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 01/07/1017תאריך: 
 לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה

 לכבוד גב' יהודית רובין, חברת  המועצה הממונה
 לכבוד מר  עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה

 לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר  המועצה הממונה
 לכבוד מר מהנא הזימה, חבר  המועצה הממונה

 לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה
 לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי למועצה

 לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
 

 שלום רב,
 1017/05מס' הזמנה לישיבת מליאת המועצה הנדון: 

 
ראשון ביום   םאשר תתקיי    1017/05 אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס'  

 ת של המועצהבאולם הישיבו  00.11שעה 101707/07/
 

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

 ;6046דוחות הביקורת שנת  .6

 פרישתו של מר חאלד קשקוש. .8

 
 

 בכבוד רב,
 

 ג'מאל פטום
 מזכיר המועצה

 
 העתק:

 נצרת –, קצין המוחוז, משרד הפנים רקאד טאפש מר
 

 הערה:
קה האחראי. בעניינים כספיים לכל בירור ו/או הסבר בעניינים מקצועיים נא לפנות למנהל המחל

  יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר.
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 5/1017פרוטוקול ישיבת מליאה 
 11:00שעה  07.07.1017מיום 

 באולם הישיבות של המועצה
 נוכחים:

 , ראש המועצהמר עמי ארגוב
 , חברת המועצהמר עמיחי בן דרור

 , חברת המועצה.גב' יהודית רובין
 , חבר המועצהמר מהנא הזימה

 חבר המועצה ד"ר יוסף ונונו,
 

 משתתפים:
 מבקר פנים. – עו"ד חוסני מטר

 יועמ"ש המועצה. – עו"ד סמואל דכואר
 גזבר המועצה. – רו"ח עבד פטום

 מהנדס. – מר מוחמד מסרי
 

 נושאי הדיון:

 סקירה כללית של ראש המועצה; .4

 ;6046דוחות הביקורת שנת  .6

 פרישתו של מר חאלד קשקוש. .8

 

 :1סעיף מס' 

 קירה כללית של ראש המועצהס 

 עמי ארגוב:

היתה  המפקח הארצי על הבחירות, מונה למועצה מנהל בחירות ע"י : בחירות למועצה .4

המועצה תתפקד כרגיל עד בחירת ראש וחברי  , בקרוב יבקר במועצה.הודעה טלפונית

 נבחרים ומסירת המועצה לידיהם. מועצה

היה שת ,מקוים ,עד החגלפי הלו"ז  ,העבודה  מתקדמת באזור המגרשים: 137כביש  .6

 שכבה ראשונה של אספלט.

נתחיל  סוף סוף קבלנו היתר לסלילת הכביש ובימים הקרובים :19117בגוש  10כביש  .8

בינתיים משפחת עבדאלג'ני לא מסכימים לפריצה ולכל פתרון שהוצע  בביצוע העבודה.

 ע"י המועצה.

קראת תחילת שנת הלימודים יהיו : שלושה גני הילדים שבאזור המגרשים לגני ילדים .1

באזור  1לידי בית ספר ג' +  8)  7גמורים  ויועברו אליהם גני שבאזור. שאר הגנים  

המערבי( יש קבלן זכיין בימים הקרובים נקבל היתר בניה, בשלבי היערכות. בזכות תכנון 

 טוב יש לנו מזל של שטחים ציבוריים.
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ן באישור להשלים שלב ה' של בית הספר : בקרוב תתקיים ישיבה לדיומקיף אלרסאלה .5

 המקיף החדש.

 נמצא בשלב של עבודות חפירה. – אולם ספורט חדש .2

המתכנן יחד עם מחלקת החינוך וההנדסה עוקבים  – תוספת קומה בבית ספר אבן סינא .7

 להשלים את התכנון, נמצא במצב מיפוי לקבלת פרוגרמה ממשרד החינוך.

צעים את העבודות של כביש טבעת ליד בית ספר משרד התחבורה מב – משרד התחבורה .3

.  תואמה ישיבה בין  351מקיף אלרסאלה, הגשנו בקשות להשלמות הטבעת , וצומת כביש 

 משרד  התחבורה לנתיבי ישראל . 

מור ישונזקים הר וולבדוק מזע הכביש והמחלפים, פות להרחבת: נבדקות החלו15כביש  .5

טרם הוכנו תוכניות סופיות באזור של בטיפול  הדבר .ההיסטורית של המועצהעל הכניסה 

בכדי שנים אבל לא צריכים לחכות  5זה לטווח יותר מ נחף, העניין לא יהיה בזמן הקרוב 

אין  אנחנו ישבנו עם בעלי תפקידים בכנסת ובמשרד התחבורה ועדיין .להתחיל בפעולה

  פות אבל העניין עדיין בדיון.תוכנית אחת מוסכמת הגשנו חלו

: היה מכרז ונבחר מועמד כשיר וראוי למילוי התפקיד  יכנס בקרוב  מח' תברואה מנהל .40

 למילוי התפקיד.

ק בפתרון  ובתהליך של התאגדות ובחירת מנכ"ל , האשכול יעס :אשכול  בקעת בית הכרם .44

ונושאים משותפים לכלל הרשויות  כךמבעיות של איכות סביבה על כל  המשתמע 

 .באשכול

ובקרוב  50%עמדנו ביעד הגבייה ונקבל את המענק המותנה הועבר  6046: בשנת  גבייה .46

 . 50%נקבל 

 

 

  1סעיף מס" 

 . 1011דוחות הביקורת שנת 

  , חולקו דוחות הביקורת לכלל חברי המועצה ובעלי התפקידים

  1011לשנת דוח ביקורת של רו"ח חיצוני מבוקר, דוח ביקורת של רו"ח חיצוני מפורט,  -

 .1011לשנת  קר הפניםדוח ביקורת של מב -

מבקר הפנים פנה למנהלי המחלקות  ובעלי  . ועדת הביקורת התכנסה ודנה בממצא הדוחות

 .והתייחסותם לנאמר בדוחות התפקידים במועצה לקבלת תשובתכם
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 עמי ארגוב:

שאני שמח שנוכל לנהל את  מראני קראתי בעיון את הדוח והגבתי עליו. אני יכול לו

 ,כולם עושים עבודה לטובת הענין: המבקר הפנימי  . חיובית ביקורתהמועצה וגם לקבל 

 .בעלי התפקידים במועצהוכל  , ועדת הביקורת

 עמי חי בן דרור:

 א :  111 –תפקידי ועדת הביקורת  .א

לדון בכל דו"ח ביקורת של משרד מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור של  .4

 המועצה . 

 המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה . לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על .6

 לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין .  .8

 לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .  .1

 ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה .  .ב

  :חברי ועדת הביקורת ליוו את עבודת המבקר הפנימי של המועצה בשני מסלולים .4

 תוכנית עבודה שנתית ותקופתית .  קביעת .א

 עיון בדוחות הביקורת של המבקר הפנימי ודוחות חיצונים .  .ב

מו את הליקויים שהתגלו חר עבודת המבקר הפנימי , ניתחה עועדת הביקורת עקבה א .6

 המליצה בפני המועצה על התיקונים הנדרשים בהתאם למסקנותיה . 

חיצוניים ועקבה אחר תיקון הועדה ניתחה עם המבקר את הדוחות הביקורת ה .8

 הליקויים שהוצגו ועל ידי מנהלי המחלקות . 

 בהרכב מלא או חלקי .  6046ישיבות במשך  שנת  7הועדה התכנסה ל  .1

 כמפורט להלן :  68.02.48המלצות חברי הועדה כלולות בפרוטוקול מיום  .5

 ועדת הביקורת עקבה והמליצה: 

מנות עובד בכיר כאחראי על הטיפול בחוזים על המועצה ל. הועדה ממליצה: 1 

ומעקב אחר תיקים שטרם נסגרו. כמו כן מומלץ להקפיד על איחוד התיקים  וערבויות

 של הפרויקטים שמוצאים לביצוע. 

הועדה ממליצה להשקיע מאמץ ולארגן את גנזך המועצה בטרם .גנזך המועצה :1

 החדשה.תתפזר   מועצה זו, כדי להקל על כניסתה של המועצה 

את הגזברות את הדוח המפרט את התב"רים שנסגרו עד כה  .הועדה מציינת לשבח8

 באיזון מוחלט.

את הצוות הניהולי המתכנס בכל יום ראשון בשבוע ועורך  .הועדה מציינת לשבח0

 ביקורת ומעקב על ביצוע החלטות המועצה.
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עמדן של בפני ראש המועצה לערוך דיון ולקבל החלטות על מ.הועדה ממליצה 5

העמותות המפעילות את פעילות גופי הספורט ואחרים הנעזרים במבנים בבעלות 

 המועצה המקומית.

רבה על שיתוף הפעולה של מנהלי המחלקות עם המבקר . הועדה מביעה הערכה 3

 הפנימי, אשר פעל כל השנים בתאום מלא עם ועדת הביקורת וענה על ציפיותיה.

בישיבה "שלא מן המניין" יוסיפו לחיזוקה של  שיערכו . אנו מקוים שהדיונים7

 המועצה, הפועלת באווירה טובה ויעילה לאורך כל הקדנציה. 

חברי ועדת הביקורת מציינים את הנכונות של ראש המועצה ומנהלי המחלקות , להיענות 

 לכל פניותינו והערותינו אשר יצרו אקלים נוח וחיובי לעבודת המועצה ועובדיה . 

 למבקר על שיתוף הפעולה והנכונות לטפל בכל נושא שהועלה על ידני בחיוב . אנו מודים 

 אני מודה לחברי הועדה על שיתוף הפעולה . 

 חוסני מטר :

 דוח הביקורת התמקד בשלושה נושאים 

 נגישות למבני ציבור. .4

 ערבויות. .6

 נוכחות עובדים. .8

י הביקורת לאחר בדיקת הממצאים פניתי לבעלי התפקידים וקבלתי תגובתם. עפ"

 ים:בנושא

 נגישות: יש ממצאים וקצת ליקויים.  .4

חוזים / ערבויות : אין אדם שמרכז את כל הערבויות לא היה רישומים  .6

לערבויות, מפורט בדו"ח. אחרי ההערה שלי בהנה"ח תקנו את הליקוי והתחילו 

 לרשום הערבויות, יש למנות בעל תפקיד שידאג לרישום ושמירת הערבויות.

יש עובדים שיוצאים מהעבודה ללא הודעה : העבודה בזמן העבודההיעדרות מ .8

למרות שמזכיר וראש המועצה שלחו לכלל , וללא אישור ונעדרים לזמן ממושך

העובדים הודעות והנחיות  עדיין העובדים והפקידים יוצאים ממקום עבודתם 

 ללא הודעה וללא קבלת אישור.

העברתי לגזבר המועצה וחברת הגבייה  ,יש טבלת ליקויים הדו"ח של המבקר החיצוני:

את תגובת הגזבר קבלתי אבל התגובה של חברת הגבייה אקבל בעוד  לקבלת התייחסות,

 יומיים.
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 עמי ארגוב:

 אונוכחות של עובדים התחלנו ברישומים אבל הדבר  לא המשיך. עובדים הנעדרים  

ות חוסר יקוזזו משכר . שעשל העובד מאחרים לעבודה  או יציאה מוקדמת תופחת משכרו

 העובדים.

המנהלים צריכים לדאוג שעובדי המחלקה שלהם לרבות   ,ענין אחריות של נוכחות

 . לכך יפקחו וידאגויהיו בעבודה בשעות העבודה ומוסדות המועצה 

 :בן דרור עמיחי

בא לעבודה ויש נהלי עבודה ושעות עבודה שצריך  אמודעות שהולעובד צריך שיהיה לו 

 לכבד.

עשה עבודה מקצועית נהדרת ושמר עלינו בצורה ץ המשפטי, עו"ד סמואל דכואר,  ועיה

 מקצועית .

 :רובין יהודית

ארגן את העבודה של  ,על העשייה של ועדת הביקורת חי בן דרוראני רוצה להודות לעמי

 . , היתה עבודה עניינית ומקצועיתהמבקר פנים והיועמ"ש והשיתוף עם העדהו

 :ארגוב עמי

ירה החיובית והרוח של הדיונים החיוביים , ושתוף הפעולה בין חברי וודה על האואני מ

                                                                                                                                                                    הועדה , המבקר ובעלי התפקידים.                                                                                                

  

 

 :  7 מס'  סעיף

 חאלד קשקוש פרישתו של מר חאלד קשקוש

 

 : דכואר סמואל

שהוא  ,תותלונה נגדו מאחד הקבלנים שעבד א היתה, הסכם עם חאלד קשקושלהגענו 

הוזמן חאלד לשימוע הכחיש, אבל הרגיש במצוקה  שור החשבון .יסף עבור אבקש  ממנו כ

לפרוש . 6 להעביר את כל החומר  למשטרה .. 4: מסוימת, הודענו לו שיש לנו שתי חלופות

 מהעבודה.

קבלת הכרעה בבית  משכרו עד 50%לו הייתה אמורה לשלם המועצה  אילו היה מושעה

למשרד הפנים  פנינו .ודיונים סוכם לאשר לו פנסיה אחרי שיחות .עו"דו עצמלנה ימ .דין

 שרד הפנים אשר את הפרישה.מו

אם יחליט להגדיל הפנסיה בגלל  ,הוא יפרוש לפי המקובל מה שיאפשר לו החוק ולא יותר

יהיה בינו לבין משרד הפנים יש לו תביעה בביטוח  ,מצב בריאותי אנחנו לא נהיה צד

 לאומי.



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 

 7מתוך  7עמוד   
 390, ص.ب. 73102نحف,                  397, ת.ד. 10177נחף, מיקוד 

 00-9915397( פקס: 051-5824635נייד  0או  401שלוחה למזכיר: ) 00-9917100טל': 
Email: jamalf@walla.co.il  

 החלטנו שרגלו לא  תדרוך במועצה יותר. ,שידענו על המעשהשלאחר היה חשוב לנו שה מ

לפי רק הוא יקבל פנסיה  . השייש ספק מסוים בראיות מקובל  לקבל הצעה לפרכאשר 

 אישור משרד הפנים.

 

 החלטה:

את הסכם מאשרים לאחר דיון והבהרת הנתונים בפני המליאה, חברי המליאה 

כם בהתאם לאישור משרד המועצה ליישם את ההס הפרישה ומבקשים מראש

 .הפנים

  

 רשם: ג'מאל פטום, מזכיר המועצה.

 

 

   
 עמי ארגוב

 ראש המועצה
 ג'מאל פטום 

 מזכיר המועצה
 

 

 


