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 15/01/2019: 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، قدورة جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مطر أحمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد وليد. د حضرة
 المحلي المجلس وعض 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

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .دعــوة: الموضوع
 

 الساعة 05/02/2019 الموافقالثالثاء  يوم وذلك( عادية) 01/2019 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو

 .المحلي المجلس قاعة فيالسابعة مساء( ) 19.00

 :البحث بنود

וועדות הבחינה בחירת נציג הציבור המקומי ב للمجلس والموظفين العمال قبول لجان في الجمهور ممثل إقرار .1

  לקבלת עובדים למועצה

נציג המועצה במליאת רשות הניקוז ممثل المجلس في سلطة تصريف المياه واالودية الجليل الغربي.  .2

 ונחלים בגליל המערבי.

 .בתאגיד "מי הגליל" למים וביובנציג המועצה . شركة "مياه الجليل"ممثل المجلس في  .3

 .המחוזית לתכנון ובניה הבוועדנציג המועצה . طيط والبناءاللجنة اللوائيه للتخممثل المجلس في  .4

 אישור תקציבים בלתי רגילים:إقرار ميزانيات غير عادية،  .5

 הסכוםالمبلغ  המטרהالهدف  המקורالمصدر 
 1,000,000.00 שוק עירוני –מיזמים כלכליים  הרשות לפיתוח הגליל

 450,000.00 90%=  תאורה חכמה –מיזמים דיגיטליים  המשרד לשוויון חברתי
 200,000.00 ספריה בבית ספר סאמי עבדאלסלאם רד החינוךשמ

 150,000.00 תכנית אתגרים קידום החינוך הבלתי פורמאלי משרד החינוך
משרד התחבורה הרשות 

 לבטיחות בדרכים
 139,919.00 %90=   2018סימון והתקני בטיחות 

 38,000.00 90%=  2018מטה בטיחות  משרד התחבורה
 244,431.00 בית עלמין אגף העדות –משרד הפנים 

 99,601.00 החזר מהרווחים החברה למשק וכלכלה
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 7מתוך  2עמוד         
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

בחירת סגן  لقانون السلطات المحلية "انتخاب رئيس السلطة المحلية ونوابه" 15انتخاب نائب رئيس بناء على المادة  .6

 יו וכהונתם(.הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגנלחוק  15בהתאם לסעיף 

 
 

 .وضروري هام حضوركم
 
 

 االحترام فائق مع
 

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

 , 1/20190 'פרוטוקול מליאת המועצה מס
 19:00שעה  05/02/2019מיום שלישי 

 
 נוכחים:

 ראש המועצה – מר עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצהמ"מ סגן  – מר מוחמד זורי

 עצהחבר מו – מר עווד רביע
 חבר המועצה – מר מוחמד סעיד
 חבר המועצה -מר מאהל שבאט

 חבר המועצה – ולידי עבדאלג'ני ד"ר
 חבר המועצה – מר עלי חאג'

 חבר המועצה  -מר ג'מאל קאדרי
 חבר המועצה – מאל קדורה'מר ג

 חבר המועצה  – מר מוחמד מסרי
 חבר המועצה  – מר אחמד מטר

 השתתפו:
 יועמ"ש -עו"ד סמואל דכואר

 מבקר פנים – עו"ד חוסני מטר
 גזבר המועצה – פטום אלכריםרו"ח עבד

 מנכ"ל המועצה - מר ג'מאל פטום
 

 נושאי דיון :
בחירת נציג הציבור המקומי בוועדות הבחינה  للمجلس والموظفين العمال قبول لجان في الجمهور ممثل إقرار .1

  לקבלת עובדים למועצה

נציג המועצה במליאת רשות הניקוז االودية الجليل الغربي. ممثل المجلس في سلطة تصريف المياه و .2

 ונחלים בגליל המערבי.

 .בתאגיד "מי הגליל" למים וביובנציג המועצה . شركة "مياه الجليل"ممثل المجلس في  .3

 .המחוזית לתכנון ובניה הבוועדנציג המועצה . اللجنة اللوائيه للتخطيط والبناءممثل المجلس في  .4

 אישור תקציבים בלתי רגילים:غير عادية، إقرار ميزانيات  .5
 הסכום المبلغ המטרה الهدف המשרד המתקצב

 1,000,000.00 שוק עירוני –מיזמים כלכליים  הרשות לפיתוח הגליל
 450,000.00 90%תאורה חכמה =  –מיזמים דיגיטליים  המשרד לשוויון חברתי

 200,000.00 ספריה בבית ספר סאמי עבדאלסלאם משרד החינוך
 150,000.00 תכנית אתגרים קידום החינוך הבלתי פורמאלי משרד החינוך

 38,000.00 90%=  2018מטה בטיחות  משרד התחבורה
 244,431.00 בית עלמין אגף העדות –משרד הפנים 

 99,601.00 החזר מהרווחים החברה למשק וכלכלה
 

בחירת  محلية "انتخاب رئيس السلطة المحلية ونوابه"لقانون السلطات ال 15انتخاب نائب رئيس بناء على المادة  .6

 הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(.לחוק  15סגן בהתאם לסעיף 
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 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

  1 'סעיף מס

 בחירת נציג  הציבור המקומי בוועדות הבחינה לקבלת עובדים למועצה.

 

 סמואל דכואר:

 ,נון בחירהגבחינה אבל צריך לקבוע מנציג ציבור לועדת הנלשאלתכם אפשר לבחור יותר מ

מי ישתתף בישיבות הועדה. נציג הציבור צריך לענות על הקריטריונים והתנאים שנקבעו על 

 קביעת מנגנון מי יוזמן להשתתף בועדה. הכל כפוף לאישור משרד הפנים. .ידי משרד הפנים

 עבד אל באסט קיס:

( טארק)קבלת עובדים למועצה יהיו מר אני מציע שנציג הציבור המקומי בועדות הבחינה ל

דת הבחינה יבחר ויקבע מי מביניהם עאסמאעיל ועו"ד ג'מאל פטום, יו"ר ו עבדאלחמיד

 .הכל לגופו של עניין ישתתף בכל ועדה

 

עווד מר מוחמד זורי, מר עבד אל באסט קיס, מר חברי המועצה:  בעד ההצעה של ראש המועצה:

מאל 'גמר עלי חאג', מר מוחמד מסרי, מר מאהל שבאט, מר וליד עבדאלג'ני, מר רביע, 

 מאל קאדרי.'גמר קדורה ו

דברתי עם  .מוצעיםאנשים ששאין לכם לי : מוחמד סעיד )אני פניתי אליכם לפני והודעתם נמנע

 תושב מהכפר וסכמנו שאציע אתו ולכן אני נמנע(.

 

 ההחלטה:

שצורפה להזמנה ושמיעת  לאחר דיון בין חברי המועצה ועיון בחוות דעת היועמ"ש

עשרה חברי מועצה בעד הצעתו של ראש המועצה לבחור בשני מועמדים  ,התיחסותו

 ( עבדאלחמידטארק)והם מר  בועדת הבחינה לבחירת עובדים למועצה ציבור יו נציגישיה

 'מאל פטום. חבר המועצה מר מוחמד סעיד נמנע.גאסמאעיל  ועו"ד 

 יאסמאעיל ועו"ד ג'מאל פטום נציג ( עבדאלחמידטארק)ברוב חברי המועצה נבחרי מר 

 עדה יבחר מי ישתתף בכל ועדהויו"ר הו עדות הבחינה לקבלת עובדים למועצה.הציבור בוו

 והכל כפוף לאישורם על ידי משרד הפנים. בהתאם לסוג המשרה

 

 

 

 

 

;  
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 : 2סעיף 

 נציג המועצה במליאת רשות הניקוז ונחלים בגליל המערבי.

 

 החלטה:

מהנדס  חברי המועצה מאשרים כי היות והענין הוא מקצועיבין חברי המועצה, דיון  לאחר

ימשיך להיות נציג המועצה במליאת רשות הניקוז ונחלים גליל מר מוחמד מסרי המועצה 

 .מערבי

 

 :3סעיף 

 נציג  המועצה בתאגיד "מי הגליל" למים והביוב.

 )יצא מהאולם ד"ר וליד עבדאלג'ני( 

 החלטה: 

 יהיה נציג המועצה , חבר המועצההמועצה מאשרים שד"ר וליד עבדאלג'ניחברי 

 תאגיד "מי הגליל" למים וביוב .בדירקטור 

 

 

 : 4 מס' סעיף

 נציג המועצה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

 

 החלטה:

מועצה מר עבד אלבאסט קיס יהיה נציג המועצה בועדה החברי המועצה ממליצים שראש 

 בניה.והמחוזית לתכנון 

 

 : 5 סעיף מס'

 אישור תקציבים בלתי רגילים:

אישור תקציב בלתי רגיל מהרשות לפיתוח הגליל למיזמים כלכליים , שוק עירוני ע"ס  .א

1,000,000 ₪. 

 מוחמד מסרי: 

אני מתנגד להקמת שוק עירוני ולפעול לשנות יעוד התקציב לדרכים חקלאיות ופרויקטים 

  .אחרים

 עבדאלבאסט קיס: 

 יעוד הקצבה ייעודית.יל לשנות זה לא ק
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 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 מוחמד סעיד: 

וזאת בהשפעת השווקים ומכרז  מחוץ לכפר ואין תנועה כלכלית כל העסקים בנחף סובלים

 השוק תהיה לו השפעה שלילית על העסקים והכלכלה בנחף.והאזור. הקניות בכרמיאל 

 ד"ר וליד עבדאלג'ני: 

פר כמו קופ"ח ומשרדים ללא שוק. אני מציע שיהיה מבנה מסחרי ולהשכיר למוסדות בכ

 לבדוק אופציה לשנות יעוד משוק למבנה שאפשר להשכיר.

 

 החלטה:

פות של חברי המועצה בעניין יעוד ההקצבה ולאחר דיון בין חברי המועצה והעלאת כל החל

חברי המועצה ברוב חבריה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל מהרשות לפיתוח הגליל ע"ס 

  גד חבר המועצה מר מוחמד מסרי.. התנ₪ 1,000,000

 כלכלי אחר או ייעוד אחר.מיזם ליעוד התקציב ימבקשים מהנהלת המועצה לבדוק שינוי 

 

תאורה חכמה  – דיגיטלייםתקציב בלתי רגיל מהמשרד לשוויון חברתי, לתקצוב מיזמים  .ב

 .₪ 500,000ע"ס 

 

 החלטה:

רי המועצה מאשרים את חב ,ר על הפרויקטר דיון בין חברי המועצה וקבלת הסבלאח

 מסה"כ התקציב. 10%השתתפות המועצה  ₪ 500,000ע"ס התקציב הבלתי רגיל 

 

 .₪ 200,000ספריה בבית ספר סאמי עבד אלסלאם ע"ס  –תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך  .ג

 

 החלטה:

 200,000חברי המועצה ולאחר דיון מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד החינוך ע"ס 

 בבית הספר היסודי סאמי עבד אל סלאם. לספרייה ₪

 

תכנית אתגרים קידום  החינוך הבלתי פורמלי ע"ס  –תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך  .ד

150,000 ₪. 

 

 החלטה:

חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד החינוך לתכנית אתגרים ע"ס 

150,000 ₪. 
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תקציב ב  %10 המועצה השתתפות 0182תחבורה מטה בטיחות תקציב בלתי רגיל ממשרד ה .ה

 ש"ח. 000,38לתי רגיל הב

 

 החלטה:

מטה  –ממשרד התחבורה  38000חברי המועצה מאשרים את בתקציב הבלתי רגיל ע"ס 

 .בנוסף לתקציב של משרד התחבורה 10%השתתפות המועצה  2018בטיחות 

 

 .₪ 00,244,431בית עלמין ע"ס  –תקציב בלתי רגיל ממשרד הפנים אגף העדות  .ו

 

 החלטה:

חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הפנים אגף העדות לבית 

 .₪ 244,431העלמין החדש ע"ס 

 המועצה מכינה מכרז להשלמת העבודות בבית העלמין לכל ההקצבה העומדת לרשות

 ההנדסה בתיאום עם הנהלת המועצה יחליטו מה יבוצע. לקתמח המועצה

 

 .₪ 99,601כלכלה עבור המועצה מרווחי החברה ע"ס החזר מהחברה למשק ו .ז

 

 החלטה:

. ₪ 99,601חברי המועצה מאשרים את ההחזר מהחברה למשק וכלכלה עבור המועצה ע"ס 

 .במסגרת התקציב הנהלת המועצה בתיאום עם הנהלת החברה יבדקו את הפרויקט שיבוצעו

 

 :6סעיף מס'  

ראש הרשות וסגניו  ומיות )בחירתלחוק הרשויות המק 15לסעיף בחירת סגן בהתאם 

 וכהונתם(.

 

 הדיון והבחירה תדחה לישיבה הבאה . ,היות ולא הגיעו להסכמות, לאחר דיון בין חברי המועצה

 
 מנכ"ל המועצה –רשם: גמאל פטום 

 
 

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 
 מנכ"ל/מזכיר

 


