 
 

עבור "שינויים והתאמות בבית ספר ₪  950,000חדש ע"ס  תב"ר: אישור 6סעיף 
 :מצ"ב התחייבות תקציבית חדשה. מימון: משרד החינוך". יסודי אלג'זאלי

 
הגשנו בקשה עבור שני בתי ספר. אחרי שקיבלנו  מר וליד מג'אדלה, מנהל מחלקת חינוך בעירייה:

הודיעו לנו על הקפאת האישור  ,תקציבבעקבות צמצום ס אלשאפעי, אישור עבור בי"ס אלגזאלי ובי"
 אלשאפעי והבטיחו שזה יהיה בשנה הבאה.בי"ס של 

 
שינויים והתאמות בבית עבור "₪  950,000תב"ר חדש ע"ס אישור  מר ראיד דקה, ראש העירייה:

 . אני מעלה להצבעה:מימון: משרד החינוך. "ספר יסודי אלג'זאלי
 

 (.14: כל חברי המועצה )בעד
 : אין.נגד

 : אין.נמנע
 

שינויים עבור "₪  950,000תב"ר חדש ע"ס לאשר מועצת העירייה החליטה פה אחד  החלטה:
 .מימון: משרד החינוך. "והתאמות בבית ספר יסודי אלג'זאלי

 
"בניית גני ילדים אום  375  מס' לתב"ר₪  401,609הגדלה בסך : אישור 7סעיף 

הגדלה . ₪ 3,921,707מקורי  תקציב תב"ר אלוואוויאת ב'" כמפורט להלן:
: ןמימו. ₪ 4,323,316 תקציב מעודכן. )תשתיות היקפיות( ₪ 401,609 הנ"ל

 :מצ"ב התחייבות חדשה עבור תשתיות היקפיות. משרד החינוך
 

 בתי הספר בנויים. נותרו השלמות. מר ראיד דקה, ראש העירייה:
 

 תשתיות היקפיות. ,זו תוספת בגין שיפוע מר וליד מג'אדלה, מנהל מחלקת חינוך בעירייה:
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בניית גני ילדים " 375  מס' לתב"ר₪  401,609הגדלה בסך אישור  מר ראיד דקה, ראש העירייה:

 ₪ 401,609הגדלה הנ"ל . ₪ 3,921,707 תקציב תב"ר מקורי " כמפורט להלן:אום אלוואוויאת ב'
 . אני מעלה להצבעה:משרד החינוך :ןמימו. ₪ 4,323,316תקציב מעודכן . )תשתיות היקפיות(

 
 (.14: כל חברי המועצה )בעד
 : אין.נגד

 : אין.נמנע
 

בניית " 375  מס' לתב"ר₪  401,609הגדלה בסך  לאשרמועצת העירייה החליטה פה אחד  החלטה:
הגדלה הנ"ל . ₪ 3,921,707תקציב תב"ר מקורי  " כמפורט להלן: גני ילדים אום אלוואוויאת ב'

 .: משרד החינוךןמימו. ₪ 4,323,316 תקציב מעודכן. )תשתיות היקפיות( ₪ 401,609
 

עבור "סל רשות לביצוע קולות ₪  272,600תב"ר חדש ע"ס : אישור 8סעיף 
 111,800 מרחבי הכלה 2 פירוט התקציב הנ"ל:. במוסדות חינוך" 2020קוראים 

. משרד החינוךמימון: . ₪ 82,300 מתקני כושר גופני. ₪ 78,500 גן חדשני. ₪
 :מצ"ב התחייבות תקציבית

 
כמו בכל שנה נותרו במשרד החינוך עודפי תקציב.  מר וליד מג'אדלה, מנהל מחלקת חינוך בעירייה:

ט"ב(, גן חדשני וכן מתקן כושר ח –הגשנו בקשות עבור שני מרחבי הכלה )אבן סינא ואבן אלהייתם 
 תיכון(. קיבלנו אישור. –אלאנדלוס )
 

סל רשות לביצוע קולות עבור "₪  272,600תב"ר חדש ע"ס אישור  דקה, ראש העירייה:מר ראיד 
 78,500 גן חדשני. ₪ 111,800 מרחבי הכלה 2: פירוט התקציב הנ"ל. "במוסדות חינוך 2020קוראים 

 . אני מעלה להצבעה: מימון: משרד החינוך. ₪ 82,300 מתקני כושר גופני. ₪
 

 (.14: כל חברי המועצה )בעד
 : אין.נגד

 : אין.נמנע
 

סל רשות עבור "₪  272,600תב"ר חדש ע"ס  לאשרמועצת העירייה החליטה פה אחד  החלטה:
גן . ₪ 111,800 מרחבי הכלה 2: פירוט התקציב הנ"ל. "במוסדות חינוך 2020לביצוע קולות קוראים 

 .מימון: משרד החינוך. ₪ 82,300 מתקני כושר גופני. ₪ 78,500 חדשני
 

 )בשלב זה מר וליד מג'אדלה, עזב את הישיבה(.
 
 

עבור "סלילת כבישים". מקור ₪  1,100,000: אישור תב"ר חדש ע"ס 9סעיף 
 כרטסת גזברות וכן מפרט עבודות: –קרן להיטל השבחה. מצ"ב  –מימון 

 
לה. ו. אנו מודים לתושבים על שיתוף הפעוצנפר 73 -ו 50כבישים מס'  מר ראיד דקה, ראש העירייה:

 תאגיד מי עירון כבר עובד על חיבור הבתים לביוב. 
 

 (.19:13שעה ה)בשלב זה נכנס לאולם מהנדס העירייה, 
 

ס תקציב להמשך העבודות בכבישים. השכונה סבלה הרבה שנים. ויג מר ראיד דקה, ראש העירייה:
 יש קווי מים מעל לפני הכביש.

 
 זו שכונה נשכחת. מר מחמוד מג'אדלה, ח"מ:
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אישור אני מעלה להצבעה  נכון. חייבים השלמות והמשך העבודה. מר ראיד דקה, ראש העירייה:

אני מעלה  קרן להיטל השבחה. –מקור מימון  ".סלילת כבישיםעבור "₪  1,100,000תב"ר חדש ע"ס 
 להצבעה:

 
 (.14: כל חברי המועצה )בעד
 : אין.נגד

 : אין.נמנע
 

סלילת עבור "₪  1,100,000תב"ר חדש ע"ס  לאשרמועצת העירייה החליטה פה אחד  החלטה:
 קרן להיטל השבחה. –מקור מימון  ".כבישים

 
 –. מצ"ב 2, תיקון מספר 2021: דיון בתיקון תקציב העירייה לשנת 10סעיף 

 וכן התיקון המוצע: 6.10.2021פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 
 

ועדת הכספים מתכנסת פעמיים בשנה. פעם ראשונה לדיון  :ראש העירייהסגן ענבוסי, מר בכר 
בתקציב השנתי ופעם שניה לצורך התאמות ותיקון תקציב לפי הצורך. מדובר בתיקון תקציב בסכום 

 שלחנו פרוטוקול ותיקון. .אושרו תוספות לגזם, תאורת רחובות, ועדת הדת₪.  1,900,000של 
 

מתכוונים  .מודה לראש העירייה על שיתוף הפעולה ובמיוחד עם ועדת הדת ד"ר אחמד קעדאן, ח"מ:
 להכשיר מקומות תפילה בכל בתי הספר. זה ישמש לתפילה וכן ללימוד מעשי בשיעורי דת.

 
יש  –ימים. יש לי מספר הערות. מחלקת הנדסה  3קיבלתי החומר לפני  פרך, ח"מ:-מר עאדל אבו

 הפחתה בתקציב.
 

פרסמנו מכרזים כמה פעמים לתפקידים בהנדסה. אין מועמדים. יש  ש העירייה:מר ראיד דקה, רא
 התאמה. הגשנו בקשה למשרד הפנים. –קושי בגיוס עובדים. ההפחתה היא בשכר 

 
 450 -שכר מנהל מחלקת שפ"ע עלה ל₪. אלף  100מחלקת שפ"ע. מינוס  פרך, ח"מ:-מר עאדל אבו

 ₪.אלף 
 

 הכניסו משרות חדשות ברישוי עסקים. .נוי בשכרשי אין מר ראיד דקה, ראש העירייה:
 

עובדים.  4ברישוי עסקים. היום יש  ותיש משרות חדש מר מוחמד מג'אדלאוי, מ"מ ראש העירייה:
 .בעבר היה עובד אחד

 
 עיר ללא אלימות. פרך, ח"מ:-מר עאדל אבו

 
 תקציב המדינה. רי אישורחהפרויקט הופסק בכל הארץ. יחזור א מר ראיד דקה, ראש העירייה:

 
₪. אלף  100ויש תוספת ₪ אלף  350ילד בקהילה. קיים תקציב בטיפול  פרך, ח"מ:-מר עאדל אבו

 ₪.אלף  950היה  2019 -ב
 

 תקציבים שהעירייה מקבלת מהמדינה. זה לא העירייה. האל מר ראיד דקה, ראש העירייה:
 

 ₪.מליון  2 -בי"ס אבן אלהייתם. תוספת שכר כ פרך, ח"מ:-מר עאדל אבו
 

שגים, עבור כל יזה פרס שבית הספר קיבל ממשרד החינוך, פרס ה מר ראיד דקה, ראש העירייה:
 מורה ומורה.

 
בסעיף  –לבקשת ראש העירייה נבקש לעשות תיקון אחד נוסף  מוך, גזבר העירייה:-רו"ח עפיף אבו

₪ אלף  335כום של השתתפת בתב"רים" יש עודף תקציבי. נעביר מסעיף זה ס –"הוצאות מיוחדות 
 פיתוח".  –לסעיף "הוצאות מיוחדות 
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כפי שצורף , 2021תיקון תקציב העירייה לשנת  אני מעלה להצבעה מר ראיד דקה, ראש העירייה:

 :לזימון הישיבה בתיקון הנוסף עליו דיבר גזבר העירייה
 

 (.14: כל חברי המועצה )בעד
 : אין.נגד

 : אין.נמנע
 

, תיקון מספר 2021העירייה לשנת תיקון תקציב לאשר מועצת העירייה החליטה פה אחד  החלטה:
 , כאמור בהצעת ראש העיריה.2
 

לאחר שתם הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה, אני מכריז  מר ראיד דקה, ראש העירייה:
 (.19:26)על נעילת הישיבה 

 
 

 


