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  2010 ינואר 20   : תארי�
  ראש המועצה, עמי ארגוב מרלכבוד 
  .חברת  המועצה הממונה, יהודית רובי&' גבלכבוד 
  .המועצה הממונהחבר , מר  עמיחי ב& דרורלכבוד 
  חבר  המועצה הממונה, ר יוס
 ונונו"דלכבוד 
  חבר  המועצה הממונה, מר מהנא הזימהלכבוד 
   גזבר המועצה,ח עבדאלכרי* פטו*"רולכבוד 
  .היוע% המשפטי למועצה, ד סמואל דכואר"עולכבוד 
  חשב מלווה, אליה'מנסור גמר לכבוד 
  מבקר פני&, ד חוסני מטר"עולכבוד 

  
  ,שלו* רב

  .   2010�01'   הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו)
  

ראשו&  ביו&  &  אשר תתקיי  2010�01 '  אני מתכבד בזה להזמי) את כבודכ& לישיבת מליאת המועצה מס

  .  בבני) המועצה00.12   שעה  2010/01/24_

  

  :על סדר היו*

 .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 ,תקציב בלתי רגיל מהועדה המרחבית לתכנו& ובניה .2

 .אישור הראשות תקציביות לעבודות פיתוח של משרד הפני* .3

 .1/2009מכרז הגבייה  .4

  
  
  
  
  

  ,בכבוד רב
  

  מאל פטו&'ג
  המועצהמזכיר 

  
  :העתק

   נצרת–משרד הפני& , קצי) המוחוז, רקאד טאפש מר
  

  :הערה
בענייני* כספיי* . או הסבר בענייני* מקצועיי* נא לפנות למנהל המחלקה האחראי/לכל בירור ו

   .יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר
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  1/2010'  פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ישיבה מס
  12.00 שעה 24/01/2010מיו* ראשו& 

  
  :נוכחי*

  ראש המועצה הממונה, מר עמי ארגוב
  חבר המועצה הממונה, מר עמיחי ב) דרור

  חברת המועצה הממונה, יהודית רובי)' גב
  חבר המועצה הממונה, ר יוס, ונונו"ד

  נעדר
  חבר המועצה הממונה, מר מהנא הזימה

  
  :השתתפו

  מזכיר המועצה, מאל פטו&'מר ג
  עצהגזבר המו, ח עבדאלכרי& פטו&"רו

  .חשב מלווה, אליה'מר מנסור ג
  .היוע% המשפטי, ד סמואל דכואר"עו
  .מבקר פני&, ד חוסני מטר"עו

  
  :נושאי הדיו&

 .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 ,תקציב בלתי רגיל מהועדה המרחבית לתכנו& ובניה .2

 .אישור הראשות תקציביות לעבודות פיתוח של משרד הפני* .3

 .1/2009מכרז הגבייה  .4

והלוואה לזמ& קצר . 0 אל
 450ס " עמ& ארו� במסגרת קול קוראהלוואת ז .5

 .0 מליו& 2ס "ע

  .51 כביש 289' ר מס"ל  במסגרת תב"תוספת לחוזה ע* המשכ .6

  

  

  :1' סעי
 מס

  סקירה כללית של ראש המועצה

  :עמי ארגוב

 לאחרונה שבתו 19130�19122ה& גרי& באזור הנקרא אלבאלוע בגוש  : משפחת סעיד .1

 �20ה& בנו את בתיה& לפני יותר מ, וכל התקשורת הערבית הגיעה למקו&, שביתת רעב

המשפחה גדלה , אבל בפועל השתמשו בו למגורי&, שנה קבל אחד מה& היתר לבני) חקלאי

יש לי אישור , ועוד אח עבר לש& וכ� החלו לבנות בחלקת& מבני& ללא היתר בניה כדי)

 אושרה תוכנית המתאר באזור 2004 בשנת. מהועדה המרחבית כי המבני& ה& ללא היתר

ה& פנו למועצה בכדי . ובגלל מצבה של המועצה לא בוצעו באזור עבודות סלילת דרכי&
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המועצה לאחרונה בצעה עבודות בכבישי& בשכונה לש& חיבור , לפתור בעית הדר�

. השכונות לאזור בתי הספר החדשי& שנבנו באזור ולהקל על תלמידי& בעניי) הנגישות

אי) רשת . ' מ2תוכניות הדר� המובילה לבתיה& היו& היא מטרוקה ברוחב של י ה"עפ

העבודות עוקבו ,  מטר�2במסגרת תקציבי הפיתוח נסדיר עניי) הדר� של ה, ביוב באזור&

 . בגלל המצב והגשמי& שירדו השנה

בעקבות הגשמי& המבורכי& שירדו באזור היו כמה שטפונות באזורי& : שטפונות  .2

סח, של אדמות , מי& חדרו לתו� בתי&, ק מהרכוש של התושבי& ניזוקמסויימי& וחל

יש חלק שלא באחריות המועצה  ובכ� ובגלל המצב המועצה לא , סיירנו בעקבות כ�.. וכו

 .יכולהלעזור בה&

 המצב של הכבישי& בכפר ה& במצב קריטי וגרוע מאוד והתושבי& :פיתוח כבישי* .3

& הנדרשי& והריפוד לכבישי& קיימי& ותיקוני מחכי& בכדי שהמועצה תבצע את התיקוני

 .המהמורות עקב בלאי

ביו& : ת במרכז השלטו& המקומי"פגישה של פורו* ועדות ממונות ע* שר התמ .4

כ בנימי) "ת ח" התקיימה פגישה של פורו& ראשי ועודות ממונות ע& שר התמ21/01/2010

צרפי& אליו כל אנשי לזכותו יאמרו שהוא השר היחידה כמגיע לפגישה מ, ב) אליעזר

הסבירו את , ל מנהלי המחוזות מנהלי האגפי& במשרד ואחרי&"המנכ, המפתח במשרדו

בקרוב תתקיי& , התחומי& שהמשרד עוסק בה& ושיכולי& לעזור לרשויות המקומיות

ישיבה במשרדו של השר לדו) בעניי) נח, באופ) ספיציפי ובישיבה נעלה כל הנושאי& 

 .הנוגעי& לפיתוח היישוב

לרבות חישובי המנות הראשונות של סקר הנכסי& , 2010 חיובי ארנונה לשנת :גבייה .5

סקר הנכסי& ישפיע ג& על תשלומי . חולקו לתושבי&, י חברת אורהייטק"שבוצעו ע

 .היטלי& מי& וביוב שלא שולמו למועצה על ידי בעלי הנכסי& שהיה בה& עלייה 

  :מכרזי* .6

 המי& והביוב פורס& מכרז  לבנית בריכת מי& סו, סו, ובעזרת רשות המי& ותאגיד

 .נתקבלו הצעות וה& נמצאי& בשלבי הבדיקה וקבלת החלטה, בכפר

המציע שהצעתו נפסלה פנה לערכאות והמציא צו ,  נקבע קבל) זוכה–איסו, אשפה מכרז 

ד תו� "הקפאת הליכי& היו& בדיו) בבית המשפט המחוזי הוסר הצו והשופטת תת) פס

 .חודש ימי&
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  :2' סעי
 מס

  .0 אל
 200ס "תקציב בלתי רגיל מהוועדה המרחבית לתכנו& ובניה ע

  :החלטה

חברי המליאה מאשרי* את התקציב הבלתי רגיל מהועדה המרחבית לתכנו& 

אשר יושקעו בעבודות פיתוח של 0  אל
 200ס "ובניה בקעת בית הכר* ע

  .תשתיות בכפר

  

  :3' סעי
 מס

 .אישור הראשות תקציביות לעבודות פיתוח של משרד הפני*

 : החלטה

 0 739,000.00ס " ע ממשרד הפני*בלתי רגיל מליאת המועצה מאשרת את תקציב 

  :לביצוע הפרויקטי* כדלקמ&

  . 89,000.000  בס� של כלי אצירהרכישת  .1

 . 350,000.000 –סקר נכסי* בס� של  .2

 . 150,000.000 –שיקו* כבישי* בס� של  .3

 . 150,000.000 –שיקו* מערכת הניקוז בס� של  .4

  

  :4' סעי
 מס

 .20091/מכרז הגבייה 

  :החלטה

 לבחירת מציע לניהול מער� 1/2009' הובא לידיעת חברי המועצה שבמכרז מס

  .הגבייה במועצה התמודד מציע יחיד שעומד בתנאי הס
 של המכרז

תקשר בחוזה ע* אותו לטעמנו נית& לה. הצעת המתמודד סבירה בנסיבות העניי&

  .מציע יחיד שעומד בתנאי המכרז ואי& מקו* לעריכת מכרז חדש
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בנסיבות העניי& עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת היות ולא נראה לנו , לטעמנו

רוב חברות הגבייה . המכרז פורס* ברבי*. או חדשי*/שיהיו מתמודדי* נוספי* ו

  .מיו החליטו לא להתמודד במכרזהידועות שאלו והתעניינו אבל בסו
 כל אחד מטע

א* נמתי& עד לפרסו* מכרז חדש ומתו� תקווה שיתמודדו חברות חדשות עלולה 

להשאיר את המועצה ללא חברת גבייה ולפגוע קשות בתזרי* המזומני* של 

  .המועצה

לאור הנסיבות לעיל המליאה מאשרת שהמועצה המקומית תתקשר ע* החברה 

עולמית שירות פיננסי . ר.
  שהיא חברת משהגישה הצעה ועומדת בתנאי הס

  .מ"בע

     

 :5' עי
 מסס

  . 0 אל
 450ס " עהלוואת זמ& ארו� במסגרת קול קורא

  ..0 מליו& 2ס "הלוואה לזמ& קצר ע

 

  :החלטה

  .מבנק דקסיה0  מליו& 2ס "מליאת המועצה מאשר ת את ההלוואה לזמ& קצר ע  .א

מבנק דקסיה  0 450,000.00ס "עמליאת המועצה מאשרת קבלת ההלוואה לזמ& ארו�   .ב
  . קול קוראבמסגרת

רואה בחיוב אפשרות להעמיד ")  ישראלבנק דקסיה" :להל)(מ "בנק דקסיה ישראל בע
במסגרת ") הרשות המקומית: "להל)  (נח
מועצה מקומית אשראי לרשות מקומית 

המועצה מאשרת קבלת הלוואה מבנק דקסיה ישראל הנדרשת . תכנית ההבראה שלה
ידי �כמפורט בתכנית ההבראה שאושרה על, ו) תכנית ההבראה של הרשות המקומיתלמימ

מקורות הסילוק ושאר , הבטוחות, משרד הפני& וכמפורט בנוסח חוזה ההלוואה
  .המסמכי& הנלווי& המקובלי& בבנק דקסיה ישראל

 קר) וריבית . שני&10 ולתקופה של %5.8בריבית של  0 000450,ההלוואה הינה בס� של 
  . מודי& למדד המחירי& לצרכ)צ

ובשל העובדה שלרשות המקומית קיימות התחייבויות נוספות , על רקע המפורט לעיל
לרבות בגי) אשראי& המשולמי& מחשבונותיה המתנהלי& בבנק , כלפי בנק דקסיה ישראל

ולהבטחת מלוא ההתחייבויות והאשראי& של הרשות המקומית כלפי , דקסיה ישראל
הרשות המקומית מאשרת להעמיד לטובת בנק , קיימי& ועתידיי&, לבנק דקסיה ישרא

  :דקסיה ישראל את הבטוחות ומקורות הסילוק להל)

הרשות המקומית תשעבד לטובת בנק דקסיה ישראל את הכנסותיה העצמיות ואשר  .1
בהתא& למסמכי& , נובעות מכל הנכסי& המצויי& בשטחה של הרשות המקומית

וכ) שאר הבטוחות ומקורות הסילוק כמפורט בחוזה , להמקובלי& בבנק דקסיה ישרא
    .ההלוואה

  



��המועצה�המקומית�

��נחף
 

  

  أ��	�� أ����� 
  ــح�ـ

  

NAHIF LOCAL COUNCILNAHIF LOCAL COUNCILNAHIF LOCAL COUNCILNAHIF LOCAL COUNCIL  
  

 

  6 מתו� 6עמוד   


  693. ب.ص, 20137, ���                 693. ד.ת, 20137מיקוד , נח
  04�9985693: פקס) 054�5361289 נייד 0 או 104שלוחה : למזכיר (04�9987140: 'טל

Email: jamalf@walla.co.il  

, להבטחת כל האשראי& וכל התחייבויות הרשות המקומית כלפי בנק דקסיה ישראל .2
עמלות וכל תשלו& אחר המגיע ושיגיע לבנק , ריביות, הפרשי הצמדה, לרבות קרנות

ח המקובל בנוס, הרשות המקומית תתחייב בהוראה בלתי חוזרת, דקסיה ישראל
המענקי& וכל הכספי& , להמשי� ולהעביר את כל התקציבי&, בבנק דקסיה ישראל

מכל מי) וסוג שהוא אשר הרשות המקומית זכאית לקבל& ממשרדי הממשלה 
וזאת עד , באמצעות חשבונה של הרשות המקומית בבנק דקסיה ישראל, השוני&

  .י בנק דקסיה ישראללמועד שבו תפרע הרשות המקומית את כל התחייבויותיה כלפ

לרבות , במקרה בו תפרע ותסלק הרשות המקומית את יתרת התחייבויותיה במלוא)  
פרעו) אשראי& בפרעו) מוקד& בתוספת עמלת פרעו) מוקד& בכפו, להוראות בנק 

תעמוד לרשות , ובכפו, לאישור בנק דקסיה ישראל לביצוע הפרעו) כאמור, ישראל
ובלבד , לי בכתב על ביטול ההוראה הבלתי חוזרתהמקומית הזכות להודיע לחשב הכל

שיצור, להודעה זו אישור בנק דקסיה ישראל על פרעו) כל חובות הרשות המקומית 
  .כלפיו

הרשות המקומית תית) המחאת זכות על דר� השעבוד לטובת בנק דקסיה ישראל של  .3
ק  מכל העברה שמעביר משרד הפני& בגי) מענ%2.42זכות הרשות המקומית לקבל 

ובתנאי& המפורטי& בהמחאת הזכות שתצור, לחוזה , יהא כינוי אשר יהא, איזו)
 .ההלוואה

  
  
  

  :6' סעי
 מס
  .51 כביש 289' ר מס"ל  במסגרת תב"תוספת לחוזה ע* המשכ

  
  

  :החלטה
 שהינה ביצוע העבודות 289' ר מס"לחוזה הקיי* ע* החברה למשק וכלכלה שעניינו תב

  . ת לחוזה הקיי* כתוספ51' הנדרשות בכביש מס
  
  
  
  

  מזכיר המועצה, מאל פטו*'ג: רש&
  
  
  
  

      
  עמי ארגוב

  ראש המועצה
  מאל פטו*'ג  

  מזכיר המועצה
  

  


