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 6046 יוני 02     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 המועצהרו"ח עבדאלכרים פטוםלכבוד 
 , היועץ המשפטי למועצה.עו"ד סמואל דכוארלכבוד 
 , מבקר פניםעו"ד חוסני מטרלכבוד 

 לכבוד רו"ח נואף ביבאר, חשב יועץ
 

 שלום רב,
 .   7317-30הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס'   הנדון: 

 
 רביעי ביום   םתתקיי אשר  7317-30 אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס' 

 בבנין המועצה.באולם הישיבות   33.17שעה     7317/36/10

 על סדר היום:

 ;סקירה של ראש המועצה .1

 31/7317דו"ח רבעוני  .7317עדכון תקציב  .7

שיפוצים והצטיידות לבתי הספר, סכום שימומן מקרנות ₪  633,333.33אישור תב"ר ע"ס  .0
 הרשות.

₪   7,727,071.33כתות גן ילדים( סכום של  0ת גן ילדים )לבניי 7317/77/055הרשאה מס'  .0
 מהמינהל לפיתוח מערכת החינוך.

 שינוי קו בנין וגובה ותוספת קומה לתוכנית מסגד באזור המגרשים. .5

 תקציב בלתי רגיל.₪   713,333.33, סכום של 7317טוטו ווינר לקהילה  .6

 שונות .2
 
 
 

 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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 0/7317פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  

 בבנין המועצה 17:33שעה   10/36/7317מיום ראשון 

 

 נוכחים:

 מר עמי ארגוב , ראש המועצה הממונה

 גב' יהודית רובין , חברת המועצה הממונה

 ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה

 חבר המועצה הממונה –מר מהנא הזימה 

 נעדר:

 מר עמיחי בן דרור , חבר המועצה הממונה

 השתתפו:

 גזבר המועצה –רו"ח עבד פטום 

 היועץ המשפטי  -דכואר עו"ד סמואל 

 יועץ מטעם משרד הפנים –מר נואף ביבאר 

 

 נושאי הדיון:

 סקירה של ראש המועצה. .1

 31/7317. דו"ח רבעוני 7317עדכון תקציב  .7

שיפוצים והצטיידות לבתי הספר, סכום ₪  633,333.33אישור תב"ר ע"ס  .0

 שימומן מקרנות הרשות.

כתות גן ילדים( סכום של  0לבניית גן ילדים ) 7317/77/055הרשאה מס'  .0

 מהמינהל לפיתוח מערכת החינוך.₪   7,727,071.33

 שינוי קו בנין וגובה ותוספת קומה לתוכנית מסגד באזור המגרשים. .5

 תקציב בלתי רגיל.₪   713,333.33, סכום של 7317טוטו ווינר לקהילה  .6

 

 

 :1סעיף מס' 

 סקירה כללית של ראש המועצה.

בגרות  36% -תוצאות משרד החינוך ביה"ס הגיע לכלפי בי"ס מקיף אבן סינא:  .4

, הישג זה הוא הישג מרשים מאוד וקפיצת מדרגה בהישגי ביה"ס 6044בחורף 

ואנו גאים בהישג זה. המועצה ביחד עם הנהלת ביה"ס חלקו תעודות הוקרה 

 למורים.



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 

 6מתוך  0עמוד         doc.ישיבת מליאה 03-2012
 390, ص.ب. 73102نحف,                  690, ת.ד. 73102נחף, מיקוד 

 30-9915690( פקס: 051-5824635נייד  0או  401שלוחה למזכיר: ) 30-9912103טל': 
Email: jamalf@walla.co.il  

ועדת הביקורת התכנסה ודנה בדו"ח הביקורת של מבקר הפנים, ועדת הביקורת:  .6

 ישיבה מליאה מיוחדת לדיון במסקנות הדו"ח. תוזמן

המועצה הגישה תוכניות מפורטות להרחבת אזור תוכניות מפורטות תב"ע :  .8

תוכניות בצד המזרחי ובצד המערבי הועדה המחוזית  6הבניה בכמה מתחמים. 

לאחר בדיקת התוכניות בקשו לצרף תסקיר של מיצוי עתודות קרקע. שתי 

יחידות דיור לפי חישובי המתכנן. בישיבה עם נציגי  4000 -כוללות כ התוכניות

הועדה המחוזית הועלנו בפניהם כי זו דרישה מוטעת ולא צריכה להיות כי זה לא 

משקף את הבעלויות על הקרקעות בכפרים ובמיוחד במגזר הערבי וסוגית 

 הבעלות הפרטית על הקרקעות.

 .צריך לעשות פרוגרמה רב שנתיתמר מהנא הזימה: 

 35החברה הלאומית לתשתיות ומשרד התחבורה מתכננים שכביש : 15יש כב    .0

עם מחלפים ודרומית לכביש תהיה מסילת הברזל. יש הצעות יהיה כביש מהיר 

, שאנחנו במועצה עוקבים אחרי ההתפתחויות, טרם הוגשה  41לתוכניות תת"ל 

 הצעה מוסכמת הכל בדיונים. יש מעורבות לבעלי החלקות בעניין.

התחלנו בבנית אגף ד' אשר תוקצב , העבודות וההסכם מקיף אלרסאלה: ביה"ס  .5

  הם עבור שלב ד' + ה' ואולם הספורט

המועצה פועלת היום בפריצת כבישים חדשים לאחר הכנת כל כבישים וניקוז:  .2

 42ההליכים התכנוניים והחוקתיים. וקו ניקוז מאזור המסגד הצפוני עד כביש 

 .בהתאם לתכנון ותוצאות המכרז

פרויקט אדיר שיוכל  "newtonפרויקטים שלך מחשוב: פרויקט ניוטון " .1

לתרום רבות לילדים ופיתוח כישוריהם, צריך לבדוק בצורה חיובית קידום 

 הפרויקט.

מחשבים לילדים זכאים  450יקט : חולקו במסגרת הפרומחשב לכל ילד

 סודיים, שלב א'.מהי

של משרד החינוך לבתי  64-הבמסגרת פרויקט התקשוב למאה  מחשב לכל מורה:

מחשבים לכלל  450 -הספר היסודיים הותאמו הכתות בהתאם לתוכנית וחולקו כ

 המורים בבתי הספר היסודיים בכפר.

 

 

 

 : 7סעיף מס' 

 31/7317. דו"ח רבעוני 7317עדכון תקציב 
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 : עבדאלכרים פטום

₪ , מליון  44 -ל ₪ מליון  44.5 -מענקים של משרד הפנים, המענק ירד מהקבלנו מסגרת 

בישיבות הצוות  לאור הירידה יש צורך לעדכן התקציב בהתאם. ₪. חצי מליון  -ירידה בכ

 עם מנהלי המחלקות ובעלי תפקידים ראינו לנכון לקצץ בפעולות.

אנחנו מכינים גם תוכנית למחלקת הגבייה להגברת הגבייה בכדי שנעמוד ביעדים ולא 

נה, אחמד סרחאן פועל היום על עדכון הרישומים בהתאם לסקר נפסיד את המענק המות

 הנכסים ועד סוף החודש אמור לסיים.

התאמנו תקבולים ממשרדים שונים לתקבול ריאלי וההוצאות התאמנו בכדי לפחות 

 אנחנו פועלים בזהירות בכדי שלא נחרוג. נסיים את השנה באיזון תקציבי.

 .₪ 13,252ל ההתאמות  והצמצום לאחר כ 6046סה"כ תקציב מעודכן לשנת 

 

  1/7317דו"ח רבעוני   -ב

 : אלכרים פטום עבד

בדו"ח הרבעוני אתרנו בעיה בגבייה ואנחנו נערכים בהתאם, החיוב לשתי תקופות ברבעון 

הגבייה לעומת רבעון קודם בסכומים עלה אבל  חות ממה שהיה בשנה זו.פל היה ימקב

 החדש. קרסה באחוזים קטן בגלל הכנסת הנתונים של

 תקציב יחסי –ביצוע של תקציב רגיל ₪, אלף  451ברבעון הראשון סיימנו בגרעון קטן של 

רואים בסטיות שיש סטיות אבל  ₪.אלף  44,501הוצאות היו  ₪.אלף  44,101 הכנסות

 מצ"ב בדו"ח הרבעוני. מזעריות.

 : דכואר סמואל

מליון לעומת רבעון  8.5ף מצטבר ב תקופתי שוטוחי בדוח הרבעוני גבייה וחייבים: 1עמ' 

לעומת גבייה ברבעון  ₪.אל  116בגבייה שוטפת רבעון נוכחי :   ₪מליון  6.2קודם מקביל 

אבל בגלל החיוב התקופתי שעלה השנה , הגבייה הייתה יותר  ₪.אלף  223מקביל קודם 

 אבל אחוז הגבייה ירד.

שרבעון ראשון הוא לא משקף כי ידוע  מהפיגורים. 10גבייה בשוטף +  30%היעד להגיע ל 

 הרבה גבייה מבוצעים לאחרי סיום הרבעון.

 : ביבאר נואף

ורבל ומצריך סאין לקבל  שום מסקנה על סמך רבעון זה. כי קובץ החייבים במחלקה מ 

השקעה להעמיד את הדברים במקומם, עד סיום הסדרת קובץ החייבים אז התמונה 

 תתברר.

 8חודשים ולכן הרבעון הזה לא משקף כי הוא מדבר על החיוב ברבעון זה הוא לארבעה 

 חודשים.

 : דכואר סמואל
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עליה בהכנסות ובהוצאות הסיבה של  העליה היא בהכנסות  שיאומנם בתוצאה הסופית  

 ₪.אלף  4.168ועליה בהוצאות שכר עובדי חינוך ₪ אלף  4,801 -של משרד החינוך  ב

מצד ההוצאות קיצוץ פעולות אלפש"ח  112 בסכום של  כלליהמענק  -הקיצוצים היו ב

 אלפש"ח. 615ובפעולות כלליות אלפש"ח,  852 בסכום של  חינוך

 

 החלטה:  

לאחר דיון וקבלת ההבהרות מאנשי המקצוע במועצה והעדכונים שחלו בתקציב המועצה 

 .7317לשנת  את העדכון של תקציב תמאשרמליאת המועצה 

לפעול עם חברת הגבייה להגברת הגבייה ועצה כמו כן מליאת המועצה דורת מגזבר המ

 והעמידה בתנאי קבלת המענק המותנה.

דו"ח הרבעוני שהוצג בפני המליאה צריך ללמוד אותו היטב ושבדו"ח הבא נהיה לפחות 

 מאוזנים.

 

 : 0סעיף 

שיפוצים והצטיידות לבתי הספר, סכום שימומן ₪  633,333.33אישור תב"ר ע"ס 

 מקרנות הרשות

 

  החלטה:

בעניין ביצוע עבודות שיפוצים והתאמות לאחר דיון בין חברי המליאה והמשתתפים 

 033,33מאשרים  תב"ר לתוכנית הצטיידות ושיפוצים לבתי הספר, ע"ס במוסדות חינוך 

 סכום שימומן מקרנות הרשות.₪ 

 

 :  0סעיף 

 7,071.337,72כתות גן ילדים( סכום של  0לבניית גן ילדים ) 7317/77/055הרשאה מס' 

  מהמינהל לפיתוח מערכת החינוך₪  

 

 :ארגוב עמי

עניין בנית גני ילדים נכנס מאוד חזק. וזה שינה  ,1-8חינם לגלאי לימוד עם הכנסת חוק  

גנים  65 -הכנו תוכנית ל  .אנחנו עובדים עם מתכנן ומקדם פרויקטים .מס גני הילדים

גן שתבנה באזור המגרשים ע"ס כתות  8גנים שמורכבת מ  חידתקבלנו השנה לבניה י

6,616,164 . ₪ 

 

 החלטה:  
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מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל עבור בנית יחידת גני ילדים הרשאה 

₪   7,727,071.33ים( סכום של כתות גן ילד 0לבניית גן ילדים ) 7317/77/055מס' 

 .נהל לפיתוח מערכת החינוךמהמ

 

 : 5סעיף 

 .  תוספת קומה לתוכנית מסגד באזור המגרשיםשינוי קו בנין וגובה ו

 

 החלטה: 

המועצה הכינה תוכנית מפורטת באזור המגרשים לשינוי ייעוד במסגרת התוכנית 

שינוי קו בנין וגובה המאושרת, ולאחר דיון בין חברי המליאה וקבלת הסבר מאשרים את 

  . ותוספת קומה לתוכנית מסגד באזור המגרשים

 את התוכנית בועדה המרחבית לתכנון ובניה.מהנדס המועצה יקדם 

 

 

 : 6סעיף 

 .  תקציב בלתי רגיל₪   713,333.33, סכום של 7317טוטו ווינר לקהילה 

 

  החלטה:

-ו תקציב₪  733,333מליאת המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל מהטוטו ווינר 

 .מקורות עצמייםמ₪  13,333

 .שר לפארק פתוחמתקני כוהמועצה מתכוונת לבצע והתקנת 

 

 מזכיר המועצה –רשם: גמאל עומר פטום 

 
 

   
 עמי ארגוב

 ראש המועצה
 פאטמה קאדרי 

 מנהלת הלשכה
 

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


