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נוכחים :

מר דבאח אחמד
עו"ד נסר סנעאללאה
מר מוסא מוחמד
עו"ד עותמאן חאלד
מר אסדי רבאח
מר מוחמד נעים עומר
מר נמר חוסין

ראש מעוצה
חבר וממלא מקום ראש המועצה
חבר ומשנה ליו"ר
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

חברים נעדרים
מר עלי חמייד אסדי-חבר וסגן
עו"ד מונגי סאלחה-חבר
מר אסדי אברהים –חבר
מר חרמה אחמד -חבר

סדר היום
 .1المصادقة على المحضر السابق-.אושר פה אחד פרוטוקול 52016

מאושר פה אחד-חבר המועצה מחמד נעים עומר בקש להוסיף לעניין השטחים הציבוריים המשולבים את חלקתם
של מש]חת אברהים מחמוד עמור (סבע).
 .2אישור פתיחת חן בנק ייעודי בדקסייה-מפעל הפיס תחנה לבריאות משפחה
מאושר פה אחד.-

 .3מינוי מנהל ארנונה
.

המועצה מאשרת פה אחד מינוי גב דבאח מרווה ת.ז  304890601כמנהלת ארנונה יועבר ליועץ המשפטי
להמשך טיפול.

.4מינוי ועדת ערר
מליאת המועצה ממנה את הרשימה הבאה להיות ועדת ערר
עו"ד דבאח חוסין
מר עומר סבע עומר
מר יוסף עלי אסדי
מר יוסף סעד אסדי

מאושר פה אחד
.5תקציב פיתוח משרד פנים2016-
משרד הפנים אשר לרשות תקציב פיתוח לשנת  2016בהיקף  955אלף ₪
הרשות מחלקת זאת – לפי הבא
 705אלף  ₪מימון מגרש כדורגל
 18822שטח  300מ"ר
 250אלף  -₪מימון הרחבת כביש עבסי קניית חלקת אדמה מס  6גוש
ע"פ אומדן שמאי בסכום  255אלף .₪
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מאושר פה אחד
.6פינוי נאשפה
ראש המועצה והסגן מסבירים שאשכול בית הכרם פרסם מכרז לאיסוף אשפה ביישובי בקעת בית הכרם
כולל משגב והזכיין הינו משה יקוטי.
המחיר מעל המחיר שהרשות משלמת ע"פ ההסכם עם הקבלן הנוכחי אחמד גמאל מוסא
ההפרש יממומן ע"י משרד האוצר
בימים האחרונים הקבלן הנוכחי בקש להעלות המחיר ל  185אלף  ₪לפני מע"מ
דבר המביא את המחיר שלו כמעט למחיר של מכרז אשכול על אף שבמכרז אשכול קיימים סעיפים שלא
קיימים בהסכם עם הקבלן הנוכחי ורמת שירות יותר גבוהה
מצ"ב דוח חברת אורביניקס על תוצאות המכרז ואפשרויות מימון מההפרש
ראש המועצה מסביר שהבעייה אינה כספית ואו תקציבית בלבד אלא בעיה של תחנת מעבר לאיסוף
האשפה,דבר החושף את המועצה והעומד בראשה ומנהלת מחלקת התברואה לעבירות פליליות.
גב היפא אסדי מסבירה את הסוגייה ,את בעיית המימון וההפרש את בעיית החישוב ע"פ כמות פחי
האשפה.
היפא הסבירה על ההבדל בין מכרז האשכול למכרז הקיים מבחינת תנאים ומחירים הפער ישולם ע"י
האוצר היתרון יעול המערך .ונושא ההתחשבנות לפי מספרי פחי אשפה לא הגיוני לדעתי ההתחשבנות צריכה
להיות י לפי טון .
מכרז האשכול כלל פסדים ובניין מה עם עבודה בחגים שבתות צרות .
נושא הפחים והחלפתם יותר תקנים .
משפחות רב קומות שמשמשים פח אחד איך מחשבים .
מכולות לפסולת בניין ופסדים גזם וגרוטאות
אין לי בעיה לאיזה כיוון תבחרו אם זה לאשכול או ליציאה למכרז חדש .
העניין הוא קבלת שירות טוב .
חייב להמציא תחנת יציאה כל שנה
המצאת תחנת איסוף תנאי מכרז בכניסה לאשכול .
נסר סנעאללה מסביר את עניין הסבסוד ועניין האפשרות ותחנות היציאה מהמכרז במידה והעניין לא יילך
בסדר.
נסר סנעאללה מסביר שבכל החלטה יש לקחת בחשבון שתוקף ההסכם עם הקבלן הנוכחי פג ויש לצאת
למכרז עצמאי ללא סבסוד במידה והמועצה לא תצטרף למכרז של אשכול.
החלטה :מליאת המועצה מאריכה ההסכם עם הקבלן לשלושה חודשים מיום סיום ההסכם האחרון אתו עד
 31.7.2016באותם מחירים שהיו בהסכם  139אלף  ₪לא כולל מע"מ

.7שונות
נמר חוסין-מציין שהתנהלות יו"ר ועדת ההנחות אינה הוגנת ואינה מקובלת עלי ,וזאת לאחר שנכחתי
בישיבת ועדת ההנחות האחרונה ,יותר חמור הוא ההדלפות מדיוני הועדה דבר הגורם לסכוסים ובלבול
בסדר הציבורי ובעבודת הועדה עצמה והחמור הוא שההדלפות ואו רובן מיוחסות ליושב ראש הועדה עצמו
על כן מבקש אני הרכב חדש לועדה.
עותמאן חאלד-הערנו ליו"ר הועדה לא פעם על ההדלפות ,אישית נתקלתי אחרי הישיבה האחרונהבתושבים שהודיע להם יו"ר הועדה על כל מילה שאמרתי בוועדה כגון עמאד אחמד דחללה שהודיע לי
אישית שיו"ר הועדה מר עלי אחמייד אסדי הסביר לו שמי שלא אשר ההנחה שכנך עו"ד עותמאן חאלד
ועו"ד חליל אבו פיסל
מוחמד נעים עומר-גם אני התרעתי בישיבה האחרונה על העניין ועל ההתנהלות הועדה גם אני נתקלבתושבים זועמים שטענו שהודלף להם על ידי יו"ר הועדה כל מילה במילה שדברתי בועדה.

רשם-אסדי יוסף
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