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 11/2020ן ימן המנישלא  הפרוטוקול מישיב

 18:00בשעה  10/12/2020 שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים

 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס  ראש המועצה מר מודר יונס

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   סגן ראש המועצה מר כמאל מלחם

 גזבר המועצה אחמד ג'באריןמר   סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד

 מבקר המועצה מר סאמר סעד   

 עוזר ראש המועצה נואף דעייףמר   חבר מועצה מר מחמוד כבהא

    חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

  נעדרו  חבר מועצה מר מואנס וישאחי

 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה  חבר מועצה בלאל עקלמר 

 חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל  חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

 מ"מ ראש המועצה מר וג'יה מסעוד   

 חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי   

 חבר מועצה מר מוחמד מרעי   

 חבר מועצה מר חכים יונס   

 

 :על סדר היום

המלצות ועדת סיכומי וואישור  2019לשנת בדו"ח של מבקר המועצה דיון מיוחד  .1
 הביקורת.

 

 זו פעם ראשונה שהמועצה דנה בדוח הביקורת סאמר

 באופן מחזורי עבור שנה קודמת. 01/04המבקר צריך להגיש דוח עד  

 ת הביקורת. והמלצות ועד ומואישור הדו"ח וסיכ -ההחלטה 

 המועצה היא הריבון שמאשר. 

 תיקון ליקויים.ון ליקויים, לעקוב אחרי יקצוות לת-אחרי ההמלצות 

 מעקב אחרי תיקון ליקויים רבעון יגישו דו"ח כלסוף ב 

תדון בדוח ביקורת על המועצה. דוח כספי ומפורט. וגם דוח  -תפקיד ועדת ביקורת 

 באופן רוחבי -המבקר וגם דוח מבקר המדינה

 הועדה תדון בדוחות אלה, ותביא המלצות... 

 לקבל דוח רבעוני. האם תוקנו  -לעקוב אחרי צוות לתיקון ליקויים 

 ועדת הביקורת תדון בדוח הממונה על תלונות הציבור -ממונה תלונות 
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 ועדת הביקורת רשאית לבקש עד שני נושאים. 

  

התייחס ברצינות ולתת חשיבות והערות. המטרה היא לייעל ל -מבקש מ אבו ניזאר בלאל

 את עבודת המועצה. 

  

 אם הדוח לא נידון. המבקר ימסור את הדוחות לחברי המועצות. ובזה  -לפי החוק סאמר

 סיכום. כדי להחליט  -2011הדוחות משנת את נביא  מודר

וצריך הביקורת היא דבר חיובי כדי לעזור להתקדם. לקדם את עבודת המחלקות.  חסיב

 לקחת את זה באחריות וברצינות.

יא אישור מהגביה וחוזר מקבל את האישור. הפונה מבש אישורי טאבו. ההליך הוא סאמר

127 .₪ 

 הוא לגבות את החובות.  -אפשר לשפר בצורה אחרת -הטענה 

אין עקביות ואין דרך סדורה לטפל בו. אישורי הטאבו. אין מספר סידורי. לא בודקים  סאמר

 באופן מהותי. הם בודקים באופן טכני. אף אחד לא בודק את השטח. אם הבית נבנה.

 שתי אגרות? -אין מספור רץ. שני תושבים על אותה חלקה -הנוהל לא ברור

 האם לרשום מקרקעין? לצורך היטל השבחה. 

 אישורים בשנה.  100 

 אתה מושתק מלבקש חוב.אם אתה אומר שאין חוב.  

  

 סקר נכסים לחיובי ארנונה. חסיב

אין מחלוקת שזה חיוני. אבל כל עוד שאין לי מנהל גביה. אני לא ממהר. יש תקציב.  אחמד

 אבל אני רוצה מנהל גביה 

 ?מה הקשר כמאל

 אנחנו אישרנו אותו.  בלאל

 .50%התאגיד מעונין לנהל סקר נכסים. הם אמורים לשלם  אחמד

 הטעויות שנמצאות אצלנו הן אותן טעויות בתאגיד. נוואף

 גזבר דאז ישב עם התאגיד.ה מודר

אחמד אמור לקיים ישיבה עם התאגיד כדי להוציא אותו לפועל. עד שיהיה מנהל גביה  

 תוך חודש ו/או חודשיים. עד אז יהיה סקר מוכן. 

 עדיף לעשות עבודה מסודרת ללא טעויות שלא יהיו תביעות. הדרישה הגיונית.. 

 כמה זמן ייקח לבצע סקר כמאל

 זה לא פשוט..  אחמד

 זה לא תפקיד מנהל הגביה. הוא בא לגבות ולא לעשות סקר.. כמאל

 מתי ההערכה? חסיב
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 תה תדאג לקבוע ישיבה עם התאגיד.. כדי לקדם את הנושא.א -אחמד מודר

  

 ל מליאת המועצה להביא לדיון מליאת המועצה.ע -דיון בדיווח כספי חסיב

 ראינו דוחות רבעוניים ודוחות כספיים.לא שנתיים אנחנו בקדנציה זו.  

 אנחנו מבקשים לתקן בעתיד. בלאל

 אנחנו נדון בדוחות הרבעוניים והכספיים. -2020לשנת  מודר

  

 התפתחות בנתונים הכספיים חסיב

 וריד את הסעיףאני א והיו דיונים ברבעוניים. ברגע שיהיהסעיף הזה נמצא כי לא  סאמר

 הדוחות הכספיים יוצגו. מודר

 אני שמרני. כדי שלא ייראה כאילו שאנחנו מקלים.. חסיב

 קופות גמל, ואולי ..אם אנחנו לוקחים הלוואה כדי לשלם  חסיב

 אתה מבין שבמצב זה, מגיע לנו צל"ש.. מודר

מצבנו טוב, והכל הולך להיות יותר טוב. אני חולק על חסיב שאנחנו בדרך לתהום..  

 אנשים מבינים שהמועצה היא לא רק פח אשפה. אלא גם תכנון, פעילות ... לכן, 

  

עדיין במצב שלא  אנחנוהתחייבות כלפי התושב. המשמעות שלה היא  -אמנת שירות מודר

 , בשל מחסור בכח אדם.יכולים להתחייב

בכל הקשור לגזם ולפניות  םיש מוקד שמקבל פניות מהתושבי -2015משנת החל  רוואידא

בודקים אנחנו הגזם אנחנו לא מצליחים לספק מענה. בתחום ות החינוך. ממוסד

 דרכים לייעל..

 בכפוף להערות שנזכרו בדיון. אני מניח שההחלטה צריכה להיות לאמץ ההמלצות ודרמ

 .אושרה פה אחדשל ועדת הביקורת ההמלצות לאישור ההצעה 

 

 20:44ננעלה בשעה הישיבה 

 
  

 רוואידא יונס             מודר יונס             

 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה

 

 

 


