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  21/07/2010    : 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 
  זבר המועצהג, 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

  .   05�2010'   הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו*
  

ביו)   )אשר תתקיי    05�2010 '  אני מתכבד בזה להזמי* את כבודכ) לישיבת מליאת המועצה מס

  .בבני* המועצה  00.12שעה     2010/07/25_ראשו)

  :על סדר היו+

  .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 . 19127גוש  18847/תוכנית ג .2

 .סיפוח לכביש – 25חלק מחלקה  19125גוש   .3

 .בקשת מנהל מחלקת החינו� להגדלת סעיפי) בחינו� .4

  .שונות .5

  
  ,בכבוד רב

  
  מאל פטו)'ג

  המזכיר המועצ
  :העתק

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

  
  :הערה

בענייני+ כספיי+ . או הסבר בענייני+ מקצועיי+ נא לפנות למנהל המחלקה האחראי/לכל בירור ו
   .יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר
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  5/2010' פרוטוקול ישיבת המליאה מס
  12.00שעה  25/07/2010מיו+ 
  אול+ הישיבות במועצהב

  
  :נוכחי)

  .ראש המועצה, מר עמי ארגוב
  .חבר המועצה, מר עמיחי ב* דרור

  .חברת המועצה, יהודית רובי*' גב
  .חבר המועצה, מר מהנא הזימה

  .חבר המועצה, ר יס. ונונו"ד
  

  :השתתפו
  .גזבר המועצה, ח עבדאלכרי) פטו)"רו
  .היוע' המשפטי, ד סמואל דקואר"עו

  .מנהל מחלקת חינו�, רימר שרי. קאד
  .מהנדס המועצה, מר מוחמד מסרי

  
  :על סדר היו+

  .סקירה כללית של ראש המועצה .1

 .19127גוש  18847/תוכנית ג .2

 .סיפוח לכביש – 25חלק מחלקה  19125גוש  .3

 .בקשת מנהל מחלקת החינו� להגדלת סעיפי) בחינו� .4

 .משפחת קדורה 19118בגוש  54חלקה  .5
  
  

  

  :1' סעי� מס

  .לית של ראש המועצהסקירה כל

ח "ח על פעולות המועצה הממונה ובימי) הקרובי) הדו"המועצה הכינה דו :ח לתושב"דו .1

  .יופ' לתושבי)

י ועדת היגוי במסגרת תוכנית ייעול עבודת "הוכ* קוד אתי ע: קוד אתי לעובדי המועצה .2

 .החוברת בהדפסה, המועצה

קייטנת קי' לתלמידי) לראשונה מזה שלוש שני) המועצה מקיימת : קייטנת קי0 .3

, ילדי) 160 �השתתפו בקייטנה כ, י מחלקת החינו� במועצה"הקייטנה תואמה ואורגנה ע

 .הסייעות המועסקות במועצה עבדו ג) בקייטנה

ואחרי) מארגני) " סאמי עבדאלסלא)"המועצה יחד ע) בית ספר : אליפות שחמט .4

 .ת היא תחרות אזוריתהתחרו, בבית הספר 07/08/2010 �תחרות של שחמט שיתקיי) ב
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מחלקת החינו� יחד ע) בית ספר מקי. אב* סינא קיימו מחנה  :מחנה התנדבותי .5

התלמידי) בצעו עבודות לשיפור חזות בית הספר ועבודות אחרות במוסדות , התנדבותי 

 .ובפארק 

אנחנו , אנחנו קוראי) לה) נכבדי), בכפר קיי) קבוצת אנשי שקוראי) לעצמ) ועד עממי .6

 .קופה ומעלי) נושאי) כלליי) במטרה לקד) את הכפר תת) כל יושבי) א

מבלי , חולקו מגרשי) לתושבי) הזכאי)  1998 �ו 1996בשני) : כבישי+ באזור המגרשי+ .7

משרד הבינוי השיכו* ומינהל מקרקעי ישראל לא בצעו עבודות , לגבות היטלי פיתוח

, והניחה קוי מי) וביוב, בזמנו המועצה בצעה פריצה לחלקת מהכבישי), פיתוח לכבישי)

התקיימו כמה ישיבות ע) משרד הבינוי , התושבי) מאז סובלי). ומצעי) לצורת דר�

והשיכו* שהוא אחראי על פיתו האזור וסוכ) לזרז עניי* התכנו* לשכונות המאוכלסות 

 .ולפי הבטחת) עד חודש ספטמבר ייער� מכרז

בודות פיתוח והיערכות לפתיחת ע: בתקופה האחרונה ובמסגרות שונות: מכרזי+ שוני+ .8

השכרת מכונות צילו) למועצה : המועצה פרסמה מכרזי) לקבלת הצעות , שנת הלימודי)

שירותי , שירותי ניקיו* למוסדות חינו�, השכרת מבני) למזנוני) בבתי הספר, ומוסדותיה

יחידות גני ילדי) באזור  3בנית , הסעות תלמידי) בחינו�, מלווי) בהסעות תלמידי)

 .ציוד משרדי למועצה ומסדותיה, )ספריה ציבורית(כותר פיס , ריפוד כבישי), הצפוני

אחראי על בינוי במשרד  –נערכה בשבוע שעבר ישיבה ע) מר יגאל צרפתי  :משרד החינו� .9

בבית ספר ' שלב ד, החינו� לקידו) שלבי בניה בבית הספר לפי הפרוגרמה המאושרת

 .רביעי ואחרי בית ספר יסודי, "אלרסאלה"' מקי. ב

צ "חלק יבוצע יחד ע) מע: הוכנה תוכנית רעיונית לשיפו הכניסה לכפר :כביש כניסה .10

 ..שיפו' המדרכה ונטיעת עצי נוי וכו: וחלק יבוצע על ידי המועצה,  85מקביל לכביש 

  

  :2' סעי� מס

  19127גוש  18847/תוכנית ג

  :מוחמד מסרי

, לכיוו* דרו) 19127בגוש   11243/ה גהוכנה תוכנית להרחבת התוכנית המאושרת שמספר

יתרה מזו ג) בעלי חלקות פרטיות יזמו תוכניות בכדי לעשות , התוכנית הכללית נפלה 

  .לגיטימציה לבנייני) קיימי) אבל הועדה המחוזית לא אישרה את התוכניות
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' בעזרת המהנדס יחיא אסמאעיל הכינו תוכנית חדשה שקבלה מס 42הבעלי) של חלקה 

התוכנית עברה בדיקה בועדה המחוזית לתכנו* ובניה והוכרזה ,  18847/מחוזית גבועדה ה

אחד הדברי) החסרי) הוא פרוטוקול מליאת המועצה . כתוכנית שאינה עומדת בתנאי ס.

  .הרשות המקומית כי המועצה יוזמת התוכנית

תוכנית שמוגשת ביוזמת הרשות המקומית אינה מחייבת אישור וחתימת בעלי החלקות 

. אבל יז) פרטי מחוייב בהסכמת וחתימת כל בעלי החלקות, הנכללות בתחו) התוכנית

  .במצבו של בעל הבית קשה לו להחתי) את כל הבעלי)

  :ר יוס. ונונו"ד

בעל הקרקע הוא יהיה היוז) ומועצה תסייע לו מול , המועצה לא צריכה להיות צד לעניי*

  .הועדות לתכנו* בכל הקשור לאישור התוכנית

  .לא יתכ* שכל תושב ישי) את המועצה במצב נתו* והמועצה תהיה אחראית על הדבר

  :מהנא הזימה

במידה וגורמי) , בכדי לשנות בתוכנית מסויימת צרי� לבדוק את ההשפעות על הקיי)

  .לפי התוכנית משני) חלק מחלקה ממגורי) לכביש, לשינוי מישהו צרי� לש) עבור שיפוי

  .ת לתכנ* ג) משהו ציבוריכמו כ* צרי� בתו� התוכני

  :החלטה

ש+ היוז+ בתוכנית ישונה מש+ , המועצה מעודדת את כל הרחבת תוכנית מתאר

המועצה תעזור בכל הדברי+ שתוכל לעזור בה+ . המועצה לש+ הנהני+ מהתוכנית

  .ותסייע בידי הנהני+ בועדות התכנו) השונות

  

  

  :3' סעי� מס

  .סיפוח לכביש – 25חלק מחלקה  19125גוש 

  :מוחמד מסרי

י הבעלי) "חולקה ע 19125בגוש  25חלקה ,  19125לפני אישור תוכנית ההרחבה בגוש 

בזמנו המועצה הניחה קווי מי) וקווי ביוב בכדי לחבר את בעלי , וזכות מעבר, למגרשי)

  .המבני) לרשת המי) והביוב 
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 208' יש מסר הצמודי) לכב"מ 170 �ע) הרחבת תוכנית המתאר ואישורה נשאר קטע של כ

. 'מ 3 �רצועה ברוחב כ, שבעלות מר עבדאלרחי) אסמאעיל שמפרידי) בי* המגרשי) לכביש 

  .ברצועה הזו קיימי) היו) קוי הביוב ומי)

בעל החלק בחלקה פנה למועצה בכדי לספח את הרצועה לכביש ובכ� הכביש יורחב ותהייה 

  . גישה בי* הכבש לבעלי המגרשי)

נהיה חייבי) להעתיק את כל התשתיות לכביש , פח לכביש במידה והחלק הזה לא יסו

  .דבר שיעלה למועצה בסכומי) רבי), המאושר

  :החלטה

המועצה מבקשת לקד+ את התוכנית לרבות לפתור את ,לאחר דיו) בי) חברי המליאה

ח חלק המועצה "בהסכמה וע 197' וכ) הרשאה לסגור עניי) ס, בעיית תפיסת החזקה

  ,) ובניהבועדה במקומית לתכנו

  ,197' לפי ס הפיצויהמועצה מסכימה ששמאי יקבע את גובה 

כאשר התשלו+ , על הסכ+ שקובע את גובה הפיצוי לפי קביעת השמאי תחתו+המועצה 

  ,רק לאחר כניסת התכנית לתוק�

חזקה בקרקע בלא תשלו+ נוס� בהסכ+ יירש+ ג+ שלרשות המקומית תהא זכות לתפוס 

  . 5+7+19' � ופרסו+ הודעות הפקעה לפי סע לתוק"מיד לאחר כניסת התב

  .מפרסמי+ ותופסי+ חזקה, משלמי+ � לאחר שהתוכנית תהיי בתוק� 

  .מה שמשול+ יורד מחלקה של המועצה בועדה המקומית

  

 :4' סעי� מס

 .בקשת מנהל מחלקת החינו� להגדלת סעיפי+ בחינו�

  :שרי� קאדרי

פתיחת שנת הלימודי) סגרת ההיערכות לרבות בתקופה זו במהיות ויש צור� בביצוע עבודות 

  .וצרי� לבצע כל מיני עבודות חיוניות מבקש הגדלה בסעיפי החינו�

בתקציב החינו� מה) שולמו הוצאות 1 ו* ימל 2.6 � לאחרונה נתקבל ממשרד החינו� כ

  .1מליו*  � הקשורות בחינו� ונשאר יתרה כ

, לחצר הדרומית לתמיכה במדרו*� מבבית ספר מקי. אב* סינא יש צור� דחו. בבנית קיר תו

  .דבר המהווה סכנה על אוכלסיית התלמידי)
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  :עבדאלכרי+ פטו+

הסכו) שהועבר לקופת המועצה הוא סכו) שמשרד החינו� היה חייב למועצה מהתחשבנות 

: מחשבו* המוניציפאלי הועברו כספי) לחשבו* החינו� לכיסוי הוצאות של החינו�. קודמת

לאחרונה חתמנו על הזמנות לביצוע עבודות , ותשלומי) אחרי), הבראה, הסעות+ ל "שכ

  .לכ* הכספי) שהועברו ה) לא כספי) עודפי). 1חצי מליו*  �ורכישות לחינו� בכ

דבר שאפשר לבצעו מתקציב הפיתוח ולא , מדובר כא* על בנית קיר תומ� בבית ספר אב* סינא

  .הרגיל

  : סוכ+

ויות ויעבירה לגזבר המועצה ולבדוק אפשרות מנהל מחלקת החינו� יכי) תוכנית כולל על

סוכ+ שבנית הקיר התומ� תתוקצב , הקצאת תקציב מתקציב הפיתוח לביצוע העבודות

  . מתקציב הפיתוח

  

  :5' סעי� מס

 .משפחת קדורה 19118בגוש  54חלקה 

  :מוחמד מסרי

 54 חלקה . 16238/ג' תווכנית מסמערבי  �המועצה הכינה תוכנית הרחבה באזור הצפוני

החלק של המנהל , היתה מחולקת בי* מינהל מקרקעי ישראל ומשפחת קדורה 19118בגוש 

משפחת קדורה בנו שני בנייני) בחלק של המנהל שסומ* לאחר מכ* , סומ* כשטח ציבורי

היו) קיימת חלוקה אחרת לפי הסכ) חלוקה בי* משפחת קדורה והמינהל . שטח ציבורי

החלק המסמו* כשטח ציבורי ובנוי בו שתי דירות , דמבקשי) לערו� תוכנית שינוי ייעו

יש , מגורי) יהווה שטח למגורי) וחלק הדרומי מערבי של החלקה יהווה שטח ציבורי

  .קיימי) קברי) ובני* של קבר שיחומי מערבי רלציי* שבטח הד

  

  :החלטה

 19118בגוש  54בחלקה  16238/המליאה מאשרת עריכת תוכנית שינוי ייעוד לתוכנית ג

  .בהתא+ לחלוקה החדשה ע+ המינהל וייעוד החלק של המינהל לשטחי+ ציבוריי+
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  :עמיחי ב) דרור

אנו חברי המועצה הממונה מחזקי) את דרכו של היוע' המשפטי למרות כל האיומי) והלחצי)  .1

  .המופעלי) עליו

) באחת הישיבות הבאות מבקשי) ממהנדס המועצה להציג מפת צרכי) לשטחי) שיש לפתור בה .2

  .להקדי) תרופה למכה, בעיות ולא לחכות בכדי להגרר אחרי הבעיות והתושבי)

י הנוהל התקי* שייצא מידע כלשהו לפני קבלת החלטה על ידי הגורמי) "לא מקובל עפ .3

  .הדלפת מידע לאחרי) יגרו) לתסבוכות ובעיות, ועדה או מליאה, המוסמכי)

  .זה דבר לא אתי ולא מנומס, *מבקש לא להגיש ארוחה לחברי המליאה תו� מער� הדיו .4

  
  
  
  

 
  

  מזכיר המועצה, מאל פטו+'ג: רש)
  
  
  
  
  
  
   

  עמי ארגוב
 ראש המועצה

  מאל פטו+'ג 
 מזכיר המועצה

  
  

  


