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פרוטוכול מליאת המועצה מס 2/2017
מיום 19/2/2017
נוכחים:
מר דבאח אחמד-ראש הרשות
עו"ד נסר סנעאללה-סגן ראש הרשות
מר אסדי רבאח -חבר המועצה
מר מוחמד נעים עומר-חבר המועצה
מר מוחמד מוסא-משנה לראש הרשות
עו"ד עותמאן חאלד -חבר המועצה
מר חרמה אחמד-חבר המועצה
מר נמר חוסין-חבר המועצה
מר עלי חמייד אסדי-חבר המועצה
עו"ד סאלחה מונגי-חבר המועצה
עובדי הרשות
רו"ח אסדי יוסף-מזכיר גזבר
עו"סנעאללה בלאל-עוזר ראש הרשות
עו"ד נעמה חליל-יועץ משפטי
רו"ח דבאח עלי-פרויקטור תוכנית כלכלית

נושאי הדיון
 .1المصادقه على محضر جلسة  -.1/2017מאושר פה אחד
 .2المصادقه ,מגרש ספוורט סנטטי עלות  615אלף ש"ח מימון טוטו ווינר -מאשור פה אחד
 .3المصادقه على توصيات لجنة الدعم ( תמיכות).מלגות סטודנטים הן של המועצה והן המשותפות עם
מפעל הפייס-מאושר פה אחד
 .4אישור עבודה נוספת למורי תיכון -.המליאה לא מאשרת העסקת שום עובד מעל  113%בכל
מקומות העבודה.ממחמוד עומר יוזמן עם מנהל מחלקת החינוך לישיבה הבאה להבהרת העניין.
 .5אישור התוספת לקבלן האשפה עבור החודשים יוני-סםפטמבר  -2016מאשור פה אחד תוספת
של  50אלף  ₪עבור כל התקופה יוני ספטמבר .2016
.6העסקת מדריך מוגניות חט"ב ישנה ע"ש פיאד אסדי שתי שעות נוספות מעל מה שמאושר ע"י
משרד הבטחון פנים לאור חיוניות העניין -מאשור פה אחד
.7העסקת מקדם פרויקטים מר יוסף סעד כעזרה למהנדס הרשות-
חבר המועצה נמר חוסין שואל כמה שעות יעבוד כל יום
עו"ד עותמאן שואל מה המומחיות והכישרונות של יוסף ולמה לא למנות מהנדס נוסף.
נמר חוסין אם הכוונה עזרה למהנדס שעוזר ראש הרשות עו"ד בלאל סנעאללה יעשה זאת.
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נסר סנעאללה-אם העניין יקדם העבודה במחלקת ההנדסה אין לי בעייה במינוי זמני לשלושה
חודשים,בתקופה זו יפורסם מכרז חיצוני
החלטה :מאושר ברוב קולות מינוי שלושה חודשים שכר חודשי שמונה אלף  ₪מתנגדים עו"ד
חאלד עותמאן ונמר חוסין

 . 8חברי המועצה מר עלי חמייד אסדי ורבאח אסדי אבו בלאל מעלים לדיון עניין בקשת
משפחת מחמד אבו זיד לפתיחת בית ספר כאמור בסעיף  20בפרוטוכול מס  ,1/2017מר רבאח
אסדי ועלי חמייד מזכירים שבדיון הקודם שניהם וחלק מחברי המועצה היו בדיעה שכל עוד
הבית הספר ש בכוונת משפחת אבו זיד לפתוח לא יפגע בבית הספר התיכון שקיים כרגע אין בעניין
ניגוד עניינים וניתן לאשר למשפחה זאת .ראש המועצה הבטיח לבדוק שוב ולזמן לדיון הבא
מנהל החינוך מר חמד מוסא ומנהל בית הספר התיכון מר עומר מחמוד לשמוע את דעתם במקביל
על משפחת אבו זיד להגיש בקשה מנומקת בעניין .

דבאח אחמד-ראש הרשות

רשם  :יוסף אסדי מזכיר גזבר
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