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  29/03/2011    : 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

  .   03 2011'   הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו(
  

 ראשו)ביו'   'תתקייאשר   03 2011 ' אני מתכבד בזה להזמי( את כבודכ' לישיבת מליאת המועצה מס

  .בבני( המועצה  00.12שעה     201104/10/

  :על סדר היו+

 .סקירה של ראש המועצה .1
 .נוהל קופה קטנה  .2

 .כספי+ שנתקבלו מהועדה המרחבית לתכנו) ובניה – 283' ר מס"אישור שינוי בתב .3

 .63, 61, 60, 59, 57, 55: חלקי חלקות – 19127תוכנית מפורטת בגוש  .4

 .ב"זה הסעות תלמידי+ לשנת הלימודי+ תשעהארכת תוק� חו .5

  ,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
   .ת הסברלקבל
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  03/2011' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס
  .בבני) המועצה  0012.שעה    201104/10/ראשו)  מיו+  

  
  :נוכחי+

  ;ראש המועצה הממונה, מר עמי ארגוב
  ;חבר המועצה הממונה, מר עמיחי ב( דרור
  .חבר המועצה הממונה, מר מהנא הזימה

  :נעדר
  ;החברת המועצה הממונ, יהודית רובי(' גב
  ;חבר המועצה הממונה, ר יוס. ונונו"ד

  
  :השתתפו

  ;גזבר המועצה, ח עבדאלכרי' פטו'"רו
  ;היוע& המשפטי, ד סמואל דכואר"עו

  ;מהנדס המועצה, מר מוחמד מסרי
  מבקר פני', ד חוסני מטר"עו

  
  

  :נושאי הדיו)

 ;סקירה של ראש המועצה .1
 .נוהל קופה קטנה  .2

 .נתקבלו מהועדה המרחבית לתכנו) ובניהכספי+ ש – 283' ר מס"אישור שינוי בתב .3

 .63, 61, 60, 59, 57, 55: חלקי חלקות – 19127תוכנית מפורטת בגוש  .4

 .ב"הארכת תוק� חוזה הסעות תלמידי+ לשנת הלימודי+ תשע .5

  .ש המועצה לענייני אכיפה"פתיחת חשבו) בנק נפרד ע .6

  : יפ'טרקטור פרגסו) וג: מכירת רכבי המועצה .7

 

  

  :1' סעי� מס

  ה כללית של ראש המועצהסקיר

  

צ נתנו "בג,  2010העתירה הוגשה בחודש נובמבר : צ בעניי) הקדמת הבחירות"עתירה לבג  .א

עמדת , משרד הפני' הגיש את התגובה שלו בעניי(, למשרד הפני' להגיב על העתירה שהוגשה

עדה החוק אומר בעניי( הו –משרד הפני' היא כי הועדות הממונות יכהנו עד הבחירות הבאות 

משרד הפני' לא רוצה להקדי' את . הממונה תכה( מינימו' שלוש שני' או עד הבחירות הבאות

א' מחליטי' היו' על בחירות יהיו בחירות , הבחירות ברשויות שמונו בה' ועדות ממונות

בכדי להטמיע  כמו כ( יש לתת לועדה זמ( מעבר לשלוש שני', במועדי' שוני' בכל רשות

בית . יצוע תוכניות ופעולות אחרות שבגלל( הביאו למינוי ועדה ממונהתהליכי' ולהמשי� בב
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ולא ד(  2012קבע המועד בפברואר המשפט בחר להעביר את הדיו( להרכב של שלושה שופטי' ו

 .בזה לאחר קבלת התגובות

היו' אנו , כידוע לכולנו מצוקת הדיור ביישובי' הערבי' בכלל ובנח. בפרט :תוכניות מפורטות  .ב

מהתוכניות חלק , קד' אישור תוכניות מפורטות בכמה מקומות להרחבת שטח הבניהמנסי' ל

 ולאחר ההתקדמות בשלב האישורי' של ,ודרישות שונות ומשונות, בגלל בירוקראטיה, ותתקוע

את המציאות הקיימת כי חלק מהתושבי'  ותתואמהתוכניות לא הועדות מתברר כי   בקשות

ולא , המוצע כנו(בגלל המצוקה ולא התייחס לתהמופקדת ללא התייחסות לתוכנית מהר ובנה 

מתקיימות ישיבות , וחלק אחר בשלבי תכנו( ואישורי הועדות השונות. לייש' את התוכניות (נית

 .האזורי'ע' המתכנני' והועדה המרחבית לתכנו( ובניה לקד' תכנוני' בכל  בתדירות 

והוא התחיל בביצוע עבודות בנית , וכהנחת' חוזה ע' הקבל( הז: ספרייה ציבורית –כותר פיס   .ג

 .חודשי' 6הספריה הציבורית הוא אמור לסיי' את הפרויקט תו� 

, במסגרת התקציב המיוחד שקבלנו ממשרד הפני' לעניי( ייעו& ארגוני למועצה  :ייעו1 ארגוני  .ד

בימי' הקרובי' ייתקיימו ימי עיו( לכלל עובדי , וני מ ויוע& ארג"הוכנה תוכנית בשיתו. ע' המפע

 .בימי העיו( יעבדו על הטמעת תהליכי' שהחלנו בה' מאז מינוי הועדה הממונה. המועצה

החברה תעסיק , סוכ' להארי� לה' לעוד שנה ע' תנאי' ונספח שצור. להסכ': חברת הגבייה  .ה

פעל במסגרת פקודת מסי' וגבייה נ. ד על חשבונה שיטפל בכל הקשור באכיפה נגד החייבי'"עו

ייפתח חשבו( בנק נפרד על ש' המועצה להפקדת כל הכספי' שייגבו בהלי� , פ"וג' הוצל

 . האכיפה

  

  : 2' סעי� מס

 נוהל קופה קטנה

  : עמי ארגוב

בזמנו המזכירה היתה , ונוהל רכש, מאז כניסתי לתפקיד הוכ( נוהל לקופה קטנה במועצה

, למנהל המוקד מר רזק מטר הטיפול בקופה קטנה יו' הועבראחראית על הקופה הקטנה וה

  .י האחראי' במועצה"הנוהל ברור ומבוקר ע

במקרי' /  200עד ההוצאה סכו' יש בקשה היו' לעלות את , המליאה הנוהל נשלח לחברי

  .מיוחדי'

  .ל"ולא למנכאו ראש המועצה האישור יהיה לגזבר ועדכ( יתלשיטה בנוהל  2סעי. , כמו כ(

  

מבקר פני+ של המועצה יערו� בדיקות , רי המליאה עיינו בנוהל וקבלו הסבר מהגזבר של המועצהחב

   .תקופיות

  .חברי המליאה מאשרי+ את השינויי+ המוצעי+ בנוהל כפי שנזכר לעיל
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  :3' סעי� מס

  .כספי+ שנתקבלו מהועדה המרחבית לתכנו) ובניה – 283' ר מס"אישור שינוי בתב

  

  :החלטה 

 1,941,520.00ס "ר בזמנו אושר ע"התב,  283' ר מס"ועצה מאשרת את השינוי בתבמליאת המ

' ר מס"תב, מכספי הועדה המרחבית לתכנו) ובניה 2  400,000.00ס "יתווס� אליו תקבול ע2  

  .2 2,341,520.00 ס"יהיה ע 283

  

  :4' סעי� מס

 .63, 61, 60, 59, 57, 55: חלקי חלקות – 19127תוכנית מפורטת בגוש 

  

  :החלטה

 בתנאי חתימה על כתב שיפוי למועצה, 19127בגוש , מליאת המועצה מאשר ייזו+ התוכנית

  .כל התנאי+ המבוקשי+ בהתא+ ויומל

  .מהנדס המועצה ידאג לחתימת הבעלי+ על כתב השיפוי בהתא+

  

  :5' סעי� מס

  ב"הארכת תוק� חוזה הסעות תלמידי+ לשנת הלימודי+ תשע

  

  :החלטה

והתקשרה ע+  2010/2011א "לשנת הלימודי+ תשע הסעות תלמידי+ מכרז ההמועצה פרסמ

תלמידי+ בחינו� הרגיל והחינו� המיוחד בהתא+ להנחיות הלביצוע הסעת  חברת הסעות

לתוספת הרביעית לצו  22ולפי סעי� , לאור אישור משרד הפני+, משרד החינו�ואישור 

שר בחוזה ללא צור� בעריכת מכרז מליאת המועצה רשאית להתק,  )א(המועצות המקומיות 

חברי , יא תועלת למועצהבלא ת חדש לאחר שנוכחה שבנסיבות העניי) עריכת מכרז חדש

  .2011/2012לשנת הלימודי+ המליאה מאשרי+ הארכת חוזה ההתקשרות ע+ החברה 

  

  :6 'סעי� מס

  .ש המועצה לענייני אכיפה"פתיחת חשבו) בנק נפרד ע

  

  : החלטה
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ש המועצה המקומית לעניי) הפקדת כל "שרת פתיחת חשבו) בנק נפרד עמליאת המועצה מא

מפעולות האכיפה של מחלקת הגבייה או חברת הגבייה כנגד , הכספי+ המגיעי+ למועצה

 . יופקדו בחשבו) הבנק של המועצה בלבדכל הכספי+ שיושלמו , החייבי+

 

 

  :7' סעי� מס

  : יפ'טרקטור פרגסו) וג: רכבי המועצהמכירת 

  

   :טההחל

מליאת , תחזוקההלהוצאות רבות של עלויות  אשר גור+מכני של שני הרכבי+ ההמצב לאר 

  .המועצה מאשרת מכירת שני הרכבי+

   .כמו כ) מאשרי+ רכישת טרקטור חדש לצורכי עבודות התחזוקה במועצה

  

  

  
  

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

  עמי ארגוב
  ראש המועצה

  מאל פטו+'ג  
  ר המועצהמזכי

  
  


