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 31/33/31פרוטוקול ועדת תשתיות מתאריך

 נוכחים:  

 יו"ר הועדה –מר מרזוק קדור  .1

 חבר הועדה –מר חסיב והבה  .2

 חבר הועדה –מר סאאד חלבי  .3

 חבר הועדה –מר עטאללה דקסה  .4

 מהנדסת המועצה –גב' נסרין דקסה  .5

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דאהש חלבי  .6

 חסיב והבה :

 הזמנה לא נכתבה בצורה מלאה, לא הוזמנתי לסיור , גם סאאד לא הוזמן

 

 מרזוק קדור:

 רואים בחומרה רבה שגזבר המועצה לא הופיע בועדה.

 מבקש לקבל עדכון לגבי נושאים שהיו בועדה קודמת

 פיקוח על הפרויקטים .לנושא ראשון: דברנו בקשר 

 

 נסרין דקסה:

 בחירת המפקח נעשית לפי הצעות מחיר.. הפיקוח נעשה לפי פרויקטים 

 

 מרזוק קדור:

 ן רמזי זידאן.ב, כביש ענעאני בעד שיהיה משרד פיקוח , היו המלצות לגבי מספר כבישים , אלרנדה  שלב ב' ', סק

 

 סאאד חלבי:

 ענאן זידאן , התקבלו הצעות מחיר מספקים.לגבי כביש 

 

 נסרין דקסה:

 קבלת הצעות בשלב הראשון זה רק בשביל הכנת אומדן , כדי להעריך את השתתפות המועצה.

 

 מרזוק קדור:

 הרשות לא מאמצת את ההצעות שלהם, ועדת השלושה מחליטה לפי המחיר,  ההצעות בהתחלה הן כלי לבניית אומדן.

 

 נסרין דקסה:

 .יש דירוג לכבישים האם

 

 מרזוק קדור:

 גם הבטיחות חשובה.,הדירוג לפי השתתפות השכנים 
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 נסרין דקסה:

אלש"ח, המועצה גם תשתתף אבל הכביש  300זה אולי עד התושבים יגייסו סכום נמוך מ₪ , במליון   עבודה בכביש סקעב מוערכת

 לא יהיה במתכונת שהשכנים רוצים.

 

 מרזוק קדור:

 אחד מבחינה בטיחותית. 'מדורג מסכביש סקעב 

 

 נסרין דקסה:

 .25%עד  ע"פ חוק העזר , המועצה יכולה להשתתף

 

 מרזוק קדור:

העבודה לפי הנוהלים והכללים ברשות.  דברנו על הקיר של יוסף רמאח, המועצה הקודמת הרסה לו מסלעה והקבלן לא החזיר את 

 המצב לקדמתו.

 

 נסרין דקסה:

 לקדמותו, עוד לא קבלתי חומר לגבי העבודה שם.המצב הפיצוי הוא עד החזרת 

 

 מרזוק קדור:

דברנו על הבורות בכבישים והחזרת המצב לקדמותו, עדואן אמר שלגבי עבודות שבר צריך לעשות תיקון באופן מיידי בלי קשר 

 לתקציב .

 

 נסרין דקסה:

הזמנתי משאית מצעים שתספיק למספר חודשים צריך קבלן בית עם מסגרת מסויימת,   אלש"ח. 180תקציב התחזוקה שנשאר הוא 

 וכשיש בור, צריך לתקן תוך יום.

 

 עטאללה דקסה:

 אם מביאים מצעים במשאית גדולה, זה מביא לחסכון של אלפי שקלים.

 

 סאאד חלבי:

 יונס בסיס עשה עבודת חפירה ליד ביתו, האם זה מתואם עם המועצה.

 

 דקסה:נסרין 

 יונס תיאם את התוכנית איתי והבטיח שהוא מחזיר את המצב לקדמותו.

 

 מרזוק קדור:

בורות, נושא חיבורי הבתים שאין להם מענה, צריך להודיע למתנגדים,  7אני ממבקש שקבלן התחזוקה יתקן את הבורות , בערך 

 ולהתחיל לעבוד, להשתמש בסמכויות של הרשות ולפעול בהתאם.

 

 נסרין דקסה:

 לקיום מקור מימון לביצוע העבודה. בסמיכותצריך להודיע אבל 

 

 סאאד חלבי:

 צריך כבר להוציא מכתבים.

 

 נסרין דקסה:

 אני מעבירה מכתב לסועאד ומפרטת את שלבי הפתרון, סועאד תענה לאלה שהתלוננו .
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 מרזוק קדור:

 מזי שכיב וסאמי קראחלק מהמתלוננים מוכנים לשלם את כל העלות כמו נגאח חסון, גם אצל ר

 

 חסיב והבה:

 האם יש תשובה לגבי הביוב בדליה צעירה .

 

 נסרין דקסה:

 חת.שם משאבת ביוב איש , וה קו ביוב עם שיפוע הפוךליה צעירה נעשבד

 

 מרזוק קדור:

 בשכונת ח'לת עלי.מטופלים שני מפגעים בטיחותיים ליד שפיק בדריה, וגם בשכונת אלרנדה ליד פואז שאהין, האם התקדם הנושא 

 

 נסרין דקסה:

 היות והרשות לא מתחזקת מכון קדם טיפול אז מינהלת הביוב לא מזרימה כסף.

 

 מרזוק קדור:

 בשכ' ח'לת עלי , זכה הקבלן והוא לא קיים את כל סעיפי העבודה.

 

 נסרין דקסה:

 ם  קבלן אחר.ממשיכים עואחר כך מהמנהלת הצהיר שמסיימים את העבודה עם הקבלן הקודם  ייראזג'

 

 חסיב והבה:

 מה עשתה  הרשות במשך שנה כדי לפתור את הבעיה.

 

 קדור: מרזוק

באופן אישי, מתכנן הפרוייקט לא אישר את העבודה, אבל המנהלת העבירה אם הרשות לא תעשה תביעה משפטית , אז אעשה את זה 

 כספים.

 

 ן דקסה:נסרי

 הנהלת המועצה צריכה להחליט על הגשת התביעה.

 

 מרזוק קדור:

 של משרד התחבורה התחיל לעבוד בשכונת ח'לת עלי. הקבלן

 

 נסרין דקסה:

 ות את כל הקולטנים, תיעשה גם עבודות אספלט.הקבלן התחיל לנקמכרז התחזוקה יצא לפועל ו

 

 סאאד חלבי:

 יונס בסיס ישנו מפגע.מים ליד חת חסון, היתה תלונה גם לגבי קו היתה פניה לעשות כיכר אספלט ליד בית תפילה של משפ

 

 :מרזוק קדור

 צריך להקטין את שטח האספלט בבית קברות.

 

 נסרין דקסה:

 מכרז שיפוץ המועצה נמצא אצל הקבלנים.
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 חסיב והבה:

 סאות שבאולם.יאושר תב"ר לשיפוץ מרכז תרבות, מבקש להחליף את הכ

 

 סאאד חלבי:

 בעית תאורה בשוק.

 

 :נסרין דקסה

 בזה, יש הזמנה חדשה.הקבלן שבאיטה יטפל 

 

 מרזוק קדור:

 אולם ספורט ליד בי"ס למדעים.

 

 נסרין דקסה:

מתכוונים תוך שבועיים להתחיל את העבודה, התחלנו בעבודות ללא קבלת אישורים, בנין הרווחה יכנס לדיון בועדת התכנון ביום 

 ראשון.

 

 מרזוק קדור:

ל כל שמשרד מהנדסים שיעשו בדיקות  שכורלראש המועצה שצריך להמלצנו שהרשות תבדוק פרויקטים מהעבר , צריך להזכיר 

 העבודות .

 

 נסרין דקסה:

שנים הוא חייב לעשות את  10בי"ס א' נשלח בירור לקבלן , המשכ"ל הוציא בודק מטעמו, לגבי האולם , יש אחריות לקבלן למשך 

 התיקונים.

 

 מרזוק קדור:

 האם הוחלפו המזגנים בבי"ס חדשני .

 

 סה:נסרין דק

 בישיבת המסירה שהיתה , נקבע שהקבלן לוקח אחריות על החלפת המזגנים.

 

 

 

 

 מ"מ מזכיר המועצה -רשם: דאהש חלבי 

                      

 

 

 העתק: 

 ראש המועצה –מרפיק חלבי  -

  כל הנוכחים   -

 

 

 

 

 

          



 

 

 03303דלית אל כרמל ,  Dalietelcarmel@gmail.com 2000031-30 –פקס  2031038-30 לפון ט

 المجلس المحلي دالية الكرمل

 מקומית דלית אל כרמל מועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


