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מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  10/2020מיום 20.10.2020

סוג האסיפה:
יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

20.10.2020

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
7
8
נעדרו:
1
2

מר עלי ח'ליל
מר מוסטפא חסארמה
מר חנא ח'אזן
מר אסעד סוואעד
מר ויסאם עאזר
מר זיאד תיתי
מר פידאא עאבד
מר מוחיי אלדין עאבד

ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

מר מוחמד אלמאדי בוכרי
מר אבראהים תיתי

סגן ממלא מקום ראש המועצה
סגן ראש המועצה

עו"ד סמואל דכואר
מר נאסר ח'ליל
רו"ח לואי אעלימי

היועץ המשפטי של המועצה
גזבר המועצה
רואה חשבון מסייע למועצה

משתתפים:

נושאים לדיון

.1
.2
.3
.4
.5
.6

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
האצלת סמכויות לאיגוד ערים רשויות בית הכרם הגלילי להקמה והפעלה של
מרכז שירות משותף.
האצלת סמכויות לאשכול במסגרת פיילוט משותף – העסקת תברואן משותף.
אישור דו"ח כספים לשנים  2018ו.2019 -
אישור דוחות רבעוניים ל 31.3.2020 -ו.30.6.2020 -
אישור דו"ח חצי שנתי ליום .30.6.2020
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דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

האצלת סמכויות לאיגוד ערים רשויות הצעת החלטה:
בית הכרם הגלילי להקמה והפעלה
בהתאם לסמכות המועצה הקבועה בסעיף  17ד  )1( 1לחוק איגודי
של מרכז שירות משותף.
ערים ,תשט"ו ,1955-מחליטה המועצה שסמכויות המועצה המקומית
בענה המפורטות בסעיף 7ג 6לחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח( 1968-חוק
רישוי עסקים) ,יואצלו לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי.
הסמכויות המואצלות לאיגוד הערים הן:
להקים מרכז שירות משותף שיכללו את נציגי הפועלים מטעם המועצה
המקומית בענה לרישוי עסקים ,שעמדתם נדרשת לשם מתן רישיון או
היתר לפי חוק רישוי עסקים ,ולנותני האישור ("מרכז שירות משותף"),
כדי לייעל את הליכי הרישוי לפי חוק זה ולסייע לבעלי עסקים טעוני
רישוי ולמבקשי רישיון או היתר לפי חוק רישוי עסקים זה בעניינים
אלה ,והכל בהתאם לסמכויות הנתונות לנציגי הרשות המקומית לפי
חוק רישוי עסקים:
.1

.2

.3

.4

מתן שירותי מידע וייעוץ למבקשים לעסוק בעסקים טעוני
רישוי בתחום רשות הרישוי ,ובכלל זה מתן חוות דעת מקדמית
לפי סעיף 6ה לחוק רישוי עסקים;
קיום דיון משותף לנציגי הרשות המקומית ולנותני האישור
כאמור בבקשות שהוגשו לרישיונות או להיתרים ,וביצוע
ביקורות משותפות בעסקים ,לשם בדיקת עמידתם בתנאים
למתן רישיונות או היתרים לפי חוק זה;
קיום התכנסות משותפת לנציגי הרשות המקומית ולנותני
האישור כאמור לשם מסירת דיווחים על שינויים במצבם של
עסקים ,ליקויים שנמצאו בהם וכן על הליכים מינהליים
שננקטו לגבי עסקים טעוני רישוי לפי הוראות חוק זה ,ובכלל
זה דרישות לתיקון ליקויים ,צווי הפסקה מינהליים והליכים
לביטול רישיונות או היתרים;
קיום הליכי שימוע משותפים בטרם קבלת החלטות בדבר
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ביטול רישיונות או היתרים לפי חוק זה.
אם איגוד הערים יחליט להקים את מרכז השירות המשותף,
מואצלות לו גם הסמכות לקבוע ,בשיתוף עם נותני האישור
המשתתפים בו ,את היקף העבודה של מרכז השירות ,בהתחשב
במספר העסקים הפועלים בתחום הרשות המקומית ובמספר
הבקשות לרישיונות או להיתרים המוגשות לרשות בכל שנה
בממוצע.
חשוב להדגיש שעל פי סעיף 7ג(6ב) במרכז השירות לא יידונו
עניינים הנוגעים להליכי רישוי של העסקים האמורים בסעיף
12ב(ט)( )4או (.)5
חברי המועצה מאשרים פה אחד את הצעת ההחלטה כאמור לעיל.
האצלת סמכויות לאשכול במסגרת הצעת החלטה :הרשות המקומית מעוניינת להאציל את הסמכויות
פיילוט משותף – העסקת תברואן הנתונות לה לצורך מינוי תברואן מכוח סעיף  2לפקודת בריאות העם
מס'  40לשנת  .1940אצילת הסמכויות לא תשחרר את הרשות
משותף.
המקומית מחובותיה וזכויותיה בעניין האמור ,ותיכנס לתוקפה בכפוף
לאישור מועצת האשכול למינוי תברואן ע"י האשכול.
חברי המועצה מאשרים פה אחד את הצעת ההחלטה כאמור לעיל.
דיון בדוחות הכספיים לשנים  2018ו-
 2019וכן בדוחות הרבעוניים ליום רואה החשבון לואי אעלימי וגזבר המעוצה מוסרים פרטים לחברי
 31.3.2020ו .30.6.2020 -כמו כן דיון המועצה אודות הדוחות הכספיים והנתונים המובאים בפניהם.
ואישור הדוח החצי שנתי ליום
.30.6.2020
חברי המועצה הנוכחים למעט חבר המעוצה פידאא עאבד מצביעים
בעד אישור הדוחות הכספיים .חבר המועצה פידאא עאבד נמנע היות
ולא ראה את הדוחות הכספיים לפני שהתקיימה הישיבה ואינו בקיא
בפרטים המופיעים בדוחות אלה.
הישיבה ננעלה.

________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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