פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  2/21שהתקיימה ביום שלישי בתאריך 16.3.21בשעה
 19:30בבניין המועצה
נוכחים :
 - 1מר מוניר חמודה  :ראש המועצה
 -2מר נאסר נוגידאת  :סגן וממלא מקום ראש המועצה
 -3מר ראיק נוגידאת  :סגן ראש המועצה
 -4מר בהגאת דלאשה  :חבר מועצת הרשות
 -5מר כמאל חמודה  :חבר מועצת הרשות
 -6מר מוחמד מוראד  :חבר מועצת הרשות
 -7מר מוחמד מוסא  :חבר מועצת הרשות
 -8מר סמיר סולימאן  :חבר מועצת הרשות
 -9מר ראפע נוגידאת  :חבר מועצת הרשות
נעדרים :
 -1מר ראיד פוקרא  :חבר מועצת הרשות
משתתפים :
 -1מר מרואן דלאשה  :גזבר הרשות
 -2עו"ד מרואן טאהא  :יועץ משפטי
 -3עו"ד רימונדה סולימאן  :מבקרת פנים
 -4גב' סוריה נוגידאת  :יועצת לקידום מעמד האישה
 -5גב' גנית חמודה  :מנהלת יחידת מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי
על סדר היום :

 -1הודעות ראש המועצה
הודעות ראש המועצה
מוניר חמודה  :ראש המועצה
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ראש המועצה ברך את הנוכחים ופתח את הישיבה ביום הניקיון שהתקיים ביום שני בתאריך
 15.3.21בשיתוף עם המרכז הקהילתי במהלך היום התקיים מבצעי ניקיון על ידי תלמידי בתי
הספר ותנועות הנוער בכפר  ,יחידת מתנדבים  ,מועדון קשישים שתרמו לארוחה לכל המשתתפים
ביום הניקיון .
יום הניקיון נועד להעלות את מודעות הציבור לשמירה על הניקיון בשטחים הפתוחים והציבוריים
ותושבי הכפר התבקשו קודם להוציא את כל הפסולת או כל דבר לזריקה ולהשים ליד הכביש .
נושא אחר במאבק בנגיף הקורונה לפי רמת התחלואה בכפר הוגדרנו כישוב אדום על פי תכנית
הרמזור רק לפני יומיים חזרנו לאזור כתום  ,אני מבקש מכם כחברי מועצה לעזור לנו בנושא זה
על מנת להוריד מס' החולים  ,כפר בועיינה נוגידאת ועוד  12אזורים שעדיין מוגדרים כאזורים
אדומים  ,כולנו יודעים שמגפת הקורונה השפיעה על מערכת החינוך בכפר  ,סגירת בתי ספר
משפיעה באופן שלילי על התלמידים והמשפחות  ,ונתגלתה הרבה תופעות אצל תלמידים שלא היו
קודם.
ביום חמישי אנחנו כמועצה רוצים להשתתף בהפגנה למען תושבי נגב  ,ההפגנה נבעה מכמה
משברים אם זה כלכלי ,הריסת בתים וכו'  ,יש אוטובוס שיוצא מהכפר ,אתם מוזמנים להשתתף
כחברי מועצה לתמוך בתושבי נגב  ,מה שהם מבקשים לחיות כמו אנשים אחרים לא יותר .
מוחמד מוראד  :חבר מועצה
לגבי תחום של החינוך  ,אין השתתפות של חברי מועצה בכל עניין החינוך  ,הרבה דברים אנחנו לא
מודעים להם .
בהגאת דלאשה  :חבר מועצה
לגבי יום הניקיון והישיבה שהיתה בעניין זה  ,צריך להזמין לישיבה קודם ולא באותו יום או
באותה שעה .

מוניר חמודה  :ראש המועצה
לגבי החינוך  ,אתם יודעים שבגלל משבר הקורונה  ,בתי ספר יום פתוחים ויום אחרי סגורים ,
חבר מועצה צריך ליזום לקיום ישיבות בעניין החינוך  ,אני מאוד משמח אותי שאתם תשתתפו
בכל דבר ,טקס ,פעילות וזה יעזור לי כראש מועצה .
מוחמד מוראד  :חבר מועצה
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יש לנו הרגשה  ,שאתם לא רוצים שוועדות המועצה תפעול  ,הלכנו לבתי ספר גם אני וגם מוחמד
מוסא אבל שום דבר לא השתנה או השתפר .
מוניר חמודה  :ראש המועצה
כל בית ספר מקבל כל חודש בסביבות  , ₪ 13,000תפקידו של חבר מועצה לשרת את הקהל או
הכפר ולא לחפש תקציב לבתי ספר  ,אין בעיית תקציבים בבתי ספר.
מוחמד מוסא  :חבר מועצה
אני מרגיש עצמי קטן בעיני מנהלי בתי ספר וגנים .
מוחמד מוראד  :חבר מועצה
אם אנחנו רוצים לקדם חינוך  ,אתם כרשות צריכים להגדיל תקציב החינוך .
מוניר חמודה  :ראש המועצה
כפי שאמרתי קודם אין בעיית תקציבים בבתי ספר .
מוחמד מוסא  :חבר מועצה
בגלל משבר הקורונה  ,היום יש פער מבחינה לימודית בהשוואה לתקופה שלפני הקורונה  ,האם יש
תכנית  ,האם משהו אחראי .
מוניר חמודה  :ראש המועצה
בוודאי לכל בתי ספר יש את התכנית ויש שעות תגבור  ,אני מציע שחברי ועדת החינוך תיזום
ישיבה עם שאפע נוגידאת מנהל מחלקת החינוך ועם מנהלי בתי ספר ותדונו בעניין הזה .
מוחמד מוסא  :חבר מועצה
אני מבקש להוסיף אותי כחבר בוועדת החינוך .
החלטה  :הוחלט להוסיף מוחמד מוסא כחבר בוועדת החינוך .
נקבע גם סיור לבתי ספר בתאריך  28.3.21בשעה  9:00בבוקר .
ראפע נוגידאת  :חבר מועצה
לגבי בית ספר אלזיתון  ,היתה שאלה האם בית הספר עומד בפני רעידת אדמה  ,ויש דוח שצוין בו
שבית הספר לא עומד בפני רעידת אדמה .
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מוניר חמודה  :ראש המועצה
הוחלט לעשות תכנית חיזוק לבית הספר  ,החלטה זו לעשות תכנית חיזוק ולא הריסת בית הספר
התקבלה מטעם משרד החינוך .
נאסר נוגידאת  :סגן וממלא מקום ראש המועצה
איך הגענו להחלטה של תכנית חיזוק  ,משרד החינוך שלח בודקים ולפי הבדיקות החליטו לעשות
תכנית חיזוק ולא הריסת בית הספר.
ראפע נוגידאת  :חבר מועצה
החלטה זו לא מקובלת בכלל על ההורים והם רוצים להתנגד ואנחנו יוצאים למאבק עם משרד
החינוך .
מוניר חמודה  :ראש המועצה
משרד החינוך שלח בודקים ומהנדסים  ,אם ההורים יוצאים למאבק עם משרד החינוך אנחנו
נתמוך בהם ובכל עניין שהוא לטובת התלמידים.
רשם פרוטוקול  :מנאל דלאשה

מנאל דלאשה
מוניר חמודה ראש המועצה

