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  2011 יוני 28     : 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

  .   05�2011'   הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו)
  

 ראשו)ביו&   &שר תתקייא  05�2011 ' אני מתכבד בזה להזמי) את כבודכ& לישיבת מליאת המועצה מס

  .בבני) המועצה  00.12שעה     201107/03/

  :על סדר היו+

 .סקירה של ראש המועצה .1
 .בקשה לפיצוי עקב הנחת קו מי+ ושימוש המועצה בו –בסא+ עלי קאדרי  .2
 .ק ותאורה"רכש ערכת חפ0  40,000ס "ע 318ר "תקציב בלתי רגיל תב .3
הבקשות הועברו לועדת ההנחות לבדיקת+ (. מחיקת חובות בהתא+ להנחיות משרד הפני+ .4

 ).והמלצת+ בעניי)
 .פרוטוקולי+ של ישיבות ועדת הביקורת .5
  ח "ש 320000�ח ל"ש 250000�ר קיר תומ� חצר בית ספר אב) סינא מ.ב.הגדלת ת .6

 י מהנדס המועצה ומנהל מחלקת חינו�"הבקשה הוגשה לראש המועצה ולגזבר ע
  

  
  
  
  
 

  ,בכבוד רב
  

  מאל פטו+'ג
  ר המועצהמזכי

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

  .מנהלי המחלקות במועצה
  :הערה

בענייני+ כספיי+ יש לפנות לגזבר . או הסבר בענייני+ מקצועיי+ נא לפנות למנהל המחלקה האחראי/לכל בירור ו
   .לקבלת הסבר
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  05/2011' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס
  .בבני) המועצה  0012.שעה    201107/03/ ראשו) מיו+  

  
  :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

  ;גזבר המועצה, טו&ח עבדאלכרי& פ"רו
  ;היוע% המשפטי, ד סמואל דכואר"עו

  ;מהנדס המועצה, מר מוחמד מסרי
  

  
  :נושאי הדיו)

 .סקירה של ראש המועצה .1
 .בקשה לפיצוי עקב הנחת קו מי+ ושימוש המועצה בו –בסא+ עלי קאדרי  .2
 .ק ותאורה"רכש ערכת חפ0  40,000ס "ע 318ר "תקציב בלתי רגיל תב .3
הבקשות הועברו לועדת ההנחות לבדיקת+ . (להנחיות משרד הפני+מחיקת חובות בהתא+  .4

 ).והמלצת+ בעניי)
 .פרוטוקולי+ של ישיבות ועדת הביקורת .5
  ח "ש 320000�ח ל"ש 250000�ר קיר תומ� חצר בית ספר אב) סינא מ.ב.הגדלת ת .6

 י מהנדס המועצה ומנהל מחלקת חינו�"הבקשה הוגשה לראש המועצה ולגזבר ע
  
  
  

 :1' סעי� מס

 .סקירה של ראש המועצה

  :עמי ארגוב

מערב � בוצעו עבודות סלילת כבישי& חדשי& ופריצה לכבישי& באזור דרו&: כבישי+ .א

 .והאזור המזרחי של הכפר

הקבל) התחיל בביצוע עבודות פיתוח ובנית גדרות באזור בית העלמי) שלב : בית קברות .ב

 .'א

ות ומבוצעות עבודות התאמה השנה תתקיי& קיטנה לתלמידי& אבל הי: קייטנה לילדי+ .ג

והכנה בחצרות בתי הספר הקייטנה השנה תהיה קייטנה על גלגלי& כל יו& יוסעו 

 .המשתתפי& למקו& אחר
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י צוות בית "בבית ספר אב) סינא יתקיי& מחנה עבודה לתלמידי& שהוכ) ע: מחנה עבודה .ד

תואמה התלמידי& יבצעו עבודות במתח& בית הספר ואחרי& בהתא& לתוכנית ש, הספר

 .מראש

, המועצה התקשרה ע& קבל) לביצוע עבודות טיאוט רחובות בכפר : טיאוט כבישי+ .ה

י "יו& במכונת טיאו מכנית ושלושה ימי& ע: ימי& בשבוע שה& 4העבודה מבוצעת 

 .היו& הרחובות נראות אחרת, עובדי&

המועצה מבצעת בחופשת הקי% עבודות שיפוצי&  :היערכות לשנת הלימודי+ הבאה .ו

בהתא& לצורכי בתי הספר ובקשות , אמות להיערכות לשנת הלימודי& הבאה והת

 .המנהלי&

את , ליולי 21ליולי עד  12ל מיו& "אני יוצא לחופשה ונוסע לחו: חופשה של ראש המועצה .ז

 .מיקומי ימלא חבר המועצה מר עמיחי ב) דרור

  

 :2' סעי� מס

 .ש המועצה בובקשה לפיצוי עקב הנחת קו מי+ ושימו –בסא+ עלי קאדרי 

  :החלטה

, לפני כשנה נשרפה המטחנה של מר בסא+ עלי קאדרי שנמצאת ליד מגרש הכדורגל

תושבי המקו+ תרמו מכספ+ ועבודות ותו� זמ) קצר המבנה שופ1 והמטחנה הופעלה 

' 2בכדי שיוכל לקבל רשיו) עסק מכבי האש התנה את הדבר בהנחת קו מי+ של . מחדש

, חנה הניח קו מי+ על חשבונו ממגרש הכדורגל עד הבניי) בעל המט, לפחות עד המטחנה

מהכניסה הראשית עד  85לאחרונה המועצה בצעה עבודות גינו) באזור מול כביש 

המטחנה ולצורכי השקיה המועצה השתמשה בקו שהניח בעל המטחנה והתקנו מחשב 

  .ע+ חיבור מי+ צמוד לבני) המטחנה

ל חשבונו מבקש השתתפות המועצה היות והמועצה משתמשת בקו שהוא הניח ע

  . 0 9600 �עלות הנחת הקו עלתה בזמנו כ, בעלויות הנחת הקו

  .מהנדס המועצה בדק את העלויות והגיע אתו לפשרה בתיאו+ הנהלת המועצה 

 שרת את הצעת הפשרה כ� שהמועצה תשל+ למר בסא+ עלי קאדרימליאת המועצה מא

  .לסילוק סופי של דרישותיו מהמועצה .0 4800א "מעלות הנחת הקו ז 50%
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  :3' סעי� מס

 .ר"לתב 6' שינוי מס 0  180,000.00ס "ע 283ר "תבשינוי תקציב בלתי רגיל 

  :החלטה

תוספת של 0  2,341,520.00כבישי+ ותשתיות התקציב המאושר  – 283' ר מס"תב

ת את מליאת המועצה מאשר. 0  2,521,520.00= ר מעודכ) "כ תב"סה0  180,000.00

  .283ר "לתב 6' עדכו) מס

  

  :4' סעי� מס

הבקשות הועברו לועדת ההנחות (. מחיקת חובות בהתא+ להנחיות משרד הפני+

 ).לבדיקת+ והמלצת+ בעניי)

  :החלטה

י המליאה בקשה מועדת ההנחות לכנס ולבדוק "הנהלת המועצה ובטר+ קבלת החלטה ע

ו כל המוסמכי+ הרלוונטיי+ את הבקשות שהוגשו למועצה למחיקת חובות והא+ צורפ

ת ושהבק. והוכנו כל הבקשות בהתא+ להנחיות המקובלות ולהמלי1 בפני המליאה

חייבי+ הוכנו בתיאו+ ע+ מחלקת הגבייה והוצגו לפני י ה"שהוגשו למחיקת חובות ע

  .חברי ועדת ההנחות

עדה חברי הו, 19/06/2011,  29/05/2011,  22/05/2011: ועדת ההנחות התכנסה בימי+ 

  . 'ג', ב', ורוכזו בטבלאות המסומנות א 339בדקו את הבקשות שהוגשו בהתא+ לסעי� 

  .חברי ועדת ההנחות המליצו בפני המליאה לאשר מחיקת החובות בהתא+

חברי המליאה ולאחר דיו) ועיו) בטבלאות והמלצת ועדת ההנחות מאשרי+ מחיקת 

צה את מחיקת החובות בכדי החובות בהתא+ וממליצי+ בפני משרד הפני+ לאשר למוע

  .שהמחלקה תוכל לעדכ) את כרטיסי החייבי+ ולגבות את היתרות מה+

  

  

  :5' סעי� מס

 .פרוטוקולי+ של ישיבות ועדת הביקורת

  צור- להזמנה את פרוטוקולי& של ישיבות ועדת הביקורת
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  :עמי ארגוב

& את פעולות יש לציי) שכל הכבוד לחברי ועדת הביקורת שעושי& דברי& נהדרי& ובודקי

המועצה ועוקבי& אחרי תיקו) הליקויי& המופיעי& בדוחות הביקורת ה) של מבקר הפני& 

ועדת הביקורת היא הועדה הדינאמית , וה) של המבקר החיצוני מטע& משרד הפני&

  .במועצה

  :עמיחי ב) דרור

הא& יש התייחסות , ח האחרו) של המבקר החיצוני שאנחנו לא היינו מרוצי& ממנו"הדו

  ?של משרד הפני& לעניי)

  :עבד פטו+

  .היתה התייחסות לכל האמור וזה טופל, ח ובקשנו לתקנו בהתא&"אנחנו הערנו על הדו

  :עמי ארגוב

  .זה אותו מבקר חיצוני שמבצע את הביקורת ג& השנה

  :עמיחי ב) דרור

ונראה לי שיש לו אזה מעצור לכנס , פגש ע& מבקר הפני& אחת לחודשיי&יאני נוהג לה

  . מה תחומי&לכ

  ?הא& יש מעקב לביצוע החלטות המועצה

אני הייתי . ותוכנית העבודה שלו, ח חצי שנתי של המבקר"מציע שמ) הראוי להגיש דו

היינו מבצעי& מעקב אחרי ביצוע . ל"ר ועדת הביקורת במרכז השלטו) המקומי ומשכ"יו

  .ההחלטות

  

  :סיכו+

והעתק ח חצי שנתי "י יגיש דולאחר דיו) בי) חברי המליאה סוכ+ שהמבקר הפנימ

  . מתוכנית העבודה לחברי המליאה

   

  :6' סעי� מס

  ח "ש 320000�ח ל"ש 250000�ר קיר תומ� חצר בית ספר אב) סינא מ.ב.הגדלת ת

 י מהנדס המועצה ומנהל מחלקת חינו�"הבקשה הוגשה לראש המועצה ולגזבר ע
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  : מוחמד מסרי

הקיר הוא תומ� את חצר בית , כל אבורומיי משרד אדרי"התכנו) של העבודות בוצע ע

המקו& ש& הוא מילוי ולכ) היה צור� הבזמנת יוע% , הספר ובמיוחד המגרש המקורה 

, קרקע שיבדוק את המקו& ויבדוק את הגבהי& והעומקי& והתוכניות של הביצוע

  .כתוצאה מהבדיקה היו שינויי& בתוכניות והעלויות של הפרויקט

  :עבד פטו+

אני , ר של הקיר "ת החדשות והמלצת יוע% הקרקע יש צור� בהגדלת התבלאור המסקנו

ר המאושר "התב –מכספי ההחזר של הועדה המרחבית /  100,000.00מבקש תוספת של 

הסכו& הזה כולל כל ההוצאות /  350,000.00= ר המעודכ) "התב/  250,000.00

  ..פיקוח וביצוע וכו, תכנו) –הקשורות בפרויקט 

מהחוזה מבקש  25%ר� בהגדלת החוזה ע& הקבל) המבצע והסכו& יעלה על היות ויש צו

  .במידת הצור� 50%את אישור המליאה להגדלת היק- החוזה עד 

  :החלטה

מכספי ההחזר של 0  100,000.00ר בס� של "מליאת המועצה מאשרת את הגדלת התב .1

 .0 350,000.00ר המעודכ) יהיה  "כ של התב"הועדה המקומית לתכנו) ובניה כ� שסה

לאחר שמיעת דעתו של מהנדס המועצה ולאור השינויי+ בשטח והצור� בהעמקת  .2

 .50%והגבהת הקיר חברי המליאה מאשרי+ את הגדלת החוזה ע+ הקבל) עד 

  
  
  

  .מזכיר המועצה, מאל פטו+'ג: רש&
  
  
 
  
   

  עמי ארגוב
 ראש המועצה

  מאל פטו+'ג 
 מזכיר המועצה

  
  

  
  


