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 6046ינואר  68     תאריך: 
 , ראש המועצהעמי ארגוב מרלכבוד 
 , חברת  המועצה הממונה.יהודית רובין' גבלכבוד 
 המועצה הממונה.חבר , מר  עמיחי בן דרורלכבוד 
 , חבר  המועצה הממונהד"ר יוסף ונונולכבוד 
 , חבר  המועצה הממונהמר מהנא הזימהלכבוד 
 , גזבר המועצהםרו"ח עבדאלכרים פטולכבוד 
 , היועץ המשפטי למועצה.עו"ד סמואל דכוארלכבוד 
 , מבקר פניםעו"ד חוסני מטרלכבוד 

 
 שלום רב,

 .   7317-31הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס'   הנדון: 
 

 ראשוןביום   םאשר תתקיי  7317-31 אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס' 

 בבנין המועצה.באולם הישיבות   33.17שעה     7317/31/79

 על סדר היום:

 ;סקירה של ראש המועצה .1

 טכס פרידה מהחשב המלווה מר מנסור ג'אליה; .7

 ₪.; 153,333ע"ס  7311לעבודות ניקוז ותשתיות  –אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הפנים  .0

בות תקציבית מס' התחיי –אגף בינוי ותקצוב  –אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך  .0
 ₪; 100,575ע"ס  7311השלמת מימון  לשנת  –לבניית בנוי כיתות גן  7311/30/350

 פתיחת חשבון בנק ייעודי בבנק דקסיה לתקציבי ביה"ס תיכון מקיף ב' ; .5

 שנת איכות סביבה. 7317שנת  .6

ממונות  –ממשרד הפנים לעבודות שיקום כבישים פיתוח וניקוז אישור תקציב בלתי רגיל  .2
  .ש"ח 7,050,333ע"ס  7311

 בכבוד רב,
 

 ג'מאל פטום
 מזכיר המועצה

 העתק:
 נצרת –, קצין המוחוז, משרד הפנים רקאד טאפש מר

 מנהלי המחלקות במועצה.
 הערה:

לכל בירור ו/או הסבר בעניינים מקצועיים נא לפנות למנהל המחלקה האחראי. בעניינים כספיים יש לפנות לגזבר 
  לקבלת הסבר.
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 31/7317טוקול ישיבת מליאת המועצה מס' פרו
 בבנין המועצה.  17.33שעה    79/31/7317ראשון  מיום  

 
 נוכחים:

 מר עמי ארגוב, ראש המועצה הממונה;
 מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה;
 גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה;

 ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה;
 בר המועצה הממונה.מר מהנא הזימה, ח

 
 השתתפו:

 רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה;
 מר מוחמד מסרי, מהנדס המועצה;

 עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים;
 מר שריף קאדרי, מנהל מחלקת החינוך;

 מר מנסור ג'אליה 
 

 
 נושאי הדיון:

 סקירה של ראש המועצה; .1

 טכס פרידה מהחשב המלווה מר מנסור ג'אליה; .7

 7311לעבודות ניקוז ותשתיות  –בלתי רגיל ממשרד הפנים אישור תקציב  .0
 ₪.; 153,333ע"ס 

התחייבות  –אגף בינוי ותקצוב  –אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך  .0
השלמת מימון  לשנת  –לבניית בנוי כיתות גן  7311/30/350תקציבית מס' 

 ₪; 100,575ע"ס  7311

 בי ביה"ס תיכון מקיף ב' ;פתיחת חשבון בנק ייעודי בבנק דקסיה לתקצי .5

 שנת איכות סביבה. 7317שנת  .6

אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הפנים לעבודות שיקום כבישים פיתוח  .2
 ש"ח.  7,050,333ע"ס  7311ממונות  –וניקוז 

 סקירה של מנהל מחלקת החינוך, .1

 ₪. 733,333.33אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס כולל  .9

 
 

 :1' סעיף מס

 סקירה של ראש המועצה.

לא עמדנו ביעדי הגבייה למרות כל המהלכיםוהמאמצים  6044לפי התוצאות לשנת  :גבייה

הגענו למסקנה שנמנה מנהל מחלקת גבייה שינהל את המחלקה. המחלקה תנוהל באופן שננקטו. 

 עצמאי. המנהל ידאג לסידור המחלקה ויהווה כתובת לכל הפניות.

למינוי מנהל מחלקה. יה על הפסקת העבודה ובמקביל אנחנו מפרסמים מכרז הודענו לחברת הגבי

 פנינו למשרד הפנים ובעת שנקבל אישור נחיצות משרה הדבר יבוצע מידית.

 .6040השנה אנחנו נגמור מבחינה תקציבית מאוזנים עם עודף, שוחרר לנו מענק מותנה לשנת 

 בתקציבי פיתוח )תב"רים(.₪ יון מל 8.5 -= והמצטבר כ 0הגירעון השוטף הוא אפס = 
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: קבלנו אישור ויש קבלן זוכה לביצוע בנית אולם ספורט בינוני ליד בית הספר אולם ספורט בינוני

 המקיף החדש. מחכה לחתימת חוזה והתארגנותלהתחלת ביצוע.

:  פורסם מכרז ויש קבלן זוכה לביצוע עבודות ניקוז ועבודות פיתוח בכבישים כבישים וניקוז

 ף, בקרוב ייחתם חוזה עם הקבלן ויונפק צו התחלת עבודה.בנח

ועד  4320626046ראש המועצה מודיע כי הוא נוסע לחו"ל לחופשה בין התאריכים  נסיעה לחו"ל:

 ובעת היעדרו ימלא את מקומו מר עמיחי בן דרור חבר המועצה הממונה. 6520626046

 

 

 :7סעיף מס' 

 אליהטכס פרידה מהחשב המלווה מר מנסור ג'

 עמי ארגוב:

עפ"י החלטת משרד הפנים היות והמועצה מאוזנת מחינה תקציבית, המנכ"ל החליט על הפסקת 

עבודת החשב המלווה במועצה , בישיבה עם המנכ"ל בקשנו לאשר לנו המשך העסקת חשב מלווה 

 בכדי שנשלים את התהליכים שהחלנו בהם לצערנו בקשתנו לא נענתה.

 . 6046ט מה שהו החליט והמועצה תפעל ללא חשב מלווה החל משנת לצערנו משרד הפנים החלי

בתקופת עבודתו עשה עבודה  8424626044ועד  0420826005 -מנסור ג'אליה לווה את המועצה מ

מצויינת , היה אחד מהצוות, עזר רבות להגיע לאיזון כספי ומערכת יחסים חברתית. יישר כח 

 מאחלים לו הצלחה בעבודתיו.

 אליה:'מנסור ג

אני באתי מתחום של הנדסת מחשבים, עבדתי בחברה לאוטומציה במערכות ממוחשבות 

 לרשויות וזה נתן לי לצבור ניסיון ולדעת ולהכיר מה זה רשויות.

השתתפתי בקורס חשבים מלווים סיימתי אותו ואז החלטתי לעשות הסבה מקצועית  6002 -ב

 וה בנחף.קבלתי מינוי לחשב מלו 6005 -ועברתי לחשבות וב

התמזל מזלי הטוב שהגעתי למועצה מססודרת שכל מנהלי המחלקות יודעים מה עושים ומכירים 

את העבודה. ומזלם שיש להם ועדה ממונה וחברי ועדה ממונה מקצועיים ועוזרים לצוות 

המועצה בכל הדרוש. ראש המועצה תומך בכל המהלכים לטובת המועצה והכפר ומגבה את 

 יות למנהלי המחילקות וזו צורת ניהול מקצועית ומניפה תוצאות חיוביות.ההחלטות, פזר סמכו

בסופו של דבר ובעזרת כולם הגענו להישגים ותוצאות, אני מאחל  לכולם הצלחה ולהמשיך בדרך 

 הנכונה ולשמור על מערכת יחסים.

  : חברי המליאה

על העזרה הרבה מאחלים למר מנסור ג'אליה המשך מוצלח גם בעבודות אחרות ומודים לו 

 ותמיכתו בקידום מהלכים ושמירה על איזון ומערכת יחסים נאותה.

 ג'מאל פטום:
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בשם עובדי המועצה אנו מודים למר מנסור על העזרה ושיתוף הפעולה לשם שמירה על ניהול 

 תקין של המועצה ושמירה על כספי הציבור. מאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו.

 עמי ארגוב:

 גישים למר מנסור ג'אליה מגן הוקרה ומאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו.בשם המועצה אנו מ

בכל הרשויות שבטלו להם את החשב המלווה מינו להם יועץ פיננסי לתקופה של שנה בכדי לבדוק 

 איך המועצה מתנהלת. 

 

 

 :0סעיף מס' 

 7311לעבודות ניקוז ותשתיות  –אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הפנים 

 ₪. 153,333ע"ס 

 החלטה :

מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הפנים במימון 

  .₪ 153,333.33, ע"ס של 7311ות ניקוז ותשתיות בודע –פרויקט בתקציב פיתוח 

 

 

 :0סעיף מס' 

התחייבות  –אגף בינוי ותקצוב  –אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך 

השלמת מימון  לשנת  –תות גן לבניית בנוי כי 7311/30/350תקציבית מס' 

 ₪; 100,575ע"ס  7311

 החלטה: 

מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד החינוך המינהל 

לבניית גן ילדים ₪  100,575.33אגף בינוי ותקצוב ע"ס  –לפיתוח מערכת החינוך 

 .7311בתוכנית הפיתוח של משרד החינוך לשנת 

 

 

 :5סעיף מס' 

 נק ייעודי בבנק דקסיה לתקציבי ביה"ס תיכון מקיף ב' ;תיחת חשבון בפ 

 החלטה :

מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון בנק ייעודי בבנק דקסיה לתקציבי 

 ביה"ס תיכון מקיף ב'
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 :6סעיף מס' 

 שנת איכות סביבה. 7317שנת 

 

 סיכום כללי:

פר בישיבות קודמות הוצע ע"י חברי המליאה ולמען שיפור איכות הסביבה בכ

תוכרז שנת איכות הסביבה. אין כלי יותר יעיל  7317מכל הבחינות ששנת 

 להרגיל את האנשים מחינוך הילדים. 

מחלקת התברואה במועצה בקשר עם עמותה של איכות סביבה שהכינה תוכנית 

בהם להכנת תוכנית לנחף, התוכנית  רתיעזעבור בקעת בית הכרם, המחלקה 

ספר ומתאימים את התוכנית לפי הדרישות.  כוללת תוכנית חינוכית לכל בית

מנהל מחלקת התברואה ומנהל מחלקת החינוך ידאגו להגשת תוכנית בפני חברי 

 המליאה.

 

 

 :2סעיף מס' 

אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הפנים לעבודות שיקום כבישים פיתוח 

 ש"ח. 7,050,333ע"ס  7311ממונות  –וניקוז 

 

 החלטה:  

תקציב בלתי רגיל ממשרד הפנים למימון פרויקט  מליאת המועצה מאשרת

, ע"ס 7311ממונות  –כבישים פיתוח וניקוז  שיקום –בתקציב פיתוח 

7,050,333.33 .₪ 

 

 

 :1סעיף מס' 

 של מנהל מחלקת החינוך.סקירה 

 

מנהל מחלקת החינוך מר שריף קאדרי, העביר לחברי המליאה סקירה על 

צורפת לפרוטוקול. חברי המליאה הסקירה מ –מערכת החינוך והנעשה בה 

מעריכים את העשייה במחלקת החינוך והדאגה הרבה לטובת התלמידים 

 של בתי הספר ושיתוף הפעולה. יישר כח. םוההישגי
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 :9סעיף מס' 

להתקנת  -₪   55,333.33ס אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון ע"

שיפוץ מגרשים ₪  105,333.33 מערכת אוורור ומיזוג באולם הספורט. וסך של

 משולבים.

 

 החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את התקציב הרגיל ממשרד הבינוי והשיכון עבור 

ושיפוץ ₪   55,333.33התקנת מערכת אוורור ומיזוג באולם הספורט ע"ס של 

 .7311לשנת ₪.  105,333.33מגרשים משולבים ע"ס 

 
 

 
 

 
 .ג'מאל פטום, מזכיר המועצהרשם: 

 
 
 
 

   
 עמי ארגוב

 ראש המועצה
 ג'מאל פטום 

 מזכיר המועצה
 
 

 תפוצה:
משרד הפנים, משרד מבקר המדינה, חברי המליאה, מבקר פנים, מנהלי המחלקות, תיק 

 הישיבות. 


