
 

 

 3/2021פרוטוקול  ישיבת מועצה מן המניין                         

 בלשכת ראש המועצה   17:30בשעה     28/4/21הישיבה התקיימה ב      

 נוכחים : 

 ראש  המועצה .  -עווד  פואד   .1

 .חבר מועצה  - נסרה מטלק  .2

 חבר מועצה.      -גאזי עווד    .3

 חבר מועצה.   - סאלח זיני    .4

 חבר מועצה.  –עבדאלראזק נזיה  .5

 חבר מועצה .     -דאווד  עלי   .6

 חבר מועצה .  -חסרמי יאסין    .7

 .חבר מועצה - סמיח גדבאן    .8

 משתתפים : 

 מנהל  חשבונות .-עדנן קרש   

 יועמ"ש. –חליל גדבאן  

 מבקר. –חוסין עווד 

 נעדרים :         

 חבר מועצה .      -מוניר עווד   .1

 .חבר מועצה   –בדוי מוחמד   .2

 נציג ציבור    .      -- אחמד עיד    .3

 

 על סדר היום :   

 אישור פרוטוקול קודם .  .1

 מינוי  מ.מ. גזבר  ואישרו כמורשה חתימה .  .2

 אישור תברים. .3

 . 2019-2021דיון  בדוחות מבקר פנים לשנים   .4

 שונות . .5

 

 



 .אישור פרוטוקול קודם   1סעיף 

 הפרוטוקול  ? פואד שואל  האם יש הערות  לגבי  

 מאשרים פה אחד   –הצבעה  

 מינוי מ.מ. גזבר   2סעיף 

בתיאום עם ועד  פרסמנו סיים את עבודתו  במועצה , שעפיף  כולם יודעים
ממי שרואה את עצמו כמתאים העובדים שיפנה להנהלה עם קורות חיים. 

 ן היחיד שהתמודד,א, עדנ לתפקיד מ.מ. גזבר

 ולאחר מכן .בינתיים עפיף נמצא בחופש מחלה  

 ומורשה חתימה  הצבעה : פה אחד הצביעו למינוי עדנן כ מ.מ. גזבר, 

 למעט עלי דאוד נמנע מלהצביע. 

 אישור תברים   3סעיף 

בהתאם לקול קורא  ₪    237,000נתקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך  
 תברים לפי הפירוט הבא :  3שהוגש , אני מבקש לפתוח 

 ₪ .   111,800ע"ס   מרחבי הכלה  2  .1

 ₪ .  82,300מתקני כושר עדכניים לבית ספר חט"ב ע"ס  .2

 ₪ . 78,5000גן חדשני  ע"ס   .3

 הצבעה  : כולם פה אחד        

   2020-2019דיון בדוחות פנים לשנים  4סעיף      

למרות המבקר הכין שתי דוחות ביקורת ועדת הביקורת לא הצליחה להתכנס 
 .  14/3/21וביום    7/2/21שזומנה פעמיים ביום  

 ועדת הביקורת לא התכנסה 

ראש המועצה העביר את תגובתו   ולגזבר. המבקר שלח את הדוחות לראש המועצה 
שנכחו  בה הגזבר עפיף חאג' וראש  , 31/1/2021  שהתקיימה   בעקבות הישיבה

 המועצה .  

 דוח אחד נוגע לחירום  

 קין . התקבלה תביעה מטעם עמותת לקידום מנהל ת 28/3/21ביום 

 המבקר סוקר את הדוחות :

 

            

 2019לשנת  דוח               



 יהול ארכיון  נ      .1        

 אכיפת חוק עזר.  .2

 רישוי עסקים. .3

 אם ועדת הביקורת שקדמה מאשרת את העניין ?  

ראה צורך חוסין מסביר מדוע בחר בארכיון ,מאחר והוא מכהן במועצה , לכן  .1
 להקים ארכיון.

 חוק עזר : בדק ומצא שיש צורך להעיר.  .2

 רישוי עסקים : קשה מאוד  .3

בסוף הדוח יש הערות המבקר ועל המליאה לאשר או לא לאשר את דוח  
 הביקורת. 

 ועדת הביקורת.עווד ו מוניר  זיני    , סאלח,גדבאן  ,סמיחיו"ר חסרמי יאסין 

 מסביר המבקר על הארכיון ההיסטורי,  ועל הארכיון השוטף.

 . 1955חוק  הארכיונים משנת  

ראש המועצה   מתערב ואומר אין חובה למנות עובד במשרה מלאה ומספיק  
 מס' שעות בלבד. 

 המבקר   מאשר אין צורך לנחיצות משרה.

מועצה  צריך לאכוף את חוקי העזר  אושר ב  11/2012אכיפת חוקי העזר ביום  
 צריך לעשות סקר תקופתי  

 צריך להיות וועדת "שילוט " שלטים, זה מוסיף הכנסה נוספת למועצה. 

רישוי  עסקים העניין רגיש מאוד, עמדת משרד הפנים להגברת האכיפה  .4
 של רישוי עסקים. 

סק מסביר את הצורך להגיש ולקבל רישיון ע  50+49המבקר מסביר כי בדפים 
 .שיון עסקי יש להם ר מעט אנשים 

   2020דוח  שנת 

 הערכות המועצה המקומית למצב חירום .

 ב את המצב בכפר מזרעה .רח חוסין סוקר באופן מו

 ל רשום בדוח ,ישנם דברים שנעשו מכבר ,ניתן להגיד רובם. והכ

 סוקר את הדברים  חסרים .  12דף 

 

 וההמלצות . המבקר מבקש שהמליאה תאשר את הדוחות 



 ראש המועצה מסביר שעל המליאה לאשר ולהמליץ על הדוחות, 

 אנו נפעל בכל שביכולתנו ליישום ההמלצות שבדוחות.

 וף את  כהמליאה מאשרת הגשת הדוחות והם יעשו כל שביכולתנו לא

 ההמלצות. 

 כולם מסכימים פה אחד.  2019דוח הביקורת    - הצבעה 

 ץ לאכוף.כולם מסכימים להמלי  2020הדוח לשנת 

 ארכיון : להתאים את דרישות החוק בהתאם לתקציב המועצה  

 מאשרים פה אחד. 

 וכדאיות  העניין. פוי  ראשונים ,עלויות ,וישילוט : מ

 מקובל פה אחד. 

 רישוי העסקים : לא נאכוף סגירת העסקים.

 מסכימים פה אחד.

 .  19:00הישיבה ננעילה  

 גדבאן.היועמ"ש חליל    -רשם הפרוטוקול  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


