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 7מתוך  1עמוד  
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 28/01/2021 :التاريخ

  المحلي المجلس رئيس المحترم، قيس الباسط عبد السيد حضرة
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، زوري محمد السيد حضرة
  المجلس رئيس نائب المحترم، سعيد فارس محمد السيد حضرة
 المجلس رئيس نائب المحترم، عتمه سليم السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، ريقاد جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، حاج علي السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، ربيع عوض السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مطر أحمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد وليد. د حضرة
 المحلي المجلس ضوع المحترم، مصري أحمد محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، شباط ماهل السيد حضرة
 المحلي للمجلس القضائي المستشار المحترم، دكور صموئيل المحامي حضرة
 المحلي المجلس محاسب المحترم، فطوم الكريم عبد السيد حضرة
 المحلي المجلس مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة

 
 ،وبعد احتراما تحية،

 .دعــوة: الموضوع

       03/02/2021 الموافقاالربعاء  يوم وذلك غير عادية 2021/03 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو

 . المحلي المجلس قاعة في 0019: الساعة

 19:00שעה  03/02/2021 רביעי ליום לא מן המניין 03/2021 אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס'

 ולם הישיבות במועצה.שתתקיים בא

 הדיון: פיסעי البحث دوبن

 2020אישור תקציבי פיתוח  .1

 450,000 , מדרכות ותשתיות נלוות שיקום כבישים 

  100,000 יםידיתאורת ל -התייעלות אנרגטית 

  50,000 כלי אצירהרכישת 

 266,000השלמת עבודה  – מגרש סינטטי 

 יחידת נוער 838,047לחברה הערבית   תכנית אתגרים .2

  –ממפעל הפיס  כנית חומש מעודכנתת .3

 2,000,000 יש תוספת₪  1,800,000קודם אישרנו  ש״ח 3,800,000 מבנה תרבות . 

  .מלגות סטודנטים 

 .תכנית הפעלה רווחה נוער וצעירים 

משרד החינוך אישור תקציב בלתי רגיל הקדמת תכנון לשדרוג המבנה מפני רעידת אדמה לבית  .4

   ש"ח 137,416ספר אלעין ע"ס 
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 7מתוך  2עמוד  
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

טרום, ע"ס  – 2020-2021שנה"ל תשפ"א  –משרד החינוך, הקצבות מודל מוסיקלי יישובי במגזר  .5

51,800 .₪ 

 , ע"סיסודי – 2020-2021"א שנה"ל תשפ –משרד החינוך, הקצבות מודל מוסיקלי יישובי במגזר  .6

94,520 .₪ 

 משפחת קאדרי. –תשלום פיצוי עבור הפקעת אדמה לכביש המוביל לבית ספר ג'  .7

 
 הערה: 
 בעניינים אחרים אפשר  בעניינים תקציביים נא לפנות לגזבר המועצה לקבלת הסברים לפני הישיבה

 לפנות לבעל התפקיד הרלוונטי לנושא.
  14/2020ישיבת המליאה מס'  31/12/2020שנשלחה אליכם מיום רוב הנושאים הועלו בהזמנה 

 .10/01/2021וצורף לה חומר שהייתה אמור להתקיים ביום )בוטלה( 
 
 

 .وضروري هام حضوركم
 مع فائق االحترام
 جمال عمر فطوم 

 مدير عام/سكرتير المجلس
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 7מתוך  3עמוד  
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

לא מן המניין 03/2021פרוטוקול ישיבת המליאה מס'   
 באולם הישיבות 20:00שעה  03/02/2021מיום רביעי 

 .02/2021 מס' ישיבההישיבה התחילה מיד לאחר סיום 
 נוכחים:

 ראש המועצה.מר עבדאלבאסט קיס , 
 מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה. 

 מר מוחמד סעיד, סגן ראש המועצה. 
 מר מאהל שבאט, חבר המועצה. 

 ד"ר וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה. 

 מר אחמד מטר, חבר המועצה. 
 מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה. 

 מר עלי חאג', חבר המועצה. 
 מר סלים עתמה, סגן ראש המועצה. 

 נעדרו:
  עווד רביע, חבר המועצהמר. 

 מר מוחמד מסרי, חבר המועצה. 
 השתתפו:

 מר ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה. 

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

 מר נג'יב חוסין, מנהל מחלקת התברואה. 
 

 נושאי הדיון:
 :2020אישור תקציבי פיתוח  .1

 450,000תשתיות נלוות  שיקום כבישים, מדרכות ו 

  100,000ורת לידיים תא -התייעלות אנרגטית 

  50,000רכישת כלי אצירה 

  266,000השלמת עבודה  –מגרש סינטטי 
 יחידת נוער 838,047תכנית אתגרים לחברה הערבית   .2
  –תכנית חומש מעודכנת ממפעל הפיס  .3

  2,000,000יש תוספת ₪  1,800,000ש״ח קודם אישרנו  3,800,000מבנה תרבות . 

  .מלגות סטודנטים 

 .תכנית הפעלה רווחה נוער וצעירים 
משרד החינוך אישור תקציב בלתי רגיל הקדמת תכנון לשדרוג המבנה מפני רעידת אדמה לבית  .4

 ש"ח   137,416ספר אלעין ע"ס 
רום, ט – 2020-2021שנה"ל תשפ"א  –משרד החינוך, הקצבות מודל מוסיקלי יישובי במגזר  .5

 ₪. 51,800ע"ס 
יסודי,  – 2020-2021שנה"ל תשפ"א  –משרד החינוך, הקצבות מודל מוסיקלי יישובי במגזר  .6

 ₪. 94,520ע"ס 
מר עבדאלרחים שפחת מ –תשלום פיצוי עבור הפקעת אדמה לכביש המוביל לבית ספר ג'  .7

 קאדרי.
 סעיפים שהוספו בהתחלת הישיבה:
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 7מתוך  4עמוד  
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 ₪. 100,383ית ספר יסודי אלעין ע"ס ב –מודל מוסיקאלי  .8
 ₪ 272,600ינוך ע"ס ח –סל רשות עבור ביצוע קולות קוראים  .9

 ₪ 261,333 –תכנון מעון יום נחף משרד הרווחה  .10
 עדכון ועדת ההנהלה .11

 

 עבדאלבאסט קיס:
 אני מבקש להוסיף עוד נושאים לסדר היום ומבקש את אישורכם:

  100,383ית ספר יסודי אלעין ע"ס ב –מודל מוסיקאלי .₪ 
 272,600ינוך ע"ס ח –וע קולות קוראים סל רשות עבור ביצ ₪ 
  261,333 –תכנון מעון יום נחף משרד הרווחה ₪ 
 .עדכון ועדת ההנהלה 

 
 החלטה:

 חברי המליאה הנוכחים מאשרים הוספת הסעיפים שהציע ראש המועצה לסדר היום של הישיבה.
 
 

 :1סעיף מס' 

 2020אישור תקציבי פיתוח 

 450,000וות  שיקום כבישים, מדרכות ותשתיות נל .₪ 

 החלטה:

לשיקום כבישים, מדרכות ₪  450,000חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ע"ס 

 ותשתיות נלוות.

 

  100,000דיים תאורת לי -התייעלות אנרגטית .₪ 

 החלטה:

אורת ת –להתייעלות אנרגטית ₪  100,000חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ע"ס 

 לידיים.

 

 50,000ישת כלי אצירה רכ .₪ 

 החלטה:

 לרכישת כלי אצירה.₪  50,000חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ע"ס 

 

  266,000השלמת עבודה  –מגרש סינטטי .₪ 

 החלטה:

שלמת ה –עבור מגרש סנטטי ₪  266,000חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ע"ס 

 עבודות.
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 7מתוך  5עמוד  
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 
 : עבדאלכרים פטום

מגרש דשא סינטטי...ע"מ להציג נכון  - 429 שינוי בתב"ר מס':ה ברצוני להבהיר ולהדגיש ענין
 ₪  1,867,464 תקציב מקורי: ..משרד הפניםב לצורך אישור התב"ר המעודכן בפרוטוקול..

קבות ביטול בע. הלוואה{₪  1,024,464 פנים,₪  243,000 משרד תרבות וספורט,- 600,000}
במליאה אושר  ..₪  1,267,464 ..נשאר תקציב ₪ 600,000-רבות וספורט ע"סהרשאה של משרד ת

 -תב"ר המעודכן יהיה ע"סה לאור השינויים...  2020תוח פי -פנים-ש"ח  266,000-תקציב ע"ס 
 ....לידיעתכם(  משרד הפנים₪  509,000 הלוואה, ₪  1,024,464 )    ₪ 1,533,464

 
 :2סעיף מס' 

 יחידת נוער 838,047ערבית  תכנית אתגרים לחברה ה

 החלטה:

₪,  838,047ע"ס  ממשרד החינוך חברי המועצה הנוכחים מאשרים את התקציב הבלתי רגיל
ש"ח..משרד  931,163תכנית אתגרים סה"כ: ת הנוער.יחיד –לתכנית אתגרים לחברה הערבית 

 ...ש"ח 93,116ותקציב רגיל   "חש 838,047 חינוך
 

 : 3סעיף מס' 

  –מעודכנת ממפעל הפיס  תכנית חומש

 2,000,000יש תוספת ₪  ,000,8001קודם אישרנו   ש״ח  00,0003,8 מבנה תרבות . 

  .מלגות סטודנטים 

 תכנית הפעלה רווחה נוער וצעירים. 

 החלטה:

 פעל הפיס:ממ 2023 -2020לשנים חברי המליאה מאשרים את תכנית החומש 

 1,773,368בישיבה קודמת אושר סך של ₪  3,773,368 ולצורך דיוק הסכום הוא  מבנה תרבות 

 ₪. 2,000,000ואושר עוד תוספת של ₪ 

  300,000סך של תהיה על מלגות לסטודנטים השנה .₪ 

  2023לכל שנה עד ₪  222,000תכנית הפעלה רווחה ונוער ע"ס. 

 :4סעיף מס' 

דמה לבית משרד החינוך אישור תקציב בלתי רגיל הקדמת תכנון לשדרוג המבנה מפני רעידת א

 ש"ח   137,416ספר אלעין ע"ס 

 החלטה:

חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל עבור הקדמת תכנון לשדרוג מבנה בית ספר 

 ₪.  137,416אלעין מפני רעידת אדמה ע"ס 

 

 :5סעיף מס' 

ע"ס  טרום, – 0212-2020נה"ל תשפ"א ש –משרד החינוך, הקצבות מודל מוסיקלי יישובי במגזר 

,80051 .₪ 
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 7מתוך  6עמוד  
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 החלטה:

ממשרד החינוך עבור מודל ₪  51,800חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ע"ס 

 רום לשנה"ל תשפ"א יסודי ג'.ט -מוסיקאלי יישובי במגזר 

 : 6סעיף מס' 

יסודי, ע"ס  – 2021-2020שנה"ל תשפ"א  –משרד החינוך, הקצבות מודל מוסיקלי יישובי במגזר 

94,520 .₪ 

 החלטה:

ממשרד החינוך עבור מודל ₪   94,520חברי המועצה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ע"ס 

 סודי  לשנה"ל תשפ"א יסודי ג'.י –מוסיקאלי יישובי במגזר 

 : 7סעיף מס' 

מר עבדאלרחים שפחת מ –תשלום פיצוי עבור הפקעת אדמה לכביש המוביל לבית ספר ג' 

 .קאדרי

 עבדאלבאסט קיס: 
כללית עד בית ספר יסודי ג', בצדו המזרחי מדרגות ואין יציאה לרכבים, היו הכביש מקופ"ח 

כה משפחת מר עבדאלרחים קאדרי בכדי לספח לכביש שטח ומסה המגעים עם בעלי החלק
צוי עבור השטח, יש לציין פי₪  60,000 -מחלקתם ולפצות אותם. קבלנו הערכת שמאי ע"ס כ

ביש. נפקיע את השטח לכביש ולשלם פיצויים שהשטח הזה לא נכלל בתוכנית המאושרת ככ
 .מ"ר 60 -מדובר על כ בהתאם להערכת השמאי

 וליד עבדאלג'ני: 
בכל הכפר בוצעו כבישים וגם סופחו חלקים מחלקות פרטיים מבלי לשם פיצויים, למה היום 

 רוצים לעשות תקדים בתשלום פיצויים.
 סמואל דכואר:

מו עניין תכנית אין אפשרות לבצעו מסיבות כלשהן כאם יש כביש שעובר במקום מסוים, לפי ה
ועוד.. ובכדי לסלול הכביש יש צורך להסתת הכביש וסיפוח שטח אחר,  טיפוגראפי, בנוי בו בית

תפקיד המועצה ובכדי שיהיה כביש למצוא פתרונות כמו תיקון עיוותים, הסרת חסמים וכו.. כאן 
 החלק בחלקה.הסרת חסמים, הפתרון כאן לרכוש את זה במסגרת 

 וליד עבדאלג'ני:
 יש מקומות אחרים בכפר שהופקעו אדמות מתושבים.

 מוחמד סעיד:
אם יש של נחף היום היא בעיית התחבורה,  הבעיההתחבורה בכפר,  תבעייאם רוצים לפתור 

על חשבון הבעלים הפרטיים אפשר גם לשלם  מסויםהסכמה להרחבת כביש או פתרון בעיית כביש 
 להם פיצוי.

 יד עבדאלג'ני: ול
 לדעתי זו החלטה פוליטית, וכל עוד אני במועצה לא אתן יד להחלטה פוליטית במועצה. 

 עלי חאג': 
יציאה והכניסה תהיה משני הכיוונים, אני בעד בתנאי העלינו למצוא פתרון לכביש הזה בכדי ש

מאפשר  לקבל חוות דעת משפטית כתובה והערכת שמאי מוסמך ותוכנית של הכביש. אם החוק
 נצביע על זה.

 מוחמד סעיד: 
 במקום לשלם להם פיצויים בכסף אפשר במשהו אחר שווה ערך, כמו בניית קיר תומך או אחר.

 לסיכום:
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 7מתוך  7עמוד  
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 לאחר דיון בין חברי המועצה, הדיון בנושא זה יובא בישיבת המליאה הבאה.
 
 

 :8סעיף מס' 
 ₪. 100,383ית ספר יסודי אלעין ע"ס ב –מודל מוסיקאלי 

 
 לטה: הח

בית  –עבור מודל מוסיקאלי ₪  100,383חברי המליאה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ע"ס 
 ספר אלעין.

 
 

 :9סעיף מס' 
 ₪ 272,600ינוך ע"ס ח –סל רשות עבור ביצוע קולות קוראים 

 
 החלטה:

חברי המועצה מאשרים את סל רשות עבור ממשרד החינוך  במסגרת תכנית הפיתוח של המשרד 
 עבור ביצוע הנושאים להלן:₪  272,600ע"ס של:  2020לשנת 

 2  111,800 –מרחבי הכלה .₪ 
  78,500 –גן חדשני .₪ 

  82,300 –מתחם מתקני כושר גופני .₪ 
 

 :10סעיף מס' 
 ₪ 1,33326 –תכנון מעון יום נחף משרד הרווחה 

 
 החלטה:

וחה עבור תכנון ממשרד הרו₪  261,333חברי המליאה מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ע"ס 
 מעון יום בנחף.

 
 :11סעיף מס' 

 עדכון ועדת ההנהלה
 

 החלטה:
 חברי המליאה מאשרים הוספת מר מאהל שבאט, חבר המועצה, חבר בוועדת ההנהלה.

 
 

 רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה.
 
 
 

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 
 מנכ"ל/מזכיר המועצה

 


