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הישיבה התקיימה ביום חמישי בתאריך  5/3/09בשעה  ,16.30באולם הישיבות בבניין המועצה.
חברי מועצה נוכחים :סאלם אבו רביעה  -יו"ר
מחמד אבו עג'אג' – סגן ומ"מ ראש המועצה
ח'ליל אלג'ויני – סגן ראש המועצה
ח'אלד אבו עג'אג' – סגן ראש המועצה
סאלם אמטיראת  -חבר
סלימאן אבו עג'אג' – חבר
מוזמנים נוכחים:

מנצור אבו עג'אג'  -מזכיר ומנהל כח אדם
פיאד מחאמיד  -גזבר
מוחמד אבו רביעה  -מהנדס המועצה
אריה אונציק  -חשב מלווה
עו"ד חן אביטן  -יועמ"ש
אחמד אלעמור-מנהל מחלקת חינוך
מחמד אלקרעאן  -עוזר ראש מועצה
סאלם אלסרור – דובר

חברי מועצה נעדרים :שיח' אברהים אלעמור  -חבר
סלימאן אבו חמיד  -חבר
עבדאללה אלקורעאן-חבר
מחמד אבו נג'א  -חבר
סאלם אבו חאמד – חבר
מוזמן:

עמרם לסרי-מועמד לתפקיד גזבר

סאלם יו"ר -לצערנו אירע אירוע של הצתת בניין המועצה ביום , 11/2/09לכאורה הרקע
פלילי וזדוני,משטרת ישראל מטפלת בעניין וכולי תקווה ואני סמוך ובטוח כי המשטרה
תצליח לשים את היד על העבריין לכאורה.
על סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול מליאת מועצה מספר – 3מאושר פה אחד.
 .2מינוי גזבר מורשה חתימה ומנהל ארנונה -
סאלם יו"ר -לצערנו הודיעני מר מחאמיד פיאד על סיום תפקידו ביום , 27/1/09מאז נעשו
מאמצים רבים לאתר גזבר ,במיוחד לאור העובדה שפרסמנו מכרז לקליטת גזבר ולא היה
יותר ממועמד אחד וההחלטה הייתה לראיין כמה שיותר מועמדים,בהזדמנות זאת אני
מודה למר מחאמיד על תרומתו בכל אשר תרם לכסייפה בכלל ולישוב בפרט ומאחל לו
הצלחה בכל אשר יבחר.

כיום נוכח אתנו מר עמרם לסרי ,כמועמד למינויו לתפקיד גזבר עד לפרסום מכרז,אני
מבקש ממר עמרם לסרי להציג את עצמו בפני מליאת המועצה.
עמרם לסרי -שלום לכולם ,בן  56גר בקדומים ,בעל תואר שני בכלכלה ומינהל עסקים
,הייתי הגזבר הראשון של קדומים  16שנה כיהנתי בתפקיד גזבר,עסקתי בבניית הגזברות
,מזכירות וגבייה.
חאלד אבו עג'אג' -רוצים להודות למר מחאמיד על תרומתו למועצה.
סאלם יו"ר -אני מבקש לאשר את מינויו הזמני של מר לסרח ת"ז  68473222כגזבר עד
לקליטת גזבר לאחר פרסום מכרז מורשה חתימה ומנהל ארנונה לשם גביית הארנונה ויתר
תשלומי חובה.

החלטה:
המועצה מחליטה פה אחד לאשר את מינויו של מר עמרם לסרי ת"ז  68473222לגזבר עד
לקליטת גזבר לאחר פרסום מכרז ומורשה חתימה ומנהל גובה ארנונה וסמכות לחתום על
צווים מנהליים לשם גביית הארנונה ויתר תשלומי חובה.
עם אישור זה בטלות כל הסמכויות וזכות החתימה שניתנו לגזבר היוצא .
תנאי העסקתו של מר עמרם לסרי,יהיו בחוזה בכירים עפ"י הנחיות משרד הפנים.
 .3בחירת ועדת איכות הסביבה:
סאלם יו"ר -נמצא איתנו מר אדיב אבו סריחאן נציג עמותת נגב בר קיימא ,אני מודה לו
על התרומה של העמותה במבצע הניקיון שנערך בישוב לפני תקופת מה.
אברהים אלסייד -עובד משרד איכו"ס -חבר.
אדיב אבו סריחאן-נציג עמותת נגב בר קיימא-חבר
סלימאן אלעמור-מנהל מחלקת תברואה-חבר
עלי אלסרור-נציג ציבור-חבר
מחמד אבו עג'אג'-נציג ציבור-חבר
ד"ר מחמד אבו נג'א-חבר מועצה-חבר
חליל אלג'וייני-חבר מועצה-חבר
חאלד אבו עג'אג'-חבר מועצה-חבר
מחמד אבו עג'אג'-חבר מועצה ויו"ר הועדה
החלטה:
המועצה מאשרת פה אחד את הרכב ועדת איכות הסביבה.
 .4אישור מר מוחמד אלקורעאן עוזר ראש המועצה כנציג באיגוד ערים לכבאות.
סאלם יו"ר-מאז שנבחרה מועצה חדשה ,צריך לחדש את מינויו של מחמד אלקורעאן כנציג
המועצה באיגוד ערים וכבאות ב"ש.
החלטה:
המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של מחמד אלקורעאן כנציג המועצה באיגוד ערים
וכבאות ב"ש.
 .5תוספת לסדר היום:
תב"ר להצטיידות כיתות חכמות ע"ס  ,₪ 582,400חצי למקיף עתיד וחצי למקיף עמל.
הצטיידות כוללת מחשבים וציוד חכם.

החלטה:
המועצה מחליטה פה אחד על אישור תב"ר להצטיידות כיתות חכמות ע"ס של .₪ 582,400

רשם פרוטוקול:
מנצור אבו עג'אג' -מזכיר המועצה

סאלם אבו רביעה
ראש המועצה

מנצור אבו עג'אג'
מזכיר המועצה

