
 

 09/17מליאת מועצה מן המניין  פרוטוקול
 

 :נוכחים
 ראש המועצה וחבר - מר סאלם אבו עאיש

 חבר הועדה - מר זיאד אבו סעד
 חבר  הועדה- מר ודיע אבו רטיוש

 חבר הועדה - חמאד אבו עמאר
 חבר הועדה - עבדאללה אבו שריקי

 חבר הועדה - אחמד אלאסד
 חבר הועדה - חליל אבו מחארב 

 
 נעדרים:

 מר חאלד אלסאנע, מר נאסר אלפקיר, מר עבדאללה מראחלה, מר מוסא אלרבידי.
 

 משתתפים:
 מנהל אגף משאבי אנוש- מר חאלד נסאסרה
 מבקר המועצה- מר מוחמד אלבדור

 

 על סדר היום:

 של חבר המועצה מר עבדאללה אבו שריקי נושאים .1

 העברת פרויקטים מניהול הרווחה לניהול המתנ"ס .2

 הארכת חוזה למכללת סכנין .3

 
 ראש המועצה פותח את המליאה במס' עדכונים:

 נושא המהנדס שהתפטר .1

 השכונות שנפתחו והשכונות שעדיין לא נפתחו .2

 הבעיות שעומדות בפני הפתיחה -6פתיחת ביה"ס בשכונה  .3

 3שלב  -בנייה מתקדם בביה"ס איקראאשלב  .4

 דונם 60אזור התעשייה המקומי בשטח מספיק גדול  .5

 גנים שנבנו .6

 הצורך בהשתתפות של כל החברים במטרה לקדם את היישוב. .7

 נוהל שיכין היועמ"ש בקשר לבקשות של חברי המועצה. .8

 
 : העברת פרויקטים מניהול מחלקת רווחה לניהול המתנ"ס1נושא מס' 

 לה הציג את הנושא.ד"ר עבדאל
 יש להעביר מועדוניות, וגם את כח האדם של הפרויקט למתנ"ס. 01/01/2018ב

 זה תקף לפרויקטים חדשים בלבד עפ"י תקצוב של המשרד הממשלתי שמתקצב.
 החלטה:

 כולם הצביעו בעד וההחלטה התקבלה בפה אחד וללא נמנעים.



 
 

 :החופש הגדול2נושא מס' 
עבודה שאושרה ע"י רכזת גנים למרות שאין הזמנת  -ים: החול של הגנ3נושא מס' 

 עבודה.
 

 :מבקר המועצה
 הכסף לא שולם.

 
 : שיפוץ תיכון לקייה רב תחומי4נושא מס' 

בוצע שיפוץ וללא הזמנה, הנושא בטיפול משפטי, סכנין היו אמורים  -ראש המועצה
 לשפץ, עוד לא לשלם לשלם לספק.

 
 : ראש המועצה טוען שהעניין ייבדק עם  היועמ"ש ויטופל.לסיכום

 
 מחלקת רכש וועדת התקשרויות :5נושא מס' 

 יתקבל חומר בנושא לפי דרישות.
 

 : אישור מועמדתו של אברהים נסאסרה לדירקטוריון התאגיד6נושא מס' 
 

 החלטה:
ן חברי המועצה מאשרים פה אחד את מועמדותו של אברהים נסאסרה לדירקטוריו

 התאגיד.
 

: הסכם חידוש חוזה למכללת הארצית סכנין עם המועצה המקומית 7נושא מס' 
 לקיה

 החלטה:
חברי המועצה מאשרים את חידוש החוזה ומימוש האופציה לשנה אחת בהתאם 

 .31/03/2019, ההודעה תצא עד תאריך 31/08/2019להסכם והחוזה עד לתאריך 
 

 יועמ"ש

 מינוי ועדה למיגור האלימות .1

 ונה על חופש המידעממ .2

ראש המועצה ממנה את מבקר המועצה מר מוחמד אלבדור להיות ממונה על  .1
 חופש המידע.

הוחלט למנות את חמאד אבו עמאר כיו"ר הועדה למיגור אלימות+ ודיע אבו  .2
רטיוש+ ד"ר עבדאללה אבו שריקי+ טאלב אלאסד+ כאמל אבו נאדי+ 

 שיפא אלסאנע+ חאלד נסאסרה.

יו"ר הועדה, אחמד אלאסד וחמאד  -"ל: סאלם אבו עאישוועדה לאיתור מנכ .3
 אבו עמאר.

 
 הישיבה ננעלה
 כתב: חאלד נסאסרה


