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  2011 ספטמבר 25     : 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, ו+ח עבדאלכרי+ פט"רולכבוד 
  .היוע& המשפטי למועצה, ד סמואל דכואר"עולכבוד 
  חשב מלווה, אליה'מנסור גמר לכבוד 
  מבקר פני', ד חוסני מטר"עולכבוד 

  
  ,שלו+ רב

  .   07�2011'   הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו(
  

 ראשו)ביו'   'אשר תתקיי  07�2011 ' אני מתכבד בזה להזמי( את כבודכ' לישיבת מליאת המועצה מס

  .בבני( המועצה  00.12שעה     201110/02/

  :על סדר היו+

 .סקירה של ראש המועצה .1

 ;2/2011' ח הרבעוני מס"ודיו) בדו ;2011אישור שינוי בתקציב המועצה לשנת  .2

 ;רי+ ע+ גרעונות או עודפי+ סופיי+"לא פעילי+ ותב, רי+"אישור סגירת תב .3

אישור תקציב בלתי רגיל לבנית אול+ ספורט  ליד  WINNERמות מטוטו קר) רובד אימו) נוער אול .4
 .אול+ בינוני, בית ספר מקי� חדש

 ;19125תוכנית שינוי ייעוד בגוש  .5

 ;מכרזי+ בדבר משרות פנויות במועצהנציגי ציבור בועדת בחינה ל .6

 .פתיחת חשבו) עזר ייעודי בדקסיה בגי) ספרייה ציבורית .7

 

 

  

        שנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגמאחל לכולכם שנה טובה מאחל לכולכם שנה טובה מאחל לכולכם שנה טובה מאחל לכולכם שנה טובה 
  
  
 

  ,בכבוד רב
  

  מאל פטו+'ג
  מזכיר המועצה

  :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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  07/2011' ישיבת מליאת המועצה מספרוטוקול 
  .בבני) המועצה  12.00שעה    201110/02/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
  .בר המועצה הממונהח, מר מהנא הזימה

  
  :השתתפו

  ;גזבר המועצה, ח עבדאלכרי' פטו'"רו
  ;מהנדס המועצה, מר מוחמד מסרי

  
מר , ד אניס קיי'"עו – נכחו בדיו)" אל הודא "בעת קיו+ הישיבה נכבדי+ מהעמותה 

  'מר יחיא אסמאעיל ואח, מאל סעיד'מר ג, עבדאלרחי' אסמאעיל
  

  :נושאי הדיו)

 .סקירה של ראש המועצה .1

 ;2ח רבעוני "ודיו) בדו, 2011ר שינוי בתקציב המועצה לשנת ישוא .2

 ;או עודפי+ סופיי+ תגירעונורי+ ע+ "לא פעילי+ ותב, רי+"אישור סגירת תב .3

אול+  תלבנייאישור תקציב בלתי רגיל  WINNERקר) רובד אימו) נוער אולמות מטוטו  .4
 .אול+ בינוני, ספורט  ליד בית ספר מקי� חדש

 ;19125יעוד בגוש תוכנית שינוי י .5

 ;נציגי ציבור בועדת בחינה למכרזי+ בדבר משרות פנויות במועצה .6

 .פתיחת חשבו) עזר ייעודי בדקסיה בגי) ספרייה ציבורית .7

  
  
  :1' סעי� מס

  סקירה של ראש המועצה

ח "י רו"ח הוכ( ע"הדו: ח חיצוני מטע+ משרד הפני+"ח כספי מבוקר של רו"דו  .א

שרד הפני' לאחר שאס- את כל הנתוני' מהמועצה חיצוני מטע' אג- הביקורת של מ

ח יוגש על ידו למשרד "הדו, והתייחסות לכל בקשותיו והערותיו וההארות שציי(

 .הפני' ולאחר אישורו במשרד הפני' יועבר אלינו לבדיקה

 : י תושבי'"נתקבלו במועצה שני צוי מניעה שהוגשו ע :צווי מניעה  .ב

ע( שהמועצה פרצה כביש לא לפי המקובל ללא ני שטו'י מר מוחמד יוס- עבדאג"ע. 1

, בדיו( בבית המשפט הצו בוטל והתביעה נדחית, ולא במקומו לפי טענותיו, היתר

י חוק בהתא' לדרישות ובתיאו' מלא ע' הועדה המקומית לפי "המועצה פעלה עפ

  . התוכניות המאושרות
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בי( הבעלי'  יש הסכ': ד חאלד חשא( בכניי( הדר� במאגר המי' החדש"י עו"ע. 2

המועצה לא צד בבעיות בי( השכני' לבי( חלק' של , והמועצה �ביצוע העבודות

  .י בית המשפט"הצו נדחה ע, שא('משפחת ח

, יש לציי( שעד היו' כל צוי המניעה שהוצאו נגד המועצה לביצוע עבודות בוטלו

י' י חוק ובהתא' לתוכניות המאושרות ולאחר נקיטה בכל ההליכ"המועצה פועלת עפ

מחלקת ההנדסה . הדרושי' כחוק א' זה תהלי� של הפקעות או הוצאת היתרי'

ומגיע למהנדס המועצה תודה על מעשיו , במועצה פועלת ומכינה כל הדרוש בהתא'

  .בהקשר זה

מחשב  200 �נחת' הסכ' בי( העמותה למועצה לחלוקת כ: פרויקט מחשב לכל ילד  .ג

בשנה , א' לקריטריוני' הקבועי'בהת" מחשב לכל ילד"לילדי' במסגרת פרויקט 

יש , י משרד ראש הממשלה"הפרויקט יממו( ע. הבאה תהיה המשכיות לדבר

' הילדי' הזכאי' ה' בגילאי כתב ב. השתתפות המועצה וההורי' בסכומי' סמליי'

בתי הספר מעבירי' את הרשימות . ב תושבי המקו'"בחינו� המיוחד עד י' , עד ח

תוק' ועדה מיוחדת , ק המצב הסוציאלי של הילדי'מחלקת הרווחה תבדו, למועצה

לבדיקת עמידת הילדי' בקריטריוני' הקבועי' והרשימה של הזכאי' תוועבר 

 .מהשמות ובודקי' אות' שנית 40% �העמותה בוחרת באופ( אקראי ב, לעמותה

המועצה חתמה חוזה ע' קבל(  :'ה+ ' ס מקי� אלרסאלה שלב ד"המש� בניה בביה  .ד

' משרד החינו� בשלב זה ממ( את בנית שלב ד, עבודות בניה בבית הספרזכיי( לביצוע 

בכדי לא לעכב ראתה ' , במידה ומתחילי' בשלב ד' ויש הבטחה למימו( שלב ה

הקבל( בשלבי התארגנות , המועצה מ( הנכו( לחתו' ע' הקבל( על שני השלבי'

 .לכניסה לשטח והתחלת העבודה

מ ע' נציגי משרד הבינוי והשיכו( "יהול מולאחר פגישות רבות ונ :אזור המגרשי+  .ה

משרד התחבורה , ומשרד התחבורה בעניי( השלמת עבודות הפיתוח באזור המגרשי' 

לביצוע עבודות ההנגשה לאזור בכביש גישה / מליו(  4.5 � סכו' של כ' אשר בשלב א

ורס י משרד הבינוי והשיכו( ובקרוב יפ"התכנו( הוכ( ע, עד הפארק ' מבית ספר יסודי ג

הכספי' שיועדו ממשרד הבינוי והשיכו( לכביש זה . מכרז להתקשרות ע' קבל( זוכה 

מחוז הצפו( הגיש בקשה לשר בכדי , יועברו לטובת פיתוח כבישי' בתו� השכונה

 .יש לציי( כי מנהל המחוז מר עוזי שמיר עזר רבות בעניי(. לאשר

רסמו מכרז לחוקת משרד הבינוי והשיכו( בתיאו' ע' מינהל מקרקעי ישראל יפ

 .המכרז מוכ( ובכל רגע יפורס', מגרשי' בנח-

המועצה ובשיתו- ע' הועדה המרחבית יזמו תוכניות מפורטות : תוכניות מפורטות  .ו

אזור מזרחי ואזור , אזור הצפוני מזרחי: להרחבת תוכנית המתאר באזורי' שוני' 
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ית וחלק עדיי( רוב התוכניות מופקדות בועדה המחוז. אזור מערבי, מזרחי דרומי

 . בטיפול הועדה המרחבית

/ מליו(  2.3ס "קבלנו מענק ועדות ממונות ע 2011בשנת  :מענק לועדות הממונות  .ז

 –היו' מכיני' תוכניות לביצוע העבודות . יוקצה לעבודות פיתוח ברובוהמענק , בער�

פריצת כבישי' חדשי' באזור , "באלוע"בתוכנית השנה ביצוע קו ניקוז באזור אל

תיקוני' , השלמת עבודות אספלט בחלק מהכבישי', אלבאלוע וחקל אל עאמוד

 .ובהתא' לתקציב, ואחרי' הכל לפי סדר עדיפיות שנקבע מראש

הקבל( לא מבצע , היה לנו צו מניעה שהשכני' בקשו הצו נדחה :מאגר המי+  .ח

צרי� לערב את התאגיד , והעבודות מתעקבות, עבודות בצורה המשביעה את הרצו(ה

ונקיטה בהליכי' נגד הקבל( לרבות חילוט הערבות הבנקאית או , לזירוז הביצועי

 . שקילת הכנסת קבל( אחר

 2012המועצה תאשר את הצעת התקציב לשנת , כפי שנהוג בכל שנה : הצעת תקציב   .ט

ז להכנת הצעת התקציב בשיתו- "סוכ' על לו, הנהלהבישיבת ה, 2011עד דצמבר 

 .המחלקות במועצה והגזבר עד אישורה במליאת המועצה

  

  :2' סעי� מס

  ;20112/ח הרבעוני "ודיו) בדו 2011אישור שינוי בתקציב המועצה לשנת 

  

  :עבד פטו+

 קבלנו, נבעה בעיקר משינויי' במענק האיזו(  2011ההצעה לשינוי הצעת התקציב לשנת 

משרד / אל-  850 �מהמענק המותנה כ 50%שוחרר לנו / אל-  2.158תוספת למענק של 

מפעל המי' עבר , עדכנו את תקציב ההכנסות, /מליו(  1 �החינו� הכירו לנו בהפרשי' כ

  . לתאגיד ולכ( היה צור� בעדכו( ההכנסות מהמי' לסכומי' ריאליי'

מענק , ברווחה, ספנו בהכנסות החינו� הו, הוספנו לפעולות כלליות, היתה עלייה בהכנסות

  .מהמענק הכללי 15%המותנה עלה בגלל העליה במענק הכללי כי המענק המותנה הוא 

  /אל-  46,841: כ ההכנסות לאחר העדכו( יהיו "סה

  ./אל-  46,841: כ ההוצאות לאחר העדכו( יהיו "סה

לאחר שנקבל , ו לזהבשוט- ואנחנו הגענ 65%בעני( הגבייה מבקשי' מהמועצה גבייה של 

  .ח המבוקר נעביר למשרד הפני' לשחרור יתרת המענק המותנה"את הדו

  ./אל-  826סיימנו בעוד- של , ח הרבעוני לרבעו( שני שחולק לכ'"י הנתוני' של הדו"עפ

בתקציב הרגיל גרעו( מצטבר :  עומד על  2011לשנת  2' הגרעו( המצטבר עד רבעו( מס

קבלנו הלוואות ומענקי'  .1אל�  3,573בתקציב הבלתי רגיל  גרעו( מצטבר ,1אל�  1,060

   .1אל�  4,633מצטבר עומד היו+ על הגרעו) הכ "סה. לתוכנית ההבראה
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  :החלטה

חברי המליאה ולאחר דיו) בעדכו) הצעת התקציב וקבלת הסבר מפורט מהגזבר לגבי   .א

 .2011מאשרי+ את עדכו) הצעת התקציב לשנת , השינויי+ שחלו

מברכי+ על העשייה המבוצעת במועצה , ח הרבעוני "ליאה ולאחר עיו) בדוחברי המ  .ב

הסתיי+  2' רבעו) מס. והשמירה על תקציב מאוז) והניהול התקי) במחלקות המועצה

 . בעוד� תקציבי

  

  : 3' סעי� מס

 ;רי+ ע+ גרעונות או עודפי+ סופיי+"לא פעילי+ ותב, רי+"אישור סגירת תב

  

  :החלטה

רי+ לא "חר קבלת הסבר מגזבר המועצה מאשרי+ את סגירת תבמליאת המועצה ולא

  :רי+ ע+ גרעונות או עודפי+ סופיי+ לפי הפירוט הבא"פעילי+ ותב

' מס
  'סד

ר "תב
  'מס

  )גרעו)(עוד�   תקציב  ש+ הפרויקט

  2,048.00  75,000.00  יעו& ארגוני  1.267

  4,084.00  19,000.00  אופק חדש  2.269

  )1,853.00(  100,000.00  תכנו( ופיקוח תשתיות  3.278

  ======  100,000.00  כבישי' שכונות ותיקות  4.297

  ======  450,000.00  הלוואות לכיסוי גרעונות  5.302

  ======  400,000.00  הלוואות לכיסוי גרעונות  308   .6

  ======  500,000.00  הלוואות לכיסוי גרעונות  306   .7

  3.00  88,200.00  'ס ג"ציוד  וריהוט בי  303   .8

  
  

 :4' מס סעי�

אישור תקציב בלתי רגיל לבנית אול+  WINNERקר) רובד אימו) נוער אולמות מטוטו 

 .אול+ בינוני, ספורט  ליד בית ספר מקי� חדש

  

  :עמי ארגוב

אשרו לנח- בנית אול' "  2020מתקני' "הטוטו בתוכנית האסטרטגית שלו לעשור הקרוב 

הטוטו מתקצב  / מליו(  6.9 �ט  כעלות הפרויק, ספורט בינוני ליד בית ספר מקי- חדש

שני'  3חלקה של המועצה יתוקצב במש� . והיתרה ממקורות המועצה/ מליו(  4.7

יש . ההחזרי' מהועדה המרחבית ואחרי', תקציבי פיתוח מיוחדי' –ממקורות שוני' 
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לציי( שבישיבת התיאו' ע' איש הקשר של הטוטו הודיע לנו כי אנחנו הרשות הראשונה 

  .שהחלה בפרויקט) ערביות ויהודיות ( בכל האזור

  

  : החלטה

מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל מהטוטו במסגרת קר) רובד אימו) 

1   6,950,430.00ס "ע. לבנית אול+ בינוני ליד בית ספר מקי� חדש, אולמות  –נוער 

  . 1  4,673,640.00סכו+ ההקצבה של הטוטו 

  

 :5' סעי� מס

 ;19125עוד בגוש תוכנית שינוי יי

  

  :מוחמד מסרי

בעל המגרש תר' את המגרש לטובת מטרות ציבוריות  39/1מגרש  19125בגוש  39חלקה 

י התכנו( שתי הקומות הראשונות "עפ, העמותה מתכננת לבנות מרכז תרבות, לעמותה

לצור� קבלת היתר בניה . קומה שלישית מגורי', יהיו מבני ציבור לטובת העמותה

. ר� בהכנת תוכנית שינוי כי המגרש היו' לפי התוכנית המאושרת מגורי'בהתא' יש צו

  .מבקשי' שהמועצה תהיה היוזמת לתוכנית השינוי

  

  : החלטה

המועצה , וקבלת הסבר ממהנדס המועצה, לאחר הדיו) בי) חברי המליאה הנוכחי+

) יישר כח(מברכת על היוזמה והתרומה של מר עבדאלרחי+ אסמאעיל לטובת הציבור 

  .וצעד מבור�

  .המליאה מאשרת את ייזו+ התוכנית של שינוי הייעוד ממגורי+ למשולב

  י המועצה"העמותה תמסור לידי המועצה כתב שיפוי כללי בהתא+ לנוהל המקובל ע

  

  :6' סעי� מס

  נציגי ציבור בועדת בחינה למכרזי+ בדבר משרות פנויות במועצה

  

  :החלטה

ד הפני+ יש צור� בבחירת נציגי ציבור לועדות י הנוהל החדש של אג� כח אד+ במשר"עפ

הבחינה למילוי משרות פנויות במועצה שה+ מהתחו+ או בעלי ידע בתחו+ של המשרה 

  .צרי� שיהי למועצה מאגר של נציגי ציבור מתחומי+ שוני+. הפנויה
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כל מועמד , חברי המליאה מסמיכי+ את ראש המועצה לבחירת נציגי ציבור בהתא+

  .הדרוש אשר יועבר לאישור משרד הפני+ ימלא את הטופס

  
  

  :7' סעי� מס
  פתיחת חשבו) עזר ייעודי בדקסיה בגי) ספרייה ציבורית

  
  

  : החלטה
מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבו) עזר ייעודי בדקסיה לצור� ניהול והעברת כספי 

  .בנית הספרייה הציבורית

, והחשב המלווהגזבר המועצה , ראש המועצה: מורשה החתימה בחשבו) הינ+

חתימותיה+ של שלושת מורשה החתימה בצירו� חותמת המועצה תחייב את המועצה 

  .בכל עניי) כספי

   
  
  
  
  
  
  

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

  עמי ארגוב
 ראש המועצה

  מאל פטו+'ג 
 מזכיר המועצה

  
  


