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 19/08/2019: التاريخ
  المحلي المجلس رئيس المحترم، قيس الباسط عبد السيد حضرة
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، زوري محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قادري جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، حاج علي السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو ،المحترم ربيع عوض السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سعيد فارس محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، عتمه سليم السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مطر أحمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد وليد. د حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مصري أحمد محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، شباط ماهل السيد حضرة
 المحلي المجلس محاسب المحترم، فطوم الكريم عبد السيد حضرة
 المحلي للمجلس القضائي المستشار المحترم، دكور صموئيل المحامي حضرة
 المحلي المجلس مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة
 المحلي المجلس مهندس المحترم، مصري رافع محمد السيد حضرة

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .دعــوة: الموضوع
 

 في 0019. الساعة 27/08/2019 الموافق الثالثاء يوم وذلك 10/2019 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو
 .المحلي المجلس قاعة
 :البحث بنود

 ת הציבור.מינוי ממונה על תלונו – الجمهور شكاوى عن مسؤول تعيين .1

 –משרד החינוך  – الرسالة مدرسة في تكنولوجي لمساق. ج.ش 125,000 بمبلغ ميزانية – المعارف وزارة .2
 למגמה טכנולוגית בבית ספר מקיף אלרסאלה. ₪ 125,000הקצאת תקציב על סך 

 ،החינוך משרד – الشبيبة وحدة في والشبيبة األوالد لمشروع. ج.ش 13,648 بمبلغ ميزانية – المعارف وزارة .3
 ליחידת הנוער. ₪ 13,648פרויקט עיר הילדים והנוער ע"ס 

 ،החינוךמשרד  – الشبيبة وحدة في الشبيبة أبناء لمشروع. ج.ش 19,800 بمبلغ ميزانية – المعارف وزارة .4
 ביחידת הנוער. ₪ 19800פרויקט הנוער בוחר ערך כדרך ע"ס 

 ،החינוךמשרד  – الشبيبة وحدة في تحديات علمشرو. ج.ش 932,255 بمبلغ ميزانية – المعارف وزارة .5
 .₪ 839,030משרד החינוך  ₪ 93,225השתתפות המועצה  ₪ 932,255תכנית אתגרים ע"ס 

 الخروج وتعويضات للرواتب فروقات وعمال لموظفين واحدة لمرة لدفعات. ج.ش 1,082,755 بمبلغ قرض إقرار .6

חד פעמיים לעובדים כולל פרישה של לתשלומים  ₪ 1,082,755אישור הלוואה ע"ס  – للتقاعد
 עובדים והפרשים כלליים. 

 אישור קבלת הלוואה לז"א למימון פרויקטים רצ"ב הסבר.قرض طويل األمد لتمويل مشاريع.  .7

 .وضروري هام حضوركم

 االحترام فائق مع
 فطوم عمر جمال
   المجلس سكرتير/عام مدير
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 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 
  2019./10פרוטוקול ישיבת המליאה 

 18.00שעה  27.08.2019מיום שלישי 
 

 נוכחים : 

  ראש המועצה  –מר עבדאלבאסט קיס 

  סגן מ"מ ראש המועצה  –מר מוחמד זורי 
  חבר המועצה  –מר אחמד מטר 
  חבר המועצה  –מר מוחמד סעיד 

  חבר המועצה  –מר גמאל קאדרי 
  סגן ראש המועצה  –מר סלים עתמה 
  חבר המועצה  – יעבדאלג'נד"ר וליד 

 חבר המועצה  –ע מר עווד רבי 
  חבר המועצה  –מר עלי חאג 
  חבר המועצה  –מר מאהל שבאט 

 נעדר : 
  חבר המועצה  –מר מוחמד מסרי 

 השתתפו : 

 מנכ"ל המועצה  –מאל פטום 'מר ג 
  מבקר פנים  –עו"ד חוסני מטר 
  גזבר המועצה  –רו"ח עבד פטום 

 נושאי הדיון:
 

 ה על תלונות הציבור.מינוי ממונ – الجمهور شكاوى عن مسؤول تعيين .1

 –משרד החינוך  – الرسالة مدرسة في تكنولوجي لمساق. ج.ش 125,000 بمبلغ ميزانية – المعارف وزارة .2
 למגמה טכנולוגית בבית ספר מקיף אלרסאלה. ₪ 125,000הקצאת תקציב על סך 

 ،החינוךמשרד  – يبةالشب وحدة في والشبيبة األوالد لمشروع. ج.ش 13,648 بمبلغ ميزانية – المعارف وزارة .3
 ליחידת הנוער. ₪ 13,648פרויקט עיר הילדים והנוער ע"ס 

 ،החינוךמשרד  – الشبيبة وحدة في الشبيبة أبناء لمشروع. ج.ش 19,800 بمبلغ ميزانية – المعارف وزارة .4
 ביחידת הנוער. ₪ 19800פרויקט הנוער בוחר ערך כדרך ע"ס 

 ،החינוךמשרד  – الشبيبة وحدة في تحديات لمشروع. ج.ش 932,255 بمبلغ ميزانية – المعارف وزارة .5
 .₪ 839,030משרד החינוך  ₪ 93,225השתתפות המועצה  ₪ 932,255תכנית אתגרים ע"ס 

 الخروج وتعويضات للرواتب فروقات وعمال لموظفين واحدة لمرة لدفعات. ج.ش 1,082,755 بمبلغ قرض إقرار .6

לתשלומים חד פעמיים לעובדים כולל פרישה של  ₪ 1,082,755אישור הלוואה ע"ס  – للتقاعد
 עובדים והפרשים כלליים. 

 אישור קבלת הלוואה לז"א למימון פרויקטים רצ"ב הסבר.قرض طويل األمد لتمويل مشاريع.  .7

בקשת חבר המועצה מר סלים עתמה طلب السيد سليم عتمه, عضو المجلس تعيينه عضو في اللجان,  .8

 למינויו חבר בוועדות המועצה.
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 עבדאלבאסט קיס : 

קרוביהם  ,כיהםמחייבים שהם מתו דאני פונה לחברי המועצה בכדי לעזור ולעוד

תיהם ולשלם בכדי לעלות אחוז הגביה ולהגיע לייעד וואחרים להסדיר את חוב

 הגביה. 

 עבד פטום

 ,עפ"י הדוח .בפני המליאה 2019לשנת  2בישיבה הבאה יובא לדיון דו"ח רבעון 

 ליעד ועלינו להשלים את הפער בגביה.  בגביה לא הגענו

במידה ולא נגיע  ,ממענק האיזון 15%משרד הפנים מעניק למועצה מענק מותנה כ 

ליעד הגביה נפסיד את המענק המותנה. מבקשים מחברי המועצה עזרתם לעודד 

ולי בנקים , אנחנו היום מבצעים עיקהחייבים לשלם את חובותיהם ולהסדירם

 ופעולות אכיפה. 

 :  יעבדאלג'ניד ול

 צו ארנונה צריך לאשרו על ידי המליאה ולא אושר . 

 עבד פטום : 

 . אוטומטיתההעלאה תתעדכן  ,במידה ואין אישור 01.07.2019יש תאריך יעד שהוא 

 :  יעבדאלג'נוליד 

נים ההנחות בהתאם למה לא נות ,רד הפנים בענין ההנחותיש טבלה של מש

 ות. אלטבל

 עבד פטום : 

שיבה הבאה יובא בי היא עד ולא קבועה והמועצה יכולה לאשר מקסימום.ההנחה 

 ל כל השאלות. הכל לדיון ונענה ע

 סלים עתמה: 

עדות ומאל קדורה ומבקש שאהיה חבר בו'אני חבר מועצה חדש והחלפתי את מר ג

 .ועדת מכרזיםוועדת ההנדסה, ועדת חינוך,  ,המועצה: ועדת ספורט

 החלטה: 

 ים הוספת הבקשה של חבר המועצה לסדר היום של הישיבה.חברי המועצה מאשר
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 :  1סעיף 

 מינוי ממונה על תלונות הציבור. – الجمهور شكاوى مسؤول عيينت

 

 עלי חאג' : 

 אני מבקש חוות דעת של היועמ"ש ומעדיף למנות עובד מחוץ למערכת. 

 

 %50 –לתפקיד ממונה על תלונות הציבור ב עו"ד חוסני מטר פנים הבעד מינוי מבקר 

וזאת בהתאם לחוק הרשויות  %50 -בנוסף לתפקידו כמבקר פנים במשרה לפי דירוג ודרגה 

 : (1)א()2סעיף  2008המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( תשס"ח 

 מר מוחמד זורי, מר אחמד מטר, מר מוחמד סעיד, מר גמאל קאדרי,, עבדאלבאסט קיסמר 

 , מר סלים עתמה, מר מאהל שבאט. יעבדאלג'נליד ד"ר ו

 

  : נגד הטלת התפקיד על מבקר הפנים ולמנות עובד מחוץ למערכת

 עווד רביע . מר עלי חאג, מר 

 

 החלטה : 

לאחר דיון בין חברי המליאה ובהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות 

של  וי המועצה מאשרים מינוירוב חברוב ,(1)א()2סעיף  2008 -הציבור(, תשס"ח

משרה  50% –עו"ד חוסני מטר מבקר הפנים לתפקיד ממונה על תלונות הציבור ב 

  .בנוסף לתפקידו כמבקר פניםבהתאם לפי דירוג ודרגה 

 

 : 2סעיף 

משרד  .الرساله مدرسه في تكنولوجي لمساق ش.ج. 000125 بمبلغ ميزانيه - المعارف وزاره

למגמה טכנולוגית בבית ספר מקיף  ₪ 125,000ל סך הקצאת תקציב ע –החינוך 

 . אלרסאלה

 

 החלטה : 

 לאחר דיון בין חברי המועצה, חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל

 למגמה טכנולוגית בבית ספר מקיף אלרסאלה .  ₪  125,000ע"ס  ממשרד החינוך
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 :  3סעיף 

 .الشبيبة وحده في والشبيبة األوالد مشروع. ج.ش 13,648 بمبلغ ميزانيه المعارف وزاره

 ליחדת נוער .  ₪ 13,648משרד החינוך פרויקט עיר הילדים והנוער ע"ס 

 

 החלטה : 

 לאחר דיון בין חברי המועצה, חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל

 לפרויקט עיר הילדים והנוער ביחידת הנוער.  ₪ 13648ע"ס  ממשרד החינוך

 

 :  4סעיף 

משרד  الشبيبة وحده في  الشبيبة أبناء لمشروع. ج.ش 19800 بمبلغ ميزانيه المعارف رهوزا

 דת הנוער. יביח ₪ 19800כדרך ע"ס  ערךהחינוך פרויקט הנוער בוחר 

 

 החלטה : 

חברי המליאה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל  לאחר דיון בין חברי המועצה,

 ₪ 19800כדרך ע"ס  בוחר ערךלפרויקט הנוער  ₪ 19800ס ע"ממשרד החינוך 

 .  ליחידת הנוער

 

 :  5סעיף 

משרד  الشبيبة وحده في تحديات لمشروع. ج.ش 932255 بمبلغ ميزانيه المعارف وزاره

ומשרד החינוך  93225השתתפות המועצה  ₪ 932255החינוך, תכנית אתגרים ע"ס 

839030 ₪  . 

 

 :  יעבדאלג'נד"ר וליד 

לות בחינוך הבלתי פורמלי למרכז הקהלתי כי יכל הפעבזמנו קבלנו החלטה להעביר 

 במכרז הקהלתי הבקרה היא מאוד חשובה. 

 עבדאלבאסט קיס: 

אנחנו העברנו פעולות להפעלתם והכל יהיה בהדרגתיות כי יש גם אילוצים ולא 

רכזים ומדריכים , יכולים להעביר הכל, יהיה בהדרגתיות, ביחידת הנוער יש עובדים
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להשאילם, או  ת התכנית למרכז הקהלתי יהיה צורך לפטרםובכדי להעביר א

 בינתיים התכנית תופעל על ידי יחידת הנוער. 

 החלטה : 

לאחר דיון בין חברי המועצה, חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ע"ס 

ומשרד החינוך סך  ₪ 93225לתכנית אתגרים ביחידת הנוער חלק המועצה סך של  ₪ 932255

  .₪ 839030של 

 

 :  6סעיף 

 لرواتبل فروقات :وعمال لموظفين واحده لمره لدفعات ج.ش 1,082,755 بمبلغ قرض إقرار

לתשלומים חד פעמים  ₪ 1082755אישור הלוואה ע"ס . للتقاعد للخروج وتعويضات

 כללים.  יםלעובדים כולל פרישה של עובדים ופרש

 

 עבד פטום : 

תשלום הפיצויים והפרשים לעובדים  ,המועצה היום כמעט נמצאת באפס מלוות

ועדיף לקבל הלוואה לתשלום הפיצויים וההפרשים  ,הרגיל יגרום לגירעוןמהתקציב 

 .לרשות המקומית הוא גובה המלוותאיזון אחד המרכבים בחישוב מענק  לעובדים.

היות והמועצה נמצאת בכמעט באפס מלוות זה משפיע לרעה על הגדלת מענק 

 האיזון. 

 החלטה : 

לאחר ההסבר של הגזבר ומענה לכלל השאלות וההבהרות של חברי המועצה בענין 

ני 'עבדאלג ה )בהזמנה צורף פירוט( חבר המועצה ד"ר ולידדואה וייעוומטרת ההל

נמנע, חברי המועצה האחרים שנכחו מאשרים קבלת ההלוואה למטרת תשלומים חד 

 פעמיים לעובדים כולל פרישה. 
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 :  7סעיף 

רצ"ב  .אישור קבלת הלוואה לז"א למימון פרויקטים .مشاريع لتمويل األمد طويل قرض

 הסברי. 

 

 עבד אלכרים פטום : 

 ,המועצה מבצעת פרויקטים שונים בכפר לשם פיתוח הכפר ובנית מוסדות חינוך

אבל  .ספורט ותרבות, הפרויקטים מתוקצבים בחלקם על ידי משרדי ממשלה

צורף להזמנה פירוט הפרויקטים והחוסר  ודות.התקציב לא מספיק להשלמת העב

 : כדלקמן בתקציב

  = 10244464מגרש דשא סינטטי ₪  

  350000ציוד וריהוט  ל ₪ 916169למבנה  –בית ספר אבן סינא ₪.  

  545688 –גני ילדים ליד הדואר ₪  

 

נכח מהנדס המועצה ונתן סקירה כללית על הפרויקטים והתוספות שהיו והעבודות שצריך 

 בצע בכדי להשלים את הפרויקטים. ל

 גמאל קאדרי : 

אני מתנגד לאישור ההלוואה כל עוד ואני לא רואה סטטוס לכל פרויקט ומבלי 

 מבקש שתהיה תכנית עבדוה ברורה.  ,קורתישיהיה מנגנון ברור לב

 עווד רביע : 

 דעה של מר גמאל קאדרי. הואני בעד ה

 עווד רביע.  מאל קאדרי, מר סלים עתמה, מר': מר גנמנע

, מר מוחמד זורי, מר אחמד מטר, מר מוחמד סעיד, מר עלי קיס: מר עבדאלבאסט בעד

 חאג, מר מאהל שבאט. 

 ני . ': ד"ר וליד עבדאלג נגד

 

 החלטה : 

"א זוברוב החברים מאשרים קבלת הלוואה ל הנוכחים לאחר דיון בין חברי המליאה

רש דשא סינטטי, בית ספר מקיף למימון פרויקטים בכדי להשלים את הביצוע. מג

 גני ילדים.   ,ריהוט וציודלמבנה ול - אבן סינא



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 

 8מתוך  8עמוד         
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 
 :8סעיף 

בקשת חבר המועצה מר סלים עתמה طلب السيد سليم عتمه, عضو المجلس تعيينه عضو في اللجان, 
 למינויו חבר בוועדות המועצה

 
 עבדאלבאסט קיס : 

 בקשתך היא בקשה לגיטימית וחוקית. 

 החלטה : 

ועדות: והמליאה מאשרים הצטרפות חבר המועצה מר סלים עתמה חבר ב חברי

בדק אם יחליף יבענין ועדת המכרזים י .ועדת הספורט, ועדת ההנדסה, ועדת חינוך

 ועדה. ואחד החברים ב

 
 
 

 רשם גמאל פטום , מנכ"ל המועצה 
 
 
 
 
 
 

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 
 מנכ"ל/מזכיר המועצה

 


