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  2010 מאי 05    : תארי�
  ראש המועצה, עמי ארגוב מרלכבוד 
  .חברת  המועצה הממונה, יהודית רובי&' גבלכבוד 
  .המועצה הממונהחבר , מר  עמיחי ב& דרורלכבוד 
  חבר  המועצה הממונה, ר יוס
 ונונו"דלכבוד 
  חבר  המועצה הממונה, מר מהנא הזימהלכבוד 
  גזבר המועצה, ח עבדאלכרי* פטו*"רולכבוד 
  .היוע% המשפטי למועצה, ד סמואל דכואר"עולכבוד 
  חשב מלווה, אליה'מנסור גמר לכבוד 
  מבקר פני&, ד חוסני מטר"עולכבוד 

  
  ,שלו* רב

  .   2010�03'   הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו)
  

ראשו&  ביו&  & אשר תתקיי   2010�03 '  אני מתכבד בזה להזמי) את כבודכ& לישיבת מליאת המועצה מס

  .  בבני) המועצה00.12   שעה  2010/05/09_

  

  :על סדר היו*

 .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 .2'  עדכו& מס– 2010הצעת התקציב לשנת  .2

 .ת נזק שנגר* לחלקתו עקב שיטפונו–מר יוס
 עומרי  .3

 . הרחבת הדר�–מר אבראהי* אחמד יאסי& מטר  .4

  

 

  
  ,בכבוד רב

  
  מאל פטו&'ג

  זכיר המועצהמ
  :העתק

   נצרת–משרד הפני& , קצי) המוחוז, רקאד טאפש מר
  .מנהלי המחלקות במועצה

  
  :הערה

בענייני* כספיי* . או הסבר בענייני* מקצועיי* נא לפנות למנהל המחלקה האחראי/לכל בירור ו
   .יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר
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  3/2010' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ישיבה מס
  12.00 שעה 09/05/2010 ראשו& מיו*    

  
  :נוכחי*

  ראש המועצה הממונה, מר עמי ארגוב
  חבר המועצה הממונה, מר עמיחי ב) דרור

   חבר המועצה הממונה, ר יוס, ונונו"ד
  חברת המועצה הממונה, יהודית רובי)' גב
  

  נעדר
  חבר המועצה הממונה, מר מהנא הזימה

  
  :השתתפו

  מזכיר המועצה, מאל פטו&'מר ג
  גזבר המועצה, ח עבדאלכרי& פטו&"רו

  .חשב מלווה, אליה'מר מנסור ג
  .היוע% המשפטי, ד סמואל דכואר"עו

  
  

  :נושאי הדיו&

 .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 .2'  עדכו& מס– 2010הצעת התקציב לשנת  .2

 .ת נזק שנגר* לחלקתו עקב שיטפונו–מר יוס
 עומרי  .3

 . הרחבת הדר�–מר אבראהי* אחמד יאסי& מטר  .4

  המלצת ועדת הנחות–מחיקת חובות  .5
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  :1' סעי
 מס

  ;סקירה כללית של ראש המועצה

שיפור : צ בנח, "דנו בנושאי& הנוגעי& למע, צ במשרדו באור יהודה "ל מע"נפגשנו ע& מנכ: צ "מע  .א

הסרת קוצי& וערימות וניקיו) כללי לכל אור� הכבישי& בשטח , 854 וכביש 85כביש , חזות הכפר

 9494/כמו כ) דנו בנושא תוכנית ג, מיד נת) הוראה לממונה ועבודה בביצוע, פרהשיפוט של הכ

הכינו תוכנית להתחברות צ "מע, התוכנית מאושרת)  כרמיאל–תפ)  (854התחברות הכפר לכביש 

הוצע שנפנה ללשכת השר 0  מליו) 6 � אבל טר& תוקצבה אומד) העלות כ, לכביש והסדרת הצומת

  .ג& הועלה נושא של הגינו) . בכדי לקד& עני) התקצוב

בר חמוד 'ור מר ג'ביוזמת ראש המועצה המקומית סאג:  ראשי רשויות בקעת בית הכר*פורו*  .ב

דאלכרו& 'ומג, דיראלאסד, בענה, ור'סאג, ראמה: הוזמנו ראשי הרשויות בבקעת בית הכר&

עולה אזורית ולהכי) תוכנית פ, לישיבת תיאו& ודיו) בהקמת פורו& ראשי רשויות בקעת בית הכר&

כבר היו , ולעג) משאבי& כי יש יתרונות לגודל והרבה פרויקטי& משותפי& שיכולי& לקד& ביחד

שתי ישיבות בעניי) וסוכ& שיוקמו צוותי עבודה מקצועיי& ממנהלי המחלקות ולהתאגד בצורה 

 .הדבר בבדיקה, חוקית 

בודה נהדרת לשיתו, פעולה  וה& עשו ע"סיכוי" עבדתי ע& עמותת 90 � בשנות ה: עמיחי ב& דרור

אפשר לפנות אליה& ולבקש את החומר שהוכ) על , פרויקטי& אפשריי& , אזורי בבקעת בית הכר&

 .יד&

הנושא נדו) בבית המשפט ונער� בזמנו שימוע למנהל שמונה : ס מקי
 אב& סינא"מנהל ביה  .ג

משרד החינו� . סיו)י הנוהל של מנהל בתקופת ני"והוחלט להשאירו את המינוי על כנו ולפעול עפ

י הממונה על המחוז לישיבת בירור "מנו עהוז. יטול המינוי ועריכת מכרז חדשלא הסתפק ודרש ב

י סמכויותיו של הממונה על המחוז לבטל את המינוי " עפ"צו עשה"קבלנו , יחד ע& משרד החינו�

קת עבודתו נשלח מכתב למנהל המכה) ברוח הדברי& על הפס. ולפרס& מכרז חדש למילוי המשרה

 .13/05/2010 �וביטול המינוי ויפורס& מכרז ב

י "נער� יו& עיו) לפורו& הרשויות שמכה) בה& ועדות ממונות שאורג) ע: פורו* של ועדות ממונות  .ד

מה יקרה לאחר סיו& תפקודה של , " היו& שאחרי " נושא יו& העיו) היה , משרד הפני& והמפעמ

ניהול המועצה ביצוע העבודות , � תהיה צורת העבודהאי. הועדה הממונה ובחירת מועצה נבחרת

 ... .השוטפות והפרויקטי& וכו

י "המועצה עפ, אי) תיק אחד מסודר, מחלקת הגבייה במועצה היא במצב קשה: חברת הגבייה  .ה

היתרות . 0 מליו) 40 � התושבי& חייבי& למועצה כ, 0 מליו) 6 �הרישומי& חייבת לתושבי& כ

יש חברת גבייה . י הרישומי&"א מסודרי& ואי) יתרה אמיתית עפבספרי התושבי& במחלקה ל

החברה , י האמור בהתקשרות"יש חוזה אית& וה& מחוייבי& לפעול עפ, העולמית. ר. מ–שפועלת 

יש צור� דחו, . ש"הדבר בבדיקה מול החוזה והיועמ, מבקשת תוספות עבור חלק מהעבודות 
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בהתייעצות ע& גורמי& שוני& יש , צורה נורמליתבמינוי מנהל מחלקה שיוכל לנהל את המחלקה ב

למנות בעל מקצוע ובמיוחד לאחר הרפורמה בפעולות האכיפה והסמכויות של גופי האכיפה רצוי 

יש לזרז עני) קבלת אישור נחיצות . ד למנהל מחלקה שיוכל לפעול נגד חייבי& מהמועצה"למנות עו

 .משרה ופרסו& מכרז

ל למש� כמה "בחופשת חג השבועות תכננתי נסיעה לחו: ועצהל של ראש המ"לחופרטית נסיעה   .ו

 וימלא את מיקומי מר עמיחי ב) 23/05/2010 עד 17/05/2010ימי& ואני אעדר מהאר% מתארי� 

 .ח החופשה השנתית המגיעה לי"ימי ההיעדרות למעט ימי החג יהיו ע, דרור

  

  :2' סעי
 מס

 .2'  עדכו& מס– 2010הצעת התקציב לשנת 

  : י& פטו&עבדאלכר

 מציע לדחות את הדיו) עד קבלת 2010הובטח לנו עוד מענקי& ויהיו עוד שינויי& בתקציב 

  .עלהשיהמענק הכללי של המועצה ועדכו) , האישורי& הרלוונטיי& 

  

   :3' סעי
 מס

  ת נזק שנגר* לחלקתו עקב שיטפונו–מר יוס
 עומרי 

  

  :החלטה

 בכדי לחבר את נפרצו הדרכי* , בצד המזרחי של הכפר –המועצה פרצה כבישי* באזור הנקרא אלבאלוע 

ולתת מענה לקיצור דר� להגעת התלמידי* לבתי , והמקי
 החדש' השכונות לאזור בית הספר היסודי ג

  .הספר

בגש* האחרו& היו הצפות רבות כתוצאה מהגשמי* המבורכי* שירדו באזור ומחוסר תשתית של מערכת 

בחלקתו של מר יוס
 עומרי נבנה בית . פר ובמיוחד באזור אלבאלוענגרמו נזקי* לכמה בתי* בכ, ניקוז

,  הסופג שלה*רכתוצאה מהשטפונות ניזוק הקיר המערבי והדרומי של בו, מגורי* אשר גרי* בו ילדיו

כמו כ& המועצה פרצה את הדר� המקבילה לחלקת* מצד הצפוני וחלק מהחלקה . אי& תשתית ביוב באזור

  :סוכ*מר יוס
 עומרי הנושא ולאחר סיכו* ע* בעל הנכס לאחר בדיקת , סופח לדר�

בביצוע העבודות של הסדרת הדר� השתתפות המועצה  2 6000לש* למר יוס
 עומרי ס� של   .א

  .ת ועבודות אחרותוהכניסה לבי

מר יוס
 עומרי יחתו* על כתב ויתור על השטח מצפו& לבני& המגורי* אשר סופח לדר� הקיימת   .ב

 .כניסה לביתויסדר על חשבונו את ה

 .מר יוס
 עומר יחתו* על כתב ויתור ושלא תהיה לו תביעות נוספות כתוצאה מהאמור לעיל  .ג

  .חברי המליאה מאשרי* את הסיכו* ע* מר יוס
 עומרי
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  :4סעי

   הרחבת הדר�–מר אבראהי* אחמד יאסי& מטר 

  : עמי ארגוב

הדרכי& היו בכדי לחבר , ר בצד המזרחי של הכפ–המועצה פרצה כבישי& באזור הנקרא אלבאלוע 

ולתת מענה לקיצור דר� להגעת , והמקי, החדש' את השכונות לאזור בית הספר היסודי ג

בגלל הטיפוגרפיה . י תוכנית המתאר המאושרת" הדרכי& בצעו חלקית עפ.התלמידי& לבתי הספר

בתמיכת  צור� היהבעת הפריצה , יש צור� בבנית גדרות תומכי)) שיפועי& חזקי&(הקשה באזור 

  .חלקות אשר הטיפוגרפיה שלה& בגלל השיפועי& השתנה ובחלק הווה סכנה לגלישות קרקע

ואחיו גרי& בשכונה וחלקת& גבוהה מהכביש ובעת ביצוע  מטר )יאסי)(מר אבראהי& אחמד 

בכדי .  להוות סכנה לבני)הגלישה של הקרקע יכול, העבודות של פריצת הדר� המצב מסוכ) 

שיבנה קיר  )מטר(הוצע לבעל החלקה והבית מר אבראהי& אחמד יאסי) , נה שהדבר לא יהווה סכ

והמועצה תשתת, אתו המאושרת י תוכנית המתאר "תומ� לחלקתו בגבול הכביש המתוכנ) עפ

עלות , מהנדס המועצה והמפקח המהנדס יחיא אסמאעיל הכינו אומד) לעלויות. בעלויות הבניה

  . 300000 �ביצוע העבודות ה) יותר מ

  : החלטה

 באזור הוחלט שהמועצה המצבמהנדס המועצה על ו& בי& חברי המועצה וקבלת הסבר מלאחר די

יתקשר ע* קבל& ) מטר(מר אבראהי* אחמד יאסי& ,  2 30,000תשתת
 בעלות בנית הקיר עד 

מהנדס המועצה ינחה את מר . לביצוע בנית הקיר התומ� בהתא* לתוכנית המתאר המאושרת

  . אבראהי* וידאג שהעבודות לא יבוצעו בתחו* הכביש המתוכנ& בהתא* לסימוני המודד

  

 
  5' מססעי

   המלצת ועדת הנחות–מחיקת חובות 

  

  :עמי ארגוב

בתקופת ההתקשרות ע& חברת ביצורית וג& לפני הוגשו למועצה בקשות למחיקת חובות 

עבור חובות העבר לתושבי& חלק מה& היו זכאי& להנחות בשני& קודמות אבל לא נצלו 

  . לשל& את חובואת זכאות& וחלק אחר בגל השינוי במצבו הבריאותי והכלכלי לא יכול

היו& פועלת במועצה חברת , הבקשות נמצאו במחלקת הגבייה ולא טופלו מכמה סיבות

אשר אחד מהפועולות שחייבי& לבצע טיפול בחובות , העולמית. ר.מ, גבייה אחרת 

  . והכנת התיקי& למחיקת חובות בהתא&י הנהלי& המקובלי&"אבודי& עפ
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החברה להכי) את התיקי& מחדש י הנהלת המועצה נתבקשה "בהחלטה קודמת ע

השלי& את החסר לפנות לכל אלה שהגישו בזמנו בקשות למחיקת חובות להגיש את לו

  .הבקשות מחדש בצירו, כל המסמכי& הרלוונטיי&

הבקשות שהיו מוכנות הובאו לבדיקת ועדת ההנחות בטר& אישור& במליאת המועצה 

, מ" מ–מר מהנא הזימה , ר" יו–רור מר עמיחי ב) ד: �ועדת הנחות מורכבת מ. י החוק"עפ

 –חאלדה בדארנה ' וגב,  גזברהמועצה� ח עבד פטו&"רו, ש" יועמ–ד סמואל דקואר "עו

  .מנהלת לשכת הרווחה

 ובדקה את הבקשות לפי הטבלה 10.00 בשעה 09/05/2010ה היו& הועדה התכנס

  .המצורפת והמליצה בפני המליאה

  :החלטה

ומאשרת למחיקת חובות ת את המלצת ועדת ההנחות מליאת המועצה ולאחר דיו& מאמצ

  . למחיקת חובותהמצורפתאת הטבלה 

חוק בכדי למחוק את התא* לי האמור בנהלי* וב"על הגזבר ומחלקת הגבייה לפעול עפ

  .התא*מועצה בהחובות מספרי החייבי* ב

   

  

  
  .מזכיר המועצה, מאל פטו*'ג: רש&

  
  
  
  
    
      

  עמי ארגוב
  ראש המועצה

  פטו*מאל 'ג  
  מזכיר המועצה

  
  

 
  


