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נוכחים :
דבאח אחמד–ראש המועצה הנבחר .
נמר חוסין -סגן ראש הרשות
דבאח מוחמד –חבר המועצה
מוסא מוחמד -חבר המועצה
ופיק חוראני -חבר המועצה
עו"ד עומר סנעאללה -חבר המועצה
עו"ד אסדי רים -חבר המועצה
יוסף אמון-חבר המועצה
אסדי קאסם-חבר המועצה .

חברים נעדרים
אבראהים טאהא -חבר המועצה
מוחמד נעים עומר -חבר המועצה

נוכחים בישיבה

:

עו"ד נעמה חליל-יועץ משפטי
רו"ח אסדי יוסף-גזבר הרשות
רו"ח יעקב טכמן -חשב מלווה

על סדר היום:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

אישור פרוטוכול מן המניין מס  -9/2018החלטה מאושר פה אחד
אישור פרוטוכול לא מן המניין מס  -3/2018צ ו ארנונה -2019החלטה מאושר פה אחד
אישור פרוטוכול לא מן המניין מס  - 4/2018בפרוטוכול האמור אושר מינוי של מר נמר חוסין לסגן ראש
המועצה בשכר לפי סעיף  14תוך האצלת סמכות בענייני הגבייה ,ההנדסה ושיפור פני העיר .
יוסף אמון :מפנה שאלה לחשב המלווה יעקב טוכמן האם מותר והאם מגיע לרשות בגודל דיר אל אסד סגן
בשכר והחשב עונה בחיוב ומוסיף שהעניין אושר בתקציב שנת  2019ע"י מליאת הרשות  .החשב והגזבר
מאשרים שביכולתה של הרשות לשאת בעלות שכר הסגן והרשות כן שלמה שכר לסגן בקדנצייה הקודמת .
החלטה מאושר פה אחד
אישור פרוטוכול לא מן המניין מס  – 5/2018הפרוטוןכול דבר על אישורי תב"רים שונים-החלטה מאושר פה
אחד
אישור פרוטוכול לא מן המניין מס  -6/2018החלטה מאושר פה אחד
אישור דוח רבעוני  -.9/2018הגזבר מסביר הדו"ח  -החלטה מאושר פה אחד
עדכון חברי המועצה במצב הגבייה בשנת  2018וטיפול בחובות שלא נגבו -.סגן ראש המועצה מר נמר חוסין
מעדכן חברי המועצה באחוזי הגבייה שהגיעו לסוף שנת  2018ל  85.16%דבר המקנה לרשות מענק מותנה
בהיקף של  2217אלף  .₪הכל בזכות המאמץ שנעשה על ידי חברי המועצה ועובדיה לקראת סוף השנה ושיתוף
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התושבים בעניין .העניין נמשך אל תוך שנת  2019וכבר נגבו עד ליום זה כ  14%מארנונה של שנת  2019בעשרה
ימים ראשונים של השנה.
ייעוד ساحة االفراح  -ראש המועצה מר דבאח אחמד מציע לאשרר החלטת מועצה קודמת לייעד חצר אלאפראח
ולתכנן במקום חניון ציבורי תת קרקעי .תינתן
רק לאירוע תרבות למגרש ספורט משולב ולאירוע הלוויות
הודעה לתושבים שהחנייה בחצר והשימוש הפרטי בה יאסר החל מ .28.2.2019
החלטה:
כל חברי המועצה מאשרים זאת למעט חברת המועצה עו"ד רים אסדי נמנעת ואישור עו"ד עומר סנעאללה
מסויגת באי סגירת החצר עד להתחלת הביצוע של השינוי בפועל , ,
בקשת חברת המועצה גב אסדי רים לשידור ישיר של ישיבות המועצה-.חברת המועצה בקשה בכתב לאשר שידור
.8
ישיר של ישיבות המועצה  ,העניין הופנה ליועץ המשפטי עו"ד חליל נעמה והיועץ המשפטי מסביר שאין עדיין הוראות
ברורות בעניין והוא אישית לא בעד העניין.
עו"ד עומר סנעאללה מוסיף לשעתו היתה החלטה במועצה הקודמת כן לשדר ולדעתו אין מניעה לשדר
חבר המועצה יוסף אמון -נגד השידור
מוחמד מוסא -אני שחוב שהשידור שחברת המועצה מבקשת לעשות יופנה בעיקר לקבוצה מסוימת ולא לכלל היישוב
אני בעד שידור לכלל האוכלוסייה ודרך אתר המועצה
עו"ד אסדי רים -זו כוונתי שידור ציבורי ולא פרטי .
ופיק חוראני -אני בעד שקיפות ובעד שידור ציבורי
אסדי קאסם -אני בעד שקיפות בעד שידור אולם בשל אי בשלות העניין אני מסתפק כרגע בהקלטות קוליות.
ופיק חוראני -אני בעד התקנת מצלמות בחדרי הישיבה צילום ושידור חי.
דבאח אחמד ראש המועצה-העניין יידחה לישיבה עתידית עד לבדיקה יסודית
החלטה :מאושר פה אחד שהעניין יידון בישיבה אחרת .

 .9אישור עדכון תוכנית מפורטת  :260/0659243מליאת המועצה מאשרת את העדכון  ,העדכון
ייעשה על ידי בעלי הקרקע ועל חשבונם כאשר הרשות הינה היוזמת לועדה לתכנון ובנייה
החלטה :מאשור פה אחד.
 .11שונות -ראש המועצה מעדכן חברי המועצה בהשתלשלות עניין אישור התעסוקה והמלאכה
באישור אלמאחוז ואיזור בר לב בעניין מגרשי הבנייה بالعريض الغربي ותוכנית אל גבל.

רשם -אסדי יוסף
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