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  2010נובמבר  21: 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 
  זבר המועצהג, 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

  . 20107/' מסהזמנה לישיבת מליאת המועצה : הנדו)
  

ראשו& ביו&   &קייאשר תת    20107/ '  אני מתכבד בזה להזמי) את כבודכ& לישיבת מליאת המועצה מס
  .בבני) המועצה  00.12שעה     2010/11/28_
  

  :על סדר היו*

 ;סקירה כללית של ראש המועצה .1

 ;2009ח מהמבקר החיצוני לשנת הכספי& "דו .2

 ;הרכב ועדת רכש  .3

 ;מצור- רשימה –פרויקטי& בביצוע ומקורות מימו)  .4

 ;ורי& משולב ע& מבני ציבורהזזת תוואי דר� ושינוי ייעוד ממבני ציבור למג 9/08' תוכנית מס .5

 ;0 117,749.00ס "תקציב בלתי רגיל  ע –אישור תמיכה  –המשרד להגנת הסביבה  .6

 ;0 456,900.00ס "תקציב בלתי רגיל ע –משרד התרבות והספורט  .7

 .34/10, 33/10, 32/10' טבלאות איזו) תוכניות מס �תוכניות מפורטות   .8

 ;0 51,000ס "תקציב ייעודי להדרכה ע, משרד הפני& .9
  
  
 

  
  ,בכבוד רב

  
  מאל פטו&'ג

  מזכיר המועצה
  

  :העתק
  נצרת –משרד הפני& , קצי) המוחוז, רקאד טאפש מר

  
  :הערה

בענייני* כספיי* . או הסבר בענייני* מקצועיי* נא לפנות למנהל המחלקה האחראי/לכל בירור ו
   .יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר
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  י הגזבר"הוכ& ע

  מעודכ&

  
  ח"בש ביצועפרויקטי* ב

  
  

  חסר    תקציב  היק
 הפרוייקט        
  
     888,000  1,112,000    2,000,000      כבישי&.  1
  
  600,000  2,200,000    2,800,000      גני&.  2
  
   740,000  1,560,000    2,300,000      ספרייה.  3
  
   250,000  350,000    600,000    סקר נכסי&.  4

               
         ���������     ����������  ���� ��������  

    2,478,000  5,222,000    7,700,000      כ"סה      
        ======    ======  =======  

  
  

  :מקורות תקציבי*
  

   1,432,000      מענק ממונות   
  

  600,000    היטלי& –ועדה מקומית            
            

  446,000      קרנות הרשות   
                   �������������  
   2,478,000    כ"סה              
                  =======    

  
    .רי& בישיבת המועצה הקרובה"אבקש לאשר את השינוי בתב

  
  
  ,בכבוד רב

  
  ח"רו, פטו* עבד

 גזבר המועצה
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  7/2010' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ישיבה מס
  12.00שעה  28/11/2010מיו* ראשו&     

  
  :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

  :העדר
  חבר המועצה הממונה, מר מהנא הזימה

  
  :השתתפו

  .גזבר המועצה, ח עבדאלכרי& פטו&"רו
  .חשב מלווה, אליה'מר מנסור ג

  .מהנדס המועצה, מר מוחמד מסרי
  
  

  :נושאי הדיו&

 .סקירה כללית של ראש המועצה .1
 ;2009ח מהמבקר החיצוני לשנת הכספי* "דו .2
 ;הרכב ועדת רכש  .3
 ;מצור
 רשימה –פרויקטי* בביצוע ומקורות מימו&  .4
הזזת תוואי דר� ושינוי ייעוד ממבני ציבור למגורי* משולב ע* מבני  9/08' תוכנית מס .5

 ;ציבור
 ;2 117,749.00ס "תקציב בלתי רגיל  ע –אישור תמיכה  –המשרד להגנת הסביבה  .6
 ;2 456,900.00ס "תקציב בלתי רגיל ע –התרבות והספורט משרד  .7
 .34/10, 33/10, 32/10' טבלאות איזו& תוכניות מס �תוכניות מפורטות   .8
 ;2 51,000ס "תקציב ייעודי להדרכה ע, משרד הפני* .9
 3/2010ח רבעוני "דו .10

  
 

  :1' סעי
 מס

  :סקירה כללית של ראש המועצה

  

בכניסה  19126ועד למסחר ומלאכה נקייה בגוש באזור המימרכז מסחרי :  מרכז מסחרי .1

יינו בהקמת מרכז נהתע, בשיחה אישית ע& נציג חברת פישמ) השקעות :מצד מזרחי לכפר

ביוזמת המועצה הוזמנו בעלי הקרקעות באזור , מסחרי בנח- מול המרכז של כרמיאל

 היתה הסכמה עקרונית מרוב, נציגי החברה והוסבר לה& על הפרויקט &ונפגשו ע

יזו& פגישות אישיות ע& בעלי הקרקעות באזור המיועד לסיכו& , נציג החברה , הבעלי&

ע& סגירת הענייני& ע& , יש תוכנית רעיונית אי� ייראה המרכז, אית& צורת ההתקשרות

שנה  20�30החברה תשכיר את הקרקע לתקופה בי) , הבעלי& יוכנו תוכניות מפורטות
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במש� , י& יהיו בבעלות הבעלי& של הקרקעלאחר התקופה הזו הקרקעות והבניינ

בניה תהיה  א& הפרויקט יוצא לפועל' בשלב א. הל יוסדר העניי) של ההעבר"התקופה הנ

 .דיווח של נציג החברה הדבר מתקד& יפהלפי ה. ר בניה"מ 15000 � של כ

 .לכפרבתכנו) לשלב את שיפור הכניסה : ר יוס- ונונו"ד

2. 
  .סני- בנק ערבי בנח- �21/12/2010 ביו& לאחר כל המאמצי& ייחנ :בנק בנח

היו& אנו פורצי& את , י התוכנית המאושרות"בוצעו הפקעות לכלל הדרכי& עפ: כבישי*  .3

מבצעי& העתקות עצי& , .. עצי וגדרות וכו, הכבישי& ומפני& אות& מכל המכשולי&

ויות אנו נתקלי& בביצוע העבודה בהרבה התנגד, מהתוואי כמעט בכל האזורי& החדשי&

היו& קל לראש . י התוכנית"צרי� לבצע עפ, אבל לא מוותרי& לא- אחד, מבעלי קרקעות

י "יש תוכניות ביצוע לכבישי& ופועלי& עפ, מועצה מבחו% לבצע את פריצת הדרכי&

היו& מבוצעי& ג& עבודות שיקו& כבישי& וחידוש , התקציב המאושר או שייאושר

 .אספלט בחלק לפי סדר עדיפיות

ייחסר לנו תקציב לכל , י האומד) ותוצאות המכרז"עפ: י ילדי* וספריה ציבוריתבנית גנ .4

יבדקו תוספת , כנ) והמהנדסתהמ, י משרד החינו�"גני ילדי& מתוקצבי& ע, פרויקט

בני) הספריה , כי התווספו ג& עבודות ניקוז , הקצבה ממשרד החינו� בהתא& למפתחות

התקציבי& של מפעל הפיס שיתקבלו לשני& המועצה ייעדה את , י מפעל הפיס"מתוקצב ע

 .הבאות לכיסוי גירעו) בתקציב המיועד

כי הדר� לפי , פיתסו- סו- קבלנו היתר לבית קברות החלנו בהסדרת דר� חלי: בית עלמי& .5

פוגרפיה קשה ופריצת הדר� מחייבת השקעה גדולה שאי) למועצה בשלב התוכניות ה& בט

 .'והסדרת שלב א בקרוב ייחלו עבודות בנית גדרות. זה

בהתא& להסכ& עובדי המגזר הציבורי יקבלו מענק : הסכ* השכר בי& ההסתדרות לאוצר .6

היות ומרכז השלטו) המקומי ,  2010שישול& במשכורת חודש נובמבר 0  2000חד פמי של 

לא היה שות- להסכ& והרשויות לא קבלו תקציב מיוחד לכיסוי תשלו& המענק הוחלט 

ומי שהרשויות לא ישלמו את המענק עד מציאת מקור תקציבי י מרכז השלטו) המק"ע

כי תשלו& מענק כזה מהתקציב הרגיל יפגע בתקציב המועצה ופעולות שהמועצה . מתאי&

 .מבצעת ויביא לפגיעה ברמת השירות

ח עבור פעולות הועדה הממונה בתקופת כהונתה "המועצה הוציאה דו: ח לתושב"דו .7

למה ,היתה פניה מחלק מהתושבי&. התושבי& באמצעות תיבות הדוארוחולק לכלל 

ח בשפה "ח הבא  שיצא בקרוב יכתב הדו"בדו? ח יצא רק בעברית ולא בערבית"הדו

 .הערבית
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  :2' סעי
 מס

 ;2009ח מהמבקר החיצוני לשנת הכספי* "דו

  :עמיחי ב& דרור

צרי� , ני& מאיליובכמוומקבלי& את הדברי& , שאנחנו כא) כחברי מועצה קצת מקלי& רא

  .לבדוק כל דבר ודבר טוב

  .תתקיי& ישיבת ועדת ביקורת ומקווה מכל החברי& לקחת חלק בה 19/12/2010ביו& 

  : גוברעמי א

ח "ח אנו רואי& שהדו"בעיו) בדו. י רואה חשבו) חיצוני"ר עקח הביקורת המבו"קבלנו את דו

כי , לשנה מבלי לבדוק מה תוק) ומה לאה& העתיקו משנה , ודברי& לא נבדקו, לא הוכ) כראוי

למשל ועדת , לרבות ישיבות ועדות המועצה, ח כליקויי& בוצעו"רוב הדברי& שנזכרו בדו

  .2009היו ישיבות בשנת . ההנחות מתכנסת לפי הצור� ובמידה ויש בקשות להנחות

ומה מבקר הפני& מרכז את כל ההתייחסויות של המחלקות על הליקויי& שהוזכרו מה תוק) 

  .בת ועדת הביקורת הבאה יוצגו כל הממצאי&ובביצוע וביש

  

  :  3' סעי
 מס

 ;הרכב ועדת רכש 

  :החלטה

ולא יכלול , כב ועדת הרכש מקצועי בלבדרנדרש כי יהיה ה 7סעי
  1/2009' ל מס"בחוזר מנכ 

  .וממליצי* לית& בהרכב הוועדה ייצוג לגזבר הרשות וליוע3 המשפטי. נבחרי ציבור

  :ל הוחלט שהרכב ועדת הרכש במועצה יהיה"ור בחוזר המנכלאור האמ

  ;ר הועדה"יו, היוע3 המשפטי, ד סמואל דכואר"עו

  ;חבר הועדה, גזבר המועצה, ח עבדאלכרי* פטו*"רו

  .חבר הועדה, מנהל מחלקת החינו�, מר שרי
 קאדרי

י בקשת וזאת לפ. וועדת הביקורת, פרוטוקולי* של ועדת הרכש יש להעביר למבקר הפנימי 

  .ר ועדת הביקורת מר עמיחי ב& דרור"יו
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  : 4'  סעי
 מס

  ;מצור
 רשימה –פרויקטי* בביצוע ומקורות מימו& 

  : עבד פטו*

  , בחלק יש חוסר מימו), והתקציב שאושר לה& בביצוע ) רשימה של פרויקטי&"להל

  חסר    תקציב  היק
 הפרוייקט        

   888,000  1,112,000    2,000,000      כבישי&.  1

  600,000  2,200,000    2,800,000        גני&.  2

   740,000  1,560,000    2,300,000      ספרייה.  3

   250,000       350,000      600,000      סקר נכסי&.  4

             ���������       ����������   ������������  

    2,478,000  5,222,000    7,700,000        כ"סה        

ב פיתוח לכ) אני מציע שהחלוקה תהיה להשלמת היות וקיימי& תקציבי& שייעוד& תקצי

  :תקציבי&החסר בפרויקטי& שכבר החלנו בביצוע& להל) מקורות ה

   1,432,000      מענק ממונות   

    600,000    היטלי& –ועדה מקומית              

  446,000      קרנות הרשות       

                     �������������  

   2,478,000    כ"סה                

    .רי& בישיבת המועצה "נוי בתבאבקש לאשר את השי

  

  : החלטה

לאחר דיו& בי& חברי המליאה וקבלת הסבר מהגזבר על החלוקה לפי הטבלה לעיל חברי 

  : כדלקמ&: י הגזבר"המליאה מאשרי* את מקורות המימו& לפי החלוקה שהוצגה ע

 –ספריה 2  582,000 –כבישי* , 2 250,000 –סקר נכסי* , 2 600,000 –גני ילדי* 

  .ממקורות הרשות,  2 667,000
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  : 5'  סעי
 מס

 ;הזזת תוואי דר� ושינוי ייעוד ממבני ציבור למגורי* משולב ע* מבני ציבור 089/' תוכנית מס

  : החלטה

מסגרת התוכנית המאושרת קיימי* ב, אה לעשות לגיטימציה למצב הקיי*תוכנית זו ב

  .שטחבהכביש בוצע לפי האילוצי* , בנייני מגורי*

  .המועצה מאשרי* את ייזו* התוכנית והגשתה לוועדת התכנו& ובניה לאישורהחברי 

  : 6'  סעי
 מס

 ;2 117,749.00ס "תקציב בלתי רגיל  ע –אישור תמיכה  –המשרד להגנת הסביבה 

  :החלטה

משרד להגנת הגרת קול קורא מסמליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל במ

מיועד לפרויקט תכנית חינוכית לצמצו* נפחי הכס
 2  117,749.00ס "הסביבה ע

  .31/12/2011תארי� תוק
 ההתחייבות עד , פסולת

  : 7'  סעי
 מס

  ;2 456,900.00ס "תקציב בלתי רגיל ע –משרד התרבות והספורט 

  :החלטה

ס "מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד התרבות והספורט ע

  .רש משולבעבור מג, 2010לשנת 2  456,900.00

תבקש מנהל מחלקת הספורט לפעול מול נח
 קיימי* הרבה מגרשי* משולבי* מהיות וב

משרד התרבות והספורט לשינוי ייעוד ההקצב לשיקו* מגרש כדורגל המזרחי לצור� 

  .התאמתו לצור� משחקי נערי* ונוער

  : 8'  סעי
 מס

  1034/ ,1033/, 1032/' טבלאות איזו& תוכניות מס �תוכניות מפורטות  

  : החלטה

נתקבל לאחר  ,  17/11/2010מיו*  , 6/2010' הנושא נדו& בישיבת המועצה הקודמת מס

ובהתא* להמלצתו , לתכנו& ובניה  המרחביתהישיבה התייחסותו של מהנדס הועדה 

  . 34/10, 33/10, 32/10: ספר*ת המועצה מאשרת ייזו* התוכניות שממליא
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י הועדה המחוזית תהיה התניה לביצוע טבלאות "ע לאחר קבלת תוק
 לתוכניות המפורטות

  .המרחביתאיזו& לאחר הגשת תוכניות לאיחוד וחלוקה לועדה 

  : 9'  סעי
 מס

 ;2 51,000ס "תקציב ייעודי להדרכה ע, משרד הפני*

  : החלטה

, המינהל לשלטו& מקומי, מליאת המועצה מאשרת את התקציב הייעודי ממשרד הפני*

  . 2 51,000.00ס "תקציב ייעודי להדרכה ע ,אג
 למנהל מוניציפלי

  :10' סעי
 מס

 20103/ח רבעוני "דו

היות ובישיבה הקודמת , ח לדיו)"הובא הדו 17/11/2010מיו&  6/2010' בישיבת המליאה מס

. ח"ח הרבעוני בישבה זו בכדי שהגזבר יתייחס לאמור בדו"נעדר גזבר המועצה הוצג הדו

ח הרבעוני בפני חברי המליאה "מועצה סקר את הדוגזבר ה, )ח הרבעוני"מצור- הדו(

  .הנוכחי&

  :עמי ארגוב

לגזבר , יש להגיד מלה טובה על הנעשה והפעולה של כלל העובדי& הבכירי& במועצה

. ולחשב המלווה על המעשי& ושיתו- הפעולה להצלחת המועצה והקפדה על תקציב מאוז)

  .יישר כח

  .מזכיר המועצה, מאל פטו*'ג: רש&
  

      
  מי ארגובע

  ראש המועצה
  מאל פטו*'ג  

  מזכיר המועצה

 


