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  2010 מר� 15    : 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�02'   הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו)
  

ראשו&  ביו&  & אשר תתקיי   2010�02 '  אני מתכבד בזה להזמי) את כבודכ& לישיבת מליאת המועצה מס

  .  בבני) המועצה00.12   שעה  2010/02/21_

  

  :על סדר היו*

 .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 .1'  עדכו& מס– 2010הצעת התקציב לשנת  .2

א תקציב "ל תשע" בסיסית לכתות חדשות לשנההצטיידות,  משרד החינו�–תקציב בלתי רגיל  .3

2010. 

 .2009ח הרבעוני רביעי "דיו& בדו .4

 )לפי בקשת הועדה המרחבית מצור
 מכתב( תוכנית מפורטת  .5

 )לפי בקשת הגזבר( 26 חלקה 19125גוש  .6

  
  ,בכבוד רב

  
  מאל פטו&'ג

  מזכיר המועצה
  :העתק

   נצרת–משרד הפני& , קצי) המוחוז, רקאד טאפש מר
  .מנהלי המחלקות במועצה

  
  :הערה

בענייני* כספיי* .  המחלקה האחראיאו הסבר בענייני* מקצועיי* נא לפנות למנהל/לכל בירור ו
   .יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר
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  2/2010' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ישיבה מס
  12.00 שעה 21/03/2010מיו* ראשו&     

  
  :נוכחי*

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

  חבר המועצה הממונה, ס, ונונור יו"ד
  נעדר

  חברת המועצה הממונה, יהודית רובי)' גב
  

  :השתתפו
  מזכיר המועצה, מאל פטו&'מר ג
  גזבר המועצה, ח עבדאלכרי& פטו&"רו

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

  
  :נושאי הדיו&

 .ראש המועצהסקירה כללית של  .1

 .1'  עדכו& מס– 2010הצעת התקציב לשנת  .2

הצטיידות בסיסית לכתות חדשות ,  משרד החינו�–תקציב בלתי רגיל  .3
 .2010א תקציב "ל תשע"לשנה

 .2009ח הרבעוני רביעי "דיו& בדו .4

 )לפי בקשת הועדה המרחבית מצור
 מכתב (תוכנית מפורטת  .5

 )לפי בקשת הגזבר (26 חלקה 19125גוש  .6

 : לפי בקשת חברי המליאה לדיו& בישיבהנושאי*

 .פתיחת עזר לפרויקטי* של מפעל הפיס .7

 הסכ* ע* החברה לאוטומציה .8

  .ההועד  השתתפות חברי הועדה בישיבות –ועדת ביקורת  .9

 , מכתב של מר נזא* איוב ודיירי השכונה באזור המגרשי* .10

 . ושיפור חזות הכפר–תוכנית פיתוח של המעיי&  .11

מצור
 , 33 + 31 חלק מחלקות 19127סי& גוש הסכ* ע* מר כמאל יא .12
 .תשריט

 .סיפוח חלק מחלקתו לכביש, בר עומרי'תשלו* פיצויי* למר מוחמד ג .13
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  :1' סעי
 מס

  ;סקירה כללית של ראש המועצה

שהוגשה נאיי& 'כ מסעוד ג"בעקבות שאילתא של ח, לאחרונה : מודעה בעיתו& בעני& בחירות בנח
  .א

במענה   .נח,כפר בשאמורות להיער� בחירות העה בעיתו) בעני)  מודמההתפרס, לשר הפני& 

ע& יחד , 2013עצה המקומית נח, ייערכו בנובמבר  כי הבחירות במושר הפני& מודיע לשאילתא 

שצריכה לבצע מהלכי& מספר וזאת כי יש עוד , המקומיות כלל הרשויות שייערכו בהבחירות 

  . וסגירת הגרעו) המצטברמירה על ניהול תקי)ש, נהלי& של  הטמעת הממונה לרבות הוועדה 

ב) ) פואד(כ בנימי) "ת ח" התקיימה ישיבה ע& שר התמ07/03/2010 �ב: ת"ישיבה ע* משרד התמ  .ב

המוסמכי& גורמי& כל הלישיבות ע& בדר� כלל הוא מגיע . אליעזר במשרדו בירושלי& בעניי) נח,

 שיטת .או סמכותו  שבתחו& אחריותווכל אחד מה& מתייחס לנושא, ובמשרדוהרלוונטי& לדיו) 

הטיפול בענייני& . ונותנת יחס אחר והרגשה טובה, עבודה זו היא שיטת עבודה המוצלחת ביותר

הקצבה מתאימה לסלילת כביש באזור  :  כללו הבקשות שלנו.במגוו) נושאי&דנו  חיובי וההי

 ה אושר–משפחתוני& , וב ע& משרד האוצר בכדי לאשר לנו הקצבה מתאימהק השר יע–המלאכה 

לשכת תעסוקה , שלושה משפחתוני& דבר אשר עוזר לשלב עוד נשי& בשוק העבודהעוד של  הפתיח

המועצה תעמיד מקו& ,  אושר ובתיאו& ע& המועצה שפקיד מלשכת התעסוקה יהיה נוכח בנח, –

& נושאיעלו עוד מספר . יקבל את הפוני& מנח, במקו& שיסעו לכפרי& שכני&הפקיד מתאי& ו

 .ישיבהליש סיכו& . ונוספי& אחרי& 

החשב המלווה הוא איש הקשר ,  המועצה התקשרה במסגרת מכרז ע& חברת גבייה– חברת גבייה  .ג

 תאגיד המי& 2010 ינואר �החל מ. מחלקהביש נוהל שיתוא& ע& הצוות אי� לפעול , ע& החברה

 .ועבר לטיפול&הוהביוב החל לפעול וכל עניי) המי& והביוב 

 סו, סו, יש קבל) שהחל לבצע את עבודות בנית מאגר המי& ופוסטר בכדי לפתור – *מאגר מי  .ד

המכרז והניהול הוא דר� התאגיד בתיאו& ע& המועצה והמשרדי& , בעית אספקת המי& בנח,

 .הרלוונטיי&

היו& מקדמי& עני) תקצוב מתאי& בכדי להתחיל . יש תוכנית רעיונית : 854התחברות לכביש   .ה

 .בביצוע הצומת

מרכז , לאור החלטת הממשלה לקיצו� במענקי הרשויות המקומיות : מרכז השלטו& המקומי  .ו

למאבק הצטרפו הרשויות , השלטו) המקומי נקט בצעדי& שוני& בכדי שלא תהיה פגיעה ברשויות

 .ה פירות והאוצר חזר בו מרוב הקיצוצי&בוהצטרפות& הני, הגדולות 
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  :2' סעי
 מס

 .1'  עדכו& מס– 2010הצעת התקציב לשנת 

. 2010חולק לכל הנוכחי& ג& נשלח בדואר אלקטרוני עדכוני& להצעת התקציב לשנת הכספי& 

 בכפו, לשינויי& שיחולו במש� שנת 2010 אושרה מסגרת תקציב לשנת הכספי& 2009בדצמבר 

לאחר המאבקי& השוני& חלק , היתה החלטה לקיצוצי& במענקי& של משרד הפני&, 2010

 כל הטיפול בעניי) המי& והביוב הועבר לטיפול 2010בשנת , כמוכ), וחזרו לרשויותמהקיצוצי& ה

כל הגבייה השוטפת של המי& ואגרות ביוב , 2010תאגיד המי& והביוב אשר החל לפעול מינואר 

לא תהיה , י המועצה" יטופלו ע31/12/2009החובות עד , י התאגיד ולא המועצה "ומי& יבוצעו ע

  . ת והמועצה תהפו� להיות צרכ) של התאגידרכישת מי& ממקורו

. 1  מליו) �בעקבות המאבק של מרכז השלטו) המקומי היה סיכו& של החזרת הקיצו� שהיה בכ

  .שח " אלפ41,953ס "מסגרת התקציב היו& תעמוד ע

, כ� להגביר המודעות אצל האנשי& לשל& , 2010המועצה צריכה לעמוד ביעדי הגבייה לשנת 

 2009יש לזכור שבשנת . הוספת עוד אנשי& למעגל הגבייה, נשי& שמשלמי&העלאה במספר הא

  . עבדנו ללא חברת גבייה &ששה חודשי

  .2010ר כל ההתפתחויות נקבל עדכו) למענק לשנת ובשבועות הקרובי& ולא

יש נוסחה של משרד הפני& לקבלת מענק  (65% �מענק מותנה בכדי שנוכל לקבל צריכי& לגבות כ

  ).מותנה

  .1' , הצעת התקציב עדכו) מסמצור

  

  :החלטה

חברי המליאה הנוכחי* ולאחר דיו& וקבלת הסברי* מגזבר המועצה ובדיקה מקיפה להצעה 

  .2010מאשרי* את העדכו& של הצעת התקציב לשנת 

  .המליאהולאישור במידה ויהיו עוד שינויי* יובא הדבר לידיעת 

  

  :3' סעי
 מס

א "ל תשע"צטיידות בסיסית לכתות חדשות לשנהה,  משרד החינו�–תקציב בלתי רגיל 

 .2010תקציב 

  :החלטה

המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד החינו� עבור הצטיידות בסיסית   מליאת

  . 3 88200ס " ע 2010 תקציב –א "לכתות חדשות לשנת הלימודי* תשע

 44100ס " פרוגרמה עוהשלמת 3 44100ס "ע' ג+ '  השלמת מימו& לשלבי* ב–' ס יסודי ג"ביה

 3.  
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  :4סעי

     2009ח הרבעוני רביעי "דיו& בדו

  .ח חולק לכל חברי המליאה והנוכחי&"הדו

  :עבדאלכרי* פטו*

ת מה את שניהמועצה סיילמדנו ש 2009לשנת הכספי של הרבעו) הרביעי ח "דוב עיו)

ות תאמו  בביצוע הכללי הפעול.1  אל, 38 בצורה מאוזנת ע& עוד, של  2009התקציב 

  .  בפועל בהתא& לתקבולי& שהיוהיו לתקציב המאושר ו

 ההכנסות וההוצאות הכלליות שבוצעו .ח המצור, מפורט בו כל הפעיליות שהיו"הדו

  .2009במסגרת שנת 

 �בשנתיי& ל והא הוקט)1  מליו) 25 �הגרעו) המצטבר ערב כניסת הועדה הממונה היה כ

  .רי&" מליו) שוט, כולל תב12

  . המועצה להמשי� ולפעול בצורה מאוזנת ובאותו קצב ובהתא& לתקציבהמגמה של

  : עמי ארגוב

ראש המועצה בדר� כלל מקבל את כל האהדה  , מגיע תודה והערכה לכל עובדי המועצה 

ברכנו בצוות עובדי& יוצא מ) , & לכלל העובדי& כא) יוכא) כל התשבוחות שמגיעות מחלק

מטמיעי& נוהלי& ושומרי& , א מ) הכלל ובתיאו& מלמבצעי& עבודה של צוות יוצא, הכלל

שיתו, שקיי& רוצה לאמר . יש כא) צוות סופר מקצועי ואלה ה& התוצאות. על המועצה

 חברי .ה& ענייניות ומקציעיותבמליאה הישיבות . ראש המועצה ע& פעולה בלתי רגיל 

  .לחת המועצהצהמועצה עוזרי& רבות לקידו& הענייני& ומושיטי& יד לה

  

  5' סעי
 מס

  )לפי בקשת הועדה המרחבית מצור
 מכתב (תוכנית מפורטת 

  

  :החלטה

 חלק מהחלקה היא בבעלות פרטית וחלק בבעלות מינהל מקרקעי 19125 בגוש 10חלקה 

בעבר הוכנה תוכנית אשר ייעדה את כל החלקה לשטחי* ציבוריי* לרבות , ישראל

יז* תוכנית שינוי ייעוד לחלקו בחלקה בעל החלק הפרטי . החלק שבבעלות פרטית

  . בחלקה ועל חשבונו הוא

בעל הקרקע , המועצה המקומית מאשרת יזו* תוכנית מפורטת לשינוי יעוד בהתא*

הפרטית יחתו* על כתב שיפוי למועצה וישא בכל העלויות הכרוכות בהגשת התוכנית 

   .כתוצאה מכ�וכל תשלו* עתידי 
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  :6' סעי
 מס

  19125 בגוש 26חלקה 

  

  :עמי ארגוב

י ראש המועצה וגזבר "וזה שנחת& ע& מר סאלח פטו& עחמליאת המועצה אישרה בעבר 

חזקה לטובת  המועצה לתשלו& פיצוי למר סאלח פטו& עבור חלקת קרקע שנתפסה בה

בזמנו הוגשה . חלקה לא בוצע הלי� של הפקעההחזקב בבעת חתימת ההסכ& ותפיסת . הכביש

לערו� הסכ& במיאה ושצרי� לדו) בעניי) מחדש קבע ני& תלונה למשרד הפני& ומשרד הפ

  :י"מוצע ע. חדש

ש להגיע להסכ& חדש ע& משפחת פטו& בגבולות הסכו& "להסמי� את היועמ .1

  .ח " אלפש250ס� של בהמתוקצב 

 .לאשרר מחדש את הסעי, התקציבי שבו נרשמה ההוצאה .2

  

  :החלטה

שלפיו ישול* , ו*  אישרה התקשרות בהסכ* חדש ע* משפחת פטמליאת המועצה

מליאת המועצה .  3 250,000פיצוי בגי& הקרקע שנתפסה בה חזקה עד לסכו* כולל של 

  . מאשרת מחדש את הסעי
 התקציבי שבו נרשמה ההוצאה למימו& הפיצוי בגי& הקרקע 

  

  :7' סעי
 מס

 .פתיחת חשבו& עזר לפרויקטי* של מפעל הפיס

  

  :החלטה

 2011 � ו2010מ בשני* "בבנק דקסיה ישראל בעהמועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק 

  .לכל פרויקט שימומ& על ידי מפעל הפיס

  .יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבו& בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל

  

 8' סעי
 מס

  הסכ* ע* החברה לאוטומציה 

  

  :ד סמואל דקואר"עו

. י ההסכמי& הישנ&"פמהמועצה וזאת ע1 י הרישומי& מגיע לחברה לאוטומציה כמליו) "עפ

  . האמוראי) מחלוקת שלחברה לאוטומציה מגיע הסכו& 
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  . ח" אש800 �החברה לאוטומטציה מוכנה להעניק הנחה בס� של כ

החברה לאוטומטציה מציעה למועצה להתקשר איתה בחוזה לשלוש שני& ע& הפחתה 

   .ח בחודש " אש20 �ח בחודש לכ" אש37 � מכמשמעותית בעלויות החודשיות

   . סכו& השנתי אינו מחייב מכרז פומבי ודי במכרז זוטא ה

 למת) שירותי ל משרד הפני& על חובת מכרז להתקשרות ע& חברה"נכו) להיו& יש חוזר מנכ

  . מחשוב למועצות מקומיות 

  . א& פוני& במקרי& ספיציפיי& לשר הפני&ממכרז אפשר לקבל פטור 

 3 � החוב והסכ& אחר עבור ההתקשרות לסכ& נפרד עבור ביטולייער� הבמקרה הזה מוצע ש

  . הנמוכי&שני& לפי הסכומי& החדשי&

כ� שלמעשה לא תשול& תמורה , ההנחה המוצעת עולה על הסכו& שישול& במש� שלוש שני& 

עולה על ואשר יימחק הסכו& שחייבת המועצה נכו) ליו& זה . כלשהי במש� שלוש שני& 

בנסיבות אלה עריכת מכרז לא . לות חדשותהסכו& שישול& לחברה במש� שלוש שנות פעי

  . ח" אש800 �תסייע במאומה ורק תגור& להפסד כספי המגיע לכדי כ

אל מול האינטרס הציבורי בעריכת מכרז עומד האינטרס הציבורי בחסכו) משמעותי מאוד 

במיוחד שכאשר , יציאה למכרז בנסיבות אלה תפגע קשות בקופת המועצה . בכספי הציבור 

י& שצרי� לשל& במש� שלוש שני& אינ& עולי& על ההנחה והמחיקה המבוצעת לחוב פכל הכס

  . הקיי& 

בהיקש מהאמור בתוספת הרביעית בנסיבות מסויימות המועצה יכולה להחליט שלא לצאת 

  . למכרז א& לא תצמח לה כל תועלת כלכלית מעריכת מכרז חדש 

  :עמי ארגוב

ש "א& היועמ,  הצלחה100% �ש והכל ב"יועמבשנתיי& האחרונות קבלתי הרבה המלצות מה

 �כא) מדובר על יותר מ, אומר לי תעשה אני סמו� ובטוח כי אני עושה את הדבר הטוב למועצה

אני רוצה שהחשב ג& יל� אחרי המלצת , ח חסכו) למוקצה ולקופה הציבורית" אלפש800

  .ש"היועמ

  :החלטה

 לאוטמטציה למש� שלוש מליאת המועצה החליטה להמשי� את התקשרות ע* החברה

שני* נוספות בהתחשב בעובדה שסכו* ההנחה שתוענק למועצה מיתרת החוב הקיימת 

  . עולה על הסכו* שאמורה המועצה לשל* בגי& שלוש שנות פעילות נוספות 

המועצה מחליטה שאי& מקו* לפרסו* מכרז חדש בנסיבות הקיימות היות ולא תצמח כל 

מליאת המועצה סבורה שפרסו* מכרז יגרו* בוודאות  , נהפו� הוא. תועלת כלכלית מכ�

  . להפסד כספי ניכר ומשמעותי לקופה הציבורית 
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  :נושאי* לפי בקשת חברי המועצה

 :9' סעי
 מס

  . השתתפות חברי הועדה בישיבות הועד–ועדת ביקורת  

  

' מר מהנא הזימה וגב: חברי*, ר" יו–מר עמיחי ב& דרור : חברי ועדת הביקורת ה*

  .יהודית רוב&

לקחת חלק בפעילות המועצה מבקש מכל חברי הועדה השתתפות בישיבות הועדה ו

  .והמבקר פני* ובדיקה לדוחות הביקורת המוגשי*

  

  :10' סעי
 מס

  , מכתב של מר נזא* איוב ודיירי השכונה באזור המגרשי*

  

 פיתוח אי&, אשר סובלי* מאי קבלת שירותי* הוגני*נתקבל מכתב* של דיירי השכונה 

  . עניי& התברואתי ירוד ונושאי* אחרי*,  לא נסללו כראוי1999באזור הכבישי* מאז שנת 

ראש המועצה הודיע ששלח לו מכתב ובוא מודיע לו כי תתקיי* ישיבה בקרוב ע* נציגי 

כי עבודות סלילת הכבישי* ה* באחריות משרד , השכונה להכנת תוכנית עבודה מסודרת

  .הבינוי והשיכו&

  


  :11'  מססעי

   .ושיפור חזות הכפר–תוכנית פיתוח של המעיי& 

  

ר נפל עניי& שיפור פני הכפר "באישור התב, ר של שיפור פני הכפר וגינו& ציבורי"יש תב

ר החזרת האישור כפי "בימי* אלה אנו פועלי* לשינוי התב, ונשאר סעי
 גינו& ציבורי

יבות ע* מנהל המרחב של בעניי& שיפור חזית הכפר התקיימו כמה יש. שהיה קוד*

 שחלק מהרצוה 85צ  בכדי לקד* יחד את* תוכנית מוסכמת לכניסה מקביל לכביש "מע

 .היא בתחו* הכביש

  . בעני& המעי& הוזמ& מהנדס קרקע לבדיקת המצב באזור המעי&
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  :12' סעי
 מס

  .מצור
 תשריט, 33 + 31 חלק מחלקות 19127הסכ* ע* מר כמאל יאסי& גוש 

  

   :החלטה

 הסבר של מהנדס המועצה בעני& תשריט החלוקה תלאחר דיו& במליאת המועצה וקבל

  ,החדש 

 שבבעלות מגרשהאו מי* בגבול המערבי של / ההבנות שהמועצה הניחה קו ביוב  ורולאו

  , מר כמאל יאסי& 

 יוקוי* בה לקבל את החזקה והבעלות על רצועת הקרקע העוברת נוהיות והמועצה מעוניי

  ר לאור� הגבול המערבי של המגרש בהתא* לתשריט" מ66בשטח של וב המי* והבי

  ,  לצר
 את הרצועה לדר� ציבורית והואיל והמועצה מעוניינת 

את זכויות והואיל ומר כמאל יאסי& מבקש לקבל לידיו בתמורה לרצועה האמורה 

לאור� ואשר נמצאת  מקבלת המועצהלרצועה שהחכירה ברצועת קרקע זהה בשטחה 

  . בהתא* לתשריט33 המזרחי של המגרש בתו� חלקה הגבול

א� בכפו
 לאישור  , את עסקת החליפי&ת מכותה מאשרסמליאת המועצה ובהתא* לאזי 

  . ההחלטה והמסמכי* הרלוונטי* יועברו לשר הפני* לש* אישורו. שר הפני*

  

  :13' סעי
 מס

 .סיפוח חלק מחלקתו לכביש, בר עומרי'תשלו* פיצויי* למר מוחמד ג

  

  : החלטה

בגלל . 19134 בגוש 51' המועצה המקומית בצעה ומבצעת עבודות סלילה לכביש מס

 המועצה .*הטפוגרפיה הקשה במקו* והמדרו& החזק מבצעי* ג* בנית קירות תומכי

 חלק 19134בר עומרי בגוש ' המצב לספח חלק מחלקתו של מר מוחמד גובשלנאלצה 

  .  לכביש לפי המסומ& בתשריט13מחלקה 

 8000בר עומרי לשל* לו ס� של 'יאת המועצה מאשרת את ההסכ*  ע* מר מוחמד גמל

  .לכבישמהקרקע שבבעלותו חלק אותו ח וסכו* סופי ומוחלט עבור סיפ3 
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  :14' סעי
 מס

ס " ע2585מענק ' תקציב בלתי רגיל ממפעל הפיס  שיפוצי* במבני פיס לגיל הזהב מס

325,000.003 .  

  

  :החלטה

 343ס " שיפוצי* במבני פיס לגיל הזהב אושרו שני מענקי* הראשו& עלפרויקט של

  .ח " אלפש325ס "ח והשני ע"אלפש

מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממפעל הפי* לביצוע שיפוצי* במבני 


  .פיס לגיל הזהב בנח

  

  :15' סעי
 מס

  .2010ביטוח המועצה לשנת 

  

  :החלטה

לת הצעות מחברות וסוכני ביטוח לביטוח אחריות המועצה פרסמה מכרז פומבי לקב

  .חבות מעבידי* ורכוש', המועצה כלפי צד ג

  .מאחר והוגשה הצעה יחידה העני& הועבר להחלטת המליאה על ידי ועדת המכרזי*

 מאחר ולא תצמח – חברת הראל �מליאת המועצה מחליטה להתקשר בחוזה ע* המציע  

  .תועלת מפרסו* מכרז חדש

  
  

  .מזכיר המועצה, אל פטו*מ'ג: רש&
  
  
  
  
    
      

  עמי ארגוב
  ראש המועצה

  מאל פטו*'ג  
  מזכיר המועצה

  
  


