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27/06/2021 
 .ראש המועצהלכבוד מר עבדאלבאסט קיס, 

 סגן מ"מ ראש המועצה.לכבוד מר מוחמד זורי, 
 סגן ראש המועצה.לכבוד מר מוחמד סעיד, 
 סגן ראש המועצה.לכבוד מר סלים עתמה, 

 חבר המועצה.לכבוד מר ג'מאל קאדרי, 
 חבר המועצה.לכבוד מר עלי חאג', 

 .חבר המועצהלכבוד מר עווד רביע, 
 חבר המועצה.לכבוד מר אחמד מטר, 

 חבר המועצה.לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, 
 .חבר המועצהלכבוד מר מוחמד מסרי, 
 .חבר המועצהלכבוד מר מאהל שבאט, 

 .היועץ המשפטילכבוד עו"ד סמואל דכואר, 
 גזבר המועצה.לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, 

 .הלקת ההנדסמח –מתכנן אסטרטגי לכבוד מר חמד עבדאלג'ני, 
 .מבקר פניםלכבוד עו"ד חוסני מטר, 

 
 שלום רב,

 
 מן המניין.לא   /202109 הזמנה לישיבת המליאה מס'הנדון: 

 

     00:18שעה  30/06/2021רביעי ליום  מן המנייןלא  /202109 אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס'

 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.

 סעיפי הדיון:

 ₪. 75,000דונם סה"כ  15 -חבה לבית העלמין החדש בשטח של כתכנון הר .1

באדמות נחף  19122בגוש  50-51, 76י קווי בניין בחלק מחלקות שינו 260-0964791תב"ע מס'  .2

 היוזם המועצה המקומית נחף.

אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך עבור מימון שיפוץ חדר מורים ביה"ס יסודי ג' ע"ס  .3

 06/04/2021מיום  05/2021מסמכים צורפו להזמנה לישיבה ה ₪. 100,000

"ס ע –התקנת מעלית  –אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך להנגשת בית ספר אלרסאלה  .4

 06/04/2021מיום  05/2021המסמכים צורפו להזמנה לישיבה  ₪. 469,755

מרכז מחוננים נחף ע"ס אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך לשדרוג ועדכון ציוד בבתי ספר / .5

 ש"ח.  60,000

מענק לסיוע בתקופת הקורונה רכישת ₪  46,080אישור תקציב בלתי רגיל ממפעל הפיס ע"ס  .6

 .10%טאבליטים, השתתפות המועצה   64אושר לנחף  2020אמצעי קצה טאבליטים, לשנת 

ואישור שכר  פנסיה תקציבית ולא צוברת כפי שמופרש היום, 15%אישור  –בקשת מזכיר המועצה  .7

 בהתאם להנחיות אגף שכר והסכמי עבודה של משרד האוצר.
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המסמכים צורפו להזמנה  אישור המלצת ועדת השמות לקראת שמות לרחובות וכיכרות בכפר. .8

 06/04/2021מיום  05/2021לישיבה 

 4חלק מחלקה  19125תשלום פיצויים למשפחת מר עבדאלרחים קאדרי גוש  .9

 ה.בקשת חברי המועצ –נחף הסדרת משק הפסולת ביישוב  .10

 05/2021שיבה , המסמכים צורפו להזמנה לי2017-2019וחות הביקורת של מבקר הפנים לשנים ד .11

 06/04/2021מיום 

 06/04/2021מיום  05/2021המסמכים צורפו להזמנה לישיבה  .2019דוחות המבקר החיצוני לשנת  .12

 05/2021ם צורפו להזמנה לישיבה המסמכי .2020שנת  4לתקופה רבעון  2020דוח רבעוני לשנת  .13

 06/04/2021מיום 

 .או מנהל המחלקה הרלוונטי לפני קיום הישיבה לכל בירור אפשר לפנות לגזבר 

 
 .وضروري هام حضوركم

 االحترام فائق مع
 

  فطوم عمر جمال
 المجلس سكرتير/عام مدير

  
 העתק:

 רו"ח עינב מוצרפי, חשב מלווה 
 ינוך.מר שריף קאדרי, מנהל מחלקת ח 

 .מר נגיב חוסין, מנהל מחלקת התברואה 
 



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
 11מתוך  3מוד ע                                                                                                    doc.202109ישיבת מליאה טל"ח     

 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140ל': ט

 לא מן המניין  09/2021ישיבת המליאה 
  18:00שעה  30/06/2021מיום רביעי 

 אולם הישיבות במועצה
 נוכחים : 

  ראש המועצה  –מר עבדאלבאסט קיס 

  מ"מ יו"ר המועצה  סגן –מר מוחמד זורי 
  חבר המועצה  –מר מאהל שבאט 

  חבר המועצה  –ד"ר וליד עבדאלג'ני 

  חבר המועצה  –מר ג'מאל קאדרי 
  חבר המועצה  –מר עווד רביע 
  חבר המועצה  –מר אחמד מטר 

 נעדרו : 

  חבר המועצה  –מר מוחמד מסרי 
  סגן ראש המועצה –מר סלים עתמה  
  ראש המועצה  סגן –מר מוחמד פארס סעיד 

  חבר המועצה  –מר עלי חאג 
 השתתפו : 

  עצה / מזכיר המו מנכ"ל –מר ג'מאל פטום 
  היועץ המשפטי –עו"ד סמואל דכואר 
  מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור –עו"ד חוסני מטר 

  מנהל חשבונות ראשי מחלקת הגזברות –מר חסן מסרי 
  תכנן אסטרטיגי מחלקת ההנדסהמ –מר חמד עבדאלג'ני 
  רכז קולות קוראים. –מר עבדאלכרים קיס 

 

 בעלי עניין.נכחו בישיבה מספר תושבים ו

בהקלטה שמפורסמת עם  ,הנאמר בישיבהכל הפרוטוקול נכתב בו עיקרי הדברים, לשמיעת 
 הפרוטוקול באתר המועצה

 
 נושאי הדיון

 ₪. 75,000דונם סה"כ  15 -תכנון הרחבה לבית העלמין החדש בשטח של כ .1

באדמות נחף  19122בגוש  50-51, 76שינוי קווי בניין בחלק מחלקות  260-0964791תב"ע מס'  .2

 היוזם המועצה המקומית נחף.

אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך עבור מימון שיפוץ חדר מורים ביה"ס יסודי ג' ע"ס  .3

 06/04/2021מיום  05/2021המסמכים צורפו להזמנה לישיבה  ₪. 100,000

"ס ע –תקנת מעלית ה –אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך להנגשת בית ספר אלרסאלה  .4

 06/04/2021מיום  05/2021המסמכים צורפו להזמנה לישיבה  ₪. 469,755
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אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך לשדרוג ועדכון ציוד בבתי ספר /מרכז מחוננים נחף  .5

 ש"ח.  60,000ע"ס 

מענק לסיוע בתקופת הקורונה רכישת ₪  46,080אישור תקציב בלתי רגיל ממפעל הפיס ע"ס  .6

 .10%טאבליטים, השתתפות המועצה   64אושר לנחף  2020יטים, לשנת אמצעי קצה טאבל

פנסיה תקציבית ולא צוברת כפי שמופרש היום, ואישור  15%אישור  –בקשת מזכיר המועצה  .7

 שכר בהתאם להנחיות אגף שכר והסכמי עבודה של משרד האוצר.

צורפו להזמנה המסמכים  אישור המלצת ועדת השמות לקראת שמות לרחובות וכיכרות בכפר. .8

 06/04/2021מיום  05/2021לישיבה 

 4חלק מחלקה  19125תשלום פיצויים למשפחת מר עבדאלרחים קאדרי גוש  .9

 קשת חברי המועצה.ב –הסדרת משק הפסולת ביישוב נחף  .10

ם צורפו להזמנה לישיבה , המסמכי2017-2019וחות הביקורת של מבקר הפנים לשנים ד .11

 06/04/2021מיום  05/2021

מיום  05/2021המסמכים צורפו להזמנה לישיבה  .2019המבקר החיצוני לשנת  דוחות .12

06/04/2021 

 05/2021המסמכים צורפו להזמנה לישיבה  .2020שנת  4לתקופה רבעון  2020דוח רבעוני לשנת  .13

  06/04/2021מיום 

אישור תכנית מפורטת לפי בקשת מר איסר עבאס תכנית מס'  :סעיף הוסף בתחילת הישיבה .14

260-0966838. 

 

 עבדאלבאסט קיס:
 מבקש לאשר הוספת סעיף לסדר היום: 

 .9668380-260אישור תכנית מפורטת לפי בקשת מר איסר עבאס תכנית מס' 

 החלטה: 

 חברי המועצה הנוכחים מאשרים הוספת הסעיף לסדר יום של הישיבה.

 

 : מאהל שבאט

 יחידת קידום הנוער. ןבעניימבקש הוספת סעיף לדיון 

 : באסט קיסעבדאל

 תגיש בקשה מסודרת עם הסבר בכדי להכין חומרים לדיון במליאה.

  ג'מאל קאדרי:
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להפקדת התכנית הכוללנית של נחף. העניין של התכנית נדון  29/06/2021יש הודעה מאתמול 

יום להגיש התנגדויות, במידה ולא יהיו  60במספר ישיבות, יש התנגדויות על התכנית. יש לנו 

התוכנית תאושר. היו לנו התנגדויות בעיקר באזור אללוח, אני מבקש להוסיף את התנגדויות 

 הכוללנית לדיון בישיבה וקבלת החלטה. הסעיף של התכנית

 עבדאלבאסט קיס: 

 תקבע ישיבה מיוחדת במועד אחר לדיון בנושא.

 ג'מאל קאדרי: 

ת התכנית היא ומצורף לו כל המסמכים. מי שהוביל א 29/06/2021 -יש פרסום שפורסם ב

 המועצה, ומבקש לקבל החלטה בעניין. אני מבקש כאחראים.

 

 :1מס'  סעיף

 ₪. 75,000דונם סה"כ  51 -תכנון הרחבה לבית העלמין החדש בשטח של כ

 

 החלטה: 

  .נכחו בישיבה נציגים מעמותת אלבר ולתקווה 

  ,חברי חברי המועצה הנוכחים ולאחר שמיעת נציג העמותה מר עלי )דרויש( חוסין

ת מפורטת להרחבת שטח בית המועצה מאשרים התקשרות עם מתכנן להכנת תוכני

 ₪. 75,000 -דונם בעלות כ 15 -חדש בשטח של כההעלמין 

   המשותפת  19118בגוש        90+54כמו כן, הזמנת מודד למדידת וסימון גבולות בחלקה

 עם משפחת המנוח פהד קדורה.

 

 :2מס'  סעיף

באדמות נחף  21912בגוש  51-50, 67שינוי קווי בניין בחלק מחלקות  9109647-260תב"ע מס' 

 היוזם המועצה המקומית נחף

 

 החלטה:

לאור המחלוקות בין השותפים, וקבלת מכתבים של התנגדות לאחר דיון בין חברי המועצה ו

חלק מהבעלים של החלקות הכלולות בתכנית והצעת סגן מ"מ ראש המועצה מר מוחמד זורי מ

ת את הדיון בסעיף לקבלת החלטה עד קבלת הסכמת כל הצדדים. ולאור חוות דעת היועמ"ש לדחו

כי שינוי בתוכנית מאושרת צריך לקבל הסכמת כל בעלי העניין. הדיון וההחלטה ידחו עד קבלת 

הסכמת כל בעלי העניין בתוכנית.  חברי המועצה מאמצים את המלצת סגן מ"מ ראש המועצה 

 לת הסכמת כל בעלי העניין בכתב.ודוחים הדיון עד קב
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 :3מס'  סעיף

אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך עבור מימון שיפוץ חדר מורים ביה"ס יסודי ג' ע"ס 

 06/04/2021מיום  05/2021המסמכים צורפו להזמנה לישיבה ₪.  100,000

 

 : וליד עבדאלג'ני

ים, מבקשים לקבל העתק מכל התקצוב מצרפים תכניות ואומדנ עם הגשת הקול קורא לקבלת

כל פעם עם העלאת נושא תב"ר מבקשים לצרף כל החומר אבל לא  אותם. החומר בכדי לבדוק

 מקבלים דבר.

 : גמאל קאדרי

בכדי שנדע מה הולכים  ותשריטיםבכדי שנוכל לבקר הביצוע צריך לצרף מפרט טכני, כתב כמויות 

 לבצע ונוכל לבקר הביצוע.

 

. יש לציין במעמד הישיבה חולק לחברי המועצה תשריט וכתב הכמויות שצורפו לבקשת הקול קורא

 .שהקוטל קורא הוגש ע"י הנהלת בית הספר והנהלת בית הספר טפלו בכל הקשור לתכנון

 

 החלטה:

 לאחר דיון בין חברי המועצה הנוכחים וההסבר של עוזר המהנדס, חברי המועצה מאשרים את

המורים בבית ספר  רלמימון שיפוץ חד₪  100,000י רגיל ממשרד החינוך ע"ס התקציב הבלת

 יסודי ג'.

 

 :4סעיף מס' 

ע"ס  –התקנת מעלית  –אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך להנגשת בית ספר אלרסאלה 

 06/04/2021מיום  05/2021המסמכים צורפו להזמנה לישיבה ₪.  469,755

 

 החלטה:

י המועצה וקבלת הסבר של נציג מחלקת ההנדסה בעניין התקנת המעלית לאחר דיון בין חבר

₪  469,755בבית הספר, חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד החינוך ע"ס 

 כולל תכנון ופיקוח וביצוע להתקנת מעלית בבית ספר מקיף אלרסאלה.

 

 :5סעיף מס' 

עדכון ציוד בבתי ספר/מרכז מחוננים נחף ע"ס אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך לשדרוג ו

 ש"ח 60,000
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 החלטה:

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

הנהלת מרכז המחוננים יפעלו  .₪ 60,000במרכז המחוננים נחף ע"ס החינוך לשדרוג ועדכון ציוד 

 ניין הביצוע והדיווחים.בהתאם להנחיות ואישור המשרד בע

 

 :6סעיף מס' 

מענק לסיוע בתקופת הקורונה רכישת ₪  46,080אישור תקציב בלתי רגיל ממפעל הפיס ע"ס 

 .10%טאבליטים, השתתפות המועצה   64אושר לנחף  2020אמצעי קצה טאבליטים, לשנת 

 

 החלטה: 

 י רגיל ממפעל הפיס ע"ס לאחר דיון בין חברי המועצה חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלת

כמענק לסיוע בתקופת ₪  51,200 הובסה"כ התקציב יהי 10%והשתתפות המועצה ₪  46,080

טאבליטים בהתאם לאישור מפעל  64 – 2020הקורונה לרכישת אמצעי קצה טאבלטים לשנת 

 הפיס.

 חברי המועצה מבקשים לקבוע קריטריונים שבגינם יחולקו הטבליטים ושיהיה מנגנון בקרה .

 מבקר הפנים במועצה יבקר את התהליך.

 

 :7סעיף מס' 

פנסיה תקציבית ולא צוברת כפי שמופרש היום, ואישור  15%אישור  –בקשת מזכיר המועצה 

 .שכר בהתאם להנחיות אגף שכר והסכמי עבודה של משרד האוצר

 רשם הדיון עו"ד סמואל דכואר היועץ המשפטי

מכתב וחוזר של משרד האוצר בעניין בקשתו אשר מחולקת  מנכ"ל/מזכיר המועצה שלח בהזמנה קודמת

 לשניים:

ולא כפי שמחושב היום  1982אישור כל שכרו בפנסיה תקציבית היות והוא עובדת במועצה משנת  .א

 וברת.פנסיה צ 15% -פנסיה תקציבית ו 60%

עד מנכ"ל המועצה מקבל  .2017בהתאם לחוזר משרד האוצר משנת  100%שיאושר לו שכר בכירים  .ב

 שכר בכירים. 100%

סכון בעלויות ימנכ"ל המועצה לפני יציאתו מהישיבה סקר בפני חברי המועצה עניין עבודתו במועצה והח

אחרים. גם ציין שלאחרים חסך למועצה במשך שנים היות ובצע עבודות במקום להעסיק עובדים שכר ש

בא לדיון במליאה מספר פעמים בכירים באחוזים יותר גבוהים ממה שאושר לו. הנושא הו אושר חוזה

 ומסיבות שונות ומשונות העניין לא נדון.

 .לאחר שסיים את דבריו יצא מהאולם

 



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
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 לסיכום:

לאחר דיון בין חברי המועצה הנוכחים, דוחים לישיבה אחרת לאחר קבלת נתונים אודות 

 ההשפעה הכספית של התוספת וחוות דעת חשב מלווה, גזבר ויועמ"ש. 

 

 :8סעיף מס' 

ישור המלצת ועדת השמות לקראת שמות לרחובות וכיכרות בכפר. המסמכים צורפו להזמנה א

 06/04/2021מיום  05/2021לישיבה 

 וליד עבדאלג'ני: 

חברי הוועדה הוחלפו והוצאו ממנה חלק מחברי המועצה, אנחנו כחברי המועצה רוצים גם להיות 

 חברים בוועדה.

 עווד רביע: 

 וועדה.אני מעוניין להיות חבר ב

 ג'מאל קאדרי: 

בהצעה החדשה רוב  ,היתה הצעה קודמת ההרכב שונה מספר פעמים. ,היה הרכב של הוועדה

 אם לא כולם הוחלפו. השמות

 החלטה:

  לאחר דיון בין חברי המועצה, רוב חברי המועצה הצביעו נגד אישור ההצעה של וועדת השמות

אל קאדרי, מאהל שבאט, וליד עבדאלג'ני. עווד רביע, ג'מנגד:  ומבקשים לשתף אותם בוועדה: 

הצביע בעד אישור ההצעה: עבדאלבאסט קיס, אחמד מטר. לאור ההצבעה וברוב חברי המועצה 

 ההמלצה של וועדת השמות לקריאת שמות לרחובות שהונחה על שולחן המועצה לא אושרה.

 

 :9סעיף מס' 

 4מחלקה  חלק 19125תשלום פיצויים למשפחת מר עבדאלרחים קאדרי גוש 

 

לפני הדיון בסעיף רוצה להבהיר שבישיבה הקודמת שהועלה בה הסעיף, ובה התייחסתי סמואל דכואר: 

מר סעיד יהנני לתקן כי העסקה שהוזכרה בישיבה הקודמת היתה בין המועצה לבין מר נ

אסמאעיל האח של מר זכריה ולא מר זכריה. העסקה היתה בתקופת הוועדה הממונה ולא 

מר אסמאעיל יאעיל. בזמנו המועצה שלמה פיצויים למר נמונתו של מר עומר אסכה בתקופת

מ"ר לכביש באזור השטח הבנוי. ללא ויתורו הדרך היתה נחסמת  228עבור ויתורו על שטח של 

 רציתי להבהיר זאת בכדי להעמיד את הדברים על דיוקם. ית גישה לשכונה.יונוצרה בע

 ?לדעת על מה מדובר בדיוק כאןאפשר  :רביעעווד 

הדרך ליד ביתו של מר אבו סבע אסמאעיל בכפר הישן, מר נימר  אסמאעיל רכש חלקות  :קיססט עבדאלבא

ות שרכש מר נימר, המועצה ינהל ובכדי לא לחסום הכביש כי הכביש בחלקו בתחום החלקממה

 ר. "מ 228עבור  ₪ 180,000לו שולם שלמה לו עלות השטח שמשומשת לדרך. 



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
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 ואיךאדרי היות ואני ממשפחת קיינים ד וכאן יש חשש לניגוד ענ"י עם עותהתייעצאני  ג'מאל קאדרי:

 .תף בהצבעהתולהשלכן אני נמנע מלהביע דעה צג הנושא בישיבות, שהו

 אני נגד פיצוי כספי. :זורימוחמד 

 בעדאני  :קיסעבדאלבאסט 

 נגד :רביעעווד 

 נגד :שבאטמאהל 

 נגד :מטראחמד 

הטענה הכביש יש בעייתיות והדבר יהווה תקדים,  נושאב אני נגד, אבל רוצה להסביר וליד עבדאלג'ני:

ציפי אני לדעתי כל רחוב בכפר הוא חשוב ללא יוצא מן הכלל, אבל לשלם פיצויים לאדם ספחיוני, 

אחר, אנחנו דבר ות, זה לא נכון לעשות. זה פסול יש כאן חשש לניצול כספי ציבור למטרות פרטי

, מאשרים , כל ה עלויות הכרוכות, אומדןותוכנית בקשנו אם רוצים לפרוץ כביש, להציג תכנון

תעלה סעיף שמדובר על פיצוי כספי לאדם פרטי אבל  תקציב, לאחר מכן תעשה מה שאתה רוצה.

 נכון לעשות. זה לא

 רק להשיב לך, יש שמאי ויש תכנון ויש צורך. :דכוארסמואל 

 .בקשנו אותו ולא קבלנולא קבלנו חומר כלשהו, אנחנו  :עבדאלג'ניוליד 

 כנית הכביש והערכת שמאי.הכל, ת בה קודמת חולק לכםבישי :קיסעבדאלבאסט 

 אני לא קבלתי. :עבדאלג'ניוליד 

 אני גם לא קבלתי. :רביעעווד 

צים לשלם ם להפקיע לו אדמה לצורכי כביש רואני שאלתי שאלה, אם כל לכל תושב שרוצי :עבדאלג'ניוליד 

מה הוא   y -ולא רוצים לשלם ל  x -רוצים רוצי לשלם לם א ?לא, אפה הצדק כאןהשבתם  .לו

 .השיקול שלך

כניות אלו, יש וכנית מתאר מכח תהפקעה במסגרת תוכנית מפורטת או ת כשאתה עושה :דכוארסמואל 

וים אין צורך סעיפים שמקנים לך אפשרות לעשות הפקעה ואם ההפקעה לא עולה על אחוז מס

שונה, כי כאן יש הזה משלמים פיצויים, כאן המקרה  אחוזהלשלם הפיצוי אבל אם עולה על 

 השימוש בו היא בעייתית, מדובר על סיפוח קרקע פרטית. אפשרותכביש, הבעיה כי 

 יש כאן שטח מינהל שאפשר לנצל אותו. :זורימוחמד 

 שיש צורך תכנוני הם מחלקת ההנדסה.מי שכתב  :דכוארסמואל 

 ?יש בו חלק מינהלהאם  ?סח הטאבואתה בדקת את הבעלויות בנו :עבדאלג'ניוליד 

 יש שטח ציבורי. :עבדאלג'ניחמד 

תרון אחר פלפי ההסבר של מחלקת ההנדסה ואין ר שמדובר בהם הם פרטיים, "מ 60 -ה :דכוארסמואל 

 אלא לספח את הקטע הזה.

 תחליף אותם כי הציבורי למועצה, תחליף אותם. :עבדאלג'ניוליד 

 ליף.לא רוצים להח :קיסעבדאלבאסט 

 לא רוצים להחליף אז תעשה הפקעה. :שבאטמאהל 



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
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 להפקיע.ההפקעה צריכה להיות מכח תכנית, אין לנו תכנית בכדי שתוכל  :דכוארסמואל 

 אז תעשה תכנון ותכנית. :רביעעווד 

 .... עם כל התהליך שלה על כל העלויות הכוונה לתכנית מפורטת, תוכנית מפורטת :דכוארסמואל 

    אנחנו הצבענו נגד אז נגמר. :זורימוחמד 

 

 החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים, רוב חברי המועצה מתנגדים לשלם למשפחת מר 

חומר הרלוונטי עבדאלרחים קאדרי פיצוי כל שהוא, ומבקשים מהנהלת המועצה לספק להם כל ה

תכנון מפורט למיקום הכביש, הוכחת בעלות על הקרקע,  –בכדי לשקול ויוכלו לקבל החלטה 

 .   הערכת שמאי, עלויות ביצוע הכביש. לאחר שיקבלו המסמכים הדרושים ידונו בבקשה

 

 :10סעיף מס' 

 קשת חברי המועצהב –הסדרת משק הפסולת ביישוב נחף 

 

 סיכום

 של הוועדה. יכות הסביבה וטרם נתקבלו ההמלצותהנושא נדון בוועדת א 

 .עם קבלת ההמלצות הנושא יובא לדיון במליאה 

 

 :11סעיף מס' 

 05/2021ם צורפו להזמנה לישיבה , המסמכי2019-2017דוחות הביקורת של מבקר הפנים לשנים 

 06/04/2021מיום 

 

 סיכום:

 שתקבע בהמשך. תהדיון בסעיף זה יידחה לישיבה מיוחד

 

 :12ף מס' סעי

 06/04/2021מיום  05/2021. המסמכים צורפו להזמנה לישיבה 2019דוחות המבקר החיצוני לשנת 

 

 סיכום:

 הדיון בסעיף זה יידחה לישיבה מיוחד שתקבע בהמשך.

 

 

 



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
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 :13סעיף מס' 

 05/2021. המסמכים צורפו להזמנה לישיבה 2020שנת  4לתקופה רבעון  2020דוח רבעוני לשנת 

 02106/04/2מיום 

 סיכום:

 .ויהיה נוכח הגזבר הדיון בסעיף זה יידחה לישיבה מיוחד שתקבע בהמשך

 

 :14סעיף מס' 

  :סעיף הוסף בתחילת הישיבה

הסדרת תוואי דרך  .9668380-260ישור תכנית מפורטת לפי בקשת מר איסר עבאס תכנית מס' א

 בנחף. 605מס' 

 

 החלטה:

 ראש המועצה. התכנית נתקבלה מאת מר אייסר עבאס באמצעות 

 .260מס' תכנית  חברי המועצה הנוכחים מאשרים שהמועצה המקומית תהיה היזם של התכנית-

 .19125בגוש  75-77חלקות  605 הסדרת תוואי דרך מס 0966838

 תוכנית עד לאישורה לרבות שכ"ט מתכננים ויועצים לעניין יישא בכל העלויות הקשורות בעל ה

מחקת ההנדסה  גיש תביעה נגד המועצה בעניין הגשת התכנית.ושיפוי המועצה במידה ומישהו י

 בטרם הגשת התכנית. ותדאג להחתימ

 .ייחתם על ידי הבעלים כתב שיפוי שיוכן ע"י היועמ"ש של המועצה 

 

 

 .אשר נרשם ע"י היועמ"ש 7גמאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה. למעט סעיף : רשם

 

 

 

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 
 נכ"ל/מזכיר המועצהמ

 

 


