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 6046נובמבר  03תאריך: 
 , 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 
 זבר המועצה, גרו"ח עבדאלכרים פטוםלכבוד 
 , היועץ המשפטי למועצה.עו"ד סמואל דכוארלכבוד 
 , מבקר פניםעו"ד חוסני מטרלכבוד 

 
 שלום רב,

 3607317מס'הזמנה לישיבת מליאת המועצה הנדון: 
 

ראשון ביום   םאשר תתקיי 3607317אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס' 
 בבנין המועצה.  33.17שעה     7317011075_
 

 על סדר היום:
 סקירה כללית של ראש המועצה, .4

 אישור תקציב בלתי רגיל חסכון בחשמל תאורת רחובות. .6

 אולם ספורט. –תשתיות  –אישור תקציב בלתי רגיל  .8

 תוספת לתב"ר כבישים. –אישור תקציב בלתי רגיל  .1

 מיכלי אשפה. -אישור תקציב בלתי רגיל לרכישת כלי אצירה   .5

 טרקטור. –יב בלתי רגיל אישר תקצ .2

 בחירת דירקטור בתאגיד "מי הגליל" תאגיד המים והביוב האזורי. .7

 נחף. –הסטת תואי שביל הולכי רגל  – 86/46תכנית מס'  .3

 בחירת דירקטור נציג המועצה בתאגיד "מי הגליל". .5

 ₪ . 400,000ע"ס  6046לשנת  6581ציוד וריהוט ל "כותר פיס" מענק מס'  –מפעל הפיס  .40

 
 

 בכבוד רב,
 

 ג'מאל פטום
 מזכיר המועצה

 
 העתק:

 נצרת –משרד הפנים מחוז הצפון, , ממונה רשויות, רקאד טאפש מר
 מנהלי המחלקות במועצה.

 
 הערה:

לכל בירור ו0או הסבר בעניינים מקצועיים נא לפנות למנהל המחלקה האחראי. בעניינים כספיים 
  יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר.
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 3607317בת המליאה מס' פרוטוקול ישי
 באולם הישיבות במועצה 17.33שעה  7501107317מיום 

 
 נוכחים:

 מר עמי ארגוב, ראש המועצה,
 מר מהנא הזימה, חב המועצה,

 מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה,
 גב' יהודית רובין, חברת המועצה.

 ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה,
 השתתפו:

 עצה,רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המו
 רו"ח נואף ביבאר, חשב יועץ,

 מר מוחמד מסרי, מהנדס המועצה,
 עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים,

 מר שריף קאדרי, מנהל מחלקת החינוך,
 היועץ המשפטי לא השתתף כי היה נוכח בדיון בבית המשפט.

 
 נושאי הדיון:

 סקירה כללית של ראש המועצה, .4

 ₪. 800,000חובות, ע"ס אישור תקציב בלתי רגיל חסכון בחשמל תאורת ר .6

אולם ספורט , ממשרד הבינוי והשיכון  –תשתיות  –אישור תקציב בלתי רגיל  .8
550,000 .₪ 

 ₪.  4,584,000תוספת לתב"ר כבישים, סך של  –אישור תקציב בלתי רגיל  .1

 ₪ . 50,000מיכלי אשפה ע"ס  -לרכישת כלי אצירה   אישור תקציב בלתי רגיל .5

 ₪. 35,000רקטור, ט –אישר תקציב בלתי רגיל  .2

לביצוע תשתית ₪ מליון  8.5אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  .7
 באזור המגרשים. 6,8בכבישים 

לנגישות אקוסטית/חושית  ₪  20,000אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך ע"ס  .3
 .6046/21/417 -ו 6046/21/413התחייבות מס' 

 נחף. –שביל הולכי רגל הסטת תואי  – 86/46תכנית מס'  .5

 בחירת דירקטור נציג המועצה בתאגיד "מי הגליל". .40

 400,000ע"ס  6046לשנת  6581ציוד וריהוט ל "כותר פיס" מענק מס'  –מפעל הפיס  .44
.₪ 

 ₪ . 500,000מכספי היטל השבחה ע"ס  ופיתוח תכנון, פיקוח תשתיות –אישור תב"ר  .46

 ₪. 60,000 –משרד החינוך עתודה מדעית  –אישור תב"ר  .48

)התחייבות ₪  20,000אישור תב"ר ממשרד החינוך לנגישות אקוסטית/חושית ע"ס  .41
 6046/21/417והתחייבות מס' ₪  80,000ע"ס  613214סמל מוסד  6046/21/413מס' 

 ₪ (   80,000ע"ס  643556סמל מוסד 
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 :1סעיף מס' 
 סקירה כללית של ראש המועצה

 
 עמי ארגוב:

: מנהלת המחוז במשרד החינוך ד החינוך ד"ר אורנה שמחוןביקור מנהלת המחוז במשר .4
המפקח המחוזי ומפקחת היישובית ודובר המחוז בקרו  דד"ר אורנה שמחון וצוות המשר

וסיירו הן ביישוב והן בכל מוסדות החינוך בכפר: בתי ספר אבן  60/44/6046בכפר ביום 
, יסודי ג' ומקיף אלרסאלה, דת הגנים ליד ביה"ס ב', יסודי אלעיןיסינא, יסודי ב', יח

ועמדו מקרוב על העשייה החינוכית בכל מוסד חינוכי, המנהלים סקרו בפניהם את 
העשייה הפדגוגית והפרויקטים בכל מוסד ומוסד, התרשמו מאוד מרמת התחזוקה 
הכללית והבניה במוסדות החינוך. אנחנו שואפים לקבל הכרה לבית ספר יסודי רביעי 

לת המחוז לאחר הסיור וההתרשמות המליצה בפני המשרד אגף באזור המערבי, מנה
 הבינוי לאשר לנו יסודי רביעי, בחודש ינואר יבקרו מהמחלקה לבינוי לבדיקת הנושא.

:  אנחנו מוכנים בענין בנית גנים חדשים, יש אדמה זמינה, לאחרונה קבלנו גני ילדים .6
צו התחלת עבודה ומתארגן היתר בניה ליחידת גנים חדשה באזור המגרשים הקבלן קבל 

גנים בדירות  41 -גני ילדים של המועצה ו 40 -להתחלת ביצוע. היום קיימים כ
ברגע שנקבל את האישורים ממשרד החינוך יבנו עוד גנים חדשים באזור המערבי שכורות.

 וליד בית ספר ג'.

 : משרד החינוך אשר הפעלת תוכנית ציל"התוכנית ההעשרה של משרד החינוך ציל"ה .8
יקבלו תוכניות העשרה, מנה  42.00, הילדים ישהו בגנים ובתי הספר עד שעה  5עד  8מגיל 
 חמה.

: המועצה ולאחר הגשת בקשה בקול קורא קבלנו אישור של הצטרפות עיר ללא אלימות .1
נחף לתוכנית עיר ללא אלימות, התוכנית תפעל בכמה מישורים והאחראים על ההפעלה 

, יועסק מנהל תוכנית בהתאם לדרישות המשרד שיפעיל את והפיקוח משרד לביטחון פנים
 התוכנית בנחף, פורסם מכרז בהתאם למילוי המשרה.

: משרד המדע, משרד הנגב והגליל ואחרים מפעילים פרויקט ניוטון פרויקט ניוטון .5
ביישובים, בפרויקט הוא למטרת ההעשרה ופיתוח חשיבה לילדים, בהתחלה בדקנו את 

הות מאוד, הפרויקט הופעל ביישובים אחרים, מנהל מחלקת החינוך העלויות, והיו גבו
 יבקר ויעמוד מקרוב על אופן הפעלת הפרויקט והעלויות. פרויקט זה מאוד חשוב לנו.

: הקבלן ממשיך לבצע העבודות בהתאם, בוצע קו הניקוז ובגשמים כבישים וניקוז .2
יצת כבישים חדשים בכפר האחרונים הופעל, יש כמה ליקויים יתוקנו בהתאם. עניין פר

והנגשת שכונות היא בראש סולם העדיפיות שלנו כי ראש מועצה נבחר יהיה לו קשה 
לפרוץ כבישים היות והבעלויות על הקרקע היא פרטית, והעתקת העצים מתחום 
הכבישים התוכננים גם בעייתית. בוצעו עבודות של פסי האטה במסגרת בטיחות בדרכים 

ד. קבלנו גם תקציב לכבישים באזור המגרשים, וכביש מבית ספר ואנו לא מפסיקים לעבו
ג' עד הפארק מתקציבי משרד התחבורה והם יבצעו העבודה. ממשיכים לאבק עם משרד 

 )תפן(. 351התחבורה והחברה הלאומית לדרכים לביצוע צומת הכניסה מכביש 

נחנו נכנסים לשנת בחירות, אנו מועצה ממונה לא מתערבים בעניין א: שנת בחירות .7
הבחירות הפנימיות בכפר, משרד הפנים הוציא ומוציא כל הזמן הנחיות וחוזרים בעניין 
איך מתנהגים ומתנהלים בתקופת בחירות, אנחנו במועצה נפעל בהתאם להנחיות 

מועצה נמסור לידיו את  ובהתאם לאישורים שנקבל. אנו כמועצה ממונה עם בחירת ראש
 רה מסודרת.המועצה בצו

: כשקבלנו אישור לבנית אולם ספורט ליד בית ספר מקיף אלרסאלה, תקצבנו תקציבים .3
את חלק המועצה מתקציב המועצה, לאחרונה קבלנו הודעות ממפעל הפיס על אישור 

ולם וגם ממשרד הבינוי והשיכון התקציבים האלה ייועדו לבנית הא 6046תקציב לשנת 
 והכספים של המועצה שיועדו קודם נעביר אותם לפרויקטים אחרים ובמיוחד כבישים.
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 :7סעיף מס' 
 ₪. 033,333י רגיל חסכון בחשמל תאורת רחובות ממשרד הפנים ע"ס אישור תקציב בלת

 
 החלטה:

ממשרד לאחר דיון בין חברי המליאה, חברי המליאה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל 
 לחסכון בחשמל הן במוסדות והן בתאורת רחובות.₪  800,000ע"ס הפנים 

 
 : 0סעיף מס' 

 953,333, ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס אולם ספורט –תשתיות  –אישור תקציב בלתי רגיל 
.₪ 

 
 החלטה:

 550,000צךיאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס 
 הספורט ליד בית ספר אלרסאלה. שייועד לתשתיות לבנית אולם₪ 

 
 :0סעיף מס' 

 ממשרד הפנים₪  1,901,333תוספת לתב"ר כבישים, ע"ס  –אישור תקציב בלתי רגיל 
 

 החלטה:
₪  ₪184,000 +  4,500,000מליאת המועצה מאשרת את ההעלאה בתב"ר כבישים ע"ס 

 ממשרד הפנים.₪,  4,584,000סך הכל תוספת: 
 

  :5סעיף מס' 
ממשרד הפנים ע"ס  מיכלי אשפה -ב בלתי רגיל לרכישת כלי אצירה  אישור תקצי

53,333  ₪. 
 

 החלטה:
 מיכלי אשפה –מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל לרכישת כלי אצירה 

 ₪. 50,000ע"ס  משרד הפנים
 

 :6סעיף מס' 
 .₪  15,333ממשרד הפנים ע"ס  טרקטור –אישר תקציב בלתי רגיל 

 
 : החלטה

ת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל לרכישת טרקטור קטן )כיסוח דשא מליא
 ₪. 35,000ע"ס ממשרד הפנים למגרשים( 

 
 :2סעיף מס' 

לביצוע תשתית ₪ מליון  0.5אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס 
 באזור המגרשים. 7,0בכבישים 

 
 החלטה:

נה ביתך ללא פיתוח והדיירים לא שלמו היטלי חלקו מגרשים באזור ב 4553המינהל בשנת 
פיתוח למינהל, המועצה בזמנו פרצה את הכבישים והניחה קו מים וקו ביוב והכבישים 
נשארו במצב ירוד מאוד, לאחר ניהול משא ומתן והגשת בקשות למשרד הבינוי והשיכון 

לכבישים  שהם היום אחראים על מינהל מקרקעי ישראל , בעניין תקצוב עבודות פיתוח
 6+8לביצוע תשתיות בכבישים ₪ מליון  8.5בשכונה, לאחרונה קבלנו אישות תקציבי ע"ס 

באזור המגרשים, מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הבינוי 
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והשיכון , כאן יש לזכור לטובה את מנהל המחוז מר עוזי שמיר וצוות המשרד שעזרו רבות 
 ציב הזה יישר כח.ועמלו בכדי שנקבל את התק

 
 :1סעיף מס' 

לנגישות אקוסטית0חושית  ₪  63,333אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החינוך ע"ס 
 .73170600102 -ו 73170600101התחייבות מס' 

 
 החלטה: 

למוסדות החינוך סמל מוסד: ₪  80,000המועצה קבלה שני אישורים כל אחד על סך של 
התאמה לנגישות אקוסטית/חושית. מליאת המועצה לביצוע עבודות  643556 -ן 613214

מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד החינוך לביצוע נגישות אקוסטי / חושית 
 80,000ע"ס  6046/21/417והתחייבות מס' ₪  80,000ע"ס  6046/21/413התחייבות מס' 

.₪ 
 

 :9סעיף מס' 
 נחף. –הסטת תואי שביל הולכי רגל  – 07017תכנית מס' 

 
: היות ולא הוצגה התוכנית בפני חברי המליאה הדיון ידחה לישיבה הבאה ועד וםסיכ

 המצאת תוכנית להצגתה בפני המליאה.
 

 :13סעיף מס' 
 בחירת דירקטור נציג המועצה בתאגיד "מי הגליל".

 
 עמי ארגוב:

המועצה ובמסגרת ההתאגדות התאגדה בתאגיד המים והביוב "מי הגליל" שהחל לפעול 
בזמנו נבחר מר ג'מאל פטום מזכיר המועצה דירקטור נציג המועצה בתאגיד  6005בשנת 

והוא  והוא מלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר וקדם את  ענייני המים והביוב ביישוב 
יסיים את תקופת כהונתו בסוף השנה. מבקשים שנבחר דירקטור נציג המועצה בתאגיד 

קת החינוך שהוא בהשכלתו מהנדס שיהיה ואנו ממליצים על מר שריף קאדרי, מנהל מחל
 דירקטור מטעם המועצה בתאגיד, 

 
 החלטה:

בחירת מר שריף קאדרי דירקטור מטעם המועצה המקומית  מליאת המועצה מאשרת
 .בתאגיד "מי הגליל"

 
 

 11סעיף מס' 
 133,333ע"ס  7317לשנת  7500ציוד וריהוט ל "כותר פיס" מענק מס'  –מפעל הפיס 

 
 החלטה:
עבור ₪  133,333את המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממפעל הפיס ע"ס מלי

 .7317לשנת  7500ציוד וריהוט ל"כותר פיס" מענק מס' 
 

 
 
 
 
 
 



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 

 6מתוך  6עמוד   
 390, ص.ب. 73102نحف,                  690, ת.ד. 73102נחף, מיקוד 

 30-9915690( פקס: 051-5824635נייד  0או  401שלוחה למזכיר: ) 30-9912103טל': 
Email: jamalf@walla.co.il  

 :17סעיף מס' 
 ₪ . 533,333מכספי היטל השבחה ע"ס  ופיתוח תשתיות ,תכנון, פיקוח –אישור תב"ר 

 
 

 החלטה:
מכספי היטל השבחה  ופיתוח תשתיות ,יקוחמליאת המועצה מאשרת את התב"ר לתכנון, פ

 ₪. 533,333 ע"ס  מכספי הועדה המרחבית לתכנון ובניה
 

 
 :10סעיף מס' 

  ₪. 73,333 – ע"ס משרד החינוך עתודה מדעית –אישור תב"ר 
 

 החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד החינוך עבור עתודה מדעית ע"ס 

73,333 . ₪ 
 

 :10' סעיף מס
)התחייבות מס' ₪  63,333אישור תב"ר ממשרד החינוך לנגישות אקוסטית0חושית ע"ס 

סמל מוסד  73170600102והתחייבות מס' ₪  03,333ע"ס  701601סמל מוסד  73170600101
 ₪ (   03,333ע"ס  711557

 
 החלטה: 

מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממשרד החינוך עבוד נגישות 
סמל מוסד  73170600101)התחייבות מס' ₪  63,333ע"ס סטית0חושית למוסדות החינוך אקו

 ₪ (   03,333ע"ס  711557סמל מוסד  73170600102והתחייבות מס' ₪  03,333ע"ס  701601
 
 
 
 

 : עמיחי בן דרור
מבקש להוסיף לישיבת המליאה הבאה דיון בענייני דו"ח המבקר החיצוני ודו"ח המבקר 

 ועדת הביקורת. כי זה חשוב מאוד להביא לדיון במליאת המועצה.הפנימי ו
 

 רשם: ג'מאל פטום, מזכיר המועצה.
 
 

   
 עמי ארגוב

 ראש המועצה
 ג'מאל פטום 

 מזכיר המועצה
  

 


