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ועדה לענייני ביקורת

8118818/
הנדון:פגישת הוועדה עם סגן ראש המועצה אחמד סועייד
.1בתאריך  611111/התקיימה ישבה של הוועדה לענייני ביקורת בהשתתפות דודו דהן מבקר המועצה
בנושא מכתבו יוצא הדופן של עלי עדנאן תושב כמאנה בנושא חשד להטיית מכרז למזכרי ועד
ועד לישובים הבדואיים.
 .2בתאריך  2211111/התקיימה פגישה של הוועדה עם סגן ראש המועצה במטרה ללמוד את טענותיו
של עלי עדנאן ולקבל התייחסות לטענות.
.3נושאים שעלו בפגישה:
א.סגן ראש המועצה סקר את עברו במליאה וכן את תפקידו כסגן והיעדים שהציב לעצמו.
ב.החזון העיקרי של אחמד זה לבנות מודל שקיים בישובים במשגב ולהטמיע אותם
בישובים הבדואים ,עבודה קשה ומורכבת.
ג .אחמד היה שותף בהכנת המכרז,הגדרת התפקיד ונושא היתרון של בוגר משפטים בחלק
בניית התפקיד והבנת החוק
ד .המכרז הופץ לכול הישובים הבדואיים במועצה,ולכול בית אב שכול אחד יוכל
להתמודד במכרז באופן שווה.
ה .אחמד ציין שלא היה שותף בכול החלטה שהתקבלה וכן לא היה שותף בהצבעה על המועמדים.
ו .אחמד הסביר את המורכבות של הישובים הבדואים והיה שותף כיועץ.
 .4סיכום ועקרי הפגישה:
א.
ב.
ג.
ד.

הוועדה שמעה את עיקרי הדברים של סגן ראש המועצה ואופן תפקודו במכרז.
ההחלטה על ביטול המכרז היה של מנכ"לית המועצה ללא מעורבותו של אחמד.
מהדברים שעלו ניראה שסגן ראש המועצה היה מעורב מאוד במכרז ובעיקר
כיועץ לתחום המגזר הבדואי.
הוועדה תתכנס ותדון בכול הממצאים ותפיץ את המסקנות בישיבת המליאה הקרובה.

 .5בברכה
 .6אבי גרבובסקי – יו"ר הוועדה ענייני ביקורת.
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