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 18מתוך  1מוד ע                                                    טל"ח                                                                                                      

 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 19/01/2022 תאריך:
 ראש המועצה.לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, 

 סגן מ"מ ראש המועצה.לכבוד מר מוחמד זורי, 
 .חבר המועצה, סאמר דעיבסלכבוד מר 

 חבר המועצה.לכבוד מר ג'מאל קאדרי, 
 חבר המועצה.לכבוד מר עלי חאג', 

 חבר המועצה.לכבוד מר עווד רביע, 
 חבר המועצה.לכבוד מר אחמד מטר, 

 חבר המועצה.לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, 
 .חבר המועצהלכבוד מר מוחמד מסרי, 
 .חבר המועצהלכבוד מר מאהל שבאט, 

 חבר המועצה. לכבוד מר פראג מטר,
 .היועץ המשפטילכבוד עו"ד סמואל דכואר, 

 גזבר המועצה.לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, 
 .מבקר פניםלכבוד עו"ד חוסני מטר, 

 
 שלום רב,

 עדכון ההזמנה מן המניין.לא  01/2022 הזמנה לישיבת המליאה מס'נדון: ה
 

 30/01/2022  23/01/2022 ראשוןליום  מן המנייןלא  01/2022 אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס'

 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.   0018:שעה 

 סעיפי הדיון:

  .בכירים שכרתשלום ו עזיז מנאע אינג' של מהנדס המועצהמינוי ממלא מקום  אישור .1

תקציב בלתי רגיל ממינהל התכנון לתמיכה ברשות המקומית נחף עבור העסקת מתכנן אסטרטגי  .2
  .2022לשנת  ₪ 170,000ע"ס   922בהתאם להחלטת הממשלה מס' 

₪  550,720ע"ס  17/08/2021אישור מענקים בהתאם ליתרה לניצול מיום  –מפעל הפיס  .3
ציוד וריהוט לגני ילדים סך של ₪.  60,720מחשבים לגני ילדים סך של שמחולקים: רכישת 

 ₪.  240,000ציוד וריהוט לבתי ספר סך של ₪ .  250,000

 100,000לפי החלוקה: התייעלות אנרגטית ₪  874,000אישור תקציב בלתי רגיל משרד הפנים ע"ס  .4
  ₪. 674,000שיקום כבישים ₪,  100,000סקר נכסים ₪, 

בתוספת  ₪ 142,499יב בלתי רגיל ממשרד התחבורה בטיחות בדרכים לסימון כבישים אישור תקצ .5
  .ש"ח 158,333השתתפות המועצה סה"כ תקציב  %10

. הערה : הסעיף הועלה בישיבה ישר תב"ר להטמעת הרפורמה ברישוי עסקיםא-משרד הפנים  .6
  . 01/06/2021מיום  07/2021ובישיבה מס'  11/04/2021מיום  05/2021מס' 

 

 .לפני קיום הישיבה  לבעל התפקיד הרלוונטי במועצה או ראש המועצהלכל בירור אפשר לפנות 
הערה: אלה הם אותם נושאי דיון שנשלחו אליכם לישיבה שהייתה אמורה להתקיים ביום 

 ונדחתה..... 03/01/2022
 נוכחותכם חיונית מאוד

 בכבוד רב,
 

 ג'מאל פטום
 מנכ"ל/מזכיר המועצה
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------------------------------------------------------------------------------------------------
 18מתוך  2מוד ע                                                    טל"ח                                                                                                      

 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 
ינוי המועד בהתאם לבקשת היועמ"ש ואישור ראש המועצה, כי היועמ"ש לא יכול להיות הערה: ש

 . לידיעתכם 23/01/2022נוכח ביום 
בגלל פטירת קרוב משפחה של חבר מועצה ובקשת חלק  30/01/2022נקבעה הישיבה ליום 

 .06/02/2022מחברי המועצה הישיבה נדחתה ליום 
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------------------------------------------------------------------------------------------------
 18מתוך  3מוד ע                                                    טל"ח                                                                                                      

 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 לא מן המניין 201/202פרוטוקול ישיבת מליאה 
 18:00שעה  06/02/2022ליום ראשון 

 נוכחים:

 מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה 

 .מר סאמר דעיבס, חבר המועצה 
 נעדרים:

  מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה 

  מר מאהל שבאט, חבר המועצה 

 דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה 

 מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה 

  המועצהמר עלי חאג', חבר 

 מר עווד רביע, חבר המועצה 

 מר מוחמד מסרי, חבר המועצה 

 מר אחמד מטר, חבר המועצה 

 מר פראג מטר, חבר המועצה 
 משתתפים:

 מר ג'מאל פטום, מנכ"ל/ מזכיר המועצה 

 .עו"ד סמואל דכואר, יועץ משפטי 

 מר חסן מסרי, מנהל חשבונות ראשי 
 

 נושא הדיון:

 מועצה אינג' עזיז מנאע ותשלום שכר בכירים. אישור מינוי ממלא מקום של מהנדס ה .1

תקציב בלתי רגיל ממינהל התכנון לתמיכה ברשות המקומית נחף עבור העסקת מתכנן אסטרטגי  .2
 . 2022לשנת ₪  170,000ע"ס   922בהתאם להחלטת הממשלה מס' 

₪  550,720ע"ס  17/08/2021ישור מענקים בהתאם ליתרה לניצול מיום א –מפעל הפיס  .3
ציוד וריהוט לגני ילדים סך של ₪.  60,720קים: רכישת מחשבים לגני ילדים סך של שמחול

 ₪.  240,000ציוד וריהוט לבתי ספר סך של ₪ .  250,000

 100,000לפי החלוקה: התייעלות אנרגטית ₪  874,000אישור תקציב בלתי רגיל משרד הפנים ע"ס  .4
  ₪. 674,000שיקום כבישים ₪,  100,000סקר נכסים ₪, 

בתוספת ₪  142,499אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד התחבורה בטיחות בדרכים לסימון כבישים  .5
 ש"ח.  158,333השתתפות המועצה סה"כ תקציב  10%

טמעת הרפורמה ברישוי עסקים. הערה : הסעיף הועלה בישיבה אישר תב"ר לה-משרד הפנים  .6
 .  01/06/2021 מיום 07/2021ובישיבה מס'  11/04/2021מיום  05/2021מס' 

 
 

 22 ندب على بناء لكوذ مساءا السادسة الساعة 09/02/2022 ربعاءأأل ليوم الجلسة تأجل قانوني نصاب حضور لعدم نظرا

 . المجلس جلسات بخصوص - الثالثة اإلضافة المحلية، السلطات ألمر
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------------------------------------------------------------------------------------------------
 18מתוך  4מוד ע                                                    טל"ח                                                                                                      

 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

לצו  22בהתאם לסעיף  וזאת 18.00שעה  09/02/2022רביעי היות ולא נכח מנין חוקי, הישיבה תדחה ליום 

 קנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן. ת -תוספת השלישיתה –המועצות המקומיות 

, תוספת שלישית, תקנון בדבר ישיבות 1950-צו המועצות המקומיות )א(, תשי"א
 המועצה והנוהל בהן.

 פרק שישי: מנין המשתתפים
 . מנין חוקי: מנין חוקי בישיבה הוא רוב חברי המועצה.21
 

 . באין מנין חוקי22
)א( לא היה מנין חוקי בישיבת המועצה, תידחה הישיבה לשלושה ימים; לא היה 

ה שוב ליומיים; במועד זה יהווה שליש תידחה הישיב -גם במועד זה מנין חוקי 
 ם של הישיבה.מחברי המועצה מנין חוקי לכל ענין שנכלל בסדר היו

י השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה )ג( לענין ימ-)א( ו5)ב( הוראות סעיף 
 נדחית לפי סעיף זה.

 
 
 

 18:18הישיבה ננעלה בשעה  18:18 الساعة الجلسة أقفلت
 
 

 רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה.
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------------------------------------------------------------------------------------------------
 18מתוך  5מוד ע                                                    טל"ח                                                                                                      

 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 07/02/2022תאריך: 
 לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה.

 לכבוד מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה.
 לכבוד מר סאמר דעיבס, חבר המועצה.
 .לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה

 לכבוד מר עלי חאג', חבר המועצה.
 לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה.

 לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה.
 לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה.

 לכבוד מר מוחמד מסרי, חבר המועצה.

 לכבוד מר מאהל שבאט, חבר המועצה.
 לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה.

 ועץ המשפטי.לכבוד עו"ד סמואל דכואר, הי
 לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה.

 לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים.
 

 שלום רב,
 לא מן המניין.  01/2022הנדון: הזמנה לישיבת המליאה מס' 

 
   09/02/2022 רביעילא מן המניין ליום  2022/01אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 

 .18:00שעה  

ובהתאם לאמור בצו המועצות  06/02/2022ות ולא נכח מניין חוקי בישיבה מיום , הילידיעתכם

אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה  , 22המקומיות בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן סעיף 

שתתקיים באולם הישיבות  . 18:00שעה     09/02/2022לא מן המניין ליום רביעי  2022/01מס' 

 במועצה.

 סעיפי הדיון:
 אישור מינוי ממלא מקום של מהנדס המועצה אינג' עזיז מנאע ותשלום שכר בכירים.  .1
תקציב בלתי רגיל ממינהל התכנון לתמיכה ברשות המקומית נחף עבור העסקת מתכנן  .2

 . 2022לשנת ₪  170,000ע"ס   922אסטרטגי בהתאם להחלטת הממשלה מס' 
₪  550,720ע"ס  17/08/2021ום ישור מענקים בהתאם ליתרה לניצול מיא –מפעל הפיס  .3

ציוד וריהוט לגני ילדים סך של ₪.  60,720שמחולקים: רכישת מחשבים לגני ילדים סך של 
 ₪.  240,000ציוד וריהוט לבתי ספר סך של ₪ .  250,000

לפי החלוקה: התייעלות אנרגטית ₪  874,000אישור תקציב בלתי רגיל משרד הפנים ע"ס  .4
 ₪.  674,000שיקום כבישים ₪,  100,000סקר נכסים ₪,  100,000

₪  142,499אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד התחבורה בטיחות בדרכים לסימון כבישים  .5
 ש"ח.  158,333השתתפות המועצה סה"כ תקציב  10%בתוספת 

טמעת הרפורמה ברישוי עסקים. הערה : הסעיף הועלה אישר תב"ר לה-משרד הפנים  .6
 .  01/06/2021מיום  07/2021ובישיבה מס'  11/04/2021מיום  05/2021בישיבה מס' 

 
 לכל בירור אפשר לפנות לבעל התפקיד הרלוונטי במועצה או ראש המועצה לפני קיום הישיבה .

 נוכחותכם חיונית מאוד
 בכבוד רב,

 ג'מאל פטום
 מנכ"ל/מזכיר המועצה
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------------------------------------------------------------------------------------------------
 18מתוך  6מוד ע                                                    טל"ח                                                                                                      

 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 (2) לא מן המניין 01/2022פרוטוקול ישיבת מליאה 
 18:00שעה  02202/2/09 רביעיליום 

 נוכחים:

 מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה 

  מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה 

  מר מאהל שבאט, חבר המועצה 

 דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה 

 מר עלי חאג', חבר המועצה 

  
 נעדרים:

 מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה 

 מר עווד רביע, חבר המועצה 

 מר מוחמד מסרי, חבר המועצה 

 ר אחמד מטר, חבר המועצהמ 

 מר פראג מטר, חבר המועצה 

 .מר סאמר דעיבס, חבר המועצה 
 

 משתתפים:
 מר ג'מאל פטום, מנכ"ל/ מזכיר המועצה 

 מר חסן מסרי, מנהל חשבונות ראשי 

 עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים 

 מר נגיב חוסין, מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים 
 

 נושא הדיון:

 של מהנדס המועצה אינג' עזיז מנאע ותשלום שכר בכירים.  אישור מינוי ממלא מקום .1

תקציב בלתי רגיל ממינהל התכנון לתמיכה ברשות המקומית נחף עבור העסקת מתכנן אסטרטגי  .2
 . 2022לשנת ₪  170,000ע"ס   922בהתאם להחלטת הממשלה מס' 

₪  550,720ע"ס  17/08/2021ישור מענקים בהתאם ליתרה לניצול מיום א –מפעל הפיס  .3
ציוד וריהוט לגני ילדים סך של ₪.  60,720שמחולקים: רכישת מחשבים לגני ילדים סך של 

 ₪.  240,000ציוד וריהוט לבתי ספר סך של ₪ .  250,000

 100,000לפי החלוקה: התייעלות אנרגטית ₪  874,000אישור תקציב בלתי רגיל משרד הפנים ע"ס  .4
 ₪.  674,000 שיקום כבישים₪,  100,000סקר נכסים ₪, 

בתוספת ₪  142,499אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד התחבורה בטיחות בדרכים לסימון כבישים  .5
 ש"ח.  158,333השתתפות המועצה סה"כ תקציב  10%

טמעת הרפורמה ברישוי עסקים. הערה : הסעיף הועלה בישיבה מס' אישר תב"ר לה-משרד הפנים  .6
 .  01/06/2021מיום  07/2021ובישיבה מס'  11/04/2021מיום  05/2021

 
 



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ـفـحنـ
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------------------------------------------------------------------------------------------------
 18מתוך  7מוד ע                                                    טל"ח                                                                                                      

 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 ربعاءأأل وملي تأجلت الجلسة 06/02/2022األولى من يوم االحد  الجلسة تأجل قانوني نصاب حضور لعدم نظرا

 جلسات بخصوص - لثةالثا اإلضافة المحلية، السلطات ألمر 22 ندب على بناء وذلك مساءا السادسة الساعة 09/02/2022

 .المجلس

ا أن يومي الجمعه ولهذا تأجل الجلسة ليومين. وبم 09/02/2021 األربعاءصاب قانوني اليوم أيضا لم يكن هناك ن

  18:00الساعه  13/02/2022والسبت أيام عطلة موعد الجلسة يكون يوم االحد الموافق 

שעה  09/02/2022רביעי יום הה לתדחנהישיבה   06/02/2022בישיבה מיום  היות ולא נכח מנין חוקי

שיבות יתקנון בדבר  -התוספת השלישית –לצו המועצות המקומיות  22ת בהתאם לסעיף וזא 18.00

 המועצה והנוהל בהן.

גם היום לא היה מניין חוקי בישיבה ולכן הישיבה תדחה בעוד יומיים, היות וימי שישי ושבת הם ימי 

  18:00שעה  13/02/2022מנוחה, הישיבה תהיה ביום ראשון 

לישית, תקנון בדבר ישיבות ש, תוספת 1950-א(, תשי"אצו המועצות המקומיות )
 המועצה והנוהל בהן.

 פרק שישי: מנין המשתתפים
 חוקי בישיבה הוא רוב חברי המועצה. . מנין חוקי: מנין21
 

 . באין מנין חוקי22
ישיבה לשלושה ימים; לא היה )א( לא היה מנין חוקי בישיבת המועצה, תידחה ה

ה שוב ליומיים; במועד זה יהווה שליש תידחה הישיב -גם במועד זה מנין חוקי 
 מחברי המועצה מנין חוקי לכל ענין שנכלל בסדר היום של הישיבה.

י השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה )ג( לענין ימ-)א( ו5)ב( הוראות סעיף 
 נדחית לפי סעיף זה.

 
 
 

 18:16הישיבה ננעלה בשעה  16:18 الساعة الجلسة أقفلت
 
 

 רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה.
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 09/02/2022תאריך: 
 לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה.

 לכבוד מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה.
 לכבוד מר סאמר דעיבס, חבר המועצה.
 לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה.

 לכבוד מר עלי חאג', חבר המועצה.
 לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה.

 לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה.
 אלג'ני, חבר המועצה.לכבוד דר. וליד עבד

 לכבוד מר מוחמד מסרי, חבר המועצה.

 לכבוד מר מאהל שבאט, חבר המועצה.
 לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה.

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

 לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים.
 

 שלום רב,
 לא מן המניין.  01/2022המליאה מס'  הנדון: הזמנה לישיבת

 
שעה     13/02/2022 ראשוןלא מן המניין ליום  2022/01אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 

18:00. 

ובהתאם לאמור בצו המועצות המקומיות  06/02/2022, היות ולא נכח מניין חוקי בישיבה מיום לידיעתכם

גם בישיבה לא נכח  09/02/2022הישיבה נדחתה ליום רביעי ,  22בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן סעיף 

 מניין חוקי.

.  18:00שעה     13/02/2022 ראשוןלא מן המניין ליום  2022/01מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס'  אני

 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.

 ניין חוקי.שליש חברי המועצה יהוו מ 13/02/2022לידיעתכם, בישיבה ביום ראשון 

 סעיפי הדיון:
 אישור מינוי ממלא מקום של מהנדס המועצה אינג' עזיז מנאע ותשלום שכר בכירים.  .1
תקציב בלתי רגיל ממינהל התכנון לתמיכה ברשות המקומית נחף עבור העסקת מתכנן אסטרטגי  .2

 . 2022לשנת ₪  170,000ע"ס   922בהתאם להחלטת הממשלה מס' 
₪  550,720ע"ס  17/08/2021צול מיום ם בהתאם ליתרה לניאישור מענקי –מפעל הפיס  .3

ציוד וריהוט לגני ילדים סך של ₪.  60,720שמחולקים: רכישת מחשבים לגני ילדים סך של 
 ₪.  240,000ציוד וריהוט לבתי ספר סך של ₪ .  250,000

 100,000 לפי החלוקה: התייעלות אנרגטית₪  874,000אישור תקציב בלתי רגיל משרד הפנים ע"ס  .4
 ₪.  674,000שיקום כבישים ₪,  100,000סקר נכסים ₪, 

בתוספת ₪  142,499אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד התחבורה בטיחות בדרכים לסימון כבישים  .5
 ש"ח.  158,333השתתפות המועצה סה"כ תקציב  10%

יבה מס' ישר תב"ר להטמעת הרפורמה ברישוי עסקים. הערה : הסעיף הועלה בישא-משרד הפנים  .6
 .  01/06/2021מיום  07/2021ובישיבה מס'  11/04/2021מיום  05/2021

 
 לכל בירור אפשר לפנות לבעל התפקיד הרלוונטי במועצה או ראש המועצה לפני קיום הישיבה .

 נוכחותכם חיונית מאוד
 בכבוד רב,

 ג'מאל פטום
 מנכ"ל/מזכיר המועצה
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 ןלא מן המניי 1/2022פרוטוקול ישיבה המליאה 
18:00שעה  13/02/2022מיום ראשון   

 נוכחים:
 מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה 

 מר פראג מטר, חבר המועצה 
 מר אחמד מטר, חבר המועצה 

 .מר סאמר דעיבס, חבר המועצה 
 מר עווד רביע, חבר המועצה 

  מר מאהל שבאט, חבר המועצה 
  מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה 
 דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה 

 )מר עלי חאג', חבר המועצה     )נכנס באיחור 

 )מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה )נכנס באיחור 
 נעדרים:

 מר מוחמד מסרי, חבר המועצה 
 משתתפים:

 מר ג'מאל פטום, מנכ"ל/ מזכיר המועצה 
 עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי 

 מר נגיב חוסין, מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים 
 

 ן:נושא הדיו

 אישור מינוי ממלא מקום של מהנדס המועצה אינג' עזיז מנאע ותשלום שכר בכירים.  .1

תקציב בלתי רגיל ממינהל התכנון לתמיכה ברשות המקומית נחף עבור העסקת מתכנן אסטרטגי  .2
 . 2022לשנת ₪  170,000ע"ס   922בהתאם להחלטת הממשלה מס' 

₪  550,720ע"ס  17/08/2021ליתרה לניצול מיום  םאישור מענקים בהתא –מפעל הפיס  .3
ציוד וריהוט לגני ילדים סך של ₪.  60,720שמחולקים: רכישת מחשבים לגני ילדים סך של 

 ₪.  240,000ציוד וריהוט לבתי ספר סך של ₪ .  250,000

 100,000לפי החלוקה: התייעלות אנרגטית ₪  874,000אישור תקציב בלתי רגיל משרד הפנים ע"ס  .4
 ₪.  674,000שיקום כבישים ₪,  100,000סקר נכסים ₪, 

בתוספת ₪  142,499אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד התחבורה בטיחות בדרכים לסימון כבישים  .5
 ש"ח.  158,333השתתפות המועצה סה"כ תקציב  10%

' ישר תב"ר להטמעת הרפורמה ברישוי עסקים. הערה : הסעיף הועלה בישיבה מסא-משרד הפנים  .6
 .  01/06/2021מיום  07/2021ובישיבה מס'  11/04/2021מיום  05/2021

 אים שהוספו בהתחלת הישיבה:נוש

 .שינוי מועד ישיבת מן המניין מיום שלישי ליום שני .א

 . ועדת התמיכות.2. ועדת המכרזים. 1 שינוי בהרכב ועדות מועצה .ב

 "ס הנוכחים.שינוי  חברי המתנ"ס: סאמר דעיבס, אחמד מטר במקום חברי המתנ .ג

 .שינוי חבר הדירקטור נציג המועצה בתאגיד המים )מי הגליל( .ד

 .לתכנון מתחם מערבי אלרוג'ב המקור כספי הוועדה₪  350,000אישור תב"ר  .ה
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 670,000 -אישור הגדלה חוזה עם המתכנן פאהום, היה לו תוכנית איחוד וחלוקה הסכם ע"ס כ .ו
 .50%הגדלת החוזה בעוד   ובכדי להשלים העבודה ולסיים אותה מבקש אישור

 .31חלקה  19121אישור יזום תוכנית מפורטת אזור צפוני גוש  .ז

 .שינוי תוואי לכביש 35חלקה  19142תוכנית מפורטת בגוש  .ח

 .חלפת ייעודים בין מגורים ושצ"פה –תוכנית מפורטת בצד המערבי  .ט
 

 הערה: 
ובמועד השני  6/2/2022יום  ישיבה זו התקיימה בעקבות אי נוכחות מנין חוקי במועד הראשון מ

 תוספת שלישית, תקנון בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן. 22. ובהתאם לסעיף  9/2/2022יום 
 

 . באין מנין חוקי22
)א( לא היה מנין חוקי בישיבת המועצה, תידחה הישיבה לשלושה ימים; לא היה 

ה שוב ליומיים; במועד זה יהווה שליש תידחה הישיב -גם במועד זה מנין חוקי 
 מחברי המועצה מנין חוקי לכל ענין שנכלל בסדר היום של הישיבה.

ענין ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו גם על ישיבה ל)ג( -)א( ו5)ב( הוראות סעיף 
 נדחית לפי סעיף זה.

 
 

 עבד אלבאסט קיס:
 יף סעיפים לדיון בישיבה, ומבקש הסכמת החברים.להוס מבקשאני 

 מאהל שבאט: 
 סעיפים רוצים להוסיף סעיפים. ווספותלפני שנוסיף סעיפים, אם י

 עבד אלבאסט קיס:
 אני מחליט, אתה יכול לא להצביע.

  
 סעיף א:

 שינוי מועד ישיבת מן המניין מיום שלישי ליום שני.
 עבדאלבאסט קיס:

 לא יכול להיות נוכח בימי שלישי ורק בימי שני יכול. חבר המועצה מוחמד מסרי

 מאהל שבאט:

 רק יום שלישי.

 וליד עבדאלג'ני:

 יום שני לא מתאים.

 : עבד אלבאסט קיס, סאמר דעיבס, פראג' מטר, אחמד מטר, עווד רביע.בעד

 : וליד עבדאלג'ני, מאהל שבאט.נגד

 החלטה:

 ן מיום שלישי ליום שני אושר.ברוב חברי המועצה שינוי מועד ישיבות מן המניי

 עבד אלבאסט קיס:

 على تصويتالو بنود إضافة) ביחד פיםלדיון והצבעה על אישור הסעי ההצבעה על הוספת הסעיפים

 (اإقراره
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 סעיף ב:

 שינוי בהרכב ועדות מועצה 

 . ועדת מכרזים:1

 עבד אלבאסט קיס: 

האם  ר, עווד רביע, מוחמד מסרי.סאמר דעיבס, אחמד מט :אני מציע: יו"ר פראג' מטר, חברים

 מאשרים את הרכב הועדה המוצע.

 : עבד אלבאסט קיס, סאמר דעיבס, פראג' מטר, אחמד מטר, עווד רביע.בעד

   .אלג'ני: וליד עבדנגד

 )בעת ההצבעה מר מאהל שבאט לא נכח באולם(

 החלטה:

המכרזים יו"ר  לאחר הצבעת חברי המועצה וברוב חברי המועצה מאשרים שינוי הרכב וועדת

הוועדה מר פראג' מטר, חברי הוועדה: מר סאמר סעיד, מר אחמד מטר, מר עווד רביע, ומר 

 מוחמד מסרי.

 )נכנס היועץ המשפטי(

 

 ועדת תמיכות:. 2

 עבד אלבאסט קיס:

פראג' מטר, סאמר דעיבס, עווד רביע,  יו"ר הועדה אחמד מטר, חברים:אני מציע שהרכב הוועדה 

 מוחמד מסרי.

 .: עבד אלבאסט קיס, פראג' מטר, אחמד מטר, סאמר דעיבס, עווד רביעדבע

 (לאולם מאהל שבאט חזר)מר 

 : מאהל שבאט

 שינוי בוועדת מכרזים בכדי שתפתח התיבה, ותשונה ההצעות.

 אלג'ני:וליד עבד

 היועץ המשפטי לא נכח מתחילת הישיבה.יש לציין ש

 וליד עבדאלג'ני, מאהל שבאטנגד: 

 החלטה:

ההצבעה של חברי המועצה וברוב חברי המועצה מאשרים שינוי הרכב וועדת התמיכות  לאחר

הוועדה: מר פראג מטר, סאמר דעיבס, עווד רביע, מוחמד  יו"ר הוועדה מר אחמד מטר, חברי

 מסרי.

 

 

  סעיף ג.

 שינוי  חברי המתנ"ס: סאמר דעיבס, אחמד מטר במקום חברי המתנ"ס הנוכחים.
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 ג'מאל קאדרי: 

 חבר מתנ"ס מי החליט על שינוי?אני 

 עבד אלבאסט קיס: 

 אנחנו החלטנו לשנות חברי המתנ"ס ומוצע להצבעה.

 וליד עבדאלג'ני:

אני מפנה השאלה ליועץ המשפטי, הם מוסיפים סעיפים, אנחנו לא צריכים להצביע על הוספת 

 סעיפים?

 עבד אלבאסט קיס:

של רוב על ההוספה והאישור האם זה , הצבעה פיםואישור הסעי פיםהצבעה על הוספת הסעי

 .?מספיק

 סמואל דכואר: 

  (بكفي)מספיק 

 ג'מאל קאדרי:  

נקבעה ישיבה של התנגדויות לכוללנית, היות והמועצה  1.3.2022יש לי הצעה וזה לשיקולכם ב 

מאיסי ועו"ד קיס נאסר ואחרים, אני מבקש לזמן 'הגישה התנגדות ממספר צדדים, פרופ' ראסם ח

 ומתואמים. יותר חזקים מיוחדת בכדי שנגיע לישיבות ההתנגדויותלישיבה 

 עבד אלבאסט קיס:

 לאחר מכך. ייבדקאתה בקשת 

עכשיו נמשיך נצביע על שינוי חברי המתנ"ס מינוי מר סאמר דעיבס ומר אחמד מטר במקום 

 החברים הנוכחים.

 .: עבד אלבאסט קיס, סאמר דעיבס, פראג' מטר, אחמד מטר, עווד רביעבעד

 .אלג'ני, מאהל שבאטדרי, וליד עבד: ג'מאל קאנגד

 החלטה:

לאחר ההצבעה וברוב חברי המועצה הנוכחים אושר שינוי חברי המתנ"ס מבין חברי המועצה 

 מינוי מר סאמר דעיבס ומר אחמד מטר במקום החברים הקיימים.

 

 סעיף ד.

 .)מי הגליל( תאגיד המיםנציג המועצה בדירקטור החבר שינוי 

 לבאסט קיס: עבד א

 .דירקטור נציג המועצה יש הצעה שמר מוחמד מסרי יהיה חבר בתאגיד מי הגליל

 : עבד אלבאסט קיס, סאמר דעיבס, פראג' מטר, אחמד מטר, עווד רביע.בעד

 : ג'מאל קאדרי, וליד עבדאלג'ני, מאהל שבאט.נגד
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 18מתוך  13מוד ע                                                    טל"ח                                                                                                      

 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 החלטה:

דירקטור בתאגיד מי  ד מסרילאחר ההצבעה וברוב חברי המועצה הנוכחים אושר מינוי מר מוחמ

 הגליל נציג המועצה במקום החבר הקיים היום בתאגיד.

 

 סעיף ה.

 לתכנון מתחם מערבי אלרוג'ב המקור כספי ועדה.₪  350,000אישור תב"ר 

 עבד אלבאסט קיס:

 דונם מצד מערב. 180 -מבקש לאשר התב"ר בכדי לתכנון אזור אלרוג'ב כ

 , פראג' מטר, אחמד מטר, עווד רביע, ג'מאל קאדרי.: עבד אלבאסט קיס, סאמר דעיבסבעד

 אלג'ני.: וליד עבדנגד

 .(מאהל שבאט יצא מהאולם)

 החלטה:

לתכנון מתחם מערבי ₪  350,000ברוב חברי המועצה הנמצאים מאשרים תקציב בלתי רגיל ע"ס 

 אלרוג'ב המקור כספי הוועדה.

 

 סעיף ו.

 670,000 -הסכם ע"ס כ תוכנית איחוד וחלוקההיה לו  ,פאהום עם המתכנן אישור הגדלה חוזה

 .50% חוזה בעוד הת אישור הגדלמבקש ובכדי להשלים העבודה ולסיים אותה 

 עבדאלבאסט קיס:

 הגדלת החוזה.מבקש אישור 

 ג'מאל קאדרי: 

 למה צריך הגדלה

 עבד אלבאסט קיס:

מגדילים החוזה יש עבודה שצריך לעשות בתכנון אם מאשרים הגדלת החוזה זה לא אומר שמחר 

כאן מבוקש לאשר הגדלה וזה לצורך השלמת התכנון. תכנון אזור מערבי ובתחומי הכפר. גם 

 כבישים ועוד.....

 ., ג'מאל קאדרי: עבד אלבאסט קיס, סאמר דעיבס, פראג' מטר, אחמד מטר, עווד רביעבעד

 אלג'ני: וליד עבדנגד

 .(ג'מאל קאדרי יצא מהאולם)

 החלטה:

מההסכם  50%ה הנמצאים מאשרים הגדלת החוזה עם המתכנן פאהום עד ברוב חברי המועצ

 המקורי להשלמת ביצוע עבודות תכנון ואחרים.

 )מר מוחמד זורי ומר עלי חאג' נכנס לאולם הישיבות ומר מאהל שבאט חזר לאולם(
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 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 

 סעיף ז.

 .31חלקה  19121תוכנית מפורטת אזור צפוני גוש אישור יזום 

 עבד אלבאסט קיס: 

 .מאשרים מבקש הצבעהלפי המבוקש. אם  וכנית יש הסכמת השכנים והשותפיםבת

 ג'מאל קאדרי: 

 ין מסכימים אין בעיה, ויש חתימה של הבעלים. ינאם כל בעלי הע

 אלג'ני: וליד עבד

 אם אין סכסוכים אין בעיה.

 החלטה: 

  ,ייזום  יםמאשרם כל חברי המועצה הנמצאילאחר עיון בתוכנית המוצעת ודיון בין חברי המועצה

 בנחף.  31חלקה  19121התכנית המפורטת בגוש 

  המועצה לא תישא בעלות כל שהיא באופן ישיר או עקיף כתוצאה מייזום התוכנית, ומגיש

 התכנית יחתום על כתב שיפוי שישמור על זכויות המועצה.

 

 סעיף ח.

 שינוי תוואי לכביש. 35חלקה  19142תוכנית מפורטת בגוש 

 קיס:עבד אלבאסט 

 לשינוי תוואי הכביש למצב הקיים.אלג'ני הגיש לנו את התוכנית מר ג'מאל עבד

 עלי חאג':

 אנחנו סיכמנו אם אין מחלוקת עם אף אחד מהשכנים אנחנו מסכימים. 

 עבדאלבאסט קיס:

מהם השכנים לא חתמו,  אחד ,ההסתייגויותבדקנו את התוכנית עם המהנדס, המהנדס רשם את 

 מהצד השני.העניין בעלי ל כצריך להחתים את 

 החלטה: 

לישיבה אחרת עד השלמת הנתונים בין חברי המועצה הנמצאים הדיון ידחה לדחות הדיון 

 בהתאם.והתנאים 

 

 סעיף ט.

 .בין מגורים ושצ"פ יעודיםיהחלפת  –תוכנית מפורטת בצד המערבי 

 עבד אלבאסט קיס:
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 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

שים צמודים מגורים רת שטחים מגהתוכנית הוגשה לנו ע"י מר חוסני סרחאן שמטרתה החלפ

בכדי להגישה  ושצ"פ החלפת המגרשים השצ"פ יהיה מגורים והמגורים שצ"פ באותו מקום.

 לוועדה צריך אישור מליאה לייזום התוכנית.

 החלטה:

, לרבות הדיון עד קבלת יותר פרטים על המוצע יםחוד ,לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים

 .היה השפעה עליהם בהצעת השינויים המבוקשתעמדת השכנים כי יתכן ות

 

 1סעיף 

  אישור מינוי ממלא מקום של מהנדס המועצה אינג' עזיז מנאע ותשלום שכר בכירים

 עבד אלבאסט קיס:

 חודשים. 6אישור מילוי מקום ואישור תשלום שכר למהנדס הממלא מקום, 

 אלג'ני: וליד עבד

 הסעיף הזה יש בו שני חלקים.

 מאהל שבאט: 

 ....יש בו שכר בכירים.

 : עבד אלבאסט קיס, סאמר דעיבס, פראג' מטר, אחמד מטר, עווד רביע.בעד

 אלג'ני, עלי חאג', ג'מאל קאדרי: מאהל שבאט, וליד עבדנגד

 מוחמד זורי:

 .אני נגד. אז תמשוך את הסעיף הזה עד הישיבה הבאה.

 עבדאלבאסט קיס:

 .חברים בעד.. 5לא נמשוך הסעיף, היתה הצבעה 

 מאהל שבאט:

 נגד... 5 -בעד ו 5צריך לספור נכון, 

 עבדאלבאסט קיס:

 במצב כזה מה המשמעות.

 סמואל דכואר:

 במצב של שוויון הסעיף נופל.

 עלי חאג':

 ...אין לנו בעיה שהמהנדס יקבל מה שמגיע לו, אנחנו לא נגד עזיז

 סמואל דכואר:

המהנדס לא יקבל את שכרו בתקופה אני רוצה לפנות למר מוחמד זורי עוד פעם, אתה בטוח ש

 שהוא הועסק.

 מוחמד זורי:

 נתבקש היועמ"ש לתת חוות דעת משפטית האם התקבלה חוות דעת משפטית?.
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 18מתוך  16מוד ע                                                    טל"ח                                                                                                      

 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 סמואל דכואר: 

 אני אומר אפשר להצביע.

 עלי חאג': 

 בקשנו ממך חוות דעת משפטיתאתה לא ברור, סה"כ 

 עבדאלבאסט קיס:

 האישור צריך אישור מליאת מועצה...

 סמואל דכואר: 

כת ומשרד הפנים שלח מכתב שאפשר לאשר ממוס המועצה מליאת אפשר להצביע, אפשר לשלם.

 לשלם.אפשר רטרואקטיבי ו

 מוחמד זורי:

 .אני לא נגד לשלם לעזיז

 עלי חאג':

 מה לכתוב....

 סמואל דכואר:

 הוא אמר ויש לו דעה משלו.

 עלי חאג':

 אתה אמרת שהצביע והסעיף נפל..

 ואר:סמואל דכ

 זכותו אם הוא אומר שאני חוזר בי.

 מאהל שבאט:

 הסעיף נפל, אם זה כך, נחזור לסעיף וועדת המכרזים.

 

 החלטה: 

חברים הצביעו  5 -וחברים הצביעו בעד  5לאחר דיון בין חברי המליאה ובעת ההצבעה הראשונה 

נגד ולכן התוצאה א מתמר מוחמד זורי אמר שהוא לא נגד לשלם למהנדס ולאבל במשך הדיון  ,נגד

ותשלום שכר בכירים מהנדס נגד. הסעיף מאושר מינוי מ"מ  4חברים בעד  6היא השתנתה ו

 למהנדס.

 

 2סעיף 

תקציב בלתי רגיל ממינהל התכנון לתמיכה ברשות המקומית נחף עבור העסקת מתכנן אסטרטגי 

 . 2022לשנת ₪  170,000ע"ס   922בהתאם להחלטת הממשלה מס' 

 סט קיס, סאמר דעיבס, פראג' מטר, אחמד מטר, עווד רביע.אלבא: עבדבעד

 

 ג'מאל קאדרי, וליד עבדאלג'ני לא חזרו לאולם(חלק מחברי המועצה יצאו מהאולם וחלק מהם חזר, )
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 18מתוך  17מוד ע                                                    טל"ח                                                                                                      

 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 החלטה:

לתמיכה ברשות  ברוב חברי המועצה הנמצאים אושר תקציב בלתי רגיל ממינהל התכנון

ע"ס   922בהתאם להחלטת הממשלה מס'  המקומית נחף עבור העסקת מתכנן אסטרטגי

 . 2022לשנת ₪  170,000

 

  :3סעיף 

₪  550,720ע"ס  17/08/2021אישור מענקים בהתאם ליתרה לניצול מיום  –מפעל הפיס 

ציוד וריהוט לגני ילדים סך של ₪.  60,720שמחולקים: רכישת מחשבים לגני ילדים סך של 

 ₪. 240,000ל ציוד וריהוט לבתי ספר סך ש₪ .  250,000

 : עבד אלבאסט קיס, סאמר דעיבס, פראג' מטר, אחמד מטר, עווד רביע, מוחמד זורי, עלי חאג'.בעד

 : מאהל שבאט.נגד

 מאהל שבאט:

אישרנו בעבר תב"ר למחשבים, צריך לדעת שיש מחשבים שחולקו לבתי הספר בתב"ר ועד היום 

 אין דיווח עליהם

 החלטה:

שרים את המענקים ממפעל הפיס בהתאם ליתרה לניצול מיום ברוב חברי המועצה הנמצאים מא

ציוד ₪.  60,720שמחולקים: רכישת מחשבים לגני ילדים סך של ₪  550,720ע"ס  17/08/2021

 ₪. 240,000ציוד וריהוט לבתי ספר סך של ₪ .  250,000וריהוט לגני ילדים סך של 

  4 סעיף

לפי החלוקה: התייעלות אנרגטית ₪  0874,00אישור תקציב בלתי רגיל משרד הפנים ע"ס 

 ₪.  674,000שיקום כבישים ₪,  100,000סקר נכסים ₪,  100,000

 : עבד אלבאסט קיס, סאמר דעיבס, אחמד מטר, פראג' מטר, עלי חאג', עווד רביע, מוחמד זורי.בעד

 : מאהל שבאטנגד

 .(מאהל יצא מהאולם)

 עלי חאג':

 אני מבקש שיהיו לאזור אלרוג'ב.

 :החלטה

לאחר ההצבעה של חברי המועצה הנמצאים וברוב החברים אושר התקציב בלתי רגיל משרד 

₪,  100,000סקר נכסים ₪,  100,000לפי החלוקה: התייעלות אנרגטית ₪  874,000הפנים ע"ס 

 ₪.  674,000שיקום כבישים 

 

  5סעיף 

₪  142,499אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד התחבורה בטיחות בדרכים לסימון כבישים 

 ש"ח. 158,333השתתפות המועצה סה"כ תקציב  10%בתוספת 
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 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 
 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 החלטה: 

את התקציב הבלתי רגיל ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים  חברי המועצה הנוכחים מאשרים

 . מהתקציב 10%השתתפות המועצה ₪  158,333ע"ס 

 

 

 : 6סעיף 

 ר תב"ר להטמעת הרפורמה ברישוי עסקים. ואיש-משרד הפנים 

מיום  07/2021ובישיבה מס'  11/04/2021מיום  05/2021ה : הסעיף הועלה בישיבה מס' הער

01/06/2021  

 החלטה: 

חברי המועצה הנוכחים מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הפנים אגף בכיר לרישוי 

 ₪.   359,791עסקים, השתתפות המשרד במימון פרויקט ע"ס 

 
 ועצה: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המרשם

 
ההקלטה של הישיבה לידיעתכם, בכתיבת הפרוטוקול נכתבים עיקרי הדברים ולא נכתב כתמליל. : הערה

  nahef.muni.ilוהפרוטוקול יועלו לאתר המועצה 
 
 
 
 

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 
 מנכ"ל/מזכיר המועצה

 
 


