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 13/13/7310תאריך: 
 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,
 7310/32מס' הזמנה לישיבת מליאת המועצה הנדון: 

 

ראשון ביום   םאשר תתקיי    7310/32 אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס'  

 . ות של המועצהבאולם הישיב  33.17שעה  731013/73/

 על סדר היום:

 סקירה כללית של ראש המועצה; .4

 .6048עדכון הצעת תקציב  .6

 תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון, .8

 
 
 

  
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 ג'מאל פטום
 מזכיר המועצה

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

 
 לפנות למנהל המחלקה האחראי.  לכל בירור ו/או הסבר בעניינים מקצועיים נא הערה:

  בעניינים כספיים יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר.
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 32/7310פרוטוקול ישיבת מליאה 
 17:33שעה  73.13.7310מיום 

 באולם הישיבות של המועצה
 נוכחים:

 , ראש המועצהמר עמי ארגוב
 , חברת המועצהמר עמיחי בן דרור

 , חברת המועצה.גב' יהודית רובין
 חבר המועצה ונונו,ד"ר יוסף 

 , חבר המועצהמר מהנא הזימה
 משתתפים:

 מבקר פנים. – עו"ד חוסני מטר
 יועמ"ש המועצה. – עו"ד סמואל דכואר

 גזבר המועצה. – רו"ח עבד פטום
 מהנדס. – מר מוחמד מסרי

 ,מנהל מחלקת החינוךמר שריף קאדרי, 
 , מנהל מחלקת התברואה,מר נג'יב חוסין

 מנהל תוכנית עיר ללא אלימות. גב' סנאא עבדאלג'ני,
 

 

 נושאי הדיון:

 סקירה כללית של ראש המועצה; .4

 .6048עדכון הצעת תקציב  .6

 תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון, .8

 
 
 

 :1סעיף מס' 
 סקירה כללית של ראש המועצה

 עמי ארגוב: 

אשי : המועצה בצעה עבודות הכנה לקראת החג, קנינו תאורה לקישוט הכניסה הרהכנות לחג .4

מהמועצה עם המרכז, מחלקת התברואה ארגנה עם הקבלן של הטיאוט ואיסוף אשפה את ענייני 

 .בשם כל חברי המועצה מאחלים לתושבי הכפר חג שמח ומהנהריכוז ואיסוף האשפה. 

כפי שידוע ביום שלישי הקרוב יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לרבות נחף, בדרך : בחירות .6

 .נה מועמדים חתמו על אמנה לשמירה על אוירה רגועה, ושקטהושמ כלל הבחירות שקטות,

 המועצה הכינה כל הכנות ליום הבחירות.

: גב' סנאא עבדאלג'ני התחילה לעבוד בתפקיד מנהלת התוכנית החל מנהלת עיר ללא אלימות .8

מהתחלת החודש, העבודה מרובה ומאחלים לה הצלחה, ומבקשים מכל בעלי התפקידים במועצה 

יד להצלחת התוכנית, להיות פעילים בוועדות השונות שיוקמו לעניין התחלת הפעילות  להושיט

 בתוכנית. 

 גב' סנאא עבדאלגני הציגה את עצמה ומה אמורה לעשות בתוכנית.
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: אנחנו סבלנו מניהול מי יודע מה בעניין איכות סביבה, קבלנו התראה לפני תביעה איכות סביבה .1

לחסל את כל המזבלות מסביב לכפר, היועמ"ש עם מנהל מחלקת מהמשרד להגנת הסביבה, עלינו 

התברואה מכינים מכרז לפינוי כל המזבלות. עניין איסוף אשפה מנהל מחלקת התברואה מכין 

תוכנית כללית בעניין איסוף כל סוגי הפסולת לרבות פסולת בניין וגזם, ומציאת פתרונות הולמים 

 על פתרונה. לתושבים ובעזרת התושבים נביא את הבעיה

במסגרת האשכול יכולים גם להיעזר בפתרון בעית האשפה מבחינת אכיפה : ל בית הכרםכואש .5

ומציאת פתרונות הולמים בשיתוף פעולה אזורי. לאחרונה נבחרה, לפי המידע שבידינו, מנכ"לית 

 לניהול האשכול ומקווים לשיתוף פעולה מלא אתה להצלחת האשכול. 

כרז פריצה לכבישים חדשים עד מצעים, קבלנו הקצבה מיוחדת בצענו במסגרת המ :כבישים .2

לעבודות פיתוח והחלטנו שבחלק מהכבישים נעשה שכבת אספלט בכדי להקל על התושבים, 

, 8404006048והמועד האחרון להגשה יום  6404006048פורסם מכרז כחוק, סיור הקבלנים מחר 

 מקוים שיהיה קבלן זוכה ויתחיל לעבוד.

 

 : 7סעיף מס'  
 7310עדכון הצעת תקציב 

 

 עבדאלכרים פטום:

לאור כל השינויים שחלו במשך השנה הן בהכנסות והן בהוצאות הדבר חייב עדכון לתקציב 

תקציב מקורי, תקציב  – 6048, חלקתי לכם דף ריכוז של מסגרת התקציב לשנת 6048שנת 

במסגרת ₪, אלף  500ק כללי של מעודכן ושינויים, מהשינויים שהיו בהכנסות, קבלנו מענ

 ובנוסף ריביות על הלוואות בעלים של₪, אלף  500 -התאגוד של תאגיד המים והביוב עוד כ

במענק, משרד  ןמיליו -ועוד כ₪  ןמיליו 6 -ים אחרים כמלוות הביוב, ביחד קבלנו בתקבול

 תקציבב עדכון כל ההכנסות לעומת ההוצאות הדבר חיי₪,  ןמיליו 4.1 -החינוך קבלנו יותר כ

אבל ₪  ןמיליו 5.3 -הוצאות. גביית הארנונה בהתחלת השנה תקצבנו הכנסות מארנונה כה

בפועל לא נעמוד בזה ועדכנו את הגבייה בארנונה בסכום ריאלי, ברגע ששחררו את המענק 

אלפש"ח התקציב  50,156המותנה, זה היה הזמן להציג תקציב ריאלי. התקציב המקורי היה 

 אלפש"ח . 51,552מעודכן הוא  6048לשנת 

 

 החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה והצגת כל הנתונים המחייבים עדכון התקציב הן בהכנסות והן 

 7310בהוצאות וקבלת הסבר מלא מהגזבר, חברי המליאה מאשרים את העדכון של תקציב 

 אלפש"ח. 54,553 -אלפש"ח ל 53,297 -מ
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 לדים ונוער בסיכוןתוכנית לאומית לי

 גמאל פטום:

 "אלשאג'ור דאג"הוחלט שנחף תצטרף לתוכנית הלאומית ילדים ונוער בסיכון במסגרת 

. קבלנו תקציב להפעלת תוכניות לשנת דיראלאסדועם המועצות: מג'דאלכרום, בענה, 

, מוניתי ע"י ראשי הרשויות באזור כמנהל אגד אלשאג'ור. אנחנו במסגרת 6042עד  6048

ית הקמנו ועדת היגוי יישובית שמורכבת מבעלי תפקידים, נעשה סקר מיוחד בכל התוכנ

יחד עם ועדת ההיגוי לאחר ישיבות ודיונים  –בתי הספר והגנים לאיתור בעיות מיוחדות 

ובדיקת כל תוצאות הסקר הוחלט להתמקד בתוכניות של טיפולים, סוכם על שלוש 

. תוכנית בוגרים 8ם להורות, יתוכנית של נתיב .6. חדרי שלווה בכל בתי הספר, 4תוכניות: 

מתבגרים. התוכניות אמורות להתחיל השנה, כל עניין ההצטיידות והכנת המקומות 

 הקיץ ותקציבים אחרים המיועדים.להפעלות בוצעו מתקציב הרשות במסגרת שיפוצי 

ת לשם הפעלת התוכניות יש להעסיק עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים באומנו

ובדרמה ואחרים. היות ואנחנו נמצאים בסוף שנת תקציב, ובחירות ובכדי לא להעמיס על 

מערכת כח האדם סוכם להעסיק את התוכניות ע"י מפעיל חיצוני. המועצה התקשרה עם 

לאחר קבלת הצעות מחברות בתחום, אחד  "מדא שירותי טיפול ורווחה"רת בח

בנוסף לעבודתו בשעות עבודה בחוזה הפסיכולוגים שהוא עובד מועצה יועסק בתוכנית 

 מיוחד, אחת המטפלות שהיא עצמאית התקשרנו אתה בהזמנת עבודה.

גב' ענאן אבו סאלח שהיא מרכזת התוכנית הלאומית באגד פועל באופן נחרץ שבימים 

הקרובים התוכניות יתחילו לפעול באופן מסודר, ואני מודה לה על כל המאמצים ועבודת 

 עבור נחף.הקדש שהיא משקיעה 

 

 סיכום:

חברי המליאה מברכים על הכללת נחף בתוכנית אשר תעשיר את המערכת ותעזור 

בפתרון בעיות ומציאת מסגרות טיפוליות לילדים ונוער בסיכון בכפר, ומבקשים מכל 

 בעלי התפקידים במועצה להושיט יד ולעזור כל אחד בתחום תפקידו.

  

 רשם: ג'מאל פטום, מזכיר המועצה.

 

 

   
 עמי ארגוב

 ראש המועצה
 ג'מאל פטום 

 מזכיר המועצה

 


