פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השישית מן המניין
מס" 71/2
שהתקיימה ביום שלישי ( )412.020.41בשעה  40:..באולם הישיבות בבניין המועצה
נוכחים :
 .1מר סאלח סולימאן-ראש המועצה .
 .2מר ראתב נוגידאת – מ"מ וסגן ראש הרשות.
 .3מר חאלד סולימאן-חבר המועצה .
 .4מר סאמי נוגידאת-חבר המועצה.
 .5מר חיראללה דלאשה-חבר המועצה .
 .6מר אברהים נוגידאת  -חבר המועצה .
 .7מר עיסא מוסא  -חבר המועצה .
 .8מר סאלם עפאן-חבר המועצה .
נעדרים:
 .1מר באסם פוקרא
 .2מר עאטף גועבאט.
משתתפים :
 24עו"ד מרואן טאהא  -היועץ משפטי2
 .2מר עאדל חטיב-סגן מנהל מחוז הצפון החברה למתנ"סים.
חסרים:
 .1עו"ד רימונדה סולימאן-מבקרת פנים
 .2גב" סוריה נוגידאת – יועצת לקידום מעמד האישה.
על סדר היום :
.1
.2
.3
.4

הודעות ראש הרשות.
המלצות ועדת מכרזים.
הקמת עמותה מעין עירונית להפעלת המתנ"ס.
שונות.
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הודעות ראש הרשות2

מר סאלח סולימאן-ראש הרשות-:

ערב טוב לכולם.
אין הודעות נעבור לסעיף השני על סדר היום.

המלצות ועדת המכרזים.

מר סאלח סולימאן-ראש הרשות2

להלן המלצות וועדת המכרזים-:
הפעלת מרכז נוער יישובי – מפעיל זכיין  -עמותת אלביאן.
הפעלת תוכנית אור – מפעיל זכיין –התקווה.
הפעלת תוכנית עידוד – מפעיל זכיין – ד"ר עמאד גת.
הפעלת מעדונית שיקומית לילדים עם מוגבלויות-מפעיל זכיין – רנד
תוכנית צילה לגילאי  – 3-8מפעיל זכיין – התקווה.
פסטיבלים – מפעיל זכיין – נוה בדואים.
תוספת קומה לבי"ס לחינוך מיוחד – קבלן זכיין – חמוד יאסר מוחמד.
בניית שני יחידות גני ילדים שכונה מערבית נוגידאת -הוחלט לזמן את המתככן וטרם נתקבלה
החלטה על קבלן זוכה.
ניקוז מכביש ראשי עד כביש  – 23קבלן זכיין  -חברת נוגידאת פאוזי .1992
הצטיידות מדעית – ספק זכיין – מעבדות סחנין.
חדרי שירותים מגרש כדורגל מערבית – קבלן זכיין – סלטי חברה לבניה ותעשיה.
בהמשך להמלצת ועדת המכרזים והכרזה על קבלן זוכה  ,נוהל משא ומתן ע"י ראש המועצה עם
הקבלן א.זערורה בעניין טאטוא רחובות סוכם על מחיר לפעם אחת סך +₪ 3333מע"מ במקום 3953
 +₪מע"מ .
מי בעד  -:סאלח  ,סאמי  ,אברהים ,חאלד  ,סאלם  ,ראתב  ,עיסא ,חיראללה.
אין מתנגדים.

ה ח ל ט ה:
הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת המכרזים כמפורט לעיל.

הקמת עמותה מעין עירונית להפעלת המתנ"ס.

מר סאלח סולימאן-ראש הרשות.
קיימים הרבה תקציבים בחינוך הבלתי פורמלי  ,לכן צריך לנצל את התקציבים באמצעות החברה
למתנ"סים .החברה למתנ"סים ממנה וקולטת מנהל למתנ"ס למשך שנתיים ולאחר מכן קיימת
אפשרות להכשיר מישהו מהיישוב .שאר הפעילויות יקבעו ע"י העמותה.
אנו צריכים להחליט על הקמת עמותה מעין עירונית להפעלת המתנ"ס ולהחליט על התקשרות עם
החברה למתנ"סים לצורך כך  ,בכדי להמשיך בהליך ובפניה למשרד הפנים.

מר עאדל חטיב-סגן מנהל מחוז הצפון חברה למתנ"סים-:
אני מלאתי תפקיד מנהל מתנ"ס בטמרה כיום אני ממלא תפקיד סגן מנהל מחוז צפון החברה
למתנ"סים .החברה נמצאת ב 34 -ישובים במועצות מקומיות ומועצות אזוריות.
רב הישובים במגזר היהודי וכ 7 -ישובים במגזר הערבי.
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החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית שייכת למשרד החינוך .תקציב החברה ממשרד
החינוך וממשרדים אחרים בנוסף למוסדות אחרות.
החברה הינה זרוע ביצועית לתוכניות ופרויקטים במשרד החינוך והיא פטורה ממכרז.
העמותה מעין עירונית יש לה מבנה אירגוני וההרכב של העמותה-:
 43%נבחרי ציבורובעלי תפקידים
 43%נציג ציבור
 23%החברה למתנ"סים.
כל הפעילויות יקבעו ע"י העמותה ניתן להפעיל תכנית צילה  ,הפעלת מעונות יום  ,תכנית
שמיד פעולות תרבות וספורט ...וכו .הרשות יכולה לחסוך בעמלות המשולמות היום לצורך
הפעלת התוכניות ולהשקיעם ביישוב.
החברה למתנ"סים יכולה לגייס תכניות כמו עמיתים –חוג לכל ילד  ,תכניות אתגרים,
התפתחות הילד מ 3-שנים עד . 18
מנהל המתנ"ס כפוף לחברה למתנ"סים ומשכורתו משולמת ע"י החברה  ,יקבל הדרכה אישית
 ,אני ממליץ לבחור ולקלוט מנהל מחוץ ליישוב למשך שנתיים ולאחר מכן יוכשר מישהו
מהיישוב  ,שאר העובדים משכורתם תשולם ע"י העמותה.
יהיה בקר כספי ויוגשו דוחות כספיים .
כל מערכת המחשוב –שכר ,הנה"ח רישום ע"ח החברה למתנסים.
העובדים יקבלו הכשרה והסמכה.
מנהל המתנ"ס ישתף פעולה עם מנהלי המחלקות ברשות ועם מנהלי בתי הספר.

איך מתקדמים- :

אישור השותפות עם החברה למתנ"סים
אישור תקנון והקמת עמותה מעין עירונית.
לאחר אישור מליאת המועצה.
חוות דעת יועץ משפטי  ,גזבר  ,מזכיר ותוכנית אסטרטיגית.
קבלת אישור משרד הפנים .
החלטה על הנציגים  ,מנהל מתנ"ס.
עובדי הרשות  ,קיימת אופציה להשאלה או להשאיר ברשות והתשלום יבוצע ע"י הרשות
והכפיפות תהיה למנהל המתנ"ס.
מר סאמי נוגידאת -:חבר המועצה
המטרה של העמותה להכניס דברים חדשים מה הקשר של החברה למתנ"סים לספורט.
בתחום הספורט יש מחלקה מופעלת בצורה טובה ומובילה.
מר עאדל חטיב-סגן מנהל מחוז הצפון.
החברה למתנ"סים נותנת תמיכה  ,ויש לנו קשרים עם טבע ותנובה שיכולים לתמוך.
העמותה היא שמחליטה אם להעביר את מנהל מחלקת הספורט לעמותה או לא .במידה
ומשאירה אותו ברשות הוא יעבוד בשיתוף פעולה עם המתנ"ס.
מר סאלח סולימאן-ראש הרשות
אני מציע לאשר את תקנון והקמת של העמותה מעין עירונית לצורך הפעלת המתנ"ס
וההתקשרות עם החברה למתנ"סים לצורך כך.
מי בעד  -:סאלח  ,סאמי  ,אברהים ,חאלד  ,סאלם  ,ראתב  ,עיסא ,חיראללה.
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אין מתנגדים

ה ח ל ט ה-:
הוחלט פה אחד לאשר את ההקמה ואת התקנון של העמותה מעין עירונית לצורך הפעלת
המתנ"ס וההתקשרות עם החברה למתנ"סים לצורך כך.

שונות

מר סאלח סולימאן – ראש הרשות

תמיכות לשנת 7102

וועדת התמיכות המקצועית וועדת תמיכות משנה אישרו תקציב תמיכה לעמותת
אלנגדה סך של  153אלף לשנת . 2312
ניתן לציין שהתמיכה אושרה עפ"י שיחה טלפונית עם חברי המליאה מיום 9.2.2312
אני מבקש את אישורכם לתמיכה הנ"ל ולשלם מקדמה בסך  53333אלף .₪

ה ח ל ט ה-:
הוחלט פה אחד לאשר את התמיכה לעמותת אלנגדה ע"ס  151אלף  ₪ותשלום
מקדמה ע"ס  51אלף .₪
ו עדת רכש - :

הוחלט לאמץ את הנוהל אשר לפיו-:
הצעות עד  ₪ 5333ייפתחו על ידי הקניין.
סכומים מעל  ₪ 5333ועד לתקרה התחתונה של מכרז זוטא (כ ₪ 25333-בתוספת
מע"מ לפי עדכון משרד הפנים) ייפתח ע"י ועדת הרכש.
מעבר לסכומים אלה מכרזים  ,בין זוטא או פומבי  ,יוכרעו ע"י ועדת המכרזים של
המועצה.
הוצע והוחלט שחבר המועצה מר חאלד סולימאן יהיה משקיף בוועדת הרכש.
מלגות לסטודנטים

ראש הרשות מציג את הפרמטרים לפיהם יוענקו מלגות  .מוצע שהמלגות יוענקו
לסטודנטים באקדמיה שמשך הלימודים שלהם לפחות שנתיים  ,אין להעניק מלגה
לצורך קורס קצר משנתיים או השתלמות  ,מורים עובדים שגם לומדים לא מגיע להם,
להתחשב במצב כלכלי.
חבר המועצה מר סאלם עפאן :צריך לתת לכולם באופן שוויוני מבלי להתחשב במצב
כלכלי.
הבקשות יוגשו ויובאו בפני מליאת הרשות אשר תדון בבקשות ותכריע בהן.
 בית קברות בנוגידאת -:הוחלט לבדוק אפשרות להצר את תוואי הוואדי ע"י קירות
ביטון (תיבה) כדי לתת אפשרות של הרחבה של בית הקברות.
רשם הפרוטוקול :מרואן דלאשה  -גזבר.
4

גזבר הרשות
מרואן דלאשה

ראש המועצה
סאלח סולימאן
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