
 
 
 
 

 10/2017ישיבת המליאה מס' 
 

באולם הישיבות בערב ,  19:30, בשעה  28/11/2017, בתאריך  שלישיהתקיימה ביום 
 במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , מר אליאס מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
, מר פהים שחוק מר מחמוד מנסור , מר ח'אלד פארס ,  , סלימאן , מר אמין אבו רזק

 .מר מואיד קבלאן 
 

 :  כמו כן הוזמנו ונכחו
, מר נאסיף מוויס )גזבר המועצה ( , ד"ר לואי עלימי )יועץ עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( 

 ., מר נדים קאסם )מנהל מח' גביה וארנונה (פיננסי( 
 

 נעדר מהישיבה :
 מר סוהיל ארשיד .,. מר ראני אבו שרקי

 
 על סדר היום : 

 
 אישור תב"רים )שבעה במספר(   -1

 . ₪ 00300,0עלויות התייעלות אנרגיטית השתתפות כספית בסכום  -א
 

 עבור בנית המתנ"ס  ₪ 2,000.000השתתפות משרד הבנוי והשיכון בסכום   -ב 
 . ₪ 3,500.000ס"ה  ₪ 1,500.000אושר מקודם      

 
 ,  ₪ 111,146השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בסכום של   -ג 

 . 2017לשנת  ₪ 123,496מתוך אומדן של      
 
 .      2017לשנת  ₪ 200,000פיתוח כיכרות סמוך לב"ס חקלאי ע"ס   -ד

 )במסגרת תקציב פיתוח(     
 

 פיתוח(. )במסגרת תקציב  ₪ 140,000פיתוח כבישים כיכר אלקאמב ע"ס   -ה 
 

 שכונת דבה .  23כביש  ₪ 210,000פיתוח כבישים אספלט וניקוז ע"ס   -ו 
 )במסגרת תקציב פיתוח(                

 
 . )במסגרת תקציב פיתוח( ₪ 178,000פיתוח כיכר עין אלסראר ע"ס   -ז 

 
   2017במסגרת תוכנית הפיתוח של מ. החינוך לשנת  ₪ 510,526תב"ר ע"ס   -ח

 לבי"ס יסודי ממלכתי ע"ש סמיח אלקאסם.למימון שנויים והתאמות       
 

 ע"ס  עבודות פיתוח  276422קרן היטל השבחה  –אישור תב"ר יתרות   -ט
      195,767 ₪ . 

 
 אישור התוכנית להפרטת מע"ש .   -2
 



 
 
 

2- 
דרכים חקלאיות בסכום  5/2017אישור הגדלת תקציב מכרז פומבי מס'    -3

 )אושר בזמנו ע"י סבב חתימות ( . ₪ 200,000
 

מברך את הנוכחים ומבקש מהם להתחיל בדיון בנושאים העומדים  – ראש המועצה
על סדר היום . מציין כי הנושאים האלה נידונו בישיבת ההנהלה היום אחה"צ 

 ולהצביע עליהם . בהם ועכשיו אנו צריכים לדון 
 

כפי שמופיעים בהזמנה לאחר שראש המועצה  ים"רתשעה תבאישור  – 1נושא מס' 
התבר"ים אחד לאחד והסביר במלים ובאופן מתומצת את מהות התב"ר סקר את 

 בא לממן אותה . והתוכנית ש
 קש להציע אותו להצבעת הנוכחים . לאחר סיום הצגת הנושא הזה בי

 אישור מקיף לכל התבר"ים פה אחד ע"י כל הנוכחים .  -החלטה 
 

 אישור התוכנית להפרטת מע"ש . – 2נושא מס' 
לישיבה עם ההזמנה יחד המועצה  אשר חולק לחבריראש המועצה מתייחס למסמך 

ח מר נביל קבלאן האחראי על שנכתב בעקבות הישיבה של מזכיר המועצה עם המפק
העתידית להיות המסמך מתאר את המתווה והתוכנית תחום המע"שים בין היתר 

היום תהיה במישור העקרוני . בנוסף הדגיש כי החלטתנו לאחר הפרטת המע"ש 
וכי במשך השנה הבאה אנו לא מתכוונים להוציא לפועל וליישם את החלטתנו בלבד. 

 . 2018הבחירות בחודש אוקטובר זו עקב קיום 
 

ראש המועצה להציע את הנושא לאחר סיום הדיון ולא היו שאלות מהנוכחים ביקש 
 להצבעה . 

 אישור הנושא פה אחד ע"י כולם . –החלטה 
 

   - 3נושא מס' 
 חברי המועצה . ראש ושל ת וזה אושר בזמנו ע"י סבב חתימנושא  –ראש המועצה 

 תוקף חוקי . אנו מביאים אותו היום כדי שיקבל 
 אישור הנושא פה אחד .  –החלטה 

 
 

 בכבוד רב,
 

___________________    _____________________ 
 כמיל קסיס            שאוקי לטיף         

 מזכיר מ.מ. ראמה      ראש מ.מ. ראמה     
 
 


