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  2011מאי  17     : 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 
  גזבר המועצה ,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

  .   04 2011'   הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו(
  

 ראשו)ביו'   'ר תתקייאש  04 2011 ' אני מתכבד בזה להזמי( את כבודכ' לישיבת מליאת המועצה מס

  .בבני( המועצה  00.12שעה     201105/22/

  :על סדר היו+

 .סקירה של ראש המועצה .1
 ;ח"אל� ש 847ס "ממשרד הפני+ ע 2011תקציב בפיתוח לשנת  .2
 ,19132, 19128בגוש  –לדר� משולבת ' תוכנית שינוי ייעוד ממגורי+ א .3
גוש ,  10139/ג' בה לתוכנית מספ הרח"תוכנית שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורי+ ושצ .4

 .26, 111חלקי חלקות  19122
הבקשות הועברו לועדת ההנחות לבדיקת+ . (מחיקת חובות בהתא+ להנחיות משרד הפני+ .5

 ).והמלצת+ בעניי)
  
  
  
  
  
 

  ,בכבוד רב
  

  מאל פטו+'ג
  מזכיר המועצה

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

  .עצהמנהלי המחלקות במו
  :הערה

בענייני+ כספיי+ יש לפנות לגזבר . או הסבר בענייני+ מקצועיי+ נא לפנות למנהל המחלקה האחראי/לכל בירור ו
   .לקבלת הסבר
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  04/2011' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס
  .בבני) המועצה  0012.שעה    201105/22/ראשו)  מיו+  

  
  :נוכחי+

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

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

  
  :השתתפו

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

  ,לשב מלווה, אליה'מר מנסור ג
  ;מהנדס המועצה, חמד מסרימר מו

  מבקר פני', ד חוסני מטר"עו
  

  
  :נושאי הדיו)

 ; סקירה של ראש המועצה .1
 ;ח"אל� ש 847ס "ממשרד הפני+ ע 2011תקציב בפיתוח לשנת  .2
 ,19132, 19128בגוש  –לדר� משולבת ' תוכנית שינוי ייעוד ממגורי+ א .3
' נית מספ הרחבה לתוכ"תוכנית שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורי+ ושצ .4

 .26, 111חלקי חלקות  19122גוש ,  10139/ג
הבקשות הועברו לועדת . (מחיקת חובות בהתא+ להנחיות משרד הפני+ .5

 ).ההנחות לבדיקת+ והמלצת+ בעניי)
  
  :1' סעי� מס

  סקירה של ראש המועצה

  

  :עמי ארגוב

 .ג בעומר"מברכי+ את חברי המליאה כי היו+ חג ל .1

התקיימה ישיבה ע' העוזר הבכיר לשר הבינוי  01/05/2011ביו' : משרד הבינוי והשיכו) .2

 : בישיבה העלינו שתי בקשות, והשיכו( בלשעת השר בירושלי'

הקרקע לאזורי עדיפות יש שתי הנחות האחת במחיר :  לבניה מכרזי+ לחלוקת מגרשי+ .א

והשניה בעלויות הפיתוח , ההנחה הזאת מאושרת וזה בסמכות מינהל מקרקעי ישראל

והדבר מעקב את חלוקת , י משרד הבינוי והשיכו("אישור לסבסוד ההנחה ע עדיי( אי(

 .מעלי' את הנושא ע' המשרד תבכל ישיבה ובכל הזדמנו, המגרשי'

 1998בשנת : 1998פיתוח לכבישי+ באזור המגרשי+ ששווקו בשנת עבודות  תקצוב .ב

הל לא גבה המינ, י מינהל מקרקעי ישראל ללא עבודות פיתוח לכביש'"שווקו מגרשי' ע

 במינהל טועני' כי, מרוכשי המגרשי' ולא בצע עבודות פיתוח לכבישי'היטלי פיתוח 
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משרד הבינוי , ומאז לא בוצעו העבודות .עבודות הפיתוחהמועצה התחייבה לביצוע 

, והשיכו( לא יוכל היו' לתקצב את העבודות כל עוד ולא שווקו המגרשי' האחרי'

, היו' לא עומד לרשות' תקציב מתאי', השכונהמההיטלי' שיגבו חלק יל� לטובת 

עד הפארק כדר� גישה ' המשרד היו' מתקצב ג' עבודות סלילת הכביש מבית ספר ג

במידה ומשרד התחבורה יוכל לממ( את קטע הכביש הזה משרד , לאזור המגרשי'

ישיבה ע' מנהל  נקבעה, יב לטובת השכונההבינוי והשיכו(  יוכל לשחרר את התקצ

ונציג משרד התחבורה במועצה לדיו( , משרד הבינוי והשיכו( מר עוזי שמירהמחוז ב

 .אחרי הישישבה נהיה יותר חכמי', בנושא

לקבוע ישיבה ע' מנהל המינהל במחוז הצפו( זה סיפור  :ישיבה ע+ מינהל מקרקעי ישראל  .3

הל בעזרת בעלי תפקידי' וממוני' אחרי' שעזרו לנו יכלנו לקבוע ישיבה ע' מנ, מהסרטי'

עיקר הישיבה היה בעניי( קידו' הקמת מרכז מסחרי באזור המסחר והמלאכה , המינהל

דונ' בכל  4 � מינהל מקרקעי ישראל בבעלות' כ, בכניסה ליישוב לפי התוכנית המאושרת

. לפרויקט קיי' יז' ורוב בעלי הקרקעות מסכימי' לפרויקט, מתח' התוכנית המאושרת

חבר שפרויקט זה יפול , דנו בעניי( וכשנקבל את סיכו' הישיבה נדע אי� להתקד'בישיבה 

 .בגלל המינהל

נחת' חוזה ובימי'  ,ה ע' הקבל( הזוכה במכרז שפורס'רהמועצה התקש :למי) חדשעבית  .4

י אג. העדות במשרד "הקרובי' יחל בביצוע העבודות בהתא' לתוכנית והתקציב שאושר ע

 .הפני'

 45% �ממוצע הזכאי' מגיע לכלתוצאות הבגרות י הטבלה היישובית "עפ: בחינות הבגרות .5

, 65% �אבל תוצאות של בית ספר אב( סינא המקי. השיי� למועצה ממוצע הזכאי' מגיע ל

ולכ( דבר זה מוריד את , שכמעט תוצאות הזכאי' ה' אפסבכפר קיי' בית ספר טכנולוגי 

בחינות  8 �חשד בבחינה היו כ, הספרהתוצאות ה' טובות יחסית לבית . האחוז היישובי

תוצאות ה( תוצאות טובות וההשגי' מבורכי' , לתלמידי' ובערעור עליה' נהיה באפס חשד

 .מגיע ברכות לכל צוות בית הספר

מהנדס , אנחנו תקועי' ע' חלק מתוכניות המתארשלא מתקדמות במחוז :תוכניות מפורטות .6

מאחלי' לה' רפואה שלמה " א מרגיש טובהועדה המחוזית חולה וג' הממונה על המחוז ל

ולח& ואנשי' נאלצי' לבנות ללא , אי אישור תוכניותגור' למצוקה, " והחלמה מהירה

 .היתרי'
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  :2' סעי� מס

  1אל�  847ס "ממשרד הפני+ ע 2011תקציב בפיתוח לשנת 

  :עמי ארגוב

כספי , יב פיתוחתקצ1 אל.  847השנה קבלנו הודעה ממשרד הפני' כי הוקצה לנח. ס� של 

בשנתיי' האחרונות בצענו עבודות , הפיתוח יהיו א� ורק לעבודות פיתוח בכבישי' וניקוז

יש נקודות טורפה  שצרי� לטפל בה' ולהשלי' , בתשתיות ופריצת כבישי' ושיקו' כבישי'

  .עבודות שהתחלנו בה'

  

  : החלטה

ודות פיתוח כבישי+ מליאת המועצה מאשרי+ את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הפני+ לעב

  .1אל�  847ס של "ע 2011וניקוז לשנת 

  

  

  :3' סעי� מס

  19132, 19128בגוש  –לדר� משולבת ' תוכנית שינוי ייעוד ממגורי+ א

  

  :החלטה

לדר� ' המועצה מאשרת ייזו+ התוכנית לשינוי יעוד ממגורי+ א, לאחר דיו) בי) חברי המועצה 

וזאת בהתא+ . 57: חלקי חלקה 19132וגוש  62 ,3, 2: חלקי חלקות 19128בגוש , משולבת

  .שיפוי בהתא+ כתבלנהלי+ המקובלי+ וחתימה על 

  

  

  :4' סעי� מס

 19122גוש ,  10139/ג' פ הרחבה לתוכנית מס"תוכנית שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורי+ ושצ

  26, 111חלקי חלקות 

  

  

  :החלטה

וכנית לשינוי ייעוד משטח חקלאי המועצה מאשרת ייזו+ הת, לאחר דיו) בי) חברי המליאה

וזאת , 111, 26חלקי חלקות  19122בגוש  10139/ ג' הרחבה לתוכנית מס, פ"למגורי+ ושצ

  . וחתימה על כתב שיפוי בהתא+, בהתא+ לנהלי+ המקובלי+
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  :5 'סעי� מס

הבקשות הועברו לועדת ההנחות לבדיקת+ . (מחיקת חובות בהתא+ להנחיות משרד הפני+

  )עניי)והמלצת+ ב

  סיכו+

בבדיקה התברר כי יש , ובדקה את הבקשות שהוגשו 10.30ועדת ההנחות התכנסה היו+ בשעה 

  .צור� בבדיקה לבקשות ושינוי הטופס לטופס המתאי+ במקרה זה

וזאת לאחר שועדת ההנחות תבדוק ותמלי2 בפני המליאה , הסעי� יובא לאישור בישיבה הבאה

  .על הבקשות

  

  :6' סעי� מס

    .2009המועצה המקומית בהישגי החברה למשק וכלכלה בשנת  השתתפות

  

  :החלטה

איגודי ערי+ , רשויות מקומיות 409  סיפקה החברה למשק וכלכלה שירותי+ ל 2009בשנת 

המועצה המקומית נח� זכאית להחזר עמלות בס� . ותאגידי+ עירוניי+ הזכאי+ להחזר עמלות

  . 1 121,633.00של 

, 1 121,633.00ס של "החזרי העמלות מהחברה למשק וכלכלה ע מליאת המועצה מאשרת את

מנהל מחלקת החינו� יחד ע+ מהנדס . סכו+ זה ייועד לביצוע עבודות במוסדות החינו� בכפר

  .המועצה יכינו תוכנית לצור� ניצול ההקצבה

   

  
  

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

  עמי ארגוב
 ראש המועצה

  מאל פטו+'ג 
 ר המועצהמזכי

  
  

  

 


