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.1אישור פרוטוקול ישיבה מס , 06/2017
נסר אבקש להעיר כי אני ואחמד אמרנו שלא מתנגדים להשרת עניין
ההשתתפות בהכנסות אך נושא עניין תיקון הגבולות ישאר על הפרק כפי
שאמרנו לאורך צכל הדרך צגם במכתבים ששלחנו למשרד הפנים בעניין
תיקון הגבולות והצורך בתיקון .
מאשר פה אחד תיקון ורישום הערותיו של עו"ד נסר סנעאללה .
.2אישור פרוטוקול מליאה ישיבה שלא מן מהמניין מס . 01/2017
מאושר פה אחד  .עדכון התקציב כאמור
 .1אשור תב"ר  250אלף  ₪ציוד וריהוט גני ילדים – מפעל פייס –מאושר פה אחד

 .2אשור תב"ר שיפוצים  200אלף  ₪חט"ב ישנה על שם פיאדאסדי
מפעל הפייס -מאושר פה אחד

-

 .3אשור תב"ר שיפוץ גני ילדים  150אלף מפעל הפייס–מאושר פה אחד
מפעל הפייס–מאושר פה אחד
 .4אשור תב"ר מחשבים תיכון  160אלף
 .5אשור ציוד רהוט תיכון  250אלף מפעל הפייס–
( )-נמר חוסין– מתנגד להשקעה בתיכון בסכומים גדולים כולל את שפוצים
חדר מורים  ,ומתנגד לריהוט בין  250אלף ₪
( )-מוחמד מוסא –מצטרף לדעתו של נמר חוסין מבקש לאשר רק  150אלף ₪
אין צורך לשריון סכום כל כך גדול לריהוט חדר מורים .
אחמד דבאח  :אחרי שמיעת חברי המועצה מציע לאשר  150אלף ₪
במקום  250אלף ₪

מאושר פה אחד
 .6אשור עבודה נוספת – יועץ משפטי עו"ד נעמה חליל –
היועץ המשפטי מועסק ב  % 50משרה מבקש לאשר ליועץ המשפטי עבודה
נוספת בפנדי הפעלות בע"מ וכעצמאי במשרדו הפרטי כפי שהצהיר בתצהיר
שהועבר לחברי המליאה מאושר פה אחד כל עוד אין ניגוד עניינים בין
עבודתו הפרטית של היועץ המשפטי לבין עבודתו במועצה כיועץ משפטי .
מאושר פה אחד .
 .7עדכון ועדת רכש – מאושר יועץ משפטי  ,גזבר  ,מנהל מחלקה עד ₪ 10000
ללא צורך בזימון ועדת המכרזים .
 .8אשור תב"ר מיגון ושיפוץ מבנה בית הקשים

 450אלף – ₪מאושר פה

אחד

 .9תכנית מפורטת – חסן כמאל דבאח תוכנית מפורטת מס 260-0530923
חלקה  42/18814המועצה אינה מתנגדת לתוכנית הנ"ל לשינוי תוואי דרך
בחלקות  42ו  43בגוש  18814בדיר אל אסד ,המועצה הינה היוזמת של
התוכנית והעלויות על חשבון דבאח חסן כמאל .בתנאי שאין התנגדות של
השכנים לתוכנית המוגשת  .התוכנית יועברו לשכנים ע"י מר חסן דבאח
ויחתמו עליהם .

 .10אישור חוק עזר פנוי אשפה תשע"ז – 2012מאושר נוסח מיום 30/06/2017
מאושר הנוסח לשליחה למשרד הפנים ומשרד המשפטים לפרסום ברשומות
.
 .11ויסאם עומר – דירוג בכירים :מאושר דירוג בכירים עד  40%מותנה בקיום
תציב ובאישור משרד הפנים ומשרד האוצר  ,במידה ואין כיסוי תקציבי
האישור יכנס לתוקף רק בתחילת השנה הבאה עם תקצוב ההעלאה .
נמר  :אני מבקש להביא בפני המליאה תלושי משכורות כל הפקידים
במועצה לפי הצעת מוחמד
מוסא ולאשר לכל מי שמגיע לו תוספת  ,הכל ע"פ אישור משרד הפנים
ומשרד האוצר .מאושר פה אחד
 .12הסבת תקציב פיתוח ניקוז להשלמת בניית והכנת מגרש כדור רגל
המועצה מאשרת העברת תקציב פיתוח שנת  2016לבניית יציע ל מגרש
כדור רגל במקום ביצוע פרויקט הניקוז .
מדובר בהרשאות מס  1000876164ע"ס ₪ 700000
והרשאה מס  1000877353ע"ס ₪ 667180
אין אפשרות לבצע פרויקט הניקוז לפעם פתיחת שנת הלימודים ולאור
הסיכונים שיש בעבודה בכביש זה בתקופה זו וחשוב לנו בטחון התלמידים
והמשתמשים בכביש במיוחד לאור המצב הטיפוגרפי של השכונה ומיקום
העבודות .
מאושר פה אחד
 אחמד דבאח אבקש לזרז ולסיים מכרז הקיוסקים וההסעות שיצאולפני תחילת חופשת החג .
 -הישיבה ננעלה .

רשם-אסדי יוסף

