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  13/11/2011: 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 
  המועצהגזבר , 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

  2011/9' מסהזמנה לישיבת מליאת המועצה : הנדו(
  

ראשו& ו'  בי 'אשר תתקיי    2011/9 '  אני מתכבד בזה להזמי( את כבודכ' לישיבת מליאת המועצה מס
  .בבני( המועצה  30.12שעה     2011/11/20_
  

  :על סדר היו*

 ,סקירה כללית של ראש המועצה .1

  ח ביקורת"דו .2

 .ח"אש 200ס "ע 2011שיפו& מגרשי' תוכנית העבודה  –תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכו(  .3

 ,השקעותועדת  מינוי  .4

בנוהל תמיכות  6סעי-  4/2006' ל מס"חוזר מנכ –ועדת מקצועית לבחינת בקשות תמיכה  .5
 .במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות

 
  

  ,בכבוד רב
  

  מאל פטו''ג
  מזכיר המועצה

  
  :העתק

  נצרת –משרד הפני' , קצי( המוחוז, רקאד טאפש מר
  

  :הערה
בענייני* כספיי* . או הסבר בענייני* מקצועיי* נא לפנות למנהל המחלקה האחראי/לכל בירור ו
   .ת לגזבר לקבלת הסבריש לפנו
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  9/2011' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס
  .בבני& המועצה  30.12שעה    2011/11/20 ראשו& מיו*  

  
  :נוכחי*

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

  חברת המועצה הממונה, יהודית רובי(' גב
  מונהחבר המועצה המ, ר יוס- ונונו"ד

  חבר המועצה הממונה, מר מהנא הזימה
  

  :השתתפו
  גזבר המועצה, ח עבדאלכרי' פטו'"רו
  היוע& המשפטי, ד סמואל דכואר"עו

  .חשב מלווה, אליה'מר מנסור ג
  .מהנדס המועצה, מר מוחמד מסרי

  מבקר פני', ד חוסני מטר"עו
  

  
  :נושאי הדיו&

 ,סקירה כללית של ראש המועצה .1

  ח ביקורת"דו .2

שיפו& מגרשי' תוכנית העבודה  –לתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכו( תקציב ב .3
 .ח"אש 200ס "ע 2011

 ,מינוי ועדת  השקעות .4

בנוהל  6סעי-  4/2006' ל מס"חוזר מנכ –ועדת מקצועית לבחינת בקשות תמיכה  .5
 .תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות

  
  :עמיחי ב( דרור

  :חות הביקורת"שיבה מיוחדת בענייני דואני מבקש כהצעה לסדר היו' לי

 ;ח המבקר החיצוני"דיו( בדו .1

 ;ל"ח הנ"תגובת המועצה לדו .2

 ;ח"והתייחסות ראש המועצה לדו, 2010ח המבקר הפנימי לשנת "דיו( בדו .3

 ;2011ח המבקר הפנימי חצי שנתי "דו .4

 ;מעקב ביצוע החלטות המועצה .5

 ;2012הצעות ועדת הביקורת לשנת  .6
  .ת החומר הדרוש לחברי המליאהמבקר הפני' יכי( א

  
  :סיכו*

  .תתקיי* ישיבה במועצה לדיו& בנושאי* לעיל 12.00שעה  04/12/2011סוכ* כי ביו* 
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  :1' סעי
 מס

  .סקירה כללית של ראש המועצה

  

  :עמי ארגוב

צ במטרה להקדי' את "כמה תושבי' עתרו לבג: צ"עתירה של חלק מתושבי הכפר לבג  .א

ולפי המידע , 2011צ בסו- חודש אוקטובר "יו( מקדמי בבגי' דיהתק, הבחירות בנח-

עמדת משרד הפני' היתה כי הבחירות . שקבלנו העותרי' משכו את העתירה שלה'

ממונות יתקיימו במועד' ע' שאר הרשויות /י ועדות קרואות"לרשויות שמנוהלות היו' ע

 .2013א בשנת "באר& ז

מגרשי' בכל מגרש אפשר לבנות עד  10פורס' מכרז לחלוקת : ת�יחלוקת מגרשי* בנה ב  .ב

י "המחירי' שהזוכה ישל' ה' עבור עבודות פיתוח שבוצעו או שיבוצעו ע, יחידות דיור 4

היו דיבורי' ומפניות לכל . ומחיר הקרקע למינהל מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכו(

ולא  הגורמי' הרלוונטיי' במשרד הבינוי והשיכו( והמינהל שהמחירי' יהיו קבועי'

כנראה עדיי( אי( החלטה ולכ( המכרז יהיה , למרבה במחיר והחלוקה תהיה לפי הגרלה

 .לפי המרבה במחיר מעבר למחיר המינימו' שנקבע

למגרשי' אלה עדיי( לא בוצעו עבודות : 1998 �כבישי* בשכונת המגרשי* שחולקו ב  .ג

רד הבינוי בסיכומי' ע' מש, האנשי' גרי' במצב קשה ללא כבישי' מוסדרי', פיתוח

הצלחנו ע' משרד , כונהשלוהשיכו( היה תקציב לטובת פיתוח הכבישי' המובילי'  

התחבורה ובעזרת מנהל המחוז במשרד הבינוי והשיכו( לקבל הקצבה ממשרד התחבורה 

בס� של ' שלב א, ועד הפארק' לכביש הגישה לאזור המגרשי' מבית ספר יסודי ג' לשלב א

של / מליו(  1.5 �התקציב של כ. י משרד התחבורה"המימו( והביצוע ע ,/מליו(  4.5 �כ

י המשרד הראשי "משרד הבינוי והשיכו( שהיה מיועד לכביש זה עדיי( לא אושר ע

 .בעניי( זה נשלח מכתב לעוזר השר ולתא' ישיבה את' לדיו( בעניי(. בירושלי'

בנות אול' ספורט בינוני כידוע לכ' הטוטו ווינר תקצב למועצה ל: אול* ספורט בינוני  .ד

המועצה , יתקיי' סיור קבלני' 23/111/2011ביו' , ליד בית ספר מקי- אלרסאלה

 .התקשרה ע' החברה למשק וכלכלה לביצוע הפרויקט

מתקציבי הפיתוח של המועצה והמענק של הועדות הממונות : פיתוח כבישי* וניקוז  .ה

המתכנ( ובתיאו' , בודות ניקוז המועצה פרסמה מכרז לביצוע עבודות פיתוח בכבישי' וע

 .תיק למכרז בהתא'ע' המועצה הכי( 

' , לביצוע עבודות פיתוח שלב אהקבל( שהמועצה התקשרה אתו : בית העלמי& החדש  .ו

דתית מנכבדי הכפר שמלווה ומקדמת את קיימת ועדה , הקבל( בצע בנית קיר תומ�

הוזמנו , בטיב הנדרש לטענת'  הקיר שנבנה לא נבנה בהתא' לתוכניות ולא, הפרויקט
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' קבלת הבדיקות תתקיי' ישיבה ע' כל הגורמי' ע ,י המועצה לבדיקתו"בדיקות לקיר ע

 .אחרי בדיקת המתכנ( לתוצאות הבדיקות

נבדקו הרשימות שנתקבלו מבתי , התקיימו ישיבות של ועדת ההיגוי: מחשב לכל ילד  .ז

המחשב הוא . דיפות שניהשמות בע 50 �ו, תלמידי' הזכאי' 200 � נקבעו שמות ה, הספר 

 .ברשימות היו שמות אחי' שרק אחד אושר, בית אב אחד לפי 

ש "סכמנו ע' היועמ, מאז מינוי המועצה מדברי' על הבעיות המחלקה: מחלקת הגבייה  .ח

 .ובעזרתו לסדר את כל הנכסי' ותיקי הגבייה הרשומי' במחלקה

הועדה , שי במועצה י היחידה לחיוב אי"שני' בוצעה בדיקה ע 6 �לפני כ: חיוב אישי  .ט

יחזיר לשעבר ראש המועצה , שלחה לאחרונה מכתב למועצה כי הוחלט שמר עומר מטר

. ועל המועצה לפעול לגביית הכס-. במסגרת חיוב אישי/ אל-  70לקופת המועצה 

 .ש  יבדוק את הדברי' וימלי& למועצה על דר� גביית הכס- כאמור"היועמ

 

  :2' סעי
 מס

   ח ביקורת"דו

  .ידחה לישיבה הבאה לפי בקשת חברי המועצההדיו& : סיכו*

  

 :3' סעי
 מס

שיפו1 מגרשי* תוכנית העבודה  –תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכו& 

 .ח"אש 200ס "ע 2011

  

  :החלטה

חברי המליאה מאשרי* את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכו& 

  .ח"אש 200ס "ע 2011לשיפו1 מגרשי* בהתא* לתוכנית העבודה 

  

  :4' סעי
 מס

 ,מינוי ועדת  השקעות

  

  :החלטה

לעבודות שבוצעו וקיימי* קרנות שצרי� לשחרר , היה לנו קר& לעבודות פיתוח

חברי המליאה , את הכספי* לצור� כ� יש למנות ועדה מיוחדת להשקעות

ר "ר המועצה מר עמי ארגוב יו"* כי הועדה תורכב מיוירולאחר דיו& מאש

חשב  –אליה 'מר מנסור ג, המועצה  גזבר –עבד פטו* ח "הועדה וחבריה רו

  .היוע1 המשפטי –ד סמואל דכואר "המלווה ועו
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  :5' סעי
 מס

בנוהל  6סעי
  4/2006' ל מס"חוזר מנכ –ועדת מקצועית לבחינת בקשות תמיכה 

 .תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות

  :החלטה

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי ) 3(סעי
  4/2006' ל משרד הפני* מס"בחוזר מנכ

הרשויות  בנוהל בקשות לתמיכה שיוגשו לרשות יידונו בועדה מקצועית לבחינת הבקשות 

  .ש"והיועמ, גזבר, ל הרשות או נציגו"מנכ: בועדה יהיו חברי*

מזכיר  –מאל פטו* 'מר ג: חברי המליאה מאשרי* הרכב הועדה המקצועית כאמור כדלקמ&

  .היוע1 המשפטי �ד סמואל דכואר"עו, גזבר המועצה –ח עבדאלכרי* פטו* "רו, המועצה

  

  
  

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

  עמי ארגוב
  ראש המועצה

  מאל פטו*'ג  
  מזכיר המועצה

  
  


