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 6046 מרץ 02     תאריך: 
 , ראש המועצהעמי ארגוב מרלכבוד 
 , חברת  המועצה הממונה.יהודית רובין' גבלכבוד 
 המועצה הממונה.חבר , מר  עמיחי בן דרורלכבוד 
 , חבר  המועצה הממונהד"ר יוסף ונונולכבוד 
 , חבר  המועצה הממונהמר מהנא הזימהלכבוד 
 גזבר המועצה ,רו"ח עבדאלכרים פטוםלכבוד 
 , היועץ המשפטי למועצה.עו"ד סמואל דכוארלכבוד 
 , מבקר פניםעו"ד חוסני מטרלכבוד 

 
 שלום רב,

 .   7317-37הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס'   הנדון: 
 

 ראשוןביום   םאשר תתקיי  7317-37 אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס' 

 בבנין המועצה.באולם הישיבות   33.17שעה     7317/30/11

 על סדר היום:

 ;סקירה של ראש המועצה .1

 שינוי יעוד משצ"פ לחניון ציבורי ודרך משולבת. 0/7317תוכנית מפורטת מס'  .7

 ₪. 23,771ע"ס  7313השתתפות המועצה בהישגי החברה למשק וכלכלה בשנת  .0

 חישוב היטל הביוב בתעריף של היום. –היטלי ביוב  .4
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 ג'מאל פטום
 מזכיר המועצה

 העתק:
 נצרת –, קצין המוחוז, משרד הפנים רקאד טאפש מר

 מנהלי המחלקות במועצה.
 הערה:

לכל בירור ו/או הסבר בעניינים מקצועיים נא לפנות למנהל המחלקה האחראי. בעניינים כספיים יש לפנות לגזבר 
  לקבלת הסבר.
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 7/7317  'ה מספרוטוקול ישיבת מליאת המועצ
 בבנין המועצה 17:33שעה   11/30/7317מיום ראשון 

 
 נוכחים:

 מר עמי ארגוב , ראש המועצה הממונה
 מר עמיחי בן דרור , חבר המועצה הממונה
 גב' יהודית רובין , חברת המועצה הממונה

 ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה
 חבר המועצה הממונה –מר מהנא הזימה 

 
 השתתפו:
 גזבר המועצה –"ח עבד פטום רו

 היועץ המשפטי  -עו"ד סמואל דכואר 
 מהנדס המועצה –מר מוחמד מסרי 
 מבקר פנים –עו"ד חוסני מטר 
 יועץ מטעם משרד הפנים –מר נואף ביבאר 

 
 נושאי הדיון:

 סקירה של ראש המועצה. .4
 שינוי יעוד משצ"פ לחניון ציבורי ודרך משולבת. 8416תכנית מפורטת מס"  .6

 ₪. 80,663ע"ס  6040תפות המועצה בהישגי החברה למשק וכלכלה בשנת השת .8

 חישבו היטל הביוב בתעריף של היום. –היטלי ביוב  .1

  4616044דיון בדו"ח רבעוני  .5
 
 

ראש המועצה עמי ארגוב , חברי  ועובדי המועצה מאחלים החלמה מהירה לבתו של מזכיר 
 המועצה ג'מאל פטום.

 
 
 
 
 

 . 1סעיף מס" 
 ל ראש המועצה.סקירה ש

 
 עמי ארגוב:

נחתם חוזה בתקופה הקרובה ₪ מליון  6,5הוצאנו מכרז ניקוז ופיתוח כבישים ע"ס  .4

 מתחילים לעבוד.

 אולם ספורט הוצאנו מכתב צו התחלת עבודה. .6

 סתימת בורות ומהמורות בכפר. –מתחילים בעבודות תיקוני כבישים פנימיים  .8

ת משרה ממשרד הפנים, כשנקבל יפורסם מחכים לאישור נחיצו –מנהל מחלקת גבייה  .1

 מכרז בהתאם.
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בנושא המשך עבודת חברת הגבייה , לא מפסקים עבודת החברה עד שנקבל מנהל מחלקה  .5

 מתאים, ויתחיל את עבודתו.

 היה חיובי. 4616044דו"ח רבעוני  .2

 65בשבוע הבא עמי נוסע במשלחת דרך מרכז השלטון  לסין על חשבונו האישי וחוזר ב  .8

 למרץ ומר עמיחי בן דרור ממלא מקומו.

 מזל טוב ליוהדית רובין על חתונת בנה מאחלים להם שמחה ואושר. .3

 

 

 .7סעיף מס" 

 .שינוי יעוד מנצ"פ לחניון ציבורי ודרך משולבת 0/17תוכנית מפורטת מס" 

 

 סרי:מחמד מ

הציג את התוכנית בפני החברים, הסדרת חוקיות לדרך הקיימת וביטול דרך מוצעת 

 ומגישים לועדה מחוזית לדיון.

 

 החלטה: 

לאחר הצגת התוכנית ודיון בה חברי המליאה מאשרים בתנאי שהוועדה  תאשר 

 התוכנית.

 

 

 : 0סעיף מס" 

 ₪. 23,771ס ע" -731השתתפות המועצה בהישגי החברה למשק וכלכלה בשנת  

 

 עמי ארגוב:

מניסיון מעדיפים לעבוד  עם החברה למשק וכלכלה כי יותר מובטח ביצוע הפרויקטים, 

החברה מחלקת רווחים לרשויות שבצעו עבודות דרכם באופן יחסי, הסכום שהחברה 

 ₪ . 80,663תחזיר לרשות הוא סך של  

 עבד פטום:

 .הכסף מיועד לתיקון בורות וכבישים ופיתוח הכפר

 

 

 :4סעיף מס" 

 .חישוב היטל הביוב בתעריף  של היום –היטל ביוב 
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 סמואל דכואר:

 צריך לבדוק כל מקרה בנפרד. -

 הפחתת רבית והצמדה יש לקבל אישור ממשרד הפנים. -

 לישיבה הבאה צריך להביא מקרים ספיציפים ולבדוק כל מקרה לחוד. -

 

 

 :5סעיף מס" 

  17/7311דיון בדו"ח רבעוני 

 

 :עבד פטום

 נתח הדו"ח בפני חברי הוועדה , להלן הניתוח:הציג ו

 

 

 

 

 

סכום שהועבר לכיסוי ₪, אלף  4,064המועצה סיימה את השנה בעודף תקציבי ע"ס 

  גיל.מצטברים בתקציב הר תגירעונו

 ₪.אלף  188עומד ע"ס  84146144גרעון מצטבר בתקציב הרגיל נכון  ליום 

 ₪.אלף  6,588עומד ע"ס  84146144גרעון מצטבר בתקציב הבלתי רגיל נכון ליום 

הגזבר הסביר לחברי המועצה שחלה ירידה באחוז הגבייה , ובעקבות זאת המועצה לא 

 . 6044זכאית למענק מותנה לשנת 

 
 

 מנהלת לשכת ראש המועצה –מה קאדרי רשמה: פאט
 
 
 
 

   
 עמי ארגוב

 ראש המועצה
 פאטמה קאדרי 

 מנהלת הלשכה
 

 תפוצה:
משרד הפנים, משרד מבקר המדינה, חברי המליאה, מבקר פנים, מנהלי המחלקות, תיק 

 הישיבות.

 סטיה ביצוע תקציב פירוט

 80 12,384 12,314 הכנסות

 (554) 15,350 12,314 הוצאות

 1,371 1,371 3 עודף )גרעון(


