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  30/01/2011    : 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

  .   01�2011'   הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו(
  

 ראשו)ביו'   'תתקייאשר   01�2011 ' אני מתכבד בזה להזמי( את כבודכ' לישיבת מליאת המועצה מס

  .בבני( המועצה  00.12שעה     2011/0206/

  :על סדר היו+

 ;סקירה של ראש המועצה .1
 ;ח חיצוני"ח הביקורת שלרו"דו .2
 ; 644/10' מענק מפעל הפיס מס .3
 ; 15,32חלקות  19122תוכנית מפורטת בגוש  .4
 ;19121, 19122תוכנית מפורטת להרחבת שכונת מגורי+ צפונית גוש  .5
 ;19127בגוש  18847/ג' רטת מסתוכנית מפו .6
 ;22, 21חלק מחלקות  19142תוכנית מפורטת בגוש  .7
 ;2010תמיכת משרד הפני+ במבני דת ובתי עלמי) לשנת  .8
 ;כבישי+פיתוח  – 9/2010' הגדלת מכרז פיתוח מס .9

 142,000.00ס "רכישת טרקטור ע, התחייבות משרד הפני+ במימו) פרויקט בתקציב פיתוח .10
1; 

 80,000.00ס "חסכו) באנרגיה ע, הפני+ במימו) פרויקט בתקציב פיתוח התחייבות משרד .11
1; 

ס "ע 53/2011מס מענק ' מקי� ב –הקמת מבני חינו� בבינוי עצמי  –אישור תקציב בלתי רגיל ממפעל הפי+  .12

 .'בנית שלב ד �1  4,307,840.00

 .1 250,000.00ס "מקרנות הרשות ע �בניית קיר תומ� בבית ספר אב) סינא   .13

  ,בכבוד רב
  

  מאל פטו+'ג
  מזכיר המועצה

  :העתק
  נצרת –משרד הפני' , קצי( המוחוז, רקאד טאפש מר

  .מנהלי המחלקות במועצה
  :הערה

בענייני+ כספיי+ יש לפנות לגזבר . או הסבר בענייני+ מקצועיי+ נא לפנות למנהל המחלקה האחראי/לכל בירור ו
   .לקבלת הסבר
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  01/2011' מספרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 
  .בבני) המועצה  12.00שעה    2011/02/06ראשו)  מיו+  

  
  :נוכחי+

  ;ראש המועצה הממונה, 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
  ;היוע& המשפטי, ד סמואל דכואר"עו

  מנהל מחלקת החינו�, מר שרי. קאדרי
  ;עצהמהנדס המו, מר מוחמד מסרי

  מבקר פני', ד חוסני מטר"עו
  

  
  :נושאי הדיו)

  .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 ;ח חיצוני"ח הביקורת שלרו"דו .2

 ; 644/10' ענק מפעל הפיס מסמ .3

 ; 15,32חלקות  19122תוכנית מפורטת בגוש  .4

 ;19121, 19122תוכנית מפורטת להרחבת שכונת מגורי+ צפונית גוש  .5

 ;19127בגוש  18847/ג' תוכנית מפורטת מס .6

 ;22, 21חלק מחלקות  19142תוכנית מפורטת בגוש  .7

 ;2010תמיכת משרד הפני+ במבני דת ובתי עלמי) לשנת  .8

 ;פיתוח כבישי+ – 9/2010' גדלת מכרז פיתוח מסה .9

ס "רכישת טרקטור ע, התחייבות משרד הפני+ במימו) פרויקט בתקציב פיתוח .10
142,000.00 1; 

ס "חסכו) באנרגיה ע, התחייבות משרד הפני+ במימו) פרויקט בתקציב פיתוח .11
80,000.00 1; 

 –וי עצמי הקמת מבני חינו� בבינ –אישור תקציב בלתי רגיל ממפעל הפי+  .12

 .'בנית שלב ד �1  4,307,840.00ס "ע 53/2011מס מענק ' מקי� ב

  .1 250,000.00ס "מקרנות הרשות ע �בניית קיר תומ� בבית ספר אב) סינא   .13
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  :1' סעי� מס

  ,סקירה כללית של ראש המועצה

 שולאחר שלוש שני' מומל& לראש המועצה להחזיר את הרכב שבשימו: רכב ראש המועצה .1

היו' נחשב רכב  �5בגלל שינוי בדגות הרכב סיטרוא( ס. יסנג ולהחליפו ברכב חדשמחברת הל

פניתי למשרד הפני' בכדי ,  4ומאושר לראש המועצה כמו נח. רכב מדרגה  5ממדרגה 

משרד הפני' לא אשר וההפרש אני , /  150כי ההפרש הוא כמעט  5שיאשרו רכב מדרגה 

 .אשל'

י בכניסה בצד מזרח באזור שהתוכנית בו מאושרת העניי( של מרכז מסחר: מרכז מסחרי .2

נציגי נפגשנו ע' . החברה דברה ע' כל בעלי הקרקעות שבתחו' ורוב' מסכימי', מתקד'

הפגישה היתה . מינהל מקרקעי ישראל במחוז הצפו( כי יש חלק שהוא בבעלות המינהל

חלק של ה, דיו( ואפשרות הצטרפות המינהל בתוכנית המרכז המסחרי, במטרה לבדוק 

 .ר"מ 15000 �שטח הבניה יהיה כ. דונ' 3.5 �המינהל בתוכנית הוא כ

בקר במועצה מנהל המחוז במשרד הבינוי והשיכו(  03/02/2011ביו' : משרד הבינוי והשיכו) .3

הישיבה התמקדה בעיקר בקידו' שיווק מגרשי' בנח. וכמו כ( . מר עוזי שמיר וצוות המשרד

טר' נתקבל . ווק ולא בוצעו עבודות פיתוח לכבישי'בעבודות פיתוח לכבישי' בשלב שש

בזמנו נשלח מכתב , אישור ממשרד האוצר על סיבסוד בעבודות פיתוח לאזורי עדיפות לאומית

. כל עוד ולא יתקבל אישור לסבסוד לא ישווקו מגרשי' חדשי', לשר וקבלנו התייחסות בעניי(

בענייני תקצוב ראשי בירושלי' במשרד הבענייני פיתוח הכבישי' תתקיי' השבוע ישיבה 

 .ולאחר הישיבה נתעדכ( בעניי( התקצוב לעבודות הפיתוח של הכבישי'

ממשרד הפני' / אל.  250 �עומד לרשותנו היו' כ. יש אישור והיתר בניה : בית עלמי) החדש .4

, כידוע לכ' עניי( הטיפול בקבורה במגזר הערבי שונה מהמגזר היהודי. 2011אג. העדות לשנת 

והכס. של הביטוח הלאומי עובר , זר היהודי המועצה הדתית מטפלי' בכל ענייני הקבורהבמג

במגזר הערבי המשפחה היא שמטפלת בכל עניי( , למועצה הדתית וה' מטפלי' בבתי הקברות 

הקבורה וה' אשר מקבלי' את דמי הקבורה מהביטוח הלאומי ומשקיעי' את הכס. כולו או 

' ולא בבית הקברות ולכ( בתי הקברות במגזר נראי' כפי רובו בתרומות למוסדות שוני

בישיבות ע' נכבדי' מהכפר בעני( תחזוקת ופיתוח בית הקברות החדש וג' . שנראי' היו'

וה' השיבו , שלחתי מכתב בעניי( למוסד לביטוח לאומי, היש( הועלה הנושא של דמי הקבורה

אפשר , או כל מוסד מוכר אחר א' קיי' גו. סטטורי מאושר כמו עמותה שמטרותיה עוני'

להגיע אתו בהסכ' ולהעביר אליו את הכספי' כול' או חלק' לפי הנהלי' של המוסד לביטוח 

העניי( עדיי( בדיוני' ולא . לאומי והכספי' האלו ישמשו בעניי( תחזוקת ופיתוח בית הקברות

 .נתקבלה החלטה סופית
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פריצות , זיפות, סלילת כבישי', פרהמועצה היו' מבצעת עבודות פיתוח בכ :עבודות פיתוח .5

נחת' צו התחלת עבודה , בניה של יחידת גני ילדי', התקנת מעקות בטיחות, כבישי' חדשי'

 .ועבודת אחרות, בשלבי סיו'' בבית ספר מקי. ב' אג. ג, למבנה של ספרייה ציבורית

לאחר מכ( ו, משרד הפני' צרי� להגיש את עמדתו לבית הדי(כפי שנודע לנו  :צ"רה לבגעתי .6

 . נדע מה השלבי' הבאי'

  

  :2' סעי� מס

 ;2009לשנת  ח חיצוני"רו ח הביקורת של"דו

  :עמיחי ב) דרור

, ח הביקורת של המבקר החיצוני מטע' משרד הפני' ובדיקת תוצאות הביקורת"לאחר קבלת דו

ל קבלנו התייחסות ש. ח שלו לא מקובל עלינו"והדו, המבקר החיצוני עשה אי צדק ע' המועצה

  .ח"מנהלי המחלקות שרכז אות' המבקר הפנימי לנאמר בדו

ב מול בעלי התפקידי' המבקר החיצוני לא יש, ייחס אליה'ח נזכרו דברי' שצרי� להת"בדו

  .במועצה ובמיוחד מול המבקר הפנימי של המועצה

  .חובה על המועצה לנהל רישו' לכל הישיבות ובמיוחד לכל ישיבות הועדות ותיעוד'

נות צוות שיטפל בביטול חובות שנגררות לתקופה גדולה ובהתא' לייעו& משפטי ממליצי' למ

  .בעניי(

  :סמואל דכואר

עדה וישבנו בו, יש נוהל אי� למחוק חוב, עניי( מחיקת חובות מוסדר בחוק והנחיות משרד הפני'

מה שצרי� לעשות היו' הוא להכי( כל , י המליאה בישיבות קודמות"ההמלצות עואושרו 

ולהעביר' לקבלת אישור משרד הפני' למחיקת , התיקי' להשלי' את המוסמכי' החסרי'

  .בהתא' 339או  338על גבי טופס  צריכה להיות בהתא'ההגשה . החוב

  :יהודית רובי)

, הטפסי' הרלוונטיי' לעניי( מחיקת חובות צריכה להיות על גבי/כל בקשה לועדת ההנחות

  .ולאחר סיו' כל ההלי� להעביר למשרד הפני' לקבלת אישור לתהלי� המחיקה

  :עמיחי ב) דרור

צרי� לבדוק תקופת , יש מחלוקת עבור החוב וצרי� להסדיר את החוב �' קאדרי'חוב של היית •

ל לאחר כ, החוב עבור מה והא' בתקופה הרלוונטית היה מישהו אחר מחזיק במקו'



��המועצה�המקומית�

��נחף
 

  

  أ��	�� أ����� 
  ــح�ـ

  

NAHIF LOCAL COUNCILNAHIF LOCAL COUNCILNAHIF LOCAL COUNCILNAHIF LOCAL COUNCIL  
  

 

  9מתו�  5עמוד         ישיבת מליאה 01-2011

  693. ب.ص, 20137, ���                 693. ד.ת, 20137מיקוד , נח�
  9985693�04: פקס) 054�5361289נייד  0או  104שלוחה : למזכיר( 9987140�04: 'טל

Email: jamalf@walla.co.il  

החוב להביא את כל הממצאי' לקבלת מקור הבדיקות ומצוי כל ההליכי' של בדיקת 

  .ש בעניי( ולפעול בהתא'"הנחיות היועמ

  . ח הביקורת של המבקר הפנימי"עד היו' לא קבלנו התייחסות מנהל מחלקת החינו� לדו •

  :שרי� קאדרי

  .הביקורתלמבקר הפנימי והוא צרי� להעבירה לועדת  בזמנו ההתייחסות נמסרה 

  :עמיחי ב) דרור

או /כל הפרוטוקולי' צרי� להביא לאישור ו. לא ראינו את הפרוטוקולי' של הועדות האחרות

  .לידיעת חברי המליאה

  :מאל פטו+'ג 

כל הפרוטוקולי' של ישיבות הועדות או ישיבות אחרות נשלח לכל המשתתפי' לרבות חברי 

אני רוש' בפני  .י'הפני' או אחרי' רלוונטי מבקר, הועדה וצוות המועצה שה' מנהלי המחלקות

  .כי כל פרוטוקול של כל ישיבה יועבר לועדת הביקורת

  :עמיחי ב) דרור

מבקש ? הא' לא מחייב שבעת אישור התקציב לאשר את מצבת כח האד' של המועצה •

  .לישיבת המליאה הבאה להביא לעיונינו את מצבת כח האד' של המועצה

  .והא' פועלי' לפיו, לבדוק נוהל של קופה קטנה •

לבדוק את כל הליקויי' , ד חוסני מטר"יש לנו הערכה לניסיו( של מבקר הפני' עו •

  .הדבר מחייב ג' התייחסות מנהלי המחלקות, ח המבקר החיצוני"שהופיעו  בדו

י המבקר החיצוני הוא לא נעשה באופ( מקצועי ולא "ח הביקורת שנער� ע"ידוע לנו כי דו •

אי בדיקת הדברי' ,  ה אלא השערות של המבקר החיצוני בלבדהתייחס לקיי' במועצ

ח גור' לאי נעימות ולבלבול ומצייר תמונה עגומה של המועצה כלפי "לני כתיבת' בדו

  .הציבור הרחב ומשרדי הממשלה

ח הביקורת של המבקר "בעניי) דו 2010/1219/מצור� פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת מיו+ 

  .+החיצוני מטע+ משרד הפני

  :מאל פטו+'ג

אנו מעריכ' את עבודת' של כל חברי ועדת הביקורת במועצה ובמיוחד מר עמיחי ב( דרור על 

  .יישר כח, האכפתיות וההתייחסות המקצועית והעניינית לדברי'
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  :3' סעי� מס

  ;ר"עדכו) תב  10644/' מענק מפעל הפיס מס

  :החלטה

להקמת  �בקשה להקדמת מימו)  –מליאת המועצה מאשרת את התוספת בתקציב מפעל הפיס 

 .1 410.043.00ס "ע ) ספרייה ציבורית(פרויקט כותר פיס 

  

  : 4' סעי� מס

 ; 15,32חלקות  19122תוכנית מפורטת בגוש 

  :מהנא הזימה

יש לעלות את כל הבעיות על גבי , בעניי( התוכניות המפורטת שמוגשות צרי� לעשות סדר בעניי(

  .ולא כל חודש להגיש תוכנית אחרת, תרו( כל הבעיותצילו' אויר ולהכי( תוכנית לפ

בעניי( התוכנית שלפנינו אי( כל מניעה בתנאי להכי( כל האישורי' הרלוונטיי' לרבות כתב שיפוי 

  .למתח' 'להסדרת כל ההוצאות והנזקי' שעלולי' להיגר

כנו( אזרח יכול ג' הוא ליזו' ולהכי( תוכנית מפורטת והגישה בעצמו לועדת הת, כמו כ( 

  .המרחבית

  :טההחל

מהנדס המועצה ידאג לכל האישורי+ הרלוונטיי+ , מליאת המועצה מאשרת ייזו+ התוכנית

  .וחתימה על מכתב השיפוי למועצה

  

  :5' סעי� מס

 ;19121, 19122תוכנית מפורטת להרחבת שכונת מגורי+ צפונית גוש 

  :טההחל

ג לכל האישורי+ הרלוונטיי+ מהנדס המועצה ידא, מליאת המועצה מאשרת ייזו+ התוכנית

  .וחתימה על מכתב השיפוי למועצה
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  :6' סעי� מס

 ;19127בגוש  18847/ג' תוכנית מפורטת מס

  :טההחל

מהנדס המועצה ידאג לכל האישורי+ הרלוונטיי+ , מליאת המועצה מאשרת ייזו+ התוכנית

  .וחתימה על מכתב השיפוי למועצה

  

  :7' סעי� מס

 ;22, 21חלק מחלקות  42191תוכנית מפורטת בגוש 

  :החלטה

מהנדס המועצה ידאג לכל האישורי+ הרלוונטיי+ , מליאת המועצה מאשרת ייזו+ התוכנית

  .וחתימה על מכתב השיפוי למועצה

  

  : 8' סעי� מס

 ;2010תמיכת משרד הפני+ במבני דת ובתי עלמי) לשנת 

  :החלטה

הפני+ במבני דת ובתי עלמי)  תמיכת משרד –מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל 

  .1 245,664.00ס "עבור בניית בית קברות חדש ע 2010לשנת 

  

  :9' סעי� מס

 ;פיתוח כבישי+ – 20109/' הגדלת מכרז פיתוח מס

  : החלטה

1  1,742,657.00ס "המועצה יצאה במכרז לעבודות פיתוח בכפר נחת+ חוזה ע+ הקבל) הזוכה ע

לאור ההגדלה בתקציב הפרויקט , + לביצוע העבודות המועצה גייסה עוד תקציבי+ נוספי

התקציב הבלתי רגיל לפרויקט זה .  50% � הקבל) בכע+ מליאת המועצה מאשרת הגדלת החוזה 

  1  2,235,083.00ס "מאושר ע
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קוי , במסגרת הפרויקט המועצה תבצע באמצעות הקבל) עבודות של פריצת כבישי+ חדשי+

  .יקוני אספלט וכות, ניקוז שיקו+ כבישי+ קיימי+

  

  :10' סעי� מס

 ;1 142,000.00ס "רכישת טרקטור ע, התחייבות משרד הפני+ במימו) פרויקט בתקציב פיתוח

  :החלטה

בישיבות של , וג+ הרכב של המועצה , הטרקטור הקיי+ במועצה היו+ אינו תקי) וגמור

  .ההנהלה הוחלט לפרס+ מודעה למכירת הטרקטור והרכב

ת טרקטור חדש למועצה ומאשרת את התקציב הבלתי רגיל ישת רכמליאת המועצה מאשר

  .1  245,000.00ס "ע 312' ר מס"תב

  

  : 11' סעי� מס

 ;1 80,000.00ס "חסכו) באנרגיה ע, התחייבות משרד הפני+ במימו) פרויקט בתקציב פיתוח

  :החלטה

למימו)  –תקציבי פיתוח  –מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הפני+ 

מטרת הפרויקט היא חסכו) בחשמל . 1 80,000.00ס "ע 2010לאומית  –פרויקט חסכו) באנרגיה 

  .חשמל חכ+ –במוסדות המועצה 

  

  :12' סעי� מס

מס מענק ' מקי� ב –הקמת מבני חינו� בבינוי עצמי  –אישור תקציב בלתי רגיל ממפעל הפי+ 

 .'בנית שלב ד �1  4,307,840.00ס "ע 201153/

  :ההחלט

מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממפעל הפי+ להקמת מבני חינו� בבינוי 

' מס 248443סמל המוסד ' בנית אג� בבית ספר מקי� ב  2011עצמי בתוכנית הפיתוח לשנת 

  .1 4,307,840.00ס "ע 53/2011מענק במפעל הפיס 
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  : 13' סעי� מס

 .1 250,000.00ס "ות הרשות עמקרנ �בניית קיר תומ� בבית ספר אב) סינא  

  :החלטה

מליאת המועצה לאור חיוניות ודחיפות עניי) בנית קיר תומ� בבית ספר מקי� אב) סינא 

  .מקרנות הרשות לביצוע העבודות1  250,000.00מאשרי+ ס� של 

  

  
  
  

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

  עמי ארגוב
 ראש המועצה

  מאל פטו+'ג 
 צהמזכיר המוע

  
  

  


