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  12/12/2010    : 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 
  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

  .   09 2010'   הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו(
  

ביו'   'אשר תתקיי    09 2010 '  אני מתכבד בזה להזמי( את כבודכ' לישיבת מליאת המועצה מס

  .בבני( המועצה  00.12שעה     2010/12/19_ראשו)

  :על סדר היו+

  .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 .- אל,  40ס "אשיור תקציב בלתי רגיל ממשרד הפני' ע .2

  .שונות .3

  
  ,בכבוד רב

  
  מאל פטו''ג

  מזכיר המועצה
  :העתק

  נצרת –משרד הפני' , קצי( המוחוז, רקאד טאפש מר
  .לקות במועצהמנהלי המח

  
  :הערה

בענייני+ כספיי+ . או הסבר בענייני+ מקצועיי+ נא לפנות למנהל המחלקה האחראי/לכל בירור ו
   .יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר
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  9/2010' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס
  .בבני) המועצה  12.00שעה    2010/1219/ראשו)  מיו+  

  
  :נוכחי+

  ;עצה הממונהראש המו, מר עמי ארגוב
  ;חבר המועצה הממונה, מר עמיחי ב( דרור

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

  .חבר המועצה הממונה, מר מהנא הזימה
  

  :השתתפו
  ;גזבר המועצה, ח עבדאלכרי' פטו'"רו

  ;חשב מלווה, אליה'מר מנסור ג
  ;יהיוע& המשפט, ד סמואל דכואר"עו

  ;עצהמהנדס המו, מר מוחמד מסרי
  מבקר פני', ד חוסני מטר"עו

  
  

  :נושאי הדיו)

  .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 .0 אל�  40ס "אשיור תקציב בלתי רגיל ממשרד הפני+ ע .2

 מחיקת חובות  .3

 ;פתיחת חשבו) בבנק ערבי ישראל סני� נח� .4

  306, 300' תוואי דר� מסשינוי  19122תוכנית מפורטת בגוש  .5

  
  

  

  

  

  :1' סעי� מס

  ,סקירה כללית של ראש המועצה

  :עמי ארגוב

סני, בנק  21/12/2010כולכ' מוזמני' לחניכת סני, הבנק בנח, אשר יתקיי' ביו'  :בנק בנח�  .א

מאז כניסתי למועצה הדבר הזה היה בראש סול' העדיפיות שלי וצוות המועצה , ערבי ישראלי

 .ת וישיבות נפתח בנקשני' של פניו 3וזה אחרי , ,חלפתוח סני, בנק בנ

את כל הכבישי' בהתא' לתוכניות  נפרו&על פי התוכניות של המועצה : פריצת כבישי+  .ב

עניי( פריצת הדרכי' הינו עסק לא קל כי בכל מטר של פריצה נתקלי' בהתנגדויות , המאושרות

זה עסק לא , וניהול משא ומת( ע' הבעלי' כי רוב הכבישי' המתוכנני' ה' בשטחי' פרטיי' 

עכשיו מבצעי' התוואי של , פשוט ואנחנו מתקדמי' יפה ולא מוותרי' על כל התוואי של הדרכי' 
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ובהתא' , חלק יפוזר עליו שכבה של מצעי' שהאנשי' יוכלו להשתמש בה', הכבישי' לפי הרוחב

ע' פריצת , לתקציבי' שיעמדו לרשות המועצה נסלול אות' בהתא' לתכנו( והנחת תשתיות

 .חברת החשמל ובזק בכדי לקד' עניי( תכנו( רשת חשמל וטלפוני' באזורי' הדרכי' נכנסו ג'

נקבל אישור ממפעל הפי' בכדי לחתו' חוזה ע' הקבל( שזכה במכרז ובקרוב  :ספריה ציבורית  .ג

 .מאוד יחל בביצוע העבודה

הקבל( מכי( את עצמו , קבלנו אישור משרד החינו� לחתימת חוזה והתחלת ביצוע  :גני ילדי+  .ד

 .לשטח והתחלת עבודהלכנס 

  

  

  :2' סעי� מס

  0אל�  40ס "אשיור תקציב בלתי רגיל ממשרד הפני+ ע

  

  :החלטה

לביצוע רכש 0  40,000ס "מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הפני+ ע

  .ק ותאורה"ערכת חפ

  

  

    3' סעי� מס

  המלצת ועדת הנחות –מחיקת חובות 

  :עמי ארגוב

גשו למועצה בקשות למחיקת חובות עבור חובות העבר לתושבי' הו בתקופות הקודמות 

 לחלק מה' היו זכאי' להנחות בשני' קודמות אבל לא נצלו את זכאות' וחלק אחר בגל

  .השינוי במצבו הבריאותי והכלכלי לא יכול לשל' את חובו

היו' פועלת במועצה , טופלו ובגלל סיבות שונות לא במחלקת הגבייה  תהבקשות נמצאו

 אשר אחד מהפועולות שחייבי' לבצע טיפול בחובות אבודי', העולמית. ר.חברת גבייה  מ

  .והכנת התיקי' למחיקת חובות בהתא' נהלי' המקובלי'ל ומחיקת חובות בהתא'

י הנהלת המועצה נתבקשה החברה להכי( את התיקי' מחדש "בהחלטה קודמת ע

אלה שהגישו בזמנו בקשות למחיקת חובות להגיש את לפנות לכל  ,השלי' את החסרלו

  .הבקשות מחדש בצירו, כל המסמכי' הרלוונטיי'

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

, מ"מ –מר מהנא הזימה , ר"יו –מר עמיחי ב( דרור  :  הרכב ועדת הנחות. י החוק"עפ
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 –חאלדה בדארנה ' וגב, גזברהמועצה � ח עבד פטו'"רו, ש"יועמ –ד סמואל דקואר "עו

  .מנהלת לשכת הרווחה

שהוגשו למחלקת ובדקה את הבקשות  10.00בשעה  09/05/2010יו' בה הועדה התכנס

, לאשר את מחיקת החובות בהתא' לאמור בחוק בעניי( והמליצה בפני המליאה הגבייה

קשה שחסר בה מוסמכי' יידרש מגיש ב, י הנחיות משרד הפני'"מחלקת הגבייה תפעל עפ

  .הבקשה להשלי' את החסר

  :החלטה

מליאת המועצה ולאחר דיו) מאמצת את המלצת ועדת ההנחות למחיקת חובות ומאשרת 

מחלקת הגבייה ביחד ע+ הממונה במשרד הפני+ , למחיקת חובותהבקשות שהוגשו את 

  .יבדקו את הבקשות והשלמת החסר לאישור המחיקה

י האמור בנהלי+ ובהתא+ לחוק בכדי למחוק את "חלקת הגבייה לפעול עפעל הגזבר ומ

  .לאמור בחוק וכפו� לאישור משרד הפני+ החובות מספרי החייבי+ במועצה בהתא+

  

  

  :5' סעי� מס

  .פתיחת חשבו) בבנק ערבי ישראלי סני� נח�

  

  : החלטה

לי בסני� דיר מליאת המועצה מאשרת את העברת חשבונות הבנק הקיימי+ בבנק ערבי ישרא  .א

 .לסני� שנפתח בנח�, אלאסד

מליאת המועצה מחליטה לפתוח שני חשבונות חדשי+ בסני� , במידה והדבר לא מתאפשר  .ב

חשבו) אחד ישמש את הפעיליות המוניציפאליות הרגילות והחשבו) , נח� בבנק ערבי ישראלי

 .האחר ישמש את הפעילות בתחו+ החינו� חשבו) מוג)

חת חשבו) חדש לש+ קבלת תקבולי+ מלשכת ההוצאה לפועל המועצה מחליטה על פתי  .ג

 .בתיקי+ שיפתחו על ש+ המועצה

חתימת ראש , א"ז, הרשאות לחתו+ בחשבונות הבנק כאמור לעיל תהיה כפי שקבוע בחוק  .ד

 .גזבר המועצה והחשב המלווה בתוספת חותמת המועצה, המועצה 
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  :6' סעי� מס

  .306, 300שינוי תוואי דר�  – 19122תוכנית מפורטת בגוש 

  :עמי ארגוב

/   ג' שינוי לתוכנית המאושרת מס 306, 300' הוגשה תוכנית נקודתית לשינוי תוואי דר� מס

  .י משפחת עבאס"התוכנית הוגשה ע

  :מהמהנא הזי

על כתב  משפחת עבאס יחתמו �לפי העיו( בתוכנית הזו אפשר לאשר  הייזו' של המועצה בתנאי' 

  .לתוואי הכביש 34לצר, את המטרוקה ליד חלקה , שיפוי למועצה 

  

  :החלטה

  :המועצה ממליצה לאשר את ייזו+ התוכנית על ש+ המועצה בתנאי+ כדלקמ)

 ;על כתב שיפוי למועצהיחתמו ) אחמד חאמד עבאס ואחיו(משפחת עבאס   .א

בתוכנית תכלל בתחו+ הכביש המוצע כפי שנכללה בתוכנית  34המטרוקה שליד חלקה   .ב

 .כדר� ולא כפי שהיא מסומנת בתוכנית הזאת כמגורי+ותסומ) , המאושרת

  

  

  כללי

  :עמיחי בו דרור

המסקנה שאנחנו חוסכי' ברישו' , ח הביקורת והתייחסות "מעיו( ובדיקה והתייחסות לדו

מסודר ע' תיעוד  יש להקפיד שבכל ישיבה יהיה סיכו' וכתיבת פרוטוקול, יעוד פעולות הועדותות

  .לכל ישיבה

  
  
  .מזכיר המועצה, מאל פטו+'ג: רש' 
  
  
  
  
      

  עמי ארגוב
  ראש המועצה

  מאל פטו+'ג  
  מזכיר המועצה

  


