
 
 
 
 

 09/2016ישיבת מליאה מס' 
 

באולם בערב ,  018:3, בשעה  29/09/2016, בתאריך חמישי התקיימה ביום 
 הישיבות במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר מחמוד מנסור , מר אמין אבו רזק , מר אליאס מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
 באסילה באסילה , מר אליאסארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , מר אליאס נח'לה , מר 

 ., מר מואיד קבלאןעיסא סלימאן , מר ח'אלד פארס 
 

 :  כמו כן הוזמנו ונכחו
 עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( , מר נסרי סרחאן )חשב מלווה( .

 
 נעדר מהישיבה :

 מר עבדאללה נח'לה .
 

 על סדר היום : 
 

, הדוחות  2015דיון ואישור דוחות הביקורת המפורט והמבוקר לשנת  ** 
 הועברו אליכם במהלך חודש אוגוסט .

 
החשב בירך אותנו פותח את הישיבה ומברך את הנוכחים ומציין כי  – ראש המועצה
ומבקש ממנו יתנו בישיבה זו והוא ייתן את חוות דעתו למה שהיה אבהשתתפותו 

 . להציג את דבריו 
 

הבהיר את הסוגיה שהזכיר אותה ראש המועצה )בד"כ אנו לבא אני -החשב המלווה 
ראש המועצה הסכמתי החשבים לא משתתפים בישיבות המועצה( אך לפי בקשת 

בשורה שלפני אחרונה  – מהדו"ח הכספי – 6לעמוד מתייחס . להשתתף בישיבה 
 . אלש"ח 509.1 בשנת הדו"ח סך של  הסתיימה בעודף 2015 -למטה העודף ב

 
 עבודת רו"ח שנתמנה ממשרד הפנים רו"חהסופי של  ישנו התוצר 3בתחתית עמוד 
הסוגיה החשובה ביותר בחוו"ד של רו"ח כולל בו  (3מס' הדף הזה )מופיד חזאן . 

 הגרעון גדל בסכום זה .  אלש"ח 910.10 -: בשנים קודמות היה גרעון ב חזאן
 

 ( .גם כן 3)שרשם אותו בעמוד  20ביאור מס'  22עמוד 
 . אלש"ח 910.10זה מדבר על מה זה  20ביאור 

 
סכום משנים קודמות לא היו רשומים בספרים נמצאים בתיקי  אלש"ח 401.5

 ואחורה .  2011משנת הוצל"פ זאת 
 

 401.5בתוך הספרים לכן הסכום  דרש גם שכל החובות יראו ויוצגו רו"ח חזאן
 נרשמו בספרים בדו"ח . אלש"ח
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  20חוב של ביטוח לאומי בביאור מס' מהווה את ה 22מעמוד  ב'השניה סעיף הסוגיה 
הם עניין של הסדר תשלומים עם ביטוח לאומי ולא נרשם בספרי המועצה  ₪מליון  8

צריכים להיות מוצגים הם הוצגו בספרים שלנו רק השנה . חוקית חובות אלו היו 
 בשנים בהם נוצרו כל אחד ובשנה שלו . 

מהסך  אלש"ח 401.5מודע לסכום מ. הפנים  – תוכנית ההבראה 14ור ביא 21עמ' 
 .)כולל(  2011חובות שנוצרו מלפני שנת , אלו  שהם תיקי הוצל"פ ₪ 10.000.000 של

 
 משלמת המועצהמעיר לעניין החוב של הביטוח הלאומי כל חודש  –ראש המועצה 

 60אלו הם חלק מתוך הניכויים של העובדים . המועצה בעבר שילמה ₪  00066.
 . ₪  66.000תשלומים כפול 

 ש"ח אל 6904. -, כ  ₪מליון  8ב.ל. על סך ההסדר נחתם עם  28/7/2011בתאריך 
 היה רשום בספרים .

להוריד את סכום החובות וריביות שנוצרו מחוב עזר במשרד הפנים יניסינו לה
 הביטוח הלאומי .

התקציב בסוגיה זו דבר אשר הכניס אותנו לחובות זה מה שהכעיס אותנו לגבי ניהול 
 .נוספים 

 פסקה אחרונה בעמוד . 3ראש המועצה מוסיף והוא מתייחס גם לעמוד 
אם , ואילו  ₪מליון  22ס"ה  אלש"ח 544.7+  אלש"ח 191.15 –גרעון המועצה הוא 

 בלבד . ₪מליון  10 -בהחובות הנוספים היה מסתכם הגרעון רק  היולא 
סיים מחובות המועצה במסגרת התב"רים . ) החשב ₪ מליון  12משרד הפנים מממן 

 עזוב את הישיבה( .את דבריו מתנצל ו
 

עפרה ברכה מה על ועדת הביקורת גב' קורא מתוך מכתבה של  ראש המועצה :
 לעשות לקראת הישיבה הבאה . 

 
בעקבות הישיבה הקודמת ראש המועצה ביקש מועדת הביקורת  ראש המועצה :

 בתוצאות הדוחות הכספיים והמפורט . עומד בראשותה לכנס את הועדה כדי לדוןוה
 

תשובתו של מר אליאס סלימאן שהם התכנסו אך עדיין אין להם מסקנות כתובות 
 ע"מ להגישן בפני מליאת המועצה .

 
שבועות מהיום ע"מ לקבל דו"ח  3ת להם אורכה של מבקש לת ראש המועצה :

 ומסקנות עניינים הנוגע מבדיקתן לדוחות . 
 לאחר ועם קבלת התוצאות והדו"ח תתכנס מליאת המועצה שוב לדון בהן .

 
הקרוב ב' תתכנס ביום  ( לתיקון ליקויים)הועדהכמוכן מודיע  יוסף פארס :

 . קורתיע"פי דו"ח הבלדיון בתיקון הליקויים  3/10/2016בתאריך 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-3- 
 

מבקש מחברי המועצה להצביע על הדוחות לאחר הצגת הביקורת ראש המועצה : 
 החשב המלווה .  המרכיבים שלה ע"יופירוט 

 
מייעץ לעניין ההצבעה ומציע לדחות אותה לאחר שיתקבל עו"ד יוסף פארס : 

 . ועדת הביקורת ודו"ח הועדה לתיקון ליקוייםהדו"ח של 
 . לאחר קבלת שני הדוחות ולכן ההצבעה נדחתה לישיבה הבאה עד

 
: מקריא בפני הנוכחים את מכתבו המופנה לד"ר עלימי וגם לגזבר מר  ראש המועצה

בהם לנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לתקן את נאסיף מוויס ומתריע 
 . 1602/8/20מכתבה של גב' עופרה ברכה מתאריך בהליקויים שהועלו בעיקר 

 
 

 . 19:30הישיבה הסתיימה בשעה 
 
 

 בכבוד רב,     
 
 

_______________     _______________ 
 כמיל קסיס                שאוקי לטיף        

 מזכיר מ.מ. ראמה            ראש מ.מ. ראמה    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 09/2016ישיבת הנהלה מס' 
 

באולם בערב ,  18:00, בשעה  29/09/2016, בתאריך חמישי התקיימה ביום 
 הישיבות במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר מחמוד מנסור , מר אמין אבו רזק , מר אליאס מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
 ארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , מר אליאס נח'לה , מר באסילה באסילה , מר אליאס

 ., מר מואיד קבלאן  פארס עיסא סלימאן , מר ח'אלד 
 

 :  כמו כן הוזמנו ונכחו
 עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( , מר נסרי סרחאן )חשב מלווה( .

 
 נעדר מהישיבה :

 .מר עבדאללה נח'לה 
 

 על סדר היום : 
 

, הדוחות  2015דיון ואישור דוחות הביקורת המפורט והמבוקר לשנת  ** 
 הועברו אליכם במהלך חודש אוגוסט .

 
 מברך את הנוכחים וגם החשב . המועצה : ראש

רעונות והפיגור יהזמנתי את החשב במיוחד בכדי להבהיר לכם מה קרה בנושא הג
רת . אנו מעריכים את מבחינת דו"ח הביקוואיך התפתחה עד שהגענו למצב היום 

הוא יבהיר לנו בהמשך ובישיבת לישיבה זו לטובת העניין נכונות החשב להצטרף 
 .ה שיש לו לומר המליאה את מ

 
  – בשבועיים האחרונים

בקשור לכלי אצירה  ₪  000,236קיבלנו תקציב מאשכול בית הכרם בסכום של 
 .ומכלי אשפה 

 כדי לבנות מקום למכולות לפנויי אשפה . ₪  000,032גם 
הנושא של תחנת מיון אזורי ומעבר לאשפה נמצא בשלבי תכנון בסיוע האשכול של 

 בית הכרם . 
 התחלנו בבצוע עבודות חיזוק המבנים בבי"ס תיכון ע"פי המכרז האחרון .

 בית אלשעב כבר נמצא כמעט לאחר יציקת הגג העליון .
 לשיקום שכונות ₪ מליון  700,1קבלנו גם 

 
 . 18:15הישיבה הסתיימה בשעה 

 
 בכבוד רב,

 
 

_______________     _______________ 
 כמיל קסיס                שאוקי לטיף        

 מזכיר מ.מ. ראמה            ראש מ.מ. ראמה    


