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 2022מרץ  13תאריך 
 ראש המועצה.לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, 

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

 חבר המועצה.לכבוד מר ג'מאל קאדרי, 
 המועצה. חברלכבוד 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,

 לא מן המניין.  2022/03הזמנה לישיבת המליאה מס' הנדון: 
 

     30:18שעה  23/03/2022 רביעיליום  לא מן המניין 2022/03אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 

 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.

 סעיפי הדיון:

₪  149,972הרשאה על סך ו₪  1,210,732אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  .1

 שלמת מרכז קהילתי מבנה רב תכליתי נחף.ה –זאת בנוסף לסכום שכבר אושר 

 לישוב נחף. החלפת שטחים והסדרת צומת בכניסה 260-1041540אישור יזום תכנית מס'  .2

 אישור שכר בכירים למהנדס המועצה שנבחר במכרז .3

 מנכ"ל/מזכיר המועצה.שור פנסיה תקציבית לכלל שכרו של אישור העלאת אחוז שכר בכירים ואי .4

 2022-חוק עזר לנחף )שטחים ציבוריים פתוחים(, התש"ף .5

 2022-חוק עזר לנחף )סלילת רחובות()תיקון(, התש"ף .6

  .2022-)תיעול()תיקון(, התש"ףחוק עזר לנחף  .7

 ביטול הסכם האכיפה עם אשכול בית הכרם. .8

 .שינוי תוואי לכביש 35חלקה  19142תוכנית מפורטת בגוש  .9

 חלפת ייעודים בין מגורים ושצ"פה –תוכנית מפורטת בצד המערבי  .10

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

 االحترام فائق مع
 

  فطوم عمر جمال
 المجلس سكرتير/عام مدير
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  לא מן המניין 2022/03פרוטוקול ישיבת מליאה 
 :3018שעה  2022/03/23 רביעי מיום

 נוכחים:

 מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה 
 נעדרו

  מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה 

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

 מר עלי חאג', חבר המועצה 
 מר עווד רביע, חבר המועצה 
 מר מוחמד מסרי, חבר המועצה 

 מר אחמד מטר, חבר המועצה 
  מר פראג מטר, חבר המועצה 
 .מר סאמר דעיבס, חבר המועצה 

  
 משתתפים:

  המועצהמר ג'מאל פטום, מנכ"ל/ מזכיר 
 .עו"ד סמואל דכואר, יועץ משפטי 
 מר חסן מסרי, מנהל חשבונות ראשי 

 מר נג'יב חוסין, מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים 
 

 נכחו באולם הישיבות מספר תושבים מהכפר.
 

 נושא הדיון:

הרשאה על סך ו₪  1,210,732אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס  .1

שלמת מרכז קהילתי מבנה רב תכליתי ה –בנוסף לסכום שכבר אושר זאת ₪  149,972

 נחף.

החלפת שטחים והסדרת צומת בכניסה לישוב  260-1041540אישור יזום תכנית מס'  .2

 נחף.

 אישור שכר בכירים למהנדס המועצה שנבחר במכרז .3

אישור העלאת אחוז שכר בכירים ואישור פנסיה תקציבית לכלל שכרו של  .4

 המועצה.מנכ"ל/מזכיר 

 2022-חוק עזר לנחף )שטחים ציבוריים פתוחים(, התש"ף .5
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 2022-חוק עזר לנחף )סלילת רחובות()תיקון(, התש"ף .6

 . 2022-חוק עזר לנחף )תיעול()תיקון(, התש"ף .7

 ביטול הסכם האכיפה עם אשכול בית הכרם. .8

 .שינוי תוואי לכביש 35חלקה  19142תוכנית מפורטת בגוש  .9

 חלפת ייעודים בין מגורים ושצ"פה –המערבי תוכנית מפורטת בצד  .10

 
ימים לפני מועד  10הערה: המסמכים הרלוונטיים לסעיפי הדיון נמסרו לחברי המועצה 

 הישיבה במסירה אישית בכתובתם בנחף.
 

 נכח באולם הישיבות רק ראש מועצה. באין מניין חוקי הישיבה נסגרה. 18:45עד שעה 
 
 

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

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 
 מנכ"ל/מזכיר המועצה
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