
 
 

 

 

  
 17/02/2019תאריך: 

 

 2019/06פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 

 .18:25בשעה  17/02/2019 -ה  ראשוןהישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום 
 

 בישיבה השתתפו:
 

 המועצה. ראש, ואיל מוגרבי .1

 , חבר מועצה.תאמר ספדי .2
 , חבר מועצה.נאדר ח'טיב .3

 ., חבר מועצהחסן מוגרבי  .4

 , חבר מועצה.רג'ואן דעבוס .5
 

 : ובישיבה נוכח
 רולן עזאם, מנכ"לית/גזברית. .1

 עו"ד ראפת מונדר, יועמ"ש המועצה. .2

 
 נושאים לדיון סדר יום:

 
 עדכון מינוי משקיף לתאגיד התנור .1

         לפיה התמנה מר חסן מוגרבי  07/2019מס' התקבלה החלטה  02/2019מס'  בישיבה הקודמתואיל:  
 מטעם המועצה בתאגיד תנור והגזברית רולן עזאם כממלאת מקום.כמשקיף 

 בעקבות בדיקה עם התאגיד עלה כי לא ניתן למנות גם נציג וגם ממלא מקום.רולן: 

 אני מציע למנות את רולן כמשקיפה מטעם המועצה.ואיל:

 ד התנור.: פה אחד הוחלט למנות את גזברית המועצה גב' רולן עזאם כמשקיפה בתאגי11/2019החלטה 

 סקר נכסים   הטלתאישור על  .2

 החברה  ,לה המועצה לבצע סקר נכסים בכפר לצורך הטלת ארנונהישנים התח שלושלפני ואיל: 
 .2017וסיימה אותם בשנת  ותדדיילה במשהתקשרנו איתה התח

 לממש את הסקר.אחרי ביצוע המדידות ישלחו לתושבים הודעות על המדידה יש צורך 

בעניין אי יישום סקר הנכסים, המועצה מחויבת להטיל את  הערההמדינה ניתנה  בדו"ח מבקרראפת: 
 .במיידי הסקר על התושבים

המועצה קיבלה תקציב ממשרד הפנים, העבודה נעשתה ע"י החברה, המועצה לא יישמה את 
 הסקר.

 נאדר: האם הסקר הוא רק בעניין הטלת ארנונה?

 .סקר הנכסים אך ורק בעניין חיוב ארנונה: כן. ואיל

 



 
 

 

 

 הוחלט פה אחד לאשר הטלת הסקר:12/2019 החלטה

 אישור הרכב ועדת היגוי בעניין מחשב לכל ילד .3

קול קורא המספק מחשבים בעקבות עמותה "המפעל הלאומי לפיתוח חברתי", בהסכם עם מדובר ואיל: 
 לילדים במשפחות לצרכים מיוחדים.

 צה תקים ועדת היגוי המורכבת מ:ל ההסכם ומצויין שהמועאני עברתי עראפת: 

 נציג מח חינוך

 רווחהנציג 

 ציבורנציג 

 מועצהנציג 

  .הילד יעבור הדרכה מסוימתילדים נזקקים,  15ון ותכין רשימה ל הועדה תד

 למחשב  75$השתתפות המועצה 

 ₪ 270השתתפות המשפחה 

 י לפי ההרכב המוצע.: הוחלט פה אחד לאשר ועדת ההיגו13/2019 החלטה

 :מציע להוסיף שני סעיפיםואיל: 

 קביעת יום קבוע לישיבות מועצה מן המניין .4

בתיאום עם  16:00חמישי לתחילת כל חודש בשעה ואיל: מציע שהמליאה תתכנס באופן קבוע בכל יום 
  .כולם

 .פה אחד ההצעה התקבלה : 14/2019 החלטה

 מינוי יועץ ארגוני  .5

מונע ה דם והעדר קיום הגדרות תפקידים לעובדים דברמבקר המדינה בעניין כח אבעקבות הערות ואיל: 
 את העבודה בצורה ראויה. עבצמהעובדים ל

ון את העניין רק יועץ ארגוני יכול לבח עצה מחויבת שיהיו הגדרות תפקידים באופן מסודר,המו
 ולייעץ איך להתייעל.

 .לקבל ייעוץ חסן: מציע לפנות למפעם

  למינוי יועץ ארגוני. פה אחדההצעה התקבלה : 1915/20 החלטה

 
  18:40ננעלה הישיבה הישיבה 

 
 רשמה: רולן עזאם

 
_________________ 

 ואיל מוגרבי

 ראש המועצה              


