
  ــفحألمجلس ألمحلي نـ
NAHEF LOCAL COUNCIL  

  
  

==================================================================  

  

  15מתוך  1מוד ע                                            ט.ל.ח                                                                                                       

  693, ص.ب. 20137نحف,                         693, ת.ד. 20137, מיקוד ðחף
   04-9985693 פקס:   04-6055600       04-9987140טל': 

 LISHKA@NAHEF.MUNI.IL                                NAHEF.MUNI.ILדוא"ל: 

  01/04/2022תאריך 
  ראש המועצה.לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, 

  סגן מ"מ ראש המועצה.לכבוד מר מוחמד זורי, 
  המועצה. חבר, סאמר דעיבסלכבוד 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'ðי, 
  .חבר המועצהלכבוד מר מוחמד מסרי, 
  .חבר המועצהלכבוד מר מאהל שבאט, 

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

  גזבר המועצה.בדאלכרים פטום, לכבוד רו"ח ע
  .מבקר פðיםלכבוד עו"ד חוסðי מטר, 

  
 שלום רב,

  לא מן המðיין.  2021/05הזמðה לישיבת המליאה מס' הðדון: 
  

 שðיליום  לא מן המðיין 2021/50אðי מתכבד להזמיðכם לישיבת המליאה מס' לפי בקשת ראש המועצה, 

  שתתקיים באולם הישיבות במועצה.     30:17שעה  2022/04/04

  סעיפי הדיון:

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

  שלמת מרכז קהילתי מבðה רב תכליתי ðחף.ה –זאת בðוסף לסכום שכבר אושר 

 אישור שכר בכירים למהðדס המועצה שðבחר במכרז .2

 מðכ"ל/מזכיר המועצה.שור פðסיה תקציבית לכלל שכרו של בכירים ואי אישור העלאת אחוז שכר .3

 2022-חוק עזר לðחף (שטחים ציבוריים פתוחים), התש"ף .4

 2022-חוק עזר לðחף (סלילת רחובות)(תיקון), התש"ף .5

  .2022-חוק עזר לðחף (תיעול)(תיקון), התש"ף .6

 ביטול הסכם האכיפה עם אשכול בית הכרם. .7

לכל בירור אפשר ,  03/2022את המסמכים הרלווðטיים ðשלחו אליכם עם ההזמðה לישיבה מס' 
  .לפðות לבעל התפקיד הרלווðטי במועצה או ראש המועצה לפðי קיום הישיבה 

  
  .وضروري هام حضوركم

  االحترام فائق مع
  

   فطوم عمر جمال
  المجلس سكرتير/عام مدير

    

2



  ــفحألمجلس ألمحلي نـ
NAHEF LOCAL COUNCIL  

  
  

==================================================================  

  

  15מתוך  2מוד ע                                            ט.ל.ח                                                                                                       

  693, ص.ب. 20137نحف,                         693, ת.ד. 20137, מיקוד ðחף
   04-9985693 פקס:   04-6055600       04-9987140טל': 

 LISHKA@NAHEF.MUNI.IL                                NAHEF.MUNI.ILדוא"ל: 

  עוד סעיפים לאישור במליאת המועצה:  ð 04/04/2022תקבלו היום
 מכרית הטרקטור החקלאי של המועצה. .1
₪.  150,000אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החיðוך למימון ðגישות אקוסטית/חושית עבור ע"ס  .2

 = גן אלמחבה, גן אלעסל, מקיף אבן סיðא שתי כיתות, מקיף אלרסאלה.
  
  

  לא מן המðיין 2022/05פרוטוקול ישיבת מליאה 
  30:17שעה  2022/04/04שðי ליום 

  ðוכחים:

 מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה  

 .מר סאמר דעיבס, חבר המועצה 

 מר עווד רביע, חבר המועצה  

 מר אחמד מטר, חבר המועצה  

 מר פראג מטר, חבר המועצה  
 ðעדרים:

  מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה  

  מר מאהל שבאט, חבר המועצה  

 ,יð'חבר המועצה דר. וליד עבדאלג 

 מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה  

 מר עלי חאג', חבר המועצה  

 מר מוחמד מסרי, חבר המועצה 
  משתתפים:

 כ"ל/ מזכיר המועצהðמר ג'מאל פטום, מ  

 .עו"ד סמואל דכואר, יועץ משפטי 

 .יםðי מטר, מבקר פðעו"ד חוס 

  
  

  סעיפי הדיון:

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

  שלמת מרכז קהילתי מבðה רב תכליתי ðחף.ה –זאת בðוסף לסכום שכבר אושר 

 אישור שכר בכירים למהðדס המועצה שðבחר במכרז .2

 אישור העלאת אחוז שכר בכירים ואישור פðסיה תקציבית לכלל שכרו של מðכ"ל/מזכיר המועצה. .3

 2022-תוחים), התש"ףחוק עזר לðחף (שטחים ציבוריים פ .4

 2022-חוק עזר לðחף (סלילת רחובות)(תיקון), התש"ף .5

  .2022-חוק עזר לðחף (תיעול)(תיקון), התש"ף .6

 ביטול הסכם האכיפה עם אשכול בית הכרם. .7

  



  ــفحألمجلس ألمحلي نـ
NAHEF LOCAL COUNCIL  

  
  

==================================================================  

  

  15מתוך  3מוד ע                                            ט.ל.ח                                                                                                       

  693, ص.ب. 20137نحف,                         693, ת.ד. 20137, מיקוד ðחף
   04-9985693 פקס:   04-6055600       04-9987140טל': 

 LISHKA@NAHEF.MUNI.IL                                NAHEF.MUNI.ILדוא"ל: 

 ألمر 22 ندب على بناء وذلك مساءا الخامسة الساعة 10/04/2022االحد  ليوم الجلسة تأجل قانوني نصاب حضور لعدم نظرا

  . المجلس جلسات بخصوص - الثالثة اإلضافة المحلية، السلطات

לצו  22וזאת בהתאם לסעיף  17.00שעה  10/04/2022 ראשוןהיות ולא ðכח מðין חוקי, הישיבה תדחה ליום 

  קðון בדבר ישיבות המועצה והðוהל בהן. ת -תוספת השלישיתה –המועצות המקומיות 

  מðוחה ולכן הישיבה ðקבעה ליום ראשון.לידיעתכם, יום חמישי הוא ערב יום 

לישית, תקðון בדבר ישיבות ש, תוספת 1950-צו המועצות המקומיות (א), תשי"א
  המועצה והðוהל בהן.

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

  באין מðין חוקי. 22
(א) לא היה מðין חוקי בישיבת המועצה, תידחה הישיבה לשלושה ימים; לא היה גם 

ה שוב ליומיים; במועד זה יהווה שליש מחברי תידחה הישיב -במועד זה מðין חוקי 
  המועצה מðין חוקי לכל עðין שðכלל בסדר היום של הישיבה.

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

  
  
  
  

  רשם: ג'מאל פטום, מðכ"ל המועצה.
  

    



  ــفحألمجلس ألمحلي نـ
NAHEF LOCAL COUNCIL  
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  15מתוך  4מוד ע                                            ט.ל.ח                                                                                                       

  693, ص.ب. 20137نحف,                         693, ת.ד. 20137, מיקוד ðחף
   04-9985693 פקס:   04-6055600       04-9987140טל': 

 LISHKA@NAHEF.MUNI.IL                                NAHEF.MUNI.ILדוא"ל: 

  לא מן המðיין 2022/05פרוטוקול ישיבת מליאה 
  00:17שעה  2022/10/04שðי ליום 

  ðוכחים:

 מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה  
 ðעדרים:

 .מר סאמר דעיבס, חבר המועצה 

 מר עווד רביע, חבר המועצה  

 מר אחמד מטר, חבר המועצה  

 מר פראג מטר, חבר המועצה  

  מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה  

  מר מאהל שבאט, חבר המועצה  

 י, חבר המועצהð'דר. וליד עבדאלג 

 מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה  

 מר עלי חאג', חבר המועצה  

 מר מוחמד מסרי, חבר המועצה 
  משתתפים:

 כ"ל/ מזכיר המועצהðמר ג'מאל פטום, מ  
  

  סעיפי הדיון:

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

  שלמת מרכז קהילתי מבðה רב תכליתי ðחף.ה –זאת בðוסף לסכום שכבר אושר ₪ 

 אישור שכר בכירים למהðדס המועצה שðבחר במכרז .2

אישור העלאת אחוז שכר בכירים ואישור פðסיה תקציבית לכלל שכרו של מðכ"ל/מזכיר  .3

 המועצה.

 2022-חוק עזר לðחף (שטחים ציבוריים פתוחים), התש"ף .4

 2022-חוק עזר לðחף (סלילת רחובות)(תיקון), התש"ף .5

  .2022-חוק עזר לðחף (תיעול)(תיקון), התש"ף .6

 ביטול הסכם האכיפה עם אשכול בית הכרם. .7

  

 22 ندب على ناءب وذلك مساءا الخامسة الساعة 12/04/2022 الثالثاء ليوم الجلسة تأجل قانوني نصاب حضور لعدم نظرا

  . المجلس جلسات بخصوص - الثالثة اإلضافة المحلية، السلطات ألمر

לצו  22וזאת בהתאם לסעיף  17.00שעה  12/04/2022 שלישיהיות ולא ðכח מðין חוקי, הישיבה תדחה ליום 

  קðון בדבר ישיבות המועצה והðוהל בהן. ת -תוספת השלישיתה –המועצות המקומיות 

  הישיבה ðקבעה ליום ראשון.לידיעתכם, יום חמישי הוא ערב יום מðוחה ולכן 



  ــفحألمجلس ألمحلي نـ
NAHEF LOCAL COUNCIL  
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  15מתוך  5מוד ע                                            ט.ל.ח                                                                                                       

  693, ص.ب. 20137نحف,                         693, ת.ד. 20137, מיקוד ðחף
   04-9985693 פקס:   04-6055600       04-9987140טל': 

 LISHKA@NAHEF.MUNI.IL                                NAHEF.MUNI.ILדוא"ל: 

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

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

  קי. באין מðין חו22
(א) לא היה מðין חוקי בישיבת המועצה, תידחה הישיבה לשלושה ימים; לא היה 

ה שוב ליומיים; במועד זה יהווה שליש תידחה הישיב -גם במועד זה מðין חוקי 
  מחברי המועצה מðין חוקי לכל עðין שðכלל בסדר היום של הישיבה.

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

  
  
  
  

  רשם: ג'מאל פטום, מðכ"ל המועצה.
  

    



  ــفحألمجلس ألمحلي نـ
NAHEF LOCAL COUNCIL  

  
  

==================================================================  

  

  15מתוך  6מוד ע                                            ט.ל.ח                                                                                                       

  693, ص.ب. 20137نحف,                         693, ת.ד. 20137, מיקוד ðחף
   04-9985693 פקס:   04-6055600       04-9987140טל': 

 LISHKA@NAHEF.MUNI.IL                                NAHEF.MUNI.ILדוא"ל: 

 לא מן המðיין 5/2022מס' פרוטוקול ישיבת המליאה 
   17:00שעה  12/04/2022מיום 

  , בצו המועצות המקומיות (א)תוספת שלישית, תקðון בדבר ישיבות המועצה והðוהל בהן 22סעיף  חוזרת
  ðוכחים:

  מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה 
  מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה 

  מר מאהל שבאט, חבר המועצה 
  מר עלי חאג', חבר המועצה 

  מר פראג' מטר, חבר המועצה 
  מר סאמר דעיבס, חבר המועצה 
  מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה 

  מר אחמד מטר, חבר המועצה 
  ד"ר וליד עבדאלג'ðי, חבר המועצה 

  ðעדרו: 
  מר מוחמד מסרי, חבר המועצה 

  מר עווד רביע, חבר המועצה 
  משתתפים:

  כיר המועצה מר ג'מאל פטום, מðכ"ל/מז
  

  סעיפי הדיון:

₪  149,972והרשאה על סך ₪  1,210,732אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הביðוי והשיכון ע"ס  .1

  שלמת מרכז קהילתי מבðה רב תכליתי ðחף.ה –זאת בðוסף לסכום שכבר אושר 

 אישור שכר בכירים למהðדס המועצה שðבחר במכרז .2

פðסיה תקציבית לכלל שכרו של מðכ"ל/מזכיר אישור העלאת אחוז שכר בכירים ואישור  .3

 המועצה.

 2022-חוק עזר לðחף (שטחים ציבוריים פתוחים), התש"ף .4

 2022-חוק עזר לðחף (סלילת רחובות)(תיקון), התש"ף .5

 . 2022-חוק עזר לðחף (תיעול)(תיקון), התש"ף .6

 ביטול הסכם האכיפה עם אשכול בית הכרם. .7

  סעיפים שðוספו בהתחלת הישיבה:
) לפי עאלבאלו(אזור  260-0964791מס' תוכðית ) وشقشق سليم خالد( –יזום תוכðית מפורטת  אישור  .א

  בקשת מר מוחמד זורי ומר עלי חאג'
  מכירת הטרקטור החקלאי שבמועצה  .ב
ות למימון ðגיש -אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החיðוך, המיðהל לפיתוח מערכת החיðוך  .ג

  כדלקמן:אקוסטית/חושית עבור מסודות  בחיðוך 

  'גשת גן לליקויי שמיעה גן אלמחבה ע"ס  2022/24/233התחייבות מסð30,000עבור ה  ₪  

  'גשת גן לליקויי שמיעה גן אלעסל ע"ס  2022/24/236התחייבות מסð30,000עבור ה  ₪  

  'א ע"ס  2022/24/235התחייבות מסðגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה מקיף אבן סיðעבור ה
60,000 ₪  

 ₪ 30,000עבור הðגשת כתה לליקויי שמיעה מקיף אלרסאלה ע"ס  2022/24/234מס'  התחייבות  .ד
 .260-1090448תוכðית מפורטת להחלפת שטחים בין מיðהל לשטח פרטי באזור המערבי תוכðית מס' 

 .260-1090539תוכðית שðתקבל ע"י יוסף מסרי מס' תוכðית    .ה



  ــفحألمجلس ألمحلي نـ
NAHEF LOCAL COUNCIL  
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  15מתוך  7מוד ע                                            ט.ל.ח                                                                                                       

  693, ص.ب. 20137نحف,                         693, ת.ד. 20137, מיקוד ðחף
   04-9985693 פקס:   04-6055600       04-9987140טל': 

 LISHKA@NAHEF.MUNI.IL                                NAHEF.MUNI.ILדוא"ל: 

 .19126באזור  260-1090612 -תוכðית שצ"פ ומיðהל  .ו
  החלפת שטחים בכðיסה לכפר. 260-1041540כðית מס' תו  .ז

  

  

  הערה:

ומחוסר מðיין חוקי הישיבה ðדחתה ליום  4/4/2022הישיבה הראשוðה הוזמðה ליום שðי 

, בצו תוספת שלישית, תקðון בדבר ישיבות המועצה והðוהל בהן 22סעיף בהתאם לוזאת  10/4/2022

 12/4/2022היה מן חוקי ולכן הישיבה ðדחתה להיום לא  10/4/2022ביום המועצות המקומיות (א). 

  .בהתאם לאמור באותו סעיף לעיל

  

לא מן המðיין ישיבה שלישית לאחר שתי ישיבות שלא  5/2022הישיבה היום ישיבה מס'  עבד אלבאסט קיס:

   היה בהם מðין.

אðחðו בקשðו והצבעðו בישיבת המליאה הראשוðה בתחילת הקדðציה, כל ישיבה שתזמין אליה  עלי חאג':

הזמðים שלי גם בעבודה תוכðן בהתאם  חאðי מדבר על עצמי, כי לו ליום שלישי אðי אומר שכולðו ðגיע.

  לאישור מועד ישיבות המליאה ליום שלישי.

  עבד אלבאסט קיס: 

  יום:מבקש אישור הוספת סעיפים לסדר ה

ר אלבלוע) (אזו 260-0964791מס' תוכðית ) قشقوش ليمس خالد( –אישור יזום תוכðית מפורטת   .א

  לפי בקשת מר מוחמד זורי ומר עלי חאג'.

  

  הוספת הסעיף לסדר היום.לאחר דיון בין חברי המועצה חברי המועצה מאשרים 

  

 מכירת הטרקטור החקלאי שבמועצה.  .ב

  

  במסגרת קול קורא ðרכש לשימושי המועצה אבל לא מתאים למועצה.: הטרקטור ðרכש עבד אלבאסט קיס

  : אם ðמכור אותו האם ðרכוש משהו במקומו?סאמר דעיבס

  : עכשיו רוצים למכור אותו.עבד אלבאסט קיס

  

  אחר דיון בין חברי המועצה חברי המועצה מאשרים הוספת הסעיף לסדר היום.ל

  

ות למימון ðגיש -המיðהל לפיתוח מערכת החיðוךאישור תקציב בלתי רגיל ממשרד החיðוך,   .ג
  אקוסטית/חושית עבור מסודות  בחיðוך כדלקמן:

  'גשת גן לליקויי שמיעה גן אלמחבה ע"ס  2022/24/233התחייבות מסð30,000עבור ה  ₪  

  'גשת גן לליקויי שמיעה גן אלעסל ע"ס  2022/24/236התחייבות מסð30,000עבור ה  ₪  
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עבור הðגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה מקיף אבן סיðא ע"ס  2022/24/235התחייבות מס' 

60,000 ₪  

  

  בעד הוספת הסעיף לסדר היום.חברי המועצה הðוכחים 

  

-260תוכðית מפורטת להחלפת שטחים בין מיðהל לשטח פרטי באזור המערבי תוכðית מס'   .ד

1090448.  

מיðהל למגרש הומגרש פרט, בקשו העברות בין מגרש מקרקעי ישראל ðהל מל : יש מגרשבד אלבאסט קיסע

  ., אותו שטח רק החלפת בעלות בין שðי המגרשיםפרטיה

  

  .לאחר דיון בין חברי המועצה חברי המועצה מאשרים הוספת הסעיף לסדר היום

  

תי מכתב לחתובא בðוכחות מהðדס המועצה, אðי ששין הðושאים של התכðון יאðי הצעתי בעð ג'מאל קאדרי:

האם  ,וכולכם מכותבים, לדעתי כל תוכðית שתבוא לדיון צריך לצרף לה חוות דעת מהðדס המועצה

מבחיðה מקצועית התוכðית ðכוðה, האם יש לה השפעה, צריך להיות חוות דעת מקצועית כפי שאתם 

ðושא בעð ך.מין תקציב או דברים חוקיים יהיה חוות דעת מקצועית של בעל תפקיד מוסימביאים 

יות, אבל אðחðו לא יודעים מבחיðה מקצועית אם ושהתוכðית ðכוðה ומקובלת ואין עליה התðגדיתכן 

חות מהðדס דיון בתוכðית יהיה בðוכ ,בקשתי לתוכðית יהיה השפעות על המתחם והסביבה שלה.

עת מקצועית של מהðדס המועצה, וכך מגבה את חברי המועצה ויהיה להם דהמועצה או צירוף חוות 

  התוכðית.מידע על 

  : גם אם מצרף חתימות של השכðים שהדבר לא מפריע להם.סאמר דעיבס

  

  .260-1090539 מס' תוכðית  ה. תוכðית שðתקבל ע"י יוסף מסרי

  

: התוכðית למשפחת מסרי יוסף, רוצה לעשות שיðוי מיקום של השצ"פ והפרטי רוצה עבד אלבאסט קיס

  החלפת מיקום מצד לצד.

 פה המיקום.ילדעת על מה מדובר ואבכדי צריך לצרף תרשים סביבה  ג'מאל קאדרי:

  

  לאחר דיון בין חברי המועצה חברי המועצה מאשרים הוספת הסעיף לסדר היום.

 

  .19126באזור  1090612-602 -תוכðית שצ"פ ומיðהלו.  

  

  .לאחר דיון בין חברי המועצה חברי המועצה מאשרים הוספת הסעיף לסדר היום
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 החלפת שטחים בכðיסה לכפר. 0415401-260תוכðית מס' ז.  

  

 : אðחðו כאן לא מחליטים אלא מעבירים לוועדה.סאמר דעיבס

 לקיים ישיבה ðפרדת לדיון בכל התוכðיות.מבקש : ג'מאל קאדרי

רוצים רק לעשות החלפת שטחים, ובכדי לזרז שיווק  ,עליהם מחלוקותת אין ו: התוכðיעבד אלבאסט קיס

חלוקת עם אðשים ממגרש באזור המערבי, יש מגרשים שב 50 -אðחðו מדברים על כ .המגרשים השðה

מדובר על אותם שטחים  ,והחלפת מיקום בין מגרש המיðהל למגרש פרטי בתוך תוכðית מאושרת

 מיðהל והחלפה עם פרטי, החלפת מיקום.

 ם זה דחוף לאðשים.: האעלי חאג'

ת לאחר האישור של המועצה יועברו והתוכðי : דחוף לðו בכדי לזרז שיווק המגרשים.עבד אלבאסט קיס

 ב.כלוועדה המרחבית, וזה לוקח זמן. כל עוד וזה עומד שיווק המגרשים מתע

 למה הסעיפים האלה לא יהיו בישיבה מיוחדת. ג'מאל קאדרי:

 אלי התוכðית. : רק היום העבירועבד אלבאסט קיס

 רכðיות, ðאשר את התוכðית של מת 5 -ברי המועצה ðמצאים כאן יש כהיות וכל ח ,הכווðה שלי עלי חאג':

ד קשקוש למי שרוצה לאשר, שאר התוכðיות ðעשה כפי שהוצע על ידי חבר המועצה ג'מאל לאח

 ואðחðו ðצביע. והתושביםת בðוכחות מהðדס המועצה וקאדרי, בשבוע הבא יהיה דיון בתוכðי

 : אין בעיה.עבד אלבאסט קיס

למועד אחר וðעשה ות אותם ון בעðיין חוקי העזר אðי מציע לדחרוצה להתייחס, דבר ראש ג'מאל קאדרי:

כתוב חוקי העזר עם מðגðון יישום, פיקוח ובקרה שהדבר יהיה לא רק לרישום תוועדה מקצועית ש

וועדה מקצועית ספציפית למצב הכפר ומתייחסת למצבה על ðיר אלא גם לביצוע, בדרך כלל מקימים 

חוקי עזר  .של המועצה, ולאחר דיוðים בוועדה המקצועית להביאם להצבעה במליאת המועצה

ר מועצה אחרת חויתכן ותב וזה יהיה רק לפרוטוקול ואין תועלת ממðו. ,בðיסוח הזה, לדעתי טעות

  ן.ויקחו את חוקי העזר ויתחילו לחייב ללא כל היגייו

אלים ופוðים למועצה, חוק החשמל החדש למבðים ןבעðיין חוק החשמל החדש, יש הרבה אðשים שש

, לדעת יש ללא היתר, צריך לעשות בישוב מיפוי למתחמים ולדעת בכל מתחם מה קיים ואיזה בעיות

המבðים והכðת תוכðית עבודה, המועצה תיזום את התהליך, ללא כך אף אחד לא יזכה,  ימספר

החוק  יאזור תשתיות, גם אם זכאי לפבים שאין בהם איחוד וחלוקה ומבðים רחוקים ואין האזור

 להתחבר לחשמל, חברת החשמל לא תוכל לחבר אותו, והחברה לא תשקיע בתשתיות בשבל מבðה.

זיות חדשות כלהקמת מרעם חברת החשמל והם כבר מכיðים תכðית : אðחðו קיימðו ישיבה עבד אלבאסט קיס

בעðיין התחומים הלא  לוקה. מדובר על התחומים המאושרים.ת המאושרות באיחוד וחלכל התכðי

 מאושרים הייðו בקשר עם חברי הכðסת, טעðו שכל עוד ואין לך תוכðית כוללðית צריך להמתין.

 זה מחיר כבד. ,לðית רעה לכפר במחיר שðתחבר לחשמלל: תאשר תוכðית כווליד עבדאלג'ðי
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 כמה מבðים יש מחוץ למתחמים המאושרים? ,: השאלהג'מאל קאדרי

 ין בטיפול וזה בתוכðית.ית המפורטות שיש בהם איחוד וחלוקה העðוכל העðיין של התוכðי עבדאלבאסט קיס:

 .ל?, יש פרוטוקו?הייתה ישיבה עם חברת החשמל .יםש: התוכðית מעל לאזור המגרג'מאל קאדרי

 ושרות.: עוד אין, מדובר על תכðיות מאעבד אלבאסט קיס

הטיל על אפשר גם לעזר ביועץ או ל ,: אם יש תכðון ðוכל להתקדם, לדעתי צריך לעשות וועדהג'מאל קאדרי

לו ו התושבים והבקשות וכל אחד שאין לו היתר יחשוב שהחוק יעזור משהו את התפקיד, מחר יðהר

 ויבקש שהמועצה תטפל ויטיל האשמה על המועצה.

בהקדם ובמיוחד האזור המערבי, ðקרא לכל בעל מגרש שיפתח הזמðה  ,יש תהליך כבר: עבד אלבאסט קיס

לחיבור חשמל בכדי שחברת החשמל תכין תוכðית כללית לחיבור כל המגרשים באזור ₪  1000 -ב

 כל תוכðית שתאושר ðפעל באותו תהליך. .המערבי

לפחות  למועצה. כל תושב יחשוב שעל פי החוק מגיע לו חשמל, וחברת החשמל תפðה אותו ג'מאל קאדרי:

, יעשה טבלאות אפה חסר איחוד וחלוקה, אפה המבðים מחוץ לתוכðיות המאושרות, מיפויאם יעשה 

לכל המבðים, בודקים עם חברת החשמל בðית תכðית עבודה, והכðת עוד דברים כמו תכðון כבישים 

שאðחðו יעבור הðו מהחוק. אם ðשאר איך ייות בכדי שתוכל לעזור לאðשים ויווקביעת סדר העדיפ

אðי  זה טוב למועצה כי האðשים הכתובת שלהם היא המועצה. הזמן ולא ðדע איך לטפל ולהתðהל.

 מציע שðקים וועדה.

רואים בעðיין התכðון אðי הצעתי שתהיה וועדת היגוי מלווה לתכðון. תוכלו לפעול בשיטה שאתם 

ðון מתעכב ומתארך ולא יודעים אבל מצד שðי ðושא התכ ו באחריות.לðכון אתם ההðהלה ואתם תישא

מה הסיבות. יש מהðדס חדש כבר שבעה חודשים ולא יודעים מה התקדם בשבעה חודשים. תכðית 

כמו התכðית מעל המגרשים תגמר בשמוðה חודשים איחוד וחלוקה, כבר יש לðו שלוש שðים דðים בה. 

י ומעדיף שתהיה וועדת אין תשובות לאðשים, לא רק בðושא הזה, המצב לא תקין. לכן אðי הצעת

היגוי, צוות ðציגים מחברי המועצה שידעו הפרטים ואפה החסמים ואפה יכולים לעזור, לא יתכן 

 :יהצעתשלא תהיה תשובות. 

 ועדה מקצועית להכðת חוקי העזר.ו  .א

 וועדה מקצועית להתכðות ויישום חוק החשמל החדש.  .ב

 וועדת היגוי לתכðון.  .ג

 

 העזר אפשר לא להצביע עליהם. סעיפי חוקי העזר מורידים מסדר היום.: בעðיין חוקי עבד אלבאסט קיס

חוקי עזר, החוק הראשון שטחים לא צריך לדעתי  בעðיין חוקי העזר ðצביע עליהם היום. וליד עבדאלג'ðי:

אðי ðגד החוקי העזר כי מעמיסה על התושבים, ומחר יתחילו  5+6ף ציבוריים פתוחים אפשרי. סעי

 סים על כולðו.ילארðוðה עוד היטלים, וההיטלים מעמלשלם בðוסף 

 : עðיין ועדות היגוי צריכה דיון וזה לא הזמן.עבדאלבאסט קיס
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אתה תהיה יו"ר ועדות ההיגוי, אðי מציע שתשאירו הסעיפים ולהוסיף את הצעתי ובמקביל  ג'מאל קאדרי:

 תצביעו עליהם.

 ת מה ðעשה אתם.ועðיין התכðיב: עבדאלבאסט קיס

 : דיון ðפרד בשבוע הבא.חאג'עלי 

 : אם יש צו הריסה אפשר להביא לדיון.וליד עבדאלג'ðי

 : ðצביע על הסעיפים על סדר היום וðראה בסוף מה עם שאר הסעיפים שהוספðו.עבדאלבאסט קיס

  

 1סעיף 

₪  149,972והרשאה על סך ₪  1,210,732אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הביðוי והשיכון ע"ס 

   שלמת מרכז קהילתי מבðה רב תכליתי ðחףה –בðוסף לסכום שכבר אושר זאת 

  

 .ממשרד הביðוי והשיכון תוספת לתקציב הקודם : תב"ר להשלמת מבðה רב תכלתיעבד אלבאסט קיס

  : האם הסכום הזה מביא לסיום המבðה.ג'מאל קאדרי

  : כן.עבדאלבאסט קיס

אחמד מטר, סאמר דעיבס, וליד עבדאלג'ðי, ג'מאל קאדרי, :  עבדאלבאסט קיס, מוחמד זורי, פראג' מטר, בעד

  עלי חאג'.

  עשה דבר בפיתוח.ðאישור תקציב לעבודות פיתוח ועד היום לא  : אðי ðגדמאהל שבאט

  

  החלטה: 

את  )ðה חברים בעד חבר אחד מתðגדושמ( מליאת המועצה ולאחר דיון מאשרים ברוב קולות

וזאת בðוסף ₪  149,972וסכום של ₪  1,210,732התקציב הבלתי רגיל ממשרד הביðוי והשיכון ע"ס 

  רב תכלתי.מבðה הלסכום שכבר אושר להשלמת 

  

  :2סעיף מס' 

  אישור שכר בכירים למהðדס המועצה שðבחר במכרז

  מורידים מסדר היום. עבד אלבאסט קיס:

עוד פעם צריך חוות דעת משפטית, צריך החוזה שðחתם עם  : אם סעיף זה יבוא לדיוןוליד עבדאלג'ðי

  המהðדס, תðאי השכר לפי חוק, מאפה יובא התקציב, ומאפה ישולם.

  : זכותכם לבקש בסוף ðעשה מה שהחוק אומר.עבדאלבאסט קיס

 בעðיין הסעיפים האלה לא היה מן הראוי שהגזבר והיועמ"ש יהיו ðוכחים בכדי ולהסביר לðו. למה עלי חאג':

צריך לעשות רע למהðדס או אחרים, שיביאו לðו חוות דעת משפטית ותוכðית פיððסית בכדי שðוכל 

  להחליט.
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  3סעיף 

   אישור העלאת אחוז שכר בכירים ואישור פðסיה תקציבית לכלל שכרו של מðכ"ל/מזכיר המועצה

  האולםג'מאל פטום בעת הדיון יצא ממר 

ין, תשלום שכר בכירים מחייב יכבר דðו בסעיף הזה מספר פעמים וכולðו מכירים העð עבדאלבאסט קיס:

אישור מליאה. אישור המליאה לא מחייב את משרד הפðים לאשר. אðחðו מאשרים יש גורם מעליðו 

  שהוא צריך לאשר.

משרד הפðים יוכל  ,, אם המליאה רוצה לאשרן: אם יש לðו סמכות או אין לðו סמכות זו לא העðייעלי חאג'

  .?לתבוע את המועצה

  סאמר דעיבס, אחמד מטר, מאהל שבאט. : עבדאלבאסט קיס, עלי חאג', פראג' מטר, מוחמד זורי,בעד

  : וליד עבדאלג'ðי, ג'מאל קאדרי.ðמðע

  

  החלטה:

  :הוחלט לאחר דיון בין חברי המועצה הðוכחים וברוב קולות (שבעה בעד ושðיים ðמðעים)

צר אגף השכר ות אחוז השכר למðכ"ל/מזכיר המועצה בהתאם לחוזר משרד הא. מאשרים העלא1

  שכר בכירים. 100% -ל 24/9/2017והסכמי עבודה מיום 

 . מליאת המועצה מאשרת שכל השכר של המðכ"ל/מזכיר יהיה בפðסיה תקציבית ולא צוברת2

 עבור פðסיה צוברת, לרבות החלק שהיה מופרש עליו 1982היות והוא החל בעבודתו במועצה בשðת 

  .יהפוך לפðסיה תקציבית

  

  4-6סעיפים 

  0222-.חוק עזר לðחף (שטחים ציבוריים פתוחים), התש"ף4

  0222-.חוק עזר לðחף (סלילת רחובות)(תיקון), התש"ף5

  .2202-.חוק עזר לðחף (תיעול)(תיקון), התש"ף6

  

  לאחר דיון בין חברי המועצה הוחלט להוריד מסדר היום

  

  7סעיף 

  ביטול הסכם האכיפה עם אשכול בית הכרם.

היה הסכם אכיפה עם אשכול בית הכרם, המצלמות שהתקיðו ðשברו ואין אכיפה כמו  עבד אלבאסט קיס:

  שצריך לכן רוצים לבטל הסכם האכיפה, כי הם לא עומדים בהסכם.

ו אמרו אם יהיה : אðחðו בזמðו בקשðו שהאכיפה תהיה במועצה, היועמ"ש והאחרים שðכחוליד עבדאלג'ðי

מישהו מðחף הוא לא יאכוף. ואðי התעקשתי ואתם העברתם הדבר לאשכול. מה הבעיה היום? לאחר 

  שלוש שðים.
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₪  400,000 -לא תהיה אצלðו אכיפה. הם השקיעו במצלמות עלות כ וביטלðגם אם  עבדאלבאסט קיס:

האחרון שברו אותם, ומאז אין אכיפה ולכן בקשðו לבטל את ההסכם  2021ובמאורעות חודש מאי 

  אתם.

: אðי הצעתי בזמðו להכשיר אðשים שהם יעבדו באכיפה, ואðחðו כמועצה ðעסיק אותם, וליד עבדאלג'ðי

  אðי ביðתיים ðגד.) فراغם מבטלים את ההסכם תהיה פגרה (העברת האכיפה לאשכול וא

  :  עבדאלבאסט קיס, פראג' מטר, אחמד מטר, סאמר דעיבס.בעד

  : מוחמד זורי, מאהל שבאט, וליד עבדאלג'ðי, ג'מאל קאדרי, עלי חאג'.ðגד

  

  החלטה: 

לאחר דיון בין חברי המליאה וברוב חברי המליאה לא אושרה הפסקת ההתקשרות עם האשכול 

  חברים ðגד הפסקת ההתקשרות,  5חברים בעד הפסקת ההתקשרות,  4בעðייðי אכיפה. 

  

  סעיף א. 

(אזור אלבלוע) לפי  9647910-260מס' תוכðית ) قشقوش مسلي خالد( –אישור יזום תוכðית מפורטת 

  מוחמד זורי ומר עלי חאג'בקשת מר 

 .ג'מאל קאדרי יצא מהאולם כי לא רוצה להשתתף בדיון בðושא זה

מ', חאלד עשה  3: אðחðו חברי המועצה הייðו אצלו והבðו.... הכווðה שלðו הייתה לתת מעבר דרך עלי חאג'

בהתאם מ' מצאðו שיש גישה לשכðים וכך ðפתרה הבעיה ואין כל בעיה לשכðים שיהיה מעבר  4.5

 מ'. 4.5לתוכðית המוðחת ברוחב 

 : האם יש משהו מהשכðים מתðגד?.סאמר דעיבס

 : לא.עלי חאג'

ת התכðון, ועורכי דין, וðכðסים בין השכðים וכל צד אחר. ו: אðחðו היום לא במקום וועדעבדאלבאסט קיס

ðחף יוזם.  בוועדה כל אחד יש לו את המהðדס שלו והעורך דין שלו. אðחðו בסה"כ מועצה מקומית

 כמו התוכðית של רשיד זיתון ðוכל לאמץ אותה אבל הוועדה אם לא תקבל אותה אין כל התחייבות.

: בעðיין התוכðית של רשיד זיתון מר רשיד לא הבעלים יש בעלים לקרקע שהוא יגיש אותה. מי מוחמד זורי

הדרומי יהפוך לא שאמור להגיש תוכðית הוא בעל הקרקע, במקרה שלðו אם תעשה לו החלפה החלק 

 שווה כלום ואיך הבעלים יסכימו.

  4791096-260מס' תוכðית  אðי מציע להצביע על יזום התוכðית  עבדאלבאסט קיס:

 : עבדאלבאסט קיס, מוחמד זורי, מאהל שבאט, עלי חאג', פראג' מטר, אחמד מטר. בעד

 : סאמר דעיבס ðמðע

של השכן, שתהיה דרך גישה לחלקתו, אם יש תוכðית  : אðי בעד בתðאי שתספק את הצרכיםוליד עבדאלג'ðי

שיש בה בðין עם צו הריסה אין לי מðיעה שתוגש וðצביע עליה. בדיוðים למה בעלי תפקידים שהם 

בעלי זיקה לדיון לא ðמצאים, היועמ"ש למה לא ðמצא בישיבה, אðחðו רוצים ייעוץ בעðייðים 



  ــفحألمجلس ألمحلي نـ
NAHEF LOCAL COUNCIL  

  
  

==================================================================  

  

  15מתוך  14מוד ע                                            ט.ל.ח                                                                                                       

  693, ص.ب. 20137نحف,                         693, ת.ד. 20137, מיקוד ðחף
   04-9985693 פקס:   04-6055600       04-9987140טל': 

 LISHKA@NAHEF.MUNI.IL                                NAHEF.MUNI.ILדוא"ל: 

שיש להם זיקה לסעיפי הדיון כמו מהðדס, יועמ"ש, מסוימים ולכן מן הראוי שיהיו ðוכחים הפקידים 

האחראי על תב"ר מסוים יהיה ðוכח וייתן התייחסות ותשובות, לא יתכן שððהל ישיבה ללא בעלי 

 התפקידים האחראים.

 חבר המועצה ג'מאל קאדרי לא ðכח בדיון.

  החלטה:

  יתðבאמצעות ראש המועצה.הובאה לדיון מר חאלד סלים קשקוש של התכ 

  וכחיםðית. מס' ורובחברי המועצה הðב קולות מאשרים שהמועצה המקומית תהיה היזם של התכ

  .19122בגוש  260-0964791תכðית 

  ים ויועצים ושיפויððית עד לאישורה לרבות שכ"ט מתכðיין יישא בכל העלויות הקשורות לתוכðבעל הע

התכðית. מחלקת ההðדסה תדאג המועצה במידה ומישהו יגיש תביעה ðגד המועצה בעðיין הגשת 

  להחתימו בטרם הגשת התכðית לוועדה המרחבית לתכðון ובðיה או מוסדות התכðון האחרים.

 .דסהðו במחלקת ההðייחתם על ידי הבעלים כתב שיפוי שהוכן ע"י היועמ"ש של המועצה והעתק ממ 

  

  

  ב: סעיף

  מכירת הטרקטור החקלאי שבמועצה

  מטר, אחמד מטר, סאמר דעיבס.: עבדאלבאסט קיס, פראג' בעד

  : וליד עבדאלג'ðי, מוחמד זורי, מאהל שבאט, ג'מאל קאדרי, עלי חאג'.ðגד

  

  החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה וברוב חברי המליאה לא אושרה מכירת הטרקטור החקלאי של 

  .חברים ðגד  5חברים בעד,  4המועצה. 

  

  סעיף ג:

ות למימון ðגיש -החיðוך, המיðהל לפיתוח מערכת החיðוךאישור תקציב בלתי רגיל ממשרד 

  כדלקמן: אקוסטית/חושית עבור מסודות  בחיðוך

  'גשת גן לליקויי שמיעה גן אלמחבה ע"ס  2022/24/233התחייבות מסð30,000עבור ה  ₪  

  'גשת גן לליקויי שמיעה גן אלעסל ע"ס  2022/24/236התחייבות מסð30,000עבור ה  ₪  

  א  2022/24/235מס' התחייבותðגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה מקיף אבן סיðעבור ה

  ₪ 60,000ע"ס 

  'גשת כתה לליקויי שמיעה מקיף אלרסאלה ע"ס  2022/24/234התחייבות מסðעבור ה

30,000  ₪  
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  החלטה:

 יםהבלתי רגיל יםלאחר דיון בין חברי המליאה, חברי המליאה הðוכחים מאשרים את התקציב

מימון ðגישות אקוסטית/חושית עבור מסודות  ל -ðהל לפיתוח מערכת החיðוךהחיðוך, המממשרד 

  .לפי פירוט ההרשאות לעילעבור מוסדות חיðוך  בחיðוך

 

  

  ז:-סעיפים ד

260-תוכðית מפורטת להחלפת שטחים בין מיðהל לשטח פרטי באזור המערבי תוכðית מס'   .א

1090448.  

  .1090539-260תוכðית  תוכðית שðתקבל ע"י יוסף מסרי מס'   .ב

  .19126באזור  260-1090612 -תוכðית שצ"פ ומיðהל  .ג

 החלפת שטחים בכðיסה לכפר. 0415401-260תוכðית מס'   .ד

  

  הורדו מסדר היום וידוðו בהם בישיבות אחרות. ז-הסעיפים ד

  

  

  רשם: ג'מאל פטום, מðכ"ל/מזכיר המועצה

  

  

  עבדאלבאסט קיס
  ראש המועצה

  ג'מאל פטום  
  מðכ"ל/מזכיר המועצה

  


