
 
 
 
 

 3/2017מס'  ישיבת הנהלה
 

באולם הישיבות בערב ,  18:45, בשעה  9/03/2017, בתאריך  חמישיהתקיימה ביום 
 במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , מר מואיד מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
 שחוק , מר ראני אבו שרקי . קבלאן , מר מחמוד מנסור , מר פהים

 
 :  כמו כן הוזמנו ונכחו

 עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( . 
 

 נעדר מהישיבה :
 ח'אלד פארס .מר  מר אמין אבו רזק ,

 
 על סדר היום : 

 
דיון ומסקנות סביב נושא החזרת בי"ס תיכון חקלאי טכנולוגי לניהולה של    -1

 מ.מ. ראמה .
 
בנושא התמיכה של משרד הפנים בליווי ויעוץ בעניין ניצול  אישור תב"ר   -2

  ₪ 241000בסכום של  959תקציבי המגזר הדרוזי ע"פי החלטת ממשלה מספר 
 
 אישור המליאה לגבי פרישת שני חברי מליאה והם :    -3

 מר אליאס סמיר נח'לה ומר באסילא באסילא 
במקום שני החברים כן אישור המליאה לגבי חברות בוועדת המכרזים -כמו

 הנ"ל והמועמדים הם :
 מ"מ ראש המועצה  –מר אליאס ארשיד 

 חבר מועצה חדש נכנס  –ומר ראני אבו שרקי 
 אשר החליף את מר אוסאמה יוסף סמעאן שהתפטר  -ואילו מר פהים שחוק  

 מקום מר באסילא באסילא .לנזקקים במידית , יהיה חבר ועדת הנחות 
 

חברי ההנהלה שנכחו בה , סוקר את פותח את הישיבה ומברך  ראש המועצה :
א בנפרד בקווים כלליים יום ומתייחס לכל נושההנושאים המונחים על סדר 

 ומרכזיים.
 

 טכנולוגי והוא קבלת החלטה להחזרת בי"ס תיכון חקלאי  1 מספרבנושא פותח 
ועבר לניהול נלקח הניהול מהמועצה וה 2004תחת ניהולה של המועצה לאחר שבשנת 

זה היתרונות הרבים הטמונים בביצוע מהלך ימי . מדגיש את החברה ימית לחינוך 
ואת הפוטנציאל העצום הנמצא בנכס חינוכי זה בנוסף לפוטנציאל החינוכי החקלאי 
זהו נכס הנמצא בתחום שיפוט המועצה ואנו במועצה לא נרשה לגורם חיצוני זר לנהל 

 אותו .
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בסכום הזה מיועד ואמור להיות , מסביר למה התב"ר  אישור תב"ר – 2 מספרבנושא 
וזה יזכה אותנו  8500במקום  7000יותר גבוה עקב טעות בחישוב מספר תושבי הכפר 

בתוספת כספית על הסכום המאושר . מתייחס לנושא הייעוץ הארגוני אשר ממומן 
 מתקציב מ. הפנים וחשיבות המהלך הזה . 

 
שהתרחש בשבוע האחרון בקרב חברי המועצה הגברא אשור חילופי  – 3נושא מס' 

 המליאה . על סדר יומה של  יםהנמצא יםוהמפורטים בנושא
 מ"מ ראש המועצה יהיה יו"ר ועדת מכרזים  –מר אליאס ארשיד 

 חבר מועצה חדש נכנס יהיה חבר ועדת מכרזים וועדת  –ומר ראני אבו שרקי 
 רווחה .

 אשר החליף את מר אוסאמה יוסף סמעאן שהתפטר  -ואילו מר פהים שחוק 
מידית , יהיה חבר ועדת הנחות לנזקקים במקום מר באסילא באסילא וגם בוועדת 

 חינוך ותרבות 
 

ולא היו הבהרות מחברי לבסוף לאחר מיצויי סקירת שלושת הנושאים שעל סדר היום 
 המועצה או הסתייגויות . 

 
   19:15ההנהלה בשעה  ננעלה ישיבת

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

___________________    _____________________ 
 כמיל קסיס            שאוקי לטיף         
 מזכיר מ.מ. ראמה       ראש מ.מ. ראמה     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 3/2017ישיבת מליאה מס' 
 

באולם הישיבות בערב ,  19:30, בשעה  9/03/2017, בתאריך  חמישיהתקיימה ביום 
 במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר מואיד מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
מר ח'אלד פארס מר פהים שחוק , מר ראני אבו שרקי , מר מחמוד מנסור , קבלאן , 

 אשר הוחלט עליהם ( . )הצטרף לקראת הסוף ואישר את הנושאים
 

 :  כמו כן הוזמנו ונכחו
 עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( . 

 
 נעדר מהישיבה :

והילה ג'טאס )התפטרה וטרם גב' ססלימאן , עיסא  , מר אליאסמר אמין אבו רזק 
 . הוחלט ע"י הסיעה שלה מי יכנס במקומה( 

 
 על סדר היום : 

 
דיון ומסקנות סביב נושא החזרת בי"ס תיכון חקלאי טכנולוגי לניהולה של    -1

 מ.מ. ראמה .
 
אישור תב"ר בנושא התמיכה של משרד הפנים בליווי ויעוץ בעניין ניצול    -2

  ₪ 241000בסכום של  959תקציבי המגזר הדרוזי ע"פי החלטת ממשלה מספר 
 
 ה והם : אישור המליאה לגבי פרישת שני חברי מליא   -3

 מר אליאס סמיר נח'לה ומר באסילא באסילא 
כן אישור המליאה לגבי חברות בוועדת המכרזים במקום שני החברים -כמו

 הנ"ל והמועמדים הם :
  ראש המועצה מ"מ  –מר אליאס ארשיד 

 נכנס  חבר מועצה חדש –ומר ראני אבו שרקי 
 סמעאן שהתפטר אשר החליף את מר אוסאמה יוסף  -ואילו מר פהים שחוק  

 מקום מר באסילא באסילא .מידית , יהיה חבר ועדת הנחות לנזקקים ב
 

מברך את הנוכחים ולצורך ההקלטה מקריא את פותח את הישיבה ראש המועצה : 
ומברך את חברי המועצה החדשים שהצטרפו לישיבה זו  הזהויי של הישיבה ,נתוני 

שקוף כאשר בפני עיניהם טובת ופונה אליהם בכך כי המועצה מאז עובדת באופן 
 הציבור אך ורק . 

טרם נקבע מי יחליף מזכיר כי חברת מועצה נוספת גב' סוהילה ג'טאס התפטרה אך 
 אותה .

 : על סדר היום של הישיבה שלושת הנושאים
ביה"ס להנהלת החברה לחינוך ימית .  הועבר לצערי 2004משנת  – 1מתחיל בנושא 

 ה . החזרת ביה"ס לניהול המועצה זה בשבילי ובשביל התושבים נקודה שחורה למועצ
 
 
 
 



-2- 
שאר יבמדרגה ולא נרשה לעצמנו שתועליונה מעשה בעל חשיבות ראשונה  מהווה

 .ולכפר בניהול גורם חיצוני מחוץ למועצה 
ביכולתנו לנהל את ביה"ס בצורה מוצלחת. והיום הניהול של ביה"ס היה בזמנו לקוי 

 ות למועצה בנוסף לפוטנציאל החינוכי הטמון בו . יגרום הכנסות רבהחזרת ביה"ס 
 

במיוחד את ביה"ס למועצה זה המעשה החשוב ביותר והוא להחזיר  מחמוד מנסור:
 זכאים יותר מכל גוף אחר לנהל אותונציאל חקלאי עצום . אנחנו שיש בו גם פוט

 במיוחד ונמצאת בתחום שיפוט המועצה . 
 

בנוסף לכל הנ"ל ביה"ס מחנך בוגרים מהכפר ומחוצה לו ושולח  עו"ד יוסף פארס:
 אותם להמשך דרכם .

 
אציין בנוסף כי ישנו גורם נוסף לכן אני מבקש להסכים לבקשתנו זו  ראש המועצה :

מנוסה ומסוגל בנושאים שהוא , היועמ"ש  בתהליך ההחזרה , יחד עםלנו יעזור והוא 
 אלה .

 
אה זה קשור לפרויקט יעוץ ארגוני בעניין התב"ר המונח לאישור המלי – 2נושא מס' 

היכולות הקיימות אצל העובדים . הזוכה במכרז חייבת להיות בעל והעשרת  לביסוס
המכרז בנוי . באזור סיון גדול ביעוץ ארגוני ילווה אותנו אחד ממנהלי המפעמים ינ

בכנס במפעם והיה כנס גדול השתלמות . עברנו ת ומדוקדקת בצורה מפורטוערוך 
היה בו טעות עקב חישוב מספר  ₪ 000,241הסכום לציות רלוונטיות ושימוש בסימ

 פחות מהקיים , תיקון זה יזכה אותנו בתוספת .התושבים שהוא 
 

 חילופי גברא שהוא ברור . –נושא שלישי 
 נח'לה ומר באסילא באסילא מר אליאס סמיר  -המתפטרים 

 פהים שחוק ומר ראני אבו שרקי מר  -החדשים 
 

 .לנזקקים , וועדת חינוך ותרבות הנחות יהיה בוועדת  -פהים שחוק מר 
 אליאס סמיר נח'לה מר יהיה יו"ר וועדת המכרזים במקום  -מר אליאס ארשיד 

 יהיו חברי וועדת הנהלה  -מר ראני אבו שרקי ומר פהים שחוק 
 . וחבר בועדת המכרזיםהיה בוועדת הרווחה י -ומר ראני אבו שרקי 

 
  -מציע את הנושאים להצבעת הנוכחים  ראש המועצה :

 
 לאשר אותו בפה אחד  –נושא ראשון הוחלט 

 
 לאשר אותו בפה אחד   –נושא שני הוחלט 

 
 לאשר אותו בפה אחד  –נושא שלישי הוחלט 

 
 בכבוד רב,

 
___________________    _____________________ 

 כמיל קסיס            שאוקי לטיף         
 מזכיר מ.מ. ראמה       ראש מ.מ. ראמה     


