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נוכחים :

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

מר דבאח אחמד
עו"ד נסר סנעאללאה
מר מוסא מוחמד
מר מוחמד נעים עומר
מר עלי חמייד אסדי
מר חרמה אחמד-
מר אסדי רבאח
חברים נעדרים
עו"ד מונגי סאלחה-חבר
מר אסדי אברהים –חבר
מר נמר חוסין-חבר המועצה
עו"גד עותמאן חאלד-חבר המועצה
עובדי הרשות נוכחים
רו"ח אסדי יוסף-מזכיר גזבר
עו"ד נעמה יועץ משפטי
עו"ד בלאל סנעאללה-עוזר ראש הרשות
עזאת דבאח-מבקר פנים

סדר היום
 .1المصادقة على المحضر السابق-.אושר פה אחד פרוטוקול 7/2016
מאושר פה אחד-

 .2אישור תב"ר גן ילדים
המועצה מאשרת תב"ר גני ילדים בסך  715אלף  -₪מפעל הפיס מאושר פה אחד.

.3עדכון ר תב"ר ספרייה
מאושר פה אחד-הקטנת התקציב בסך  570אלף  ₪כספי מפעל הפיס
.4אישור תבר ציוד ורהוט בתי ספרה ₪ 185000
מאושר פה אחד  -מפעל הפיס
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.5עדכון תב"ר מרכז קשיש-
המועצה מאשרת עדכון תקציב מרכז הקשיש מ  570אלף  ₪ל מ 5500אלף  ₪כספי מפעל פיס-
מאושר פה אחד
.6טיפול משפטי-מחיקת חובות וחובות בפיגור
ע"פ דוחות הביקורת ממשרד הפנים תמיד רושמים שהמועצה לא מטפלת בחובות אבודים.
עו"ד נעמה מסביר את הנקודה ומבהיר שלא בוצעו אף פעם מחיקת חובות אבודים על אף
שישנם כאלו במיליוני שקלים,נעשו כמה החלטות בעניין אולם משרד הפנים לא אשר המחיקה
ולא נתן גיבוי להחלטות המועצה.
לציין שבמועצה מועסק עורך דין עסאף חליל כרכז ספורט בחצי משרה,ההצעה לתת לו לטפל
במחיקת חובות ,בתביעות משפטיות נגד סרבני מסים ובהוצל"פ כולל ניהול חקירות פרטיות ע"י
חוקר חיצוני וכן הסמכה להגיע להסדרי פשרה ואו מחיקת חובות.
לציין שנתנו לעו"ד עסאף רשימה ב  200החייבים הכי גדולים במחלקת הגבייה והתחיל לטפל
בהם.
המועצה מתבקשת לאשר הסמכת עו"ד עסאף לעניין תמורת שלושים שעת עבודה חודשיות
החלטה :מאושר פה אחד
בעניין מחיקת חובות לפי סעיפי  338ו 339המועצה מאשרת התקשרות עם יהודית רופין לבצע
העבודה ע"פ הסכם שיחתם אתה.

.7כביש אלקלעה:
ראש המועצה מעדכן את חברי המליאה במשא ומתן עם המשפחות בשכונת אלקלעה במיוחד
עם מר חגאזי אחמד ומסביר שהעניין תקוע והגענו למבוי סתום על כן מבקש ממי שיכול
לנסות להגיע להסכם עם מר חגאזי אחרת לא יהי מנוס מלשנות את ייעוד הכסף שנצבע לשכונה
זו.
.8איסוף האשפה-
העניין עלה שוב לדיון האם להצטרף למכרז אשכול בית הכרם או לצאת למכרז עצמאי חיצוני
וההחלטה פה אחד לצאת למכרז חיצוני
.9ועדת שמות:
הורכבה ועדה כל חברי המועצה לשמש כועדת שמות חייבים לסיים משימה זו בהקדם
האפשרי,המשימה מוטלת על סגן ראש המועצה ויתר החברים החפצים בכך.
.10שונות :
חבר המועצה חרמה אחמד מוסיף שהוא בעד סלילה ופריצת כל כביש ביישוב ומבקש התערבות
הנהלת הרשות בעניין הכביש המוביל לבית שלו ליד משפחת אל-ביק,ראש המועצה עונה
שהמועצה נסתה ותמשיך לנסות לפתור סוגייה זו .
רשם-יוסף אסדי
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