המועצה המקומית
נחף

ألمجلس ألمحلي
نـحــف
NAHIF LOCAL COUNCIL
التاريخ2019/04/12 :

حضرة السيد عبد الباسط قيس المحترم ،رئيس المجلس المحلي
حضرة السيد محمد زوري المحترم ،نائب قائم بأعمال رئيس المجلس
حضرة السيد جمال قادري المحترم ،عضو المجلس المحلي
حضرة السيد علي حاج المحترم ،عضو المجلس المحلي
حضرة السيد عوض ربيع المحترم ،عضو المجلس المحلي
حضرة السيد محمد فارس سعيد المحترم ،عضو المجلس المحلي
حضرة السيد سليم عتمه المحترم ،عضو المجلس المحلي
حضرة السيد أحمد مطر المحترم ،عضو المجلس المحلي
حضرة د .وليد عبد الغني المحترم ،عضو المجلس المحلي
حضرة السيد محمد أحمد مصري المحترم ،عضو المجلس المحلي
حضرة السيد ماهل شباط المحترم ،عضو المجلس المحلي
حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم ،محاسب المجلس المحلي
حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم ،المستشار القضائي للمجلس المحلي
حضرة المحامي حسني مطر المحترم ،مراقب المجلس المحلي
حضرة السيد محمد رافع مصري المحترم ،مهندس المجلس المحلي
تحية ،احتراما وبعد،
الموضوع :دعــوة.
ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس رقم  2019/04وذلك يوم الثالثاء الموافق  2019/04/16الساعة 19.00
(السابعة مساء) في قاعة المجلس المحلي.
بنود البحث:
 .1إقرار زيادة في الميزانية الغير عادية من وزارة المعارف لمبنى المدرسة الشاملة بمبلغ  195,807ش.ج ،.אישור
הגדלה בתקציב הבלתי רגיל למבנה בית ספר מקיף ע"ס .₪ 195,807
 .2إقرار ميزانية غير عادية من وزارة العدل االجتماعي لمبادرات للجيل الذهبي بمبلغ  98,950ش.ج ،.אישור תקציב
בלתי רגיל מהמשרד לשוויון חברתי ע"ס  .₪ 98,950מיזם שמטרתו פיתוח וביצוע תכניות למען
האזרחים הוותיקים.
 .3האצלת סמכויותיה הקבועות בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים),
תשס"ח –  ,2008לאיגוד הערים (אשכול רשויות בית הכרם הגלילי) ,כך שאיגוד הערים יהיה רשאי
לאכוף את החוקים המפורטים בסעיפים  ,16 ,9 ,8ו 19-בתוספת לחוק הנ"ל.
حضوركم هام وضروري.
مع فائق االحترام
جمال عمر فطوم
مدير عام/سكرتير المجلس
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נוכחים:

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 04/2019
מיום שלישי  16/04/2019שעה  19:00באולם הישיבות
מר עבדאלבאסט קיס ,ראש המועצה
מר מוחמד זורי ,סגן מ"מ ראש המועצה
מר עלי חאג' ,חבר המועצה
מר עווד רביע ,חבר המועצה
מר מוחמד מסרי ,חבר המועצה
מר ג'מאל קאדרי ,חבר המועצה
ד"ר וליד עבדאלג'ני ,חבר המועצה
מר מאהל שבאט ,חבר המועצה
מר סלים עתמה ,חבר המועצה
מר אחמד מטר ,חבר המועצה

נעדר:
מר מוחמד סעיד ,חבר המועצה
השתתפו:
עו"ד סמואל דכואר ,היועץ המשפטי
רו"ח עבדאלכרים פטום ,גזבר המועצה
מר ג'מאל פטום ,מנכ"ל/מזכיר המועצה
נושאי הדיון:
 .1إقرار زيادة في الميزانية الغير عادية من وزارة المعارف لمبنى المدرسة الشاملة بمبلغ  195,807ش.ج،.
אישור הגדלה בתקציב הבלתי רגיל למבנה בית ספר מקיף ע"ס .₪ 195,807
 .2إقرار ميزانية غير عادية من وزارة العدل االجتماعي لمبادرات للجيل الذهبي بمبلغ  98,950ش.ج ،.אישור
תקציב בלתי רגיל מהמשרד לשוויון חברתי ע"ס  .₪ 98,950מיזם שמטרתו פיתוח וביצוע תכניות
למען האזרחים הוותיקים.
 .3האצלת סמכויותיה הקבועות בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים),
תשס"ח –  , 2008לאיגוד הערים (אשכול רשויות בית הכרם הגלילי) ,כך שאיגוד הערים יהיה רשאי
לאכוף את החוקים המפורטים בסעיפים  ,16 ,9 ,8ו 19-בתוספת לחוק הנ"ל.
 .4המלצת הרשות המקומית למינוי נציג (נציג ציבור) בוועדה במרחבית לתכנון ובניה בקעת בית
הכרם.
 .5תוכנית מפורטת מס'  – 260-0702779הסדרת תוואי דרך מס'  605בנחף .גוש  19125חלק מחלקות
.74-79
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עבדאלבאסט קיס:
(לאחר שברך את כל הנמצאים) ,לאחר שליחת ההזמנה לישיבת המליאה נוספו עוד שני נושאים
שמבקש לעלות אותם על סדר היום של ישיבה זו:
א .המלצת הרשות המקומית למינוי נציג (נציג ציבור) בוועדה במרחבית לתכנון ובניה בקעת בית
הכרם.
ב .תוכנית מפורטת מס'  – 260-0702779הסדרת תוואי דרך מס'  605בנחף .גוש  19125חלק
מחלקות .74-79
החלטה:
חברי המועצה מאשרים הוספת הסעיפים על סדר היום של הישיבה.
סעיף מס' :1
إقرار زيادة في الميزانية الغير عادية من وزارة المعارف لمبنى المدرسة الشاملة بمبلغ  195,807ش.ج،.
אישור הגדלה בתקציב הבלתי רגיל למבנה בית ספר מקיף ע"ס .₪ 195,807
ההחלטה:
חברי המועצה הנוכחים מאשרים את ההגדלה בתקציב הבלתי רגיל למבנה בית הספר המקיף ע"ס
 .₪ 195,807תוספת להתחייבות מספר  2016/03/025סמל מוסד .248641
סעיף מס' :2
إقرار ميزانية غير عادية من وزارة العدل االجتماعي لمبادرات للجيل الذهبي بمبلغ  98,950ش.ج ،.אישור
תקציב בלתי רגיל מהמשרד לשוויון חברתי ע"ס  .₪ 98,950מיזם שמטרתו פיתוח וביצוע תכניות
למען האזרחים הוותיקים
ההחלטה:
חברי המועצה הנוכחים מאשרים את התקציב הבלתי רגיל מהמשרד לשוויון חברתי לפיתוח
וביצוע תכניות למען האזרחים הוותיקים ע"ס  .₪ 98,950הרשות המקומית תשתתף בסכום של
.₪ 9,895
סעיף מס' :3
האצלת סמכויותיה הקבועות בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים),
תשס"ח –  ,2008לאיגוד הערים (אשכול רשויות בית הכרם הגלילי) ,כך שאיגוד הערים יהיה
רשאי לאכוף את החוקים המפורטים בסעיפים  ,16 ,9 ,8ו 19-בתוספת לחוק הנ"ל.

نحف ,20137 ,ص.ب693 .
נחף ,מיקוד  ,20137ת.ד693 .
טל' 04-9987140 :פקס04-9985693 :

עמוד  3מתוך 5

המועצה המקומית
נחף

ألمجلس ألمحلي
نـحــف
NAHIF LOCAL COUNCIL

עבדאלבאסט קיס:
אנו שותפים באשכול בית הכרם שהפך מחברה לאיגוד ערים .עיקרי העבודה האזורית המשותפת
שלמטרתה קם האשכול הוא נושא איכות הסביבה .בתקופה האחרונה הושקעו תקציבים רבים
לשם הסרת המפגעים התברואתיים והסדרת עניין איכות הסביבה בצורה אזורית .בכדי לשמר
ולשפר המצב יש צורך באכיפה .האשכול היות והוא הפך לאיגוד ערים יוכל לבצע עבודות אכיפה
בשם הרשויות ,כך שיש צורך בהאצלת סמכויות מהמועצה לאשכול.
ד"ר וליד עבדאלג'ני:
לכל ישוב מגיע תקציב להעסקת פקחים .אני מציע שהמועצה לא תאציל את הסמכויות לאשכול
ותעסיק פקחים מהכפר .זה יותר יעיל וטוב למועצה.
סמואל דכואר:
בעניין האצלת סמכויות – העברה – המועצה יכולה להחזיר את הסמכויות שהואצלו מתי
שהמועצה תרצה ,הדבר בידי הרשות המקומית.
ההחלטה:
לאחר דיון בין חברי המועצה וברוב של  8חברי מועצה ושני חברים נמנעו ,ובהתאם לסמכותה
הקבועה בסעיף 17ד()2(1א) לחוק איגודי ערים ,תשט"ו 1955-המועצה המקומית נחף מחליטה
להאציל את סמכויותיה הקבועות בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות
פקחים) ,תשס"ח ,2008-לאיגוד הערים (אשכול רשויות בית הכרם הגלילי) (להלן :איגוד
הערים) ,כך שאיגוד הערים יהיה רשאי לאכוף את החוקים המפורטים בסעיפים  ,18 ,16 ,9 ,8ו-
 19בתוספת לחוק הנ"ל.
סעיף מס' :4
המלצת הרשות המקומית למינוי נציג (נציג ציבור) בוועדה במרחבית לתכנון ובניה בקעת בית
הכרם
עבדאלבאסט קיס:
קבלתי הודעה היום כי המועצה המקומית נחף מגיע לה עוד נציג ציבור בועדה המרחבית לתכנון
ובניה בית הכרם ויש לקבל המלצה על מועמד במליאת המועצה והעברת ההחלטה למשרד הפנים
לאישורו.
מוחמד זורי:
אני מציע שיהיה הנציג עו"ד ג'מאל פטום.
ג'מאל קאדרי:
אני מציע את גב' רים קאדרי – מהנדסת.
ההצבעה של חברי המועצה:
 בעד עו"ד ג'מאל פטום :מר עבדאלבאסט קיס ,מר מוחמד זורי ,ד"ר וליד עבדאלג'ני ,מר
מאהל שבאט ,מר סלים עתמה ,מר עלי חאג' ,מר עווד רביע ,מא אחמד מטר.
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 בעד גב' רים קאדרי :מר מוחמד מסרי ,מר ג'מאל קאדרי.
החלטה:
ברוב חברי המועצה ,המועצה ממליצה בפני משרד הפנים על מינוי נציג הציבור בוועדה המרחבית
לתכנון ובניה בקעת בית הכרם עו"ד ג'מאל פטום.
סעיף מס' :5
תוכנית מפורטת מס'  – 260-0702779הסדרת תוואי דרך מס'  605בנחף .גוש  19125חלק מחלקות
.74-79

ההחלטה:
 .1לאחר עיון בתוכנית המוצעת ודיון בין חברי המועצה ,המועצה המקומית מאשרת ייזום
התכנית המפורטת מס'  – 260-0702779הסדרת תוואי דרך מס'  605בנחף .גוש  19125חלק
מחלקות .74-79
 .2משפחת עבאס שבקשו את השינוי בתוכנית יחתמו על כתב שפוי במחלקת ההנדסה כפי
שמקובל ונהוג בתכניות דומות.

רשם :גמאל פטום – מנכ"ל/מזכיר המועצה

עבדאלבאסט קיס
ראש המועצה

ג'מאל פטום
מנכ"ל/מזכיר
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