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 2021/02/07ן ימן המנילא ש פרוטוקול מישיבה
 18:00בשעה  15/07/2021 ראשוןשהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה
 נוכחים  משתתפים

 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס  ראש המועצה מר מודר יונס
 מהנדס המועצה מר מחמוד עיסא  חבר מועצה מלחם מר כמאל

 עוזר ראש המועצה מר נואף דעייף  חבר מועצה יונס מוחמדמר 
    חבר מועצה מר מואנס וישאחי
  נעדרו  חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה
 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה  חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי

 חבר מועצה נאיל אבו רימהמר   סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד
 חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל  חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

 גזבר המועצה מר איחסאן כעביה  מ"מ ראש המועצה מר מחמוד כבהא
 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   חבר מועצה מר בלאל עקל

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  חבר מועצה מסעוד עטאמר 
     
 

 :סדר היוםעל 

 -מקורות המימון₪.  1,249,500, ע"ס 2021פתיחת תב"ר חדש, שיפוצי קיץ אישור  .1
 ₪. 284,500וקרן עודפי תב"רים בסך של ₪,  965,000מפעל הפיס בסך של 

 

 2021/02/07מן המנין לא אסלאם עלאייקום. אני פותח את הישיבה ש מודר
 18:20בשעה: 

מקורות ₪.  1,249,500, ע"ס 2021פתיחת תב"ר חדש, שיפוצי קיץ אישור  1עיף ס
וקרן עודפי תב"רים בסך של ₪,  965,000פעל הפיס בסך של מ -המימון

284,500 ₪. 
 יו שיפוציםהי לא -עד היום. אם לא היה מניןלמה  חסיב
. אני סומך על חברי המועצה מודר  שהם מספיק אחרים.
. מה 2021ברואר מחודש פ פנינו למתכנן מוחמד אבו וסל -לגופו של ענין מודר

. (לא ברור לאן פנינו) המקיף של ערהתיכון, וגם  זה תהליך חידוש -כביעש
, היתה גם בעיה מימון לשיפוצים בנוסף נושא התקציב, עד שמצאנו

 פרש. -שהעובד האחראי אלירן
ח. היו אלש" 60מעל  -היו שתי הבעיות. בהתחלה היתה מגבלת מינימלית מחמוד

"ח. אלש 160מעל  -אלש"ח. ואז השתנו הקריטריונים 350בתי ספר מעל 
האומדנים היו בסכומים מאוד גבוהים. נאלצנו לערוך תיקונים כדי לעבוד 

 במגבלת.
לא יממנו. מפעל הפיס ו -שנים 10היו גם בתי ספר שהגיל שלהם מתחת  

ואז היינו חייבים למצוא מקורות מימון כדי לממן את בתי הספר שמפעל 
 מליון 2.2הפיס לא מממן. תקציב 

 מאיפה לממן את התקציב.  
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נושא עבר למחלקת השפ"ע. אני ליוויתי את ה -עם כניסת מנהלת שפ"ע 
לנסות להתאים אותם  ייתי חייב לשבת על האומדנים כדיההמחלקה. ולכן 

 ר העדיפות וגם למגבלת התקציביות וגם לנוהל מפעל הפיס.לסד
די לגשת למכרז. גם מבקש שחברי המועצה יפנו כ -אנחנו עניינו קבלנים 

 קבלנים
 א יספיקו לסיים את העבודות.ל -תחילת אוגוסטאבל אם יתחילו ב מואנס
 הקבלן שייכנס חייב לסיים את העבודות לפני תחילת שנת הלימודים. מחמוד

מציע לדחות את ביצוע העבודות יבוצעו בלחץ, ובאיכות לא טובה. אני  לואיי
 תובודהע

 -עדין פועלים י ספר של החופשבת -תי הספר עדיין פועליםב -מילא מחמוד
  והילדים נמצאים בבתי הספר דבר שיקשה על ביצוע עבודות השיפוצים

בתי הספר  בטיחותיים, שאתה לא יכול לפתוח אתה את המפגעיםוגם יש  
 בלי תיקון מפגעי הבטיחות.

 המפקח הוא אותו המתכנן  מחמוד
 חודש פברוארמ -סמכנו את המתכנן מוחמד אבו ואסלה -כפי שאמרנו 
עברו כמה גירסאות. המכרז לא יצא לפועל עד והיו גבוהים  -האומדנים 

 שתסתיים שנת הלימודים
בעיה של  תמיד יש להם -ר אלסלאםלמשל בית ספ -יש בעיות נקודתיות 

על ש -גלל הגינה ההידראוליתב -רטיבות ודליפות. לפי חוות דעת המהנדס
.הגג.  .  עד שישבנו עם בית הספר והגענו לסיכום, לא יכולנו.

  -אם יהיה אישור של המקיף מואנס
יטום על הפלנו את הא -ולארייםסגגות  -יש כמה פרויקטים בבתי ספר מחמוד

.  קבלני הגגות הסולאריים כדי לחסוך בהוצאות.
.א -בהיעדר תקציב מספיק   נחנו אבודים. אנחנו ישבנו וקיצצנו..
 .  כל הזמן, חושבים איך לחסוך מהמועצה.
 ₪. וד חצי מליון בע -בית ספר טאהא חוסין 

 התייחסות בענין השאילתאהקודם כל תודה על  כמאל
אם כל הכספים נוצלו או שאנחנו סתם ה -אני רוצה תשובה בענין 

 מאשרים
 מליון. 5אני הכנתי אומדן בסך של  מחמוד
 אם התקציב יבוצע בבית הספר.ה -אלש"ח 350שמת  כמאל
  ינוצל ליעדו.. כי התקציב -אני מצהיר מודר
. -כמאל בלאל  דיבר כבר בשני נושאים שהתכוונתי לדבר עליהם.
 אני חייב שתי מילים לזכות העובדים. יש שיח וביקורת על עובדי המועצה מודר
 אני מדבר על פיקוח על קבלנים בלאל
.י -בסוף מודר .  ש ביקורת על העובדים. מי עושה מכרז? אני נתתי את ההנחיה.

מועצה מקומית עושה את הפיקוח הכי טוב. היה מכרז של חצי מליון. ואז  
בטיחות. בגלל מגבלות תקציביות. במקום לבנות בוצעו רק תיקון מפגעי 

 מוסדות..
אני מבקש לא לדבר בעמימות ונגד עובדי המועצה. המכרז שיבוצע יבוצע  

ם חובה. מהנדס המועצה יבקש ה -במדויק. כי התיקונים שקבע המהנדס
. אני לפי הראיה שלי לתעדףהגיד שלא ולאני יכול  -ככה בתיכוןאת הס

 .. את עצמנושלא להלקות  נומזמין אות
 אני לא רואה שום בעיה בלעשות ביקורת  כמאל
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 אתם לא מפרגנים. אנחנו מדברים על הישגים מודר
 18:54יוצא מהאולם  מואנס
אני לא יודע לאן אתה לוקח את זה. אנחנו נציגי ציבור, וחובה עלי  בלאל

להעביר ולייצג את התושבים ולהעביר פניות תושבים. אנחנו אומרים 
למחמוד עיסא יישר כח. והנושא הוא לא פוליטי. אנחנו מועצה שמאשרים 

 תב"רים הכי הרבה...
 אלסהלה...מזבלה של עין בו בדרך כאיל -אני בדרך מהבית שלי למשרד 

 ני מכרזים של הגזם נפסלו ש -ויודע מה הקשיים אתה חבר ועדת מכרזים מודר
 מוחמד
 כבהא

.. החשבון לא יאושר אלא על ידי מהנדס  הכוונה שלו היא לפקח על הקבלן
 המועצה.. אולם הספורט בשלבי סיום, מרכז הפיס לאזרח ותיק. 

 שאישרתם והסטטוס רוואידא תעביר בהמשך את רשימת התב"רים מודר
 בתיק התכנון והבינויאני מחזיק  מחמוד

 -ייבים לבקר. בבית הספר אלמנארעארה, אתה ח -מרכז פיס לאזרח ותיק 
 המפקח לואיי מלחם. 

חכרוש, הייתי בבית ספר אלנהדה והייתי  -עם המפקחבעבר היו לי בעיות  
..  מצלם את הליקויים ומתעקש עד שביצעו את הכל.

הבניה באולם הספורט, הגיעו  כשהתחלנו את -הבעיה שאין לנו פרסום מחמוד
כי לא פרסמנו שאנחנו  אלינו תלונות שתל אלמרח בונה אולם חתונות

  בונים אולם התעמלות לעארה
ולוודא  -ן מה מהות הפרויקטחייבים להבי -אני לא נגד התב"רים כמאל

. לא באתי בטענות לאף עובד במועצה. לא  שהפרויקט נגמר עד הסוף.
 מקובלת עלי הגישה שלך כלפי חברי המועצה. יש לנו זכות. 

 נסתיים. יש טענה שעמארבר כהבנתי שהאולם  -אולם הספורט בעארה עאמר
הם קיבלו שוהם טוענים  -מפתחות של האולםבומשפחתו מחזיקים  יונס

 את התחזוקה של המבנה
השוטף וגם  -מסלולים יש לנו פרויקטים עתידיים וזה מבורך. יש שני בלאל

.. הילדים שלנו זכאים לשירות השוטף,  התכנון העתידי שדיברת עליו.
.  חלקם עובדים -וכאן אני חוזר לעובדי המועצה . ביושר וחלקם מזלזלים.

. .  כמו מהנדס המועצה ואני חושב שאכן צריך לחזק את המחלקה.
. אני אומר לחברי א -בקיצור חסיב . אנחנו  -המועצהני נפגעתי מהגישה שלך.

ה אשמת ז -מפנים את הטענות שלנו למודר. גם איפה שהעובדים טועים
 מודר.

עשבים,  -בישים והמדרכותיש בעיה שהכ -אני מסכים עם החבר בלאל טאלב
.פ -משתלבת ואבן סף מפורקים, המדרכה .  סולת ועשבים.

 אני מדבר על עובדי התחזוקה.  
..מה הם עושים -חזוקהתעובדי ה -מסכנים העובדים האלה מודר . . 

 עובדיםלתגבור ד שהם לא עובדים. תגיד שצריך אל תגי מחמוד
  

 .ברוב קולות. לואיי מסעוד מתנגדההצעה הועלתה להצבעה ואושרה 
  

    19:12הישיבה ננעלה בשעה 
 רוואידא יונס             מודר יונס             

 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה
 


