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 6048 מרץ 44תאריך: 
 , 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 
 המועצה , גזבררו"ח עבדאלכרים פטוםלכבוד 
 , היועץ המשפטי למועצה.עו"ד סמואל דכוארלכבוד 
 , מבקר פניםעו"ד חוסני מטרלכבוד 

 
 שלום רב,

 7310/37הזמנה לישיבת מליאת המועצה הנדון: 
 

ראשון ביום   םאשר תתקיי 7310/37אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס' 

 .בבית ספר מקיף אבן סינאבה תתקיים הישי  33.17שעה     7310/30/12_

 
 על סדר היום:

 סקירה כללית של ראש המועצה, .4

 דו"ח מבקר הפנים, .6

 השתתפות בעלויות תכנית "קו הזינוק" למשתתפים מנחף. .8

 חלוקה נוספת ע"ח השנים הבאות. – 6046מענקי מפעל הפיס לשנת  .1

 .6046לשנת  1לתקופה : רבעון  6046לשנת דו"ח רבעוני  .5

 
 

 רב, בכבוד
 

 ג'מאל פטום
 מזכיר המועצה

 
 העתק:

 נצרת –משרד הפנים מחוז הצפון, , ממונה רשויות, 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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 37/7310  מליאה המועצה מס'פרוטוקול ישיבת 
 17.33שעה  12/30/7310מיום ראשון 

 בבית ספר מקיף אבן סינא
 נוכחים:

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

 , חבר המועצה הממונה. וואנונד"ר יוסף 
 , חבר המועצה הממונה. גב' יהודית רובין
 מועצה, חבר המר מהנא הזימה

 השתתפו:
 רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה.

 מר מוחמד מסרי, מהנדס המועצה
 מר שריף קאדרי , מנהל מחלקת החינוך.
 גב' פאטמה קאדרי , מנהלת לשכת יו"ר

 מר גמאל עבדאלכרים , מנהל מחלקת ספורט
 עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי

 עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
 ן, קיין המועצהמר עבדאלחלים סרחא

 מר היית'ם קאדרי, מנהל בית הספר המקיף אבן סינא
 תלמידים מכתות י"ב + י"א ומחנכי הכתות.

 
 

 נושאי הדיון:

 סקירה כללית של ראש המועצה. .1

 דו"ח מבקר הפנים, .7

 השתתפות בעלויות תכנית "קו הזינוק" למשתתפים מנחף. .0

 הבאות. חלוקה נוספת ע"ח השנים – 7317מענקי מפעל הפיס לשנת  .0

 .7317לשנת  0לתקופה : רבעון  7317דו"ח רבעוני לשנת  .5
 

 סיכום כללי:

מר היית'ם קאדרי , מנהל בית הספר ברך את הנמצאים ועל היוזמה לקיים ישיבות 

 הקהילה.מועצה במוסדות המועצה צעד חשוב זה מקרב ומוסיף ליחס בין המועצה ובין 

התלמידים והנוכחים על העשייה מר עמי ארגוב ברך את הנמצאים והסביר לקהל 

 במועצה מאז מינוי מועצה ממונה וסיבות מינוי מועצה ממונה ברשות מקומית.

מר עמיחי בן דרור, ברך את הנמצאים הסביר לקהל הנמצאים על הדמוקרטיה והתנהלות 

 הרשויות המקומיות וזכות הבחירה למועצה נבחרת ביישובים בכלל ובנחף בפרט.

בפני הנוכחים הסבר על עבודת הרשות המקומית והמבנה הארגוני  מר ג'מאל פטום סקר

 של הרשות ומידת האחריות והיחס בין נבחרים, לעובדים ולקהילה.

 



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 

 6מתוך  0עמוד   
 390, ص.ب. 73102نحف,                  690, ת.ד. 73102נחף, מיקוד 

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

 : 1סעיף מס' 

 סקירה כללית של ראש המועצה.

 עמי ארגוב:

 -מאז מינוי המועצה הממונה ועד שנה זו המועצה קבלה תקציבי פיתוח כעבודות פיתוח:  .4

. תקציבי הפיתוח הם תקציבים ייעודים לביצוע פרויקטים שונים בהתאם ₪ ןמיליו 50

מהמשרדים השונים אם זה משרד הפנים, משרד  המתקבליםלצרכי היישוב והאישורים 

ווינר ואחרים. בתקציבים אלה המועצה בצעה  , הטוטוסהשיכון, משרד החינוך, מפעל הפי

החדש, יחידת גני ילדים, בית  הייהספרפרויקטים כמו בניה חדש של מוסדות כמו בנין 

ספר מקיף ב' התאמת מבני ציבור, בית הקשיש קומת קרקע ואחרים, כמו כן בתשתיות 

, הכנת תוכניות להרחבת שטח בניה. יש כמו פריצת כבישים, שיקום כללית של תשתיות

 פרויקטים שהסתיימו ואחרים בביצוע .

ת הגבייה לבניין בית הנוער צד סוכם ובגלל האילוצים העברת מחלקמחלקת הגבייה:  .6

מזרחי, בוצעו עבודות התאמה לבניין, ציוד, פינות, תקשורת כללית בתקופה הקרובה 

 המחלקה תעבור והתושבים יקבלו את השירות המושבה החדש.

 450 -בסיכום עם העמותה בעניין פרויקט מחשב לכל ילד חולקו כמחשב לכל ילד:  .8

 50נת הלימודים שעברה והשנה יחולקו עוד מחשבים לתלמידים במנה הראשונה בש

 מחשבים, ואנחנו נפעל לחלוקת עוד מחשבים לילדים כך שבכל בית יהיה מחשב.

סוכם על הקמת מרכז לפרויקט ניוטון המרכז יוקם בבית ספר סאמי פרויקט ניוטון:  .1

 עבדאלסלאם אשר ישרת כל אוכלוסיית התלמידים מכתות הגן.

התאגיד סוכם על השקעות בנחף בתחום המים  הנהלתעם  בישיבהתאגיד המים והביוב:  .5

בשכונות חדשות, ושיפור התשתית ₪  ןמיליו 40 -בכ 6041 -ו 6048והביוב לשנים 

 הקיימות, והפעלת מאגר המים החדש, לפתרון בעית אספקת המים באזורים הגבוהים.

משרד התחבורה ולאחר מאמצים עזרת מנהל המחוז במשרד השיכון כביש טבעת מזרחי:  .2

יכולנו להשיג תקציב לביצוע עבודות הסדרת הכביש המזרחי הקטע מבית ספר ג' עד 

הפארק. משרד התחבורה פרסם מכרז והתקשרות עם קבלן, הקבלן החל בביצוע 

 העבודות.

מון בשטח, העבודות סי –הקבלן החל בביצוע העבודות באזור המגרשים:  730כבישים  .7

 ימומנו ע"י משרד השיכון.
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 :7סעיף מס' 

 דו"ח מבקר הפנים

 עמיחי בן דרור:   

במסגרת עבודת ועדת הביקורת, הועדה עובדת באופן מתמיד עם מבקר הפנים של 

המועצה ומשתפים פעולה מלא, המבקר חייב להגיש למליאה דו"ח ביקורת בכל שנה. 

 הבוקרת עפ"י הצורך.  תלוועדאש המועצה והן ודוחות ביניים בהתאם הן לר

 חוסני מטר: 

ועדת הביקורת היא העיניים של ראש המועצה בשטח והמבקר הוא אחראי על זה, מבקר 

המועצה חייב להכין דו"ח שנתי לראש המועצה בהתאם לתוכנית הביקורת שאושרה על 

 יהם בדוחות.ידי ראש המועצה לאותה שנה, ואם יש מקרים חריגים גם מתייחס אל

השנה בדקתי נושא חוק שוויון זכויות, החלטות המליאה, התאמה והנגשה במוסדות 

המועצה לבעלי מוגבלויות, האם הוגשו תוכניות למשרד החינוך התאם או לא , אני גם 

בודק ספר החוזים, ביקורת על עבודת חברת הגבייה אם מטפלים בפניות התושבים, 

ודש אפריל ויוגש לראש המועצה, ועדת הביקורת הדו"ח במלואו יהיה מוכן עד ח

 .והגורמים הרלוונטיים. בעת הגשתו יתקיימו דיונים בדו"ח ובממצאיו

 

 סיכום כללי:

מבקר המועצה ישלים את הדו"ח בהתאם ויגישו לראש המועצה וחברי ועדת הביקורת 

 בכדי לקיים דיון בו וזאת בחודש אפריל השנה.

  

 

 :0סעיף מס' 

 ויות תכנית "קו הזינוק" למשתתפים מנחףהשתתפות בעל

 עמי ארגוב: 

העמותה של קו זינוק פנתה למועצה באמצעות מחלקת החינוך ובקשה את תמיכת 

תלמידים ,  5 -המועצה בפרויקט של קו זינוק אשר משתתפים בו תלמידים מנחף כ

, 65וממשיך עד גיל  45התוכנית היא לעשר שנים שהתלמיד מתחיל בה מכתה ט' בגיל 

מטרת התכנית פיתוח מנהיגות ארוכת טווח, המלווה את המשתתפים במשך עשר שנים, 

 ₪.  40,000זוהי תוכנית ייחודית מסוגה, כפי שמתואר בה. הם בקשו תמיכה של 

 )מנהל מחלקת החינוך יצא מאולם הישיבה(.

 סמואל דכואר: 
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נהל מחלקת הנושא הובא למליאה היות וחלק מהמשתתפים בתוכנית הם בניו של מ 

החינוך ואחרים, התוכנית היא תוכנית כללית, וכל תלמידי בית הספר מופנים אליה 

 והבחירה באה לפי הכישורים ועמידה בתנאי הקבלה של התוכנית.

 עבדאלכרים פטום:

 אין סעיף תקציבי מתאים. 6048לשנת כידוע לכם באישור הצעת התקציב 

 החלטה:

שרים את התמיכה לעמותת קו הזינוק בסכום מאמליאת המועצה ולאחר דיון בבקשה 

האישור כפוף שגזבר המועצה בעת עדכון הצעת התקציב ישריין סעיף ₪  13,333של 

 מתאים

 

 :0סעיף מס' 

  חלוקה נוספת ע"ח השנים הבאות – 7317מענקי מפעל הפיס לשנת  

 

 החלטה:

 213,333 , אושר למועצה מענק של7317מפעל הפיס ובמסגרת החלוקה הנוספת לשנת 

המליאה מאשרת את המענק כתוספת לתב"ר בנית אולם הספורט הבינוני ליד בית ₪, 

 ספר מקיף ב'.

 

 :5סעיף מס' 

 .7317לשנת  0לתקופה : רבעון  7317דו"ח רבעוני לשנת 
 , לכל חברי המועצה.0רבעון  7317גזבר המועצה חלק את הדוח הרבעוני לשנת 

 עבדאלכרים פטום:

היה  6046מראה כי התקציב השוטף המאושר לשנת  6046לשנת  1' הדו"ח הרבעוני מס

אלפש"ח בהוצאות, אבל בביצוע בפועל לשנת  13,252 -אלפש"ח בהכנסות ו 13,252ע"ס 

אלפש"ח ז"א  50,563אלפש"ח וההוצאות היו ע"ס  50,781ההכנסות היו ע"ס  6046

ה ובעת נמענק המותאלפש"ח. בדו"ח לא ככללנו את ה 602שסימנו את השנה בעודף של 

 שנקבל אותו העודף יגדל עוד בהתאם.

ושמירה על מסגרת תקציב הדו"ח מראה על שיפור ניכר הן בעשייה ושמירה על נוהל תקין 

מאוזנת, ושיפור ניכר בהכנסות המועצה ועמידה ביעדים. גם מבחינים כי בדו"ח אין 

 גירעון מצטבר משנים קודמות.

די הגבייה, והשנה אמורים לקבל את המענק המותנה עפ"י הנתונים המועצה עמדה ביע

 אשר תהיה לו השפעה חיובית על תקציב המועצה.
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 סיכום:

גזבר המועצה סרק את כל הנתונים שבדו"ח לפני המליאה, חברי המליאה עיינו בדו"ח 

וקבלו הסבר מלא על כל סעיפיו, חברי המליאה מברכים את צוות המועצה על העשייה 

ף הפעולה בין הנהלת המועצה והעובדים לשמירה על מסגרת תקציב והמאמצים ושיתו

 מאוזנת ולפעול עפ"י הנהלים המקובלים.

 

  

 
 

  מזכיר המועצה. – ג'מאל פטוםרשם הפרוטוקול : 
 
 
 
 

   
 עמי ארגוב

 ראש המועצה
 ג'מאל פטום 

 מזכיר המועצה
 
 

 
 


