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 6048 ינואר 63תאריך: 
 , 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 
 בר המועצה, גזרו"ח עבדאלכרים פטוםלכבוד 
 , היועץ המשפטי למועצה.עו"ד סמואל דכוארלכבוד 
 , מבקר פניםעו"ד חוסני מטרלכבוד 

 
 שלום רב,

 7310/31הזמנה לישיבת מליאת המועצה הנדון: 
 

ראשון ביום   םאשר תתקיי 7310/31אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס' 
 .שיבה תתקיים הפעם בספריה הציבורית במושבה החדש ליד אולם הספורטהי  33.17שעה     7310/37/30_
 

 על סדר היום:
 סקירה כללית של ראש המועצה, .4

 יקוטי משה בע"מ, בקשה להעלאת מחיר פינוי האשפה. –החברה הצפונית לאיסוף אשפה  .6

 60461661236הרשאה מס'  –אגף בינוי ותקצוב  –משרד החינוך, המינהל לפיתוח מערכת החינוך  .8
 6,355,230סך של  6046-6048לשנים תוכנית הפיתוח כיתות גן  1לבנית גן ילדים שכונה מערבית 

.₪ 

הרשאה  – אגף בינוי ותקצוב –משרד החינוך , המינהל לפיתוח מערכת החינוך  .1
 8כיתות גן   52חלק מחלקה  45466לבנית גן ילדים בגוש   60461661234מס' 

 ₪. 6,626,164סך של  6046-6048כיתות, תוכנית הפיתוח לשנים 

 . 4שינוי מס'  842הגדלת תב"ר בניית בית הקברות:  .5

 .8שינוי מס'  866: מס' תב"ר 6046הקטנת תב"ר כבישים פיתוח וניקוז  .2

 
 

 בכבוד רב,
 

 ג'מאל פטום
 מזכיר המועצה

 
 העתק:

 נצרת –משרד הפנים מחוז הצפון, , ממונה רשויות, רקאד טאפש מר
 מועצה.מנהלי המחלקות ב

 
 הערה:

לכל בירור ו/או הסבר בעניינים מקצועיים נא לפנות למנהל המחלקה האחראי. בעניינים כספיים 
  יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר.
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 31/7310  פרוטוקול ישיבת מליאה המועצה מס'
  11:03שעה  30/31/7310מיום ראשון 

 בבנין החדש של הספרייה הציבורית
 נוכחים:

 , ראש המועצה הממונה. מר עמי ארגוב
 המועצה הממונה. מר עמיחי בן דרור , חבר

 נונו , חבר המועצה הממונה.אד"ר יוסף ו
 גב' יהודית רובין , חבר המועצה הממונה.

 נעדר:
 מר מהנא הזימה, חבר המועצה

 השתתפו:
 פטום, גזבר המועצה. דאלכריםרו"ח עב

 מר מוחמד מסרי, מהנדס המועצה
 ל מחלקת החינוך.מר שריף קאדרי , מנה

 מר זיאד מטר , קב"ט המועצה
 הגליל, בטיחות בדרכים. אזורמר דועאא חידר, מנהל  

 גב' פאטמה קאדרי , מנהלת לשכת יו"ר
 מר גמאל עבדאלכרים , מנהל מחלקת ספורט

 מר חסן מסרי , מנהל חשבונות.
 גב' הודא עיסא, מנהלת הספרייה הציבורית

 
, יום א השתתף מאחר ודודו נפטר באותול עו"ד סמואל דכואר , היועמ"ש

 .משתתפים בצערו ועובדי המועצה חברי המליאה 
 

 נושאי הדיון:

 סקירה כללית של ראש המועצה. .4

יקוטי משה בע"מ, בקשה להעלאת מחיר פינוי  –החברה הצפונית לאיסוף אשפה  .6

 האשפה.

אה הרש –אגף בינוי ותקצוב  –משרד החינוך, המינהל לפיתוח מערכת החינוך  .8

כיתות גן תוכנית הפיתוח  1לבנית גן ילדים שכונה מערבית  60461661236מס' 

 ₪. 6,355,230סך של  6046-6048לשנים 

הרשאה  –אגף בינוי ותקצוב  –משרד החינוך , המינהל לפיתוח מערכת החינוך  .1

 8כיתות גן   52חלק מחלקה  45466לבנית גן ילדים בגוש   60461661234מס' 

 ₪. 6,626,164סך של  6046-6048הפיתוח לשנים  כיתות, תוכנית

 . 4שינוי מס'  842הגדלת תב"ר בניית בית הקברות:  .5

 .8שינוי מס'  866: מס' תב"ר 6046הקטנת תב"ר כבישים פיתוח וניקוז  .2
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 :1סעיף מס' 

 סקירה כללית של ראש המועצה.

 

  עמי ארגוב :

 נכד.מזל טוב  לחברתנו יהודית רובין נולד לה אנו מאחלים  .4

היום מקיימים ישיבת המליאה בבניין החדש של הספרייה וזה לא מן הסתם אלא  .6

לחשיפת הקהל לשלטון המקומי ,ובעתיד נקיים גם חלק מהישיבות בבתי הספר 

 התיכוניים , תודה לג'מאל פטום מזכיר המועצה כי זאת ההצעה שלו.

ית וזה ללא הבדל : בכדי שהקהילה תהיה מודעת לעשייה של הרשות המקומג'מאל פטום

אם זה מועצה ממונה או נבחרת, ובכדי שהקהילה תהיה מעורבת אני רואה 

לנכון השתתפות התושבים בישיבות המליאה ולעמוד מקרוב על התנהלות 

שנים  5המועצה וצורת קבלת ההחלטות בנושאים השונים. כמו כן כבר 

כיר את ם להיהמועצה המנוהלת ע"י מועצה ממונה, חברי המועצה גם צריכ

ליד  6048הקהילה ומה נעשה בשטח. לכן הצעתי קיום הישיבות השנה 

יה החדש, יהקהילה ולא בבנין המועצה, הישיבה היום נערכת בבנין הספר

הישיבות הבאות יהיו במוסדות אחרות בנוכחות הציבור, אם זה בבתי 

הספר או אחרים. החשיפה וההכרות תעזור רבות בעניין חשיבות הדברים 

 ק הקשר בין הרשות לתושבים.והידו

מברכים את גב' הודא עיסא מנהלת הספרייה וצוות העובדים על העבודה : בנין הספרייה .8

 הנפלאה שנעשתה בפתיחת הספרייה החדשה, מאחלים להם הצלחה רבה.

 ההספרייברכה את הנמצאים והסביר על העשייה של  –מנהלת הספרייה  -גב' הודא עיסא 

כורה, וחשיבות הספר לקהילה, והפעולות המבורכות והחשובות במתקנה הקודם בדירה ש

בכדי להעלות את המודעות של הקהילה בכל הגילאים לעידוד הקריאה. שיתוף הפעולה 

בשמה ובשם העובדות מודה להנהלת המועצה  עם המוסדות השונים בכפר ומחוץ לכפר.

בקשה ובכדי לעמוד  על עזרתם בכל הדרך והעברת הספרים והציוד מהבניין הישן לחדש.

קיון  על מנת ילהגדיל את תקן הספרייה כולל עובדת הנבדרישות ולפתיח את העשייה 

הבקשה נמסרה  לאפשר להם להמשיך ולשרת את האוכלוסייה בצורה מקצועית ואמינה.

 בדק.ילראש המועצה ומנהל מחלקת החינוך, העניין י

מחשבים לילדים השנה  450בהמשך לפרויקט שהחלנו בו וחולקו :  מחשב לכל ילד .1

מחלקים את המנה השניה, היות והיו קיצוצים רבים בעמותה הצלחנו לקבל אישור על 

מחשבים חדשים לילדים, הועברה הרשימה לעמותה ואושרה ובקרוב  50חלוקת עוד 

יקיימו קורסים להדרכת הילדים וחלוקת המחשבים . אנו נפעל מול העמותה להשגת עוד 

 מחשבים לילדים.
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₪  ןמיליו 50 -: מאז מינוי המועצה הממונה אנו בצענו עבודות פיתוח בכעבודות פיתוח .5

בתחומים השונים בכפר, כולם רואים את השיפור שחל מאז מינוי המועצה הממונה, אבל 

זה לא מספיק ויש להשיג עוד משאבים להשלמות ולביצוע עוד ועוד פרויקטים לפיתוח 

ם עד היום האחרון שלי בתפקיד וזה בעזרת כל הכפר. אני אפעל להשגת עוד משאבי

 החברים והעובדים של המועצה.

כתות גן, בארבע מתחמים  48 : משרד החינוך אשר עד עכשיו בנית  גני ילדים בניה חדשה .2

מצבנו בנחף טוב מבחינת מבני  .כתות גן 1בצד המערבי עם  כתות ואחד 8שלושה מהם עם 

ית ספר יסודי רביעי כך נוכל לפתור את בעית החינוך אם נקבל אישור הכרה לבנית ב

 הצפיפות בבתי הספר היסודיים הקיימים.

שני הכבישים האלה נמצאים באזור המזרחי ליד בית ספר ג'   037,  031כבישים מס"  .2

 .ם השבועפותיסיימנו ז

חצי  חינוכי פסיכולוג קבלנו אישורים חדשים לתקנים חדשים של:: משרות חדשות .3

 משרה,  0.55, עובדים סוציאליים עיר ללא אלימות חצי משרהכנית , מנהל תומשרה 

 2: לפי דיווח קודם אושר הקמת אשכול בקעת בית הכרם שכולל אשכול בקעת בית הכרם .5

סד, בענה, ראמה ונחף יש למנות מנכ"ל אאלכרום, דיראלדיישובים: כרמיאל, משגב, מג'

רישות משרד הפנים, עירית שיתחיל לרכז את פעולת השכול, פורסם מכרז בהתאם לד

כרמיאל בהיותה הרשות הגדולה לקחה על עצמה לנהל את העניין עד בחירת מנכ"ל 

 בהתאם.

מנהל אזור הגליל לרשות לבטיחות  ,דועאא חידרנוכח אתנו היום מר : מלגות לסטודנטים .40

 והוא יסביר את הפרויקט בדרכים

רויקט של הדרכת משפחות : הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מפעילה פדועאא חידר

נחף  -לפרויקט מניעת דריסת ילדים בחצר הבית , נבחרו שני ישוביםל

, הבחירה של  תלאימהורים הדרכות יסטודנטים מעבה -ועראבה 

 .ברשות רווחה ומשרדים אחריםהתיאום עם הגנים , ת היעד באוכלוסיי

ניין , ולאור חשיבות העסטודנטיותל הרשות נותנת שתי מלגתלישוב נחף 

 מבקשים שהמועצה תסבסד עוד סייה והן לרשות המקומיתוהן לאוכל

סטודנטית  על מנת להעלות הענין על סדר היום , היו בעבר ל מלגה

תאונות ורוצים לעלות הענין בכדי למנוע התאונה הבאה , הגורם האנושי 

  .₪ 1000 -הוא הגורם העיקרי ולא התשתיות. העלות של המלגה היא כ

 החלטה: 

הגזבר, יאת המועצה ולאחר דיון וקבלת הבהרות מבעלי התפקידים ומל

 לפרויקט חשוב זה. מאשרים את המלגה לסטודנטית
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יקוטי משה בע"מ, בקשה להעלאת מחיר פינוי  –החברה הצפונית לאיסוף אשפה 

 האשפה

 עמי ארגוב:

לטענתו הוא  של האשפהפינוי וההטמנה שמקבל עבור משה יקוטי ביקש העלאת מחיר 

אני מציע להטיל על הגזבר והיועמ"ש , , היו עליות בתעריפיםיד כסף בכל חודשסמפ

 .בדיקת בקשתו וההעלאה וקבלת אישור משרד הפנים להעלאה בהתאם

 החלטה:

מליאת המועצה ולאחר דיון מאמצים את הצעת ראש המועצה ומסמיכים את ראש 

תה של חברת פינוי האשפה, ופניה המועצה, גזבר המועצה והיועמ"ש לבדוק את בקש

 למשרד הפנים לקבלת אישורם להעלאה בהתאם.

 

 

 :0מס'  סעיף

הרשאה מס'  – אגף בינוי ותקצוב –, המינהל לפיתוח מערכת החינוך משרד החינוך

7317-כיתות גן תוכנית הפיתוח לשנים  0לבנית גן ילדים שכונה מערבית  7317/77/217

 ₪ 7,195,613סך של  7310

 טה:החל

מליאת המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד החינוך המינהל לפיתוח 

לבנית גן ילדים שכונה  7317/77/217הרשאה מס' מערכת החינוך, אגף בינוי ותקצוב, 

 ₪ 7,195,613סך של  7317-7310כיתות גן תוכנית הפיתוח לשנים  0מערבית 

 

 :0סעיף מס' 

הרשאה מס'  –אגף בינוי ותקצוב  –רכת החינוך משרד החינוך , המינהל לפיתוח מע

כיתות, תוכנית  0כיתות גן   56חלק מחלקה  19177לבנית גן ילדים בגוש   7317/77/211

 ₪. 7,727,071סך של  7310-7317הפיתוח לשנים 

 החלטה:

מליאת המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד החינוך המינהל לפיתוח 

לבנית גן ילדים בגוש   7317/77/211הרשאה מס'  ינוי ותקצובמערכת החינוך, אגף ב

סך של  7317-7310כיתות, תוכנית הפיתוח לשנים  0כיתות גן   56חלק מחלקה  19177

7,727,071 .₪ 
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 1שינוי מס'  016הגדלת תב"ר בניית בית הקברות: 

 

 החלטה:

תב"ר ₪  705660קברות סך של במשרד הפנים תקצב המועצה לבנית בית האגף העדות 

המועצה ₪  571012סה"כ תקציב ₪  725270תקצב תוספת של  7317בשנת  016מס' 

סה"כ ההקצבה לתב"ר ₪  52905מההקצבה מקרנות הרשות ע"ס  13% -משתתפת ב

חברי המליאה מאשרים את הגדלת התב"ר בהתאם לתוספת ₪.  529019סך של  016

 התקציב שנתקבלה.

 

 .6סעיף מס" 

 0שינוי מס'  077: מס' תב"ר 7317קטנת תב"ר כבישים פיתוח וניקוז ה

 החלטה:

פעם ראשונה שקורה לנו, הפחתה עקב קיצוץ ₪,  5105333אושר ע"ס  077תב"ר מס' 

לאחר העדכונים ₪  1901333במקום ₪  1615333אושר במענק הוועדות הממונות 

ליאה מאשרים את חברי המ₪.  0119333והקיצוצים סה"כ של התב"ר המעודכן 

 ההקטנה בתב"ר עקב הקיצוץ.

 
 
 

 מנהלת לשכת יו"ר  –רשם הפרוטוקול : פאטמה קאדרי 
 
 
 
 

   
 עמי ארגוב

 ראש המועצה
 ג'מאל פטום 

 מזכיר המועצה
 
 

 


