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  10/10/2010: 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 
  .שפטי למועצההיוע# המ, ד סמואל דכואר"עולכבוד 
  חשב מלווה, אליה'מנסור גמר לכבוד 
  מבקר פני&, ד חוסני מטר"עולכבוד 

  
  ,שלו, רב

  .   06�2010'  הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו)
  

ביו&   &אשר תתקיי    05�2010 '  אני מתכבד בזה להזמי) את כבודכ& לישיבת מליאת המועצה מס

  .בבני) המועצה  00.12שעה     2010/10/17_ראשו)

  :על סדר היו,

  .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 .אישור הלוואת זמ) ארו� במסגרת קול קורא .2

 .נמר סעיד אסמאעיל – 19129בגוש  25, 26חלקות  .3

 .הסעות תלמידי& 7/2010מכרז  .4

 .התווית דר� משולבת בנח- 32/10' תוכנית מס .5

 .שינוי תוואי דר� בנח- 33/10' תוכנית מס .6

 .שינוי תוואי דר� בנח- 34/10' סתוכנית מ .7

 .מינוי יוע# לענייני אזרחי& וותיקי& ברשות המקומית .8

 .ח"אש 180ס "תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכו) מחוז הגליל ע .9

 .ח"אש 632ס "תקציב בלתי רגיל ממשרד הפני& ע .10

  
  ,בכבוד רב

  
  מאל פטו&'ג

  מזכיר המועצה
  :העתק

  נצרת –רד הפני& מש, 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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  6/2010' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ישיבה מס
  12.00שעה  17/10/2010מיו, ראשו)     

  
  :נוכחי,

  ראש המועצה הממונה, ובמר עמי ארג
  חבר המועצה הממונה, מר עמיחי ב) דרור

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

  חבר המועצה הממונה, מר מהנא הזימה
  

  :השתתפו
  .היוע# המשפטי, ד סמואל דכואר"עו

  .חשב מלווה, אליה'מר מנסור ג
  .עצהמהנדס המו, מר מוחמד מסרי

  מבקר פני&, ד חוסני מטר"עו
  
  

  :נושאי הדיו)

 .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 .אישור הלוואת זמ) ארו� במסגרת קול קורא .2

 .נמר סעיד אסמאעיל – 19129בגוש  25, 26חלקות  .3

 .הסעות תלמידי& 7/2010מכרז  .4

 .התווית דר� משולבת בנח- 32/10' תוכנית מס .5

 .בנח- שינוי תוואי דר� 33/10' תוכנית מס .6

 .שינוי תוואי דר� בנח- 34/10' תוכנית מס .7

 .מינוי יוע# לענייני אזרחי& וותיקי& ברשות המקומית .8

 .ח"אש 180ס "תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכו) מחוז הגליל ע .9

 .ח"אש 632ס "תקציב בלתי רגיל ממשרד הפני& ע .10

 ח הרבעוני"דיו) בדו .11
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  .שלא יראו צער, וג, למזכיר המועצה , ועצה למות אביוחברי המליאה משתתפי, בצערו של גזבר המ

  :1' סעי� מס

  ;סקירה כללית של ראש המועצה

כביש של  נפר#, התחיל בביצוע העבודות נחת& חוזה ע& הקבל) והקבל): מכרז ריפוד כבישי,  .א

במסגרת הפרויקט יבוצעו ג& עבודות , הפעולות בעיצומ), אזור המלאכה וכוסה בשכבת מצעי&

 .ריפוד כבישי& )תיקו) מהמורות, כמה מקומותניקוז ל

עד התחלת דצמבר , ז העבודות להכשרת המקו& לבנק בעיצומ)"י הסיכומי& והלו"עפ: בנק בנח�  .ב

פתיחת הסני- בנח- תביא להקלה רבה על התושבי& וכתוצאה יהיה מנו- , יפתח הסני- לפעולה

 .  תוח חשבו)בסני- שיפתח בנח- המועצה מתכוונת לפ. כלכלי לתושבי המקו&

 .חברי המליאה מאשרי, פתיחת חשבו) בנק בבנק ערבי ישראלי בסני� שיפתח בנח�: החלטה

יש קבל) זוכה לבנית יחידות הגני& ומתחילי& בהכשרת המקו& : יחדות גני ילדי, 3בנית   .ג

 .והשגת תקציב לסכו& החסר להשלמת הפרויקט, והשלמת כל האישורי&

אחד הגורמי& הוא העברת , הגבייה יש ירידה בשיעורי הגבייה י הדיווחי& של מחלקת"עפ: גבייה  .ד

על חברת הגבייה . ופתיחת שנת הלימודי&, ג& חודש רמדא) והחגי&, המי& מהמועצה לתאגיד

   .לפעול בכדי שהוכל להגיע למטרה וקבלת המענק המותנה

  

  :2' סעי� מס

ית ההבראה במגרת אבני כחלק מתוכנ1 אל�  400 ,אישור הלוואת זמ) ארו� במסגרת קול קורא

  .הדר�

  : החלטה

מבנק דקסיה במסגרת 1  400,000.00ס "מליאת המועצה מאשרת קבלת ההלוואה לזמ) ארו� ע

  .קול קורא

רואה בחיוב אפשרות להעמיד אשראי ") בנק דקסיה ישראל: "להל)(מ "בנק דקסיה ישראל בע

מסגרת תכנית ההבראה ב") הרשות המקומית: "להל)(  מועצה מקומית נח�לרשות מקומית 

המועצה מאשרת קבלת הלוואה מבנק דקסיה ישראל הנדרשת למימו) תכנית ההבראה של . שלה

ידי משרד הפני, וכמפורט בנוסח �כמפורט בתכנית ההבראה שאושרה על, הרשות המקומית

מקורות הסילוק ושאר המסמכי, הנלווי, המקובלי, בבנק דקסיה , הבטוחות, חוזה ההלוואה

  .ישראל
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קר) וריבית צמודי, . שני, 10ולתקופה של  %5.8בריבית של 1  000400,ההלוואה הינה בס� של 

  . למדד המחירי, לצרכ)

ובשל העובדה שלרשות המקומית קיימות התחייבויות נוספות כלפי בנק , על רקע המפורט לעיל

, ישראללרבות בגי) אשראי, המשולמי, מחשבונותיה המתנהלי, בבנק דקסיה , דקסיה ישראל

, ולהבטחת מלוא ההתחייבויות והאשראי, של הרשות המקומית כלפי בנק דקסיה ישראל

הרשות המקומית מאשרת להעמיד לטובת בנק דקסיה ישראל את הבטוחות , קיימי, ועתידיי,

  :ומקורות הסילוק להל)

הרשות המקומית תשעבד לטובת בנק דקסיה ישראל את הכנסותיה העצמיות ואשר נובעות  .1

בהתא, למסמכי, המקובלי, בבנק , הנכסי, המצויי, בשטחה של הרשות המקומיתמכל 

    .וכ) שאר הבטוחות ומקורות הסילוק כמפורט בחוזה ההלוואה, דקסיה ישראל

  

לרבות , להבטחת כל האשראי, וכל התחייבויות הרשות המקומית כלפי בנק דקסיה ישראל .2

עמלות וכל תשלו, אחר המגיע ושיגיע לבנק דקסיה , ריביות, הפרשי הצמדה, קרנות

בנוסח המקובל בבנק דקסיה , הרשות המקומית תתחייב בהוראה בלתי חוזרת, ישראל

המענקי, וכל הכספי, מכל מי) וסוג שהוא , להמשי� ולהעביר את כל התקציבי,, ישראל

באמצעות חשבונה של , אשר הרשות המקומית זכאית לקבל, ממשרדי הממשלה השוני,

וזאת עד למועד שבו תפרע הרשות המקומית את כל , הרשות המקומית בבנק דקסיה ישראל

  .התחייבויותיה כלפי בנק דקסיה ישראל

לרבות פרעו) , תרת התחייבויותיה במלוא)במקרה בו תפרע ותסלק הרשות המקומית את י  

ובכפו� , אשראי, בפרעו) מוקד, בתוספת עמלת פרעו) מוקד, בכפו� להוראות בנק ישראל

תעמוד לרשות המקומית הזכות להודיע , לאישור בנק דקסיה ישראל לביצוע הפרעו) כאמור

ו אישור בנק ובלבד שיצור� להודעה ז, לחשב הכללי בכתב על ביטול ההוראה הבלתי חוזרת

  .דקסיה ישראל על פרעו) כל חובות הרשות המקומית כלפיו

הרשות המקומית תית) המחאת זכות על דר� השעבוד לטובת בנק דקסיה ישראל של זכות  .3

יהא , מכל העברה שמעביר משרד הפני, בגי) מענק איזו) %2.42הרשות המקומית לקבל 

 .שתצור� לחוזה ההלוואהובתנאי, המפורטי, בהמחאת הזכות , כינוי אשר יהא
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  :3סעי� 

  נמר סעיד אסמאעיל – 19129בגוש  25, 26חלקות 

י תוכנית המתאר "שנה אבל לא עפ �30בכפר קיימי& דרכי& סלולי& מתקופות היסטוריות יותר מ

שהיו& שייכות למר נמר אסמאעיל משומשי& כדר�  19129בגוש  26,25חלק מחלקות , המאושרת

  .חסימת הדרכי& היו& תביא לחסימת הגישה לשכונה, השכונה מזופתי& ומשמשי& את

  :החלטה

המועצה מבקשת לקד, את התוכנית לרבות לפתור את בעיית  ,לאחר דיו) בי) חברי המליאה

ח חלק המועצה בועדה במקומית "בהסכמה וע 197' וכ) הרשאה לסגור עניי) ס, תפיסת החזקה

  ,לתכנו) ובניה

  ,197' ת גובה הפיצוי לפי סהמועצה מסכימה ששמאי יקבע א

כאשר התשלו, רק , המועצה תחתו, על הסכ, שקובע את גובה הפיצוי לפי קביעת השמאי

  ,לאחר כניסת התכנית לתוק�

מיד  בלא תשלו, נוס�בהסכ, יירש, ג, שלרשות המקומית תהא זכות לתפוס חזקה בקרקע 

  . 5+7+19' ע לתוק� ופרסו, הודעות הפקעה לפי ס"לאחר כניסת התב

  .מפרסמי, ותופסי, חזקה, משלמי, � לאחר שהתוכנית תהיי בתוק� 

  .מה שמשול, יורד מחלקה של המועצה בועדה המקומית

  

  :4סעי� מס 

  הסעות תלמידי, 20107/מכרז 

  :ד סמואל דכואר"עו

הובהר לחברי המועצה שהיתה טעות בתו& לב מצד הגורמי& האחראי& במועצה בכ� שהוחזרו 

החזרת הערבות , שזכו בחלק מהמסלולי&שני מתמודדי& במכרז ההסעות ערבויות בנקאיות ל

  ).הזוכה השלישי" (מ"נתיבי כלנית בע"נעשתה עוד לפני שנחת& הסכ& ע& 

לאור הטעות . מ לפי המחירי& שהציעה במכרז"היות וכ� נחת& הסכ& ע& נתיבי כלנית בע

הפער שקיי& במחירי& שהוצעו שבהחזרת הערוביות לא נית) היה לחלט את הערבויות לש& כיסוי 

י ההסכ& לשנה אחת "בנסיבות אלה ומאחר וכבר נחת& הסכ& ע& נתיבי  כלנית מוצע לפעול עפ

ייצויי) שאנחנו , א"י האופציה ולפרס& מכרז חדש בסו- שנת הלימודי& תשע"לא לפעול עפ, בלבד
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וש משמעותי נמצאי& באמצע שנת הלימודי& והחלפת מסייע באמצע השנה עלולה לגרו& לשיב

  .בביצוע ההסעות

  :החלטה

חברי המליאה מאשרי, את ההתקשרות ע, חברת נתיבי כלנית , לאחר דיו) בי) חברי המליאה

א יפורס, מכרז "במחירי, שהציעה במכרז לשנה אחת בלבד כאשר בסו� שנת הלימודי, תשע

  .חדש

  

  :7, 6, 5סעיפי, 

 .התווית דר� משולבת בנח� 1032/' תוכנית מס

 .שינוי תוואי דר� בנח� 1033/' מס תוכנית

 .שינוי תוואי דר� בנח� 1034/' תוכנית מס

  

  : החלטה

סוכ, שיש צור� להזמי) שמאי מקרקעי) שיערו� טבלאות , לאחר דיו) בי) חברי המליאה 

  .איזו) לכל התוכניות

  .רק לאחר קבלת טבלאות האיזו) להביא את התוכניות לאישור המליאה מחדש

  

  :8' סעי� מס

 .ינוי יוע5 לענייני אזרחי, וותיקי, ברשות המקומיתמ

  :החלטה

ס במחלקת הרווחה "קסיס עו�עולא בשארה' מליאת המועצה מאשרי, את מינויה של גב

ס "עולא במסגרת תפקידה כעו' גב. כיועצת לענייני אזרחי, וותיקי, במועצה המקומית נח� 

לתפקיד . יעצות ע, מחלקת הרווחהוהבחירה היתה לאחר התי, עובדת ע, אוכלסיית הגימלאי,

  .הזה לא יתווס� שכר

  

  

  



��המועצה�המקומית�

��נחף
 

  

  أ��	�� أ����� 
  ــح�ـ
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  :9' סעי� מס

 .ח"אש 180ס "תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכו) מחוז הגליל ע

  :החלטה

ח "אש 180ס "מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכו) ע

  .לביצוע עבודות פיתוח בכפר

  

  :10' סעי� מס

 .ח"אש 632ס "י רגיל ממשרד הפני, עתקציב בלת

  :החלטה

ח לביצוע "אש  632 ס"ע הפני,מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד 

  .שיק, כבישי, – עבודות פיתוח בכפר

  

  : 11' סעי� מס

  ח הרבעוני "דיו) בדו

ח "הדו, בתקופה הרלוונטיתח מראה הביצוע "הדו. ח רבעוני "דו לחברי המליאה והנוכחי&חולק 

  . בהתא& לתקבולי& ולניצולי&, של המועצההוכ) בהתא& להצעת התקציב 

  : סיכו,

, וקבלו כל ההבהרות המחייבות הח הרבעוני שהוגש בפני"חברי המליאה דנו בדו

  .בהתא,

  
  
  

  יוע# משפטי ,ד סמואל דכואר"עו: רש&
  
  
  
  
  
      

  עמי ארגוב
  ראש המועצה

  מאל פטו,'ג  
  מזכיר המועצה

  


