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 6046 דצמבר 45תאריך: 
 , 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 
 בר המועצה, גזרו"ח עבדאלכרים פטוםלכבוד 
 , היועץ המשפטי למועצה.עו"ד סמואל דכוארלכבוד 
 , מבקר פניםעו"ד חוסני מטרלכבוד 

 
 שלום רב,

 2731739הזמנה לישיבת מליאת המועצה הנדון: 
 

ראשון ביום   םאשר תתקיי 2731739אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס' 
 נין המועצה.בב  33.17שעה     7317217270_
 

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

 דיון בדו"ח מבקר החיצוני ודו"ח מבקר הפנים .6

 שונות. .8

 
 

 בכבוד רב,
 

 ג'מאל פטום
 מזכיר המועצה

 
 העתק:

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

 
 הערה:

יינים מקצועיים נא לפנות למנהל המחלקה האחראי. בעניינים כספיים לכל בירור ו2או הסבר בענ
  יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר.
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 3927317פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 
 באולם הישיבות במועצה 17.33שעה  7021727317מיום 

 
 נוכחים:

 מר עמי ארגוב, ראש המועצה,
 מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה,

 חברת המועצה.גב' יהודית רובין, 
 ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה,

 נעדר:
 מר מהנא הזימה, חב המועצה,

 השתתפו:
 רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה,

 רו"ח נואף ביבאר, חשב יועץ,
 מר מוחמד מסרי, מהנדס המועצה,

 עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים,
 מר שריף קאדרי, מנהל מחלקת החינוך,

 
 נושאי הדיון:

 ת של ראש המועצה,סקירה כללי .1

 דיון בדו"ח מבקר החיצוני ודו"ח מבקר הפנים .7

 ע"ש אסמאעיל עבדאלרחים. 19175בגוש  75חלק מחלקהכ  .0
 
 

 :1סעיף מס' 
 סקירה כללית של ראש המועצה.

 

 עמי ארגוב:

החודש יהיה חמש שנים על מינויי חמש שנים למינוי מועצה ממונה לניהול המועצה:  .א

שנים כי הם מונו  2 -ול המועצה חברי המליאה יהיה להם ככיו"ר המועצה הממונה לניה

בתקופה של ראש המועצה הנבחר ולאחר הדחת חברי המליאה. הוזמנו אנשי תקשורת 

למועצה וסקרנו בפניהם את כל העשייה שבוצעה במשך התקופה, מהחישובים בוצעו 

דה ונוהל ארגון למועצה, נהלי עבו -בוצע רה₪, מליון  38 -פרויקטים בהיקף של כ

רכישות, הגדרת תפקידים לכלל העובדים, העברת האחריות ושיתוף מנהלי מחלקות 

והפקידם בקבלת ההחלטות, ישיבות צוות מסודרות, העצמת כלל הפקידים ובמיוחד 

הבכירים, שיתוף פעולה מלא עם התושבים, ישיבות עם נציגי התושבים לדיון בנושאים 

ף פעולה מלא עם כל הגורמים, חברי המליאה כלליים, העברת תוכנית הבראה בשיתו

 שהיה להם החלק הארי בהצלחה, העובדים, ועד העובדים, וההסתדרות.

ר עולה במשרד הפנים הפנים הדבמה יקרה לאחר סיום תפקודה של המועצה הממונה:  .ב

ות אשר מנוהלות ע"י ועדות ממונות אלא בכלל, ובמיוחד על סדר היום ולא רק במועצ

ןבמיוחד  ו תוכנית הבראה, צריך לחזק את הדרג המקצועי ברשויותהרשויות שעבר

הבכירים ומנהלי המחלקות, הניהול ברשויות המקומיות יהיה בצורה מקצועית ומנוטרל 
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פוליטית. משרד הפנים באמצעות המפע"מ מקיימים השתלמויות לבכירים ברשויות 

 המנוהלות ע"י ועדות ממונות.

 עבודות פיתוח כלליות:  .ג

 ו בנית יחידת גנים, שלוש כתות גן,אשר חלו ללמד בה השנה.סיימנ .1

 מסירת השטח באזור המגרשים לבנית עוד יחידת גנים שלוש כתות גן חדשים. .7

 .בביצוע העבודותהקבלן החל ליד בית ספר מקיף אלרסאלה, אולם ספורט בינונו,  .0

 העבודות יבוצעו – 19172בגוש  10באזור המגרשים וכביש מס'  730כבישים  .1

באמצעות החברה למשק וכלכלה, יש קבלן זכיין בקרוב יחתם חוזה וצו להתחלת 

 העבודה.

העבודות הסתיימו , מעבירים את הספרייה מהדירה השכורה  –ספרייה ציבורית  .5

 .למתקן החדש, מחלקת החינוך תארגן טכס לחניכת המבנה

את הפרויקט פרויקט זה פרויקט לקהילה ולתלמידים, סוכם לקיים  –פרויקט ניוטון  .2

 בנחף ויהיה במתחם של בית ספר יסודי ב' ויהיה פתוח לכולם.

בגני הילדים התוכנית  0524626046 -התוכנית התחילה ב –פרויקט ציל"ה )העשרה(  .2

ג, עד היום התוכנית מופעלת בהצלחה -מיועדת לתלמידים בגני ילדים וגם כתות א

 ותוכנית העשרה.ומקבלים ארוחה חמה  42.00בגנים הילדים נשארים עד 

בהצעת התקציב לשנת ₪  400,000 -יש להתאימו בינתים יש כ –תקציב בחירות  .3

 בסעיף בחירות המוניציפאליות לרשות אשר יתקיימו באוקטובר. 6048

 

 :7סעיף מס' 

 דיון בדו"ח מבקר החיצוני ודו"ח מבקר הפנים

 עמיחי בן דרור:

ת בהתאם להנחיות ומלווה את העבודה של המבקר הפנימי והדוחות להביקורת פועועדת 

של המבקר החיצוני, וקבלת תגובות ממנהלי המחלקות בעניינים שמועלים בדוחות 

 הביקורת.

 אי התייחסות של מנהלי המחלקות לדברי הביקורת דבר לא בריא וזה לקוי.

אש ובודק לפי הרשימה, דברים המבקר החיצוני הוא כאילו בא עם רשימה מוכנה מר

אחרים לא מבוקרים ולא מעניין אותו, הוא מתייחס לנושאים לפי הרשימה ורושם 

חינים כי הדברים חוזרים על הערותיו, תוקן, לא תוקן או תוקן חלקית. לפעמים אנו מב

 ללא בדיקה.עצמם 

 

 



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 

 5מתוך  0עמוד   
 390, ص.ب. 73102نحف,                  390, ת.ד. 73102 נחף, מיקוד

 30-9915390( פקס: 051-5824635נייד  0או  401שלוחה למזכיר: ) 30-9912103טל': 
Email: jamalf@walla.co.il  

 חוסני מטר: 

מחלקות בכדי לקבל בעת שקבלתי את הדו"ח של המבקר החיצוני, פניתי למנהלי ה

תגובותם לגבי רשימת הליקויים שהופיעה ברשימה, יש גם דברים שבדו"ח צוין שהם 

 תוקנו עם הסבר ובטבלה נרשם לא תוקן או תוקן חלקית.

 עמיחי בן דרור:

עובדים חייבים, זה חוזר על עצמו כל הזמן, יש מס' קטן של עובדים שחייבים סכומים 

ריך לבדוק איך לגמור עם כל החובות שלהם ולפתוח דף גבוהים והם נמצאים ברשימה, צ

 חדש.

 חוסני מטר:

הבעיה עם התשלומים, הם בעיקר לשני עובדים והשאר חייבים בשוטף ומקוזז להם 

 משכרם.

 עמיחי בן דרור:

  :נושאים שוניםבישיבת ועדת הביקורת העלנו 

  .לא קיים חוק עזר לשילוט ויש צורך לחוקק חוק עזר –מסים לשילוט  .1

 סיכום: 

ד"ו יוסף ונונו יעביר למועצה דוגמא של חוק עזר עם תחשיבים, ההצעה 

תועבר ליועמ"ש ולגזבר ותובא לאישור המליאה בכדי לקדם עניין אישור 

 חוק העזר לשילוט במשד הפנים.

להקים ועדת תמרור מקומית ולהכין תוכנית תמרור מאושרת ע"י תוכנית תמרורים:  .7

 ועצה ידאג.כל הגורמים, מהנדס המ

הדבר בסמכות מהנדס המועצה, כל תחילת שנת לימודים בטיחות במוסדות חינוך:  .8

מזמינים בודק בטיחות לכלל המוסדות ומגיש דווח, כל הליקויים שמועלים בדו"ח 

מבוצעים ומתוקנים בהתאם להנחיות. יש בדיקה שוטפת על ידי צוות המועצה 

 ומבצעים תחזוקה שוטפת לפי דרישה.

מבקר הפנים יבדוק את יישום החלטות המליאה חלטות המליאה והצוות: יישום ה .1

 וישיבות ההנהלה.

 מבקר הפנים נדרש לבדוק מצבת כח האדם הכללית במועצה.מצבת כח אדם:  .5

הפעולה האוביקטיבי לעשייה יש לציין לטובה את העשייה של מבקר הפנים ושיתוף 

 והביקורת.
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 עמי ארגוב: 

חברי מועצה כל אחד מקצועי בתחומו ובעל ידע רב בענייני  1צה יש לי מזל שמונו במוע

השלטון המקומי ותורמים מזמנם והידע שלהם לטובת ניהול הרשות בצורה היעילה 

 והאפקטיבית ביותר.

גם בעלי התפקידים הם מקצועיים ובעלי ידע ומצויינות בביצוע עבודתם, עובדי עפ"י נהלי 

 משרד הפנים.עבודה בהתאם לחוקים וההנחיות של 

 המבקר הפנימי עושה עבודה מצויינת ותורם לטובת העשייה ומקב מקרוב.

שנים של עשייה  ולפי התגובות שמגיעות אלי הן מתושבים  5אם בודקים הדברים לאחר 

 והן מאורחים לא מנחף כולם מרוצים מתפקודה של המועצה ושבעי רצון לעשייה.

 עמיחי בן דרור:

ד הפנים, ולהגיש לו תוכנית וסקירה על העשייה והתפקוד ואיך מציע לזמן את מנכ"ל משר

 רואים שהמועצה צריכה להתנהל לאחר הבחירות.

 

 :0סעיף מס' 

 .ע"ש מא עבדאלרחים אסמאעיל 19175בגוש  75חלק מחלקה 

 

 עמי ארגוב:

, עפ"י החלוקה של החלקה ובמקביל לכביש קיימת 603במקביל לחלקה בוצע כביש מס' 

מ"ר, אשר בזמנו ולפני אישור התוכנית וסלילת  470 -מטר שטח כ 8 -של כ רצועה ברוחב

הכביש, הונחו בה תשתיות של ביוב ומים ואחרים.השטח הוא מחוץ לתחום הכביש עפ"י 

התב"ע והשטח חיוני בגלל התשתיות הקיימות בו וגם לצורך הנגשת המגרשים הבנויים 

זה יעלה הן למועצה סכומים בצד המרבי לחלק. העתקת התשתיות מתחום השטח ה

הוזמנה שמאות להעריך את ערך הקרקע, אדירים מעבר לשמאות שקבלנו על הקרקע. 

 ובהתאם לחוות דעת היועמ"ש ובאישור המליאה אפשר לרכוש ראת החלק החלקה.

 החלטה:

מליאת המועצה ולאחר דיון מאשרים את רכישת הקרקע ע"י המועצה ותשלום ערכה 

 ע תרשם על שם המועצה בטאבו.ק, הקרבהתאם להערכת השמאי

 
 

 רשם: ג'מאל פטום, מזכיר המועצה.
 
 

   
 עמי ארגוב

 ראש המועצה
 ג'מאל פטום 

 מזכיר המועצה
  


