ישיבת הנהלה מקדימה לישיבת מליאה מס' 06/2018
התקיימה ביום שלישי ,בתאריך  , 25/09/2018בשעה  17:15בערב  ,באולם הישיבות
במועצה מקומית .
נוכחים בישיבה :
מר שאוקי לטיף (ראש המועצה)  ,מר מואיד קבלאן  ,מר פהים שחוק  ,מר חאלד פארס, ,
מר מחמוד מנסור  ,מר סוהיל ארשיד מר ראני אבו שרקי
כמו כן הוזמנו ונכחו :
עו"ד יוסף פארס – יועמ"ש.
נעדר מהישיבה:
מר אליאס עיסא סלימאן ( התקשר וביקש להדגיש כי הוא תומך בכל נושא וסעיפי
הישיבה ) ,מר אמין אבו רזק (נעדר מסיבות רפואיות)  ,מר אליאס ארשיד (נמצא בחו"ל)
על סדר יום הישיבה :
המשך אישור המליאה לנושאים הקשורים לתנאי העסקתו של מבקר הפנים מר ג'מאל
ח'ורי ובהמשך להחלטת המליאה הקודמת מתאריך  03/07/2018מס' :4/2018
 -1אישור לגבי תחילת עבודתו של מר ג'מאל ח'ורי שהיא ב 01/09/2018 -לפי אחוז
משרה של  50%בשיעור  90%משכר מנכ"ל רשות בהתאם לגודל האוכלוסייה
בכפר ראמה ובכפוף לחוזר משרד האוצר מיום  24/09/2017ואישור משרד הפנים .
 -2אישור עבודה נוספת בהתאם להצהרת העובד מר ג'מאל ח'ורי ואישורה ע"י
היועמ"ש של הרשות .
 -2א אישור המליאה על אי קיום ניגוד לעניינים כתוצאה מעבודת המבקר
הנוספת ואישורה ע"י היועמ"ש של הרשות .
 -2ב תצהיר העובד בו מפורט מקום עבודתו הנוסף  ,גובה השכר  ,וימי
העבודה בשבוע .
 -2ג דו"ח הגזבר על קיום תקציב לעלויות העסקתו של המבקר .
ראש המועצה  :ובחצי שעה שלפני ישיבת המליאה  ,ובמסגרת ישיבת ההנהלה דן עם
הנוכחים על נושאי הישיבה והציג את הנושא היחידי הנמצא על סדר יומה של הישיבה ,
והוא תנאי העסקתו של מבקר הפנים  .במסגרת זו ראש המועצה הקריא את כל הסעיפים
הנמצאים על סדר היום בפני הנוכחים לרבות תנאי השכר שלו והבהיר כי אכן רשום
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בהזמנה ששכרו הוא  90%משכר מנכ"ל רשות  ,אך החוק עפ"י חוזרי המשרד מבהיר היטב
כי  90%אלה הם לרשות שאיננה נמצאת בתוכנית הבראה ,והיות והמועצה עדיין נמצאת
בתוכנית הבראה אנו מחויבים לאשר רק  80%ולא אחרת  ,מציג בפני הנוכחים את
ההזמנה שאושרה ע"י היועמ"ש .
משלא היו הסתייגויות או שאלות כל שהן מהנוכחים מסתיימת ישיבת ההנהלה ראש
המועצה עובר לישיבת המליאה .
ישיבת ההנהלה ננעלה בשעה . 17:55

בכבוד רב,

________________
שאוקי לטיף
ראש מ.מ .ראמה

________________
כמיל קסיס
מזכיר מ.מ .ראמה
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ישיבת מליאה מס' 06/2018
התקיימה ביום שלישי ,בתאריך  , 25/09/2018בשעה  18:00בערב  ,באולם הישיבות
במועצה מקומית .
נוכחים בישיבה :
מר שאוקי לטיף (ראש המועצה)  ,מר מואיד קבלאן  ,מר פהים שחוק  ,מר חאלד פארס, ,
מר מחמוד מנסור  ,מר סוהיל ארשיד מר ראני אבו שרקי
כמו כן הוזמנו ונכחו :
עו"ד יוסף פארס – יועמ"ש.
נעדר מהישיבה:
מר אליאס עיסא סלימאן ( התקשר וביקש להדגיש כי הוא תומך בכל נושא וסעיפי
הישיבה ) ,מר אמין אבו רזק (נעדר מסיבות רפואיות)  ,מר אליאס ארשיד (נמצא בחו"ל)
על סדר יום הישיבה :
המשך אישור המליאה לנושאים הקשורים לתנאי העסקתו של מבקר הפנים מר ג'מאל
ח'ורי ובהמשך להחלטת המליאה הקודמת מתאריך  03/07/2018מס' :4/2018
 -1אישור לגבי תחילת עבודתו של מר ג'מאל ח'ורי שהיא ב 01/09/2018 -לפי אחוז
משרה של  50%בשיעור  90%משכר מנכ"ל רשות בהתאם לגודל האוכלוסייה
בכפר ראמה ובכפוף לחוזר משרד האוצר מיום  24/09/2017ואישור משרד הפנים .
 -2אישור עבודה נוספת בהתאם להצהרת העובד מר ג'מאל ח'ורי ואישורה ע"י
היועמ"ש של הרשות .
 -2א אישור המליאה על אי קיום ניגוד לעניינים כתוצאה מעבודת המבקר
הנוספת ואישורה ע"י היועמ"ש של הרשות .
 -2ב תצהיר העובד בו מפורט מקום עבודתו הנוסף  ,גובה השכר  ,וימי
העבודה בשבוע .
 -2ג דו"ח הגזבר על קיום תקציב לעלויות העסקתו של המבקר .
ראש המועצה :פותח את ישיבת המליאה בברכה ואיחולי הצלחה לכולנו עם בחירות
שקטות ודוגמא לאחרים ומציג את הנושאים הנמצאים על סדר היום לפי הסדר שלהם
בהזמנה .
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נושא ראשון:
 1אישור לגבי תחילת עבודתו של מר ג'מאל ח'ורי שהיא ב 01/09/2018 -לפי אחוז
משרה של  50%בשיעור  90%משכר מנכ"ל רשות בהתאם לגודל האוכלוסייה
בכפר ראמה ובכפוף לחוזר משרד האוצר מיום  24/09/2017ואישור משרד הפנים .
מקריא אותו בפני הנוכחים ושואל באם יש למישהו שאלות או הסתייגויות .
לא היו שאלות או הסתייגויות .
נושא שני :
 2אישור עבודה נוספת בהתאם להצהרת העובד מר ג'מאל ח'ורי ואישורה ע"י
היועמ"ש של הרשות .
 -2א אישור המליאה על אי קיום ניגוד לעניינים כתוצאה מעבודת המבקר
הנוספת ואישורה ע"י היועמ"ש של הרשות .
 -2ב תצהיר העובד בו מפורט מקום עבודתו הנוסף  ,גובה השכר  ,וימי
העבודה בשבוע .
 -2ג דו"ח הגזבר על קיום תקציב לעלויות העסקתו של המבקר .
מקריא אותו בפני הנוכחים ושואל אם למישהו יש הסתייגות או שאלות .
לא היו שאלות או הסתייגויות .
עם תום הצגת הנושאים ביקש ראש המועצה להביא את הנושאים להצבעה.
החלטה:
נושא ראשון – אושר ע"י כל הנוכחים .
נושא שני כולל סעיפי משנה – אושר ע"י כל הנוכחים.
ראש המועצה מברך את הנוכחים ומודה להם על השתתפותם.

בכבוד רב,
________________
שאוקי לטיף
ראש מ.מ .ראמה

________________
כמיל קסיס
מזכיר מ.מ .ראמה
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