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 75/38/7310תאריך: 
 לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה

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

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

 לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה
 לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי למועצה

 לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
 

 שלום רב,
 7310/33מס' הזמנה לישיבת מליאת המועצה הנדון: 

 

ראשון ביום   םאשר תתקיי    7310/33 אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס'  

 )במשך הישיבה ייערך סיור באזור המגרשים( ות של המועצהבאולם הישיב  33.17שעה  731039/31/

 על סדר היום:

 סקירה כללית של ראש המועצה; .4

 אות הערכה. –מר עוזי שמיר, מנהל המחוז במשרד הבינוי והשיכון  .6

 ₪ , 500,000.00תב"ר מתקציה ההחזר מהועדה המרחבית לתכנון ובניה ע"ס אישור  .8

 ₪ 454,076.00ע"ס  -לאומיות והבטיחות בדרכים התשתיות ה תב"ר ממשרד התחבורהאישור  .1

 , 6048סימון כבישים והתקני בטיחות 

מקיף ב'  ע"ס –ציוד וריהוט לכיתות חדשות במוסדות חינוך  –אישור תב"ר מפעל הפיס  .5

32,452.00 .₪ 

, 6048הצטיידות בסיסית לכתות חדשות לשנה"ל תשע"ד תקציב  –אישור תב"ר משרד החינוך  .2

 ₪(, 73,000כתות  8גנים נחף ₪  424,700)מקיף אלרסאלה שלב ג' סכום של ₪  685,700ע"ס 

 ₪, 350,000ע"ס  6048מענקי פיתוח לשנת  –אישור תב"ר ממשרד הפנים  .7

לפי הפירוט בנספח  6041הקדמת חלוקת המענקים המיועדים לשנת  –אישור תב"ר ממפעל הפים  .3

 ₪ , 517,416ע"ס 

 ,6048לשנת  6דו"ח רבעוני  .5

 פרישה לפנסיה; –פאף עבדאלג'ני גב' ע .40

לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם.  7האצלת סמכויות לפי סעיף  .44

 .4551, התשנ"ד הסמכויות שיואצלו הן סמכויות ראש המועצה מכוח חוק עזר לנחף )רוכלות(

 בכבוד רב,
 

 ג'מאל פטום
 מזכיר המועצה

 העתק:
 נצרת –, משרד הפנים , קצין המוחוזרקאד טאפש מר

 
 לכל בירור ו/או הסבר בעניינים מקצועיים נא לפנות למנהל המחלקה האחראי.  הערה:

  בעניינים כספיים יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר.
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 33/7310פרוטוקול ישיבת מליאה 
 17:33שעה  31.39.7310מיום 

 באולם הישיבות של המועצה
 נוכחים:

 , ראש המועצהמר עמי ארגוב
 , חברת המועצהעמיחי בן דרורמר 

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

 נעדר:
 , חבר המועצהמר מהנא הזימה

 משתתפים:
 מבקר פנים. – עו"ד חוסני מטר

 יועמ"ש המועצה. – עו"ד סמואל דכואר
 גזבר המועצה. – רו"ח עבד פטום

 מהנדס. – מר מוחמד מסרי
 נהל מחלקת החינוך,מר שריף קאדרי, מ

 מר נג'יב חוסין, מנהל מחלקת התברואה,
 מר עבדאלכרים אסמאעיל, חשב השכר,

 
, לשם הענקת תעודת הוקרה הוזמן מר עוזי שמיר , מנהל מחוז גליל במשרד הבינוי והשיכון

 מהמועצה .
 

 נושאי הדיון:

 סקירה כללית של ראש המועצה; .4

 אות הערכה. –והשיכון מר עוזי שמיר, מנהל המחוז במשרד הבינוי  .6

 ₪ , 500,000.00אישור תב"ר מתקציה ההחזר מהועדה המרחבית לתכנון ובניה ע"ס  .8

ע"ס  -אישור תב"ר ממשרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים  .1
 , 6048סימון כבישים והתקני בטיחות ₪  454,076.00

מקיף ב'  –ות חינוך ציוד וריהוט לכיתות חדשות במוסד –אישור תב"ר מפעל הפיס  .5
 ₪. 32,452.00ע"ס 

הצטיידות בסיסית לכתות חדשות לשנה"ל תשע"ד  –אישור תב"ר משרד החינוך  .2
גנים נחף ₪  424,700)מקיף אלרסאלה שלב ג' סכום של ₪  685,700, ע"ס 6048תקציב 

 ₪(, 73,000כתות  8

 ₪, 350,000ע"ס  6048מענקי פיתוח לשנת  –אישור תב"ר ממשרד הפנים  .7

לפי  6041הקדמת חלוקת המענקים המיועדים לשנת  –אישור תב"ר ממפעל הפים  .3
 ₪ , 517,416הפירוט בנספח ע"ס 

 ,6048לשנת  6דו"ח רבעוני  .5

 פרישה לפנסיה; –גב' עפאף עבדאלג'ני  .40

לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם.  7האצלת סמכויות לפי סעיף  .44
 .4551מכויות ראש המועצה מכוח חוק עזר לנחף )רוכלות(, התשנ"ד הסמכויות שיואצלו הן ס
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 :1סעיף מס' 
 סקירה כללית של ראש המועצה

 עמי ארגוב: 

: כפי שנהוג בכל שנה המועצה מכינה הצעת תקציב לשנה לאחריה בהתאם לנוהל 7310תקציב  .4

כנה בתיאום עם הצעת התקציב תהיה מו 6004006048וקביעת לו"ז, הגזבר הכין הכין לו"ז, עד 

. סוכם לקיים ישיבת מליאה לא מן המנין לאישור הצעת התקציב לשנת בעלי התפקידים במועצה

יתקיימו בחירות ואישור הצעת התקציב תהיה  6604006048 -, כידוע לכם ב6004006048ביום  6041

 לפני הבחירות.

צה מחוייבת בהם, : המועצה תקצה בתקציבה תקציב להוצאות הבחירות השונות שהמועבחירות .6

מזכיר ועדת הבחירות ביחד עם מנהל הבחירות וועדת הבחריות אשר תמונה ע"י השר ינהלו את 

 הבחריות בנחף לרבות כל ההצטידות המתאימה.

: מנהל בית הספר ד"ר חסן סעיד פרש לגמלאות ומשרד בית ספר יסודי סאמי עבדאלסלאם .8

בית הספר, נבחר לתפקיד ד"ר אשרף פטום,  החינוך פרסם מכרז למילוי המשרה הפנויה של מנהל

 הוא היה מורה לאנגלית בבית ספר מקיף אבן סינא, מאחלים לו הצלחה במילוי תפקידו.

: הפרויקט הוא פרויקט של משרד הפנים והאוצר בשיתוף עם הגוינט ומשרדים ל בית הכרםכואש .1

, ראמה, דיראלאסד, אחרים, האשכול אושר כאשכול החמישי, האשכול כולל שבע רשויות: נחף

בענה, מג'דאלכרו, כרמיאל והמועצה האזורית משגב. האשכול אמור לפעול לקידום פרויקטים 

, המטרה הראשונה לפעול בענייני איכות סביבה, אנחנו נמצאים בשלב על מינוי מנכ"ל אזוריים

ות התקיים כנס חשיפה לכלל בעלי התפקידים ברשויות השותפ 6200306048והתאגדות. ביום 

בהשתתפות ראשי הרשויות ונציגים ממשרד הפנים, האוצר, הג'וינט, הגנת הסביבה ואחרים. היה 

כנס מאוד מוצלח ומכובד, הנחה את הכנס מנכ"ל המועצה ג'מאל פטום בצורה מקצועית ויוצאת 

 מן הכלל.

: שנת הלימודים נפתחה ללא בעיות המועצה השקיעה בהכנות והתאמות פתיחת שנת הלימודים .5

אין בבתי הספר חדרי לימוד שכורים, ₪. מליון  4.8 -כישת ציוד לפתיחת שנת הלימודים בכור

 המבנים הם מבנים חדשים או מחודשים וראויים.

לסו ע"י הגנים : החודש הקבלן ימסור לנו שלוש כתות גן באזור המגרשים, אשר יאוכגני ילדים .2

כתות  7כ"ל התקשרה עם קבלן לבניית עוד משדירות שכורות. המועצה באמצעות אים בצאשר נמ

 בשכונה המערבית( הקבלן אמור להתחיל החודש בביצוע.  1 -ליד בית ספר יסודי ג' ו 8גן )

אחוז בגרות יישובי )כלל  23 -כ -: עפ"י הנתונים של משרד החינוך המועצה הגיעה לזכאות לבגרות .7

( אבל הממוצע לכל בית ספר התלמידים הלומדים בכל בתי הספר גם בכפר וגם מחוץ לכפר

וגם זה הישג כי בשנים  63% -אבל בית ספר נעמ"ת אחוז ההצלחה בו כ 35%במקיפים הוא מעל 

 קודמות האחוז היה שואף לאפס.
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: המועצה היות והיא מבצעת פרויקטים באמצעות המשכ"ל החזר עמלות מהחברה למשק וכלכלה .3

אשר ינוצלו לתקצוב ₪  87,871סך של  6046זכאית להחזר עמלות , המועצה זכאית להחזר לשנת 

 עבודות פיתוח שהחלנו פהם או חדשים בהתאם.

שבועות וימלא  8לחו"ל למשך  4600506048 -: ראש המועצה מודיע כי הוא נוסע בנסיעה לחו"ל .5

 את מקומו מר עמיחי בן דרור חבר המועצה.

 

 : 7סעיף מס'  
 אות הערכה –ון מר עוזי שמיר, מנהל המחוז במשרד הבינוי והשיכ

 

 )לנסח מחדש בהתאם( עמי ארגוב:

שכהן עד לפני חודש מנהל מחוז הגליל במשרד  –מר עוזי שמיר  את הזמנו היום לישיבת המליאה

הבינוי והשיכון, מר עוזי שמיר עזר רבות למועצה המקומית בקידום פרויקטים שבוצעו באמצעות 

ה בצעה בעצמה מתקציבי המשרד , וגם משרד הינוי והשיכון, תקצוב פרויקטים אחרים שהמועצ

 ןבשלטו ים כמו משרד התחבורה , לפי ניסיונעזר למועצה בהשגת תקציבים ממשרדים אחרי

ה אין מנהל מחוז כמוהו שעוזר ודוחף לשהמקומי ועבודתי מול בעלי תפקידים במשרדי ממ

בקיא בכל.  ומושיט יד, הוא תמיד מעודכן מסייר בשטח, מבצע עבודות הכנה ועבודה מקדימה,

אשר מבוצעים מתקציבי המשרד.  638אחרי הישיבה אנחנו נסע ביחד לשכונת המגרשים כבישים 

בנו את בתיהם והחלו להתגורר ללא כבישים ללא תשתיות,  4553שכונה זו המגרשים חולקו בשנת 

התחלתי לטפל יחד עם מר עוזי בפתרון בעית השכונה, יש ומאז הם סובלים, מאז כניסתי לתפקיד 

לציין שתושבי השכונה לא שלמו כדוגמאת המגרשים האחרים היטלי פיתוח, הטיפול התמשך עד 

 שיכולנו לגייס תקציבים לביצוע העבודות.

בשם כולנו אני מודה למר עוזי שמיר של פעולותיו ותרומתו לקידום פרויקטים ומאחל לו חיים 

 ם והצלחה בהמשך דרכו.ארוכי

 הכנו לו תעודה של רישום בספר הזהב של הקרן קיימת לישראל.

   

 : 0סעיף מס' 

 ₪ , 533,333.33אישור תב"ר מתקציה ההחזר מהועדה המרחבית לתכנון ובניה ע"ס 

 החלטה:

הועדה המרחבית מחזירה כספים למועצה המקומת בהתאם, הכספים מיועדים 

לעבודות תכנון, המועצה המקומית התקשרה עם  לעבודות פיתוח ובדרך כלל

מתכננים לביצוע תוכניות הרחבה והכנת נספחים בהתאם, התשלום למתכננים 

מכספי ההחזר והיתרה לביצוע עבודות תשתיות בכפר, מליאת המועצה מאשרת 
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 533,333את התקציב הבלתי רגיל החזר מהועדה המרחבית לתכנון ובניה ע"ס 

.₪ 

 : 0סעיף מס' 

ע"ס  -ור תב"ר ממשרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים איש

 , 7310סימון כבישים והתקני בטיחות ₪  151,327.33

 החלטה: 

משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים משתתפים במימון 

תחבורתי שיבוצע ע"י המועצה לשם ביצוע עבודות של בטיחות בדרכים כמו: 

₪  151,327התקני בטיחות אומדן העלות של ביצוע העבודות סימון כבישים, 

)אחוז ₪  105,935 7310סכום ההשתתפות בהתחייבות זאת לשנת התקציב 

( והיתרה מכספי המועצה. מליאת המועצה מאשרת את 93%ההשתתפות 

 ₪. 151,327התקציב הבלתי רגיל בהתאם לאמור לעיל ע"ס 

 

 : 5סעיף מס' 

מקיף ב'  ע"ס –ציוד וריהוט לכיתות חדשות במוסדות חינוך  –אישור תב"ר מפעל הפיס 

83,153.33 .₪ 

 החלטה:

עפ"י החלטת דירקטריון מפעל הפיס, ולאור הודעת המועצה על גמר שלב ג' 

בבית ספר אלרסאלה מפעל הפיס מעמיד לרשות המועצה מענק בסכום של 

ריהוט. סכום המענק הנועד לרכישת ציוד ו 50/7311מס' מענק ₪,  83,153

 ₪. 83,153מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממפעל הפיס ע"ס 

 

  :3סעיף מס' 

הצטיידות בסיסית לכתות חדשות לשנה"ל תשע"ד  –אישור תב"ר משרד החינוך 

 0גנים נחף ₪  131,233)מקיף אלרסאלה שלב ג' סכום של ₪  709,233, ע"ס 7310תקציב 

 ₪(, 28,333כתות 

 החלטה:

מינהל לפיתוח מערכת החינוך, אשר המשך תכנית ההצטיידות  –החינוך משרד 

לכתות מבניה חדשה לשנת הלימודים תשע"ד, בשיתוף עם משרד התקציבים 

אשר מחולקים: מקיף ₪  709,233במשרד האוצר. סה"כ ההקצבה המאושרת 

גנים ע"י ביה"ס יסודי א'  0 -ו₪  131,233אלרסאלה שלב ג' בתכנית סך של 

תקציב הבלתי רגיל ממשרד מליאת המועצה מאשרת את ה₪.  28,333ע"ס 

 ₪. 709,233החינוך כמפורט לעיל ע"ס של 
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 : 2עיף מס' ס

 ₪, 893,333ע"ס  7310מענקי פיתוח לשנת  –אישור תב"ר ממשרד הפנים 

 החלטה:

 893ע"ס  7310משרד הפנים העניק מענק פיתוח למועצה המקומית לשנת 

פרויקטים שהתחלנו בהם וחלק ינוצלו להשלמת אלש"ח, תקציב הפיתוח 

קטעים בכבישים שפרצנו לפי התוכנית אשר תקבע ובהתאם לאומדנים.  תלזיפו

ע"ס  7310מליאת המועצה מאשרת את תקציב הפיתוח ממשרד הפנים לשנת 

893,333 .₪ 

 

 : 8סעיף מס' 

פי ל 7310הקדמת חלוקת המענקים המיועדים לשנת  –אישור תב"ר ממפעל הפים 

 ₪ , 902,107הפירוט בנספח ע"ס 

 החלטה:

אושר  7310מפעל הפיס ובמסגרת הקדמת חלוקת המענקים המיועדים לשנת 

 סכום המענק מחולק כדלקמן: ₪   902,107ע"ס לנחף מענק 

 ₪,  033,333שיפוצים במוסדות חינוך סך של 

 ₪,  03,333ציוד וריהוט לבתי ספר  סך של 

 ₪, 130,883של רכישת מחשבים לבתי ספר סך 

 ₪, 33,333 –ציוד וריהוט לבתי ספר יסודיים 

 ₪    007,737 –הקמת מרכזי פיס קהילתיים 

 902,107מליאת המועצה מאשרת את התקציב הבלתי רגיל ממפעל הפיס ע"ס 

.₪ 

  :9סעיף מס' 

 ,7310לשנת  7דו"ח רבעוני 

 לחברי המליאה והנמצאים. 6048לשנת  6גזבר המועצה חלק את הדו"ח הרבעוני לתקופה רבעון 

 עבדאלכרים פטום:

מצורף ₪ ,  153,000סיימנו עם עודף תקציבי בשוטף ע"ס  6048את הרבעון השני לשנת 

 56% -ור באחוזי הגבייה לעומת רבעון קודם רבעון נוכחי הגענו לפיהעתק מהדו"ח, יש ש

  78% -היהאחוז הגבייה  6046, שנת 14%גבייה לעומת רבעון מקביל שנה קודמת היה 

המטרה שלנו שגם השנה נקבל את המענק ₪. מליון  4.3וקבלנו את המענק המותנה ע"ס 

 מליון ש"ח . 4.5 -שמסתכם בכ
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 72הגרעון בתקציב הרגיל הוא אפס, ערב כניסת המועצה הממונה הגרעון השוטף היה 

 ₪.מליון 

ם מלא עם כלל המועצה פועלת עפ"י נהלי עבודה ברורים ובמיוחד בעניין הרכש, ובתיאו

 המחלקות במועצה.

 לסיכום:

חברי המליאה והנמצאים מברכים על העשייה המבורכת של גזבר המועצה ובעלי התפקידים 

שמירה על תקציב המועצה והגדלת ההכנסות בצורה משמעותית, ועבודה לפי במועצה  

 תיאום מלא ונהלים ברורים.

   

 : 13סעיף מס' 

 נסיה;פרישה לפ –גב' עפאף עבדאלג'ני 

 

 החלטה: 

בשנת הלימודים תשע"ד ועקב ירידה במספר התלמידים הלומדים בגנים שבבעלות 

המועצה היה צורך בסגירת גן ילדים, הגננת היא עובדת משרד החינוך ומשרד החינוך 

הפסיק את העסקתה בנחף, יש צורך בפיטורי סייעת גננת עקב הצמצום במספר הגנים. 

ייעת גננת מסכימה לפרוש מהעבודה, משמע הדבר גב' עפאף עבאלג'ני שעובדת ס

 פיטורים בהסכמה. 

מליאת המועצה מאשרת את פיטורי העובדת ותשלום פנסיה חודשית בהתאם לזכויותיה 

 , חשב השכר במועצה ימשיך הטיפול מול משרד הפנים. 31/39/7310 -החל מ

 גננת  ה על עבודתה המבורכת כסייעתלמאחלים לעובדת חיים ארוכים ומודים 

 

 : 11סעיף מס' 

לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם.  2האצלת סמכויות לפי סעיף 

 1990הסמכויות שיואצלו הן סמכויות ראש המועצה מכוח חוק עזר לנחף )רוכלות(, התשנ"ד 

 

 החלטה:

ול ליישום חוק , ובכדי לפקח על ולפע 1990 –קיים במועצה חוק עזר לנחף )רולות(, התשנ"ד 

לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו  2העזר ראש המועצה ובהתאם לסעיף 

 1990 –וכהונתם מאציל את סמכויות ראש המועצה מכוח חוק עזר לנחף )רוכלות(, התשנ"ד 

 מאציל את הסמכויות כדלקמן למנהל מחלת התברואה ורישוי עסקים מר נג'יב חוסין:

 לות בתוך הכפר;הסדרת ענין הרוכ

 הוראות מהוראות חוק העזרהטלת קנסות למי שעובר על 
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מליאת המועצה מאשרת האצלת שתי הסמכויות הנ"ל למנהל מחלקת התברואה ורישוי עסקים 

 .מר נג'יב חוסין

 

 עמיחי בן דרור:

מגיע לכלל העובדים במלאכה במועצה דברי הערכה בשם חברי המליאה על העשייה המבורכת 

עת והעבודה על פי הנהלים והשמירה על האינטרס הציבורי וההישגים אשר הושגו אשר מבוצ

 בתקופה זו.

 ד"ר יוסף ונונו:

אשר הושקעו ₪ מליון  400 -בתקופת המועצה הממונה בוצעו פרויקטים בתקציבי פיתוח מעבר ל

,  לברכות של מר עמיחי ומודה לכל השותפיםלפיתו הכפר והתאמתו, בהזדמנות זו אני מצטרף 

חברי המליאה על הענייניות והשותפות והמקצועיות של כל חברי הצוות , במועצה יש צוות מצויין 

, מנהלים מצויינים ומוכשרים שצריך לשמור עליהם, ובזכותם ובשיתןף עם ההנהלה הגענו ביחד 

 להישגיות.

 

 גמאל פטום:

ם לעזרתם, כולם בהזדמנות זו אני מודה בשמי ובשם כל חבריי לחברי המליאה, על תרומת

 מוכשרים כל אחד בתחומו ותרמו רבות לקידום והצלחת המועצה והיו שותפים פעילים.

אני מברך כל החוגגים "ראש השנה" ומאחל שהשנה הבאה תהיה גם שנת הצלחות ושלום. יישר 

 כח. 

 

 המועצה חלקה לחברי המליאה החוגגים את ראש השנה שי צנוע .

 

 

 ועצה.רשם: ג'מאל פטום, מזכיר המ

 

 

   
 עמי ארגוב

 ראש המועצה
 ג'מאל פטום 

 מזכיר המועצה
 

 

 


