
 
 
 
 

  201830/מקדימה לישיבת המועצה מס'  ישיבת הנהלה
 
 

באולם הישיבות במועצה מקומית בערב ,  18:30, בשעה  29/05/2018, בתאריך שלישיהתקיימה ביום 
. 

 
 נוכחים בישיבה : 

מר אליאס , מר חאלד פארס, מר מואיד קבלאן , מר פהים שחוק מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
 .ארשיד 

 
 :  כן הוזמנו ונכחוכמו 

 , מר כמיל קסיס )מזכיר המועצה( .מר נאסיף מוויס )גזבר המועצה(, עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( 
 

 :נעדר מישיבת ההנהלה
, מר אמין אבו רזק , מר ראני אבו  , מר סוהיל ארשידמר מחמוד מנסור, אליאס עיסא סלימאןמר 

 .שרקי 
 

 : הישיבה יום על סדר 
 
 -שאושרו בסבב חתימות והם לפי הפירוט שלהלן: אישור תברים .א

 המשרד המממן ₪סכום תב"ר  נושא תב"ר מס'
 הבינוי והשיכון  895,000 השלמת תוכנית פיתוח ב'  .1
 משרד החינוך  800,000 שדרוג מבנים במוסד חינוכי  ב"ס תיכון מקיף  .2
 משרד הפנים  522,000 2018פיתוח רגיל לשנת  .3
 בינוי ושיכון 3,000,000 מתנ"ס בשכונה מערבית  .4

 
 אישור תב"רים נוספים לפי הפירוט שלהלן : .ב

סכום  נושא תב"ר מס'
 ₪תב"ר 

 המשרד המממן

חלוקת מענק נוסף לאירוע תרבות ברשו"מק  .1
2018  

 מפעל הפיס  60,000

 מפעל הפיס  72,000 מענק לפסטיבל  .2
 43,000מענק מאגף שפ"י על הגדלת מענק מ  .3

 ל  ₪
 משרד החינוך  177,200

השתתפות בסימון פעילות לבטיחות בדרכים  .4
2018 

הרשות הלאומית לבטיחות  35,000
 בדרכים , מרווה קפורה 

תמיכה למרכיבי ביטחון מוסדות חינוך  . 5
  2018לשנת 

 –משרד חינוך  75%מימון   41,500
 אגף ביטחון 

 ממשרד הפנים 187,391 תקציב חירום  .6
תמיכה במסגרת תקציב הסדרת משק  . 7

 הפסולת ושיקום מפגעים 
 איכות סביבה  1,500,000

  .P 1.3%אישור הלוואה בריבית של  .8
 במסגרת תוכנית ההבראה

 משרד הפנים 1,500,000



 
 
 
 

לפרויקטים בברכה לנוכחים ומתחיל במתן סקירה מקיפה פותח את הישיבה  ראש המועצה :
 של הפרויקט .הנמצאים בשלבים שונים החל מתכנון עד השלבים האחרונים 

 
על הפרק הנמצאים  השונים הפרויקטיםהתב"רים וכי התקציב המדובר עליו לכל חשוב לי להדגיש 

שונים אשר תומכים . וכאן מדובר בתקציבים שמקורם משרדי ממשלה  ₪מליון  9 -היום מגיע ל כ
 וחשובים מאוד לכפר.בבניית והשלמת פרויקטים שונים באופן מאסיבי 

 
מה שנקרא תקציב בלתי רגיל )תב"ר( חייב להיות בנוסף לתקציב כאשר מדברים על תקציבים כאלה 

, בנוסף לקיום הרשאה ע"י חייב להיות מאושר ע"י מליאת המועצה  החוק. כל תב"רוזאת עפ"י 
 בצעדי ביצוע לפרויקט .כדי שהמועצה תוכל להתחיל המשרד הממן 

 
תב"ר ארבעה מהם אושרו ע"י סבב  12בישיבת המליאה אנו אמורים לאשר כל התב"רים שהם 

 .וחייבים לאשר אותם בישיבת מליאה וכל השאר טרם אושרו חתימות 
 

 מביא בפני הנוכחים מספר דוגמאות :ש המועצהרא
אודיטוריום , שיקום גרעין  פיתוח כבישים , בניית מתנ"סכמו נשוא התב"רים על נושאים ופרויקטים  

 ,לעידוד תיירות  (כונה הישנה)בשהכפר 
שונות  ים הנכללים בתוכנית, מצב הגבייה , תוכניותהשטח, תוכנית המתאר והרחבת תוכנית ההבראה 

 בתחום החינוך והרווחה .
 

 . 19:40קרוב לשעה ננעלה הישיבה בשעה 
 
 
 
 

 בכבוד רב,  
 
 

 
___________________           _____________________ 

         
 כמיל קסיס                           שאוקי לטיף        

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



 
 

 
 

  201830/ישיבת מליאה מס' 
 

 באולם הישיבות במועצה מקומית בערב ,   00:20, בשעה  29/05/18 , בתאריך שלישיהתקיימה ביום 
 

 נוכחים בישיבה : 
,מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש מר מואיד קבלאן , מר פהים שחוק , מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( 

 , מר סוהיל ארשיד מר ח'אלד פארס , , אליאס עיסא סלימאןהמועצה( , מר 
 

 :  כמו כן הוזמנו ונכחו
 עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( , מר כמאל אבו חלו )מהנדס המועצה( , מר כמיל קסיס )מזכיר המועצה( .

 
 :המליאהנעדר מישיבת 

 .ראני אבו שרקי מר מר מחמוד מנסור ,  מר אמין אבו רזק ,
 

 : הישיבה יום על סדר 
 -תברים שאושרו בסבב חתימות והם לפי הפירוט שלהלן:אישור  .א

 המשרד המממן ₪סכום תב"ר  נושא תב"ר מס'
 הבינוי והשיכון  895,000 השלמת תוכנית פיתוח ב'  .1
 משרד החינוך  800,000 שדרוג מבנים במוסד חינוכי  ב"ס תיכון מקיף  .2
 משרד הפנים  522,000 2018פיתוח רגיל לשנת  .3
 בינוי ושיכון 3,000,000 מתנ"ס בשכונה מערבית  .4

 
 אישור תב"רים נוספים לפי הפירוט שלהלן : .ב

סכום  נושא תב"ר מס'
 ₪תב"ר 

 המשרד המממן

חלוקת מענק נוסף לאירוע תרבות  .1
  2018ברשו"מק 

 מפעל הפיס  60,000

 מפעל הפיס  72,000 מענק לפסטיבל  .2
מענק מאגף שפ"י על הגדלת מענק מ  .3

 ל  ₪ 43,000
 משרד החינוך  177,200

השתתפות בסימון פעילות לבטיחות  .4
 2018בדרכים 

הרשות הלאומית לבטיחות  35,000
 בדרכים , מרווה קפורה 

תמיכה למרכיבי ביטחון מוסדות חינוך  . 5
  2018לשנת 

 –משרד חינוך  75%מימון   41,500
 אגף ביטחון 

 ממשרד הפנים 187,391 תקציב חירום  .6
תמיכה במסגרת תקציב הסדרת משק  . 7

 הפסולת ושיקום מפגעים 
 איכות סביבה  1,500,000

  .P 1.3%אישור הלוואה בריבית של  .8
 במסגרת תוכנית ההבראה

 משרד הפנים 1,500,000

 
 
 

(1) 



 
 
 
 

בישיבת ומברך את הנוכחים לרבות נוכחים שלא היו פותח את ישיבת המליאה  ראש המועצה :
 .הישיבה הקודמת ההנהלה , ומסכם להם את 

 
 הנמצאים על סדר יומה של הישיבה לפי הסדר שלהם .מתחיל בנושא התב"רים 

 
 תב"רים שאושרו בסבב חתימות  .א

 במסגרת תקציב הפיתוח .. מציג וסוקר את התוכנית הקיימת  1א.

 ב"ס תיכון מקיף .לשדרוג מבנים של מוסדות חינוך ובמקרה זה . מציג התוכנית הקיימת  2א.

 במסגרת תוכנית הפיתוח הרגיל .. מציג וסוקר את הפרויקטים המתוכננים לביצוע  3א.

           ש שזה הוא אחד דגיאודיטוריום , ומ –ראש המועצה מתייחס לפרויקט בניית המתנ"ס  . 4א.
 , חלק גדול מתקציב הפרויקט קייםהפרויקטים הגדולים אשר יושקעו בו כמה מליונים 

 . נשאר לנו חלק קטן מהתקציב 
 ,אשר תכנןממשיך ומזכיר את הישיבה עם האדריכל והמתכנן מר אדיב דאוד נקאש          
        תוך כדי  התכנון. אדיב הציג בפנינו את שלבי מנהלי המחלקות  נכחו בישיבה, את המבנה          
 המבנה יהיה לנו אודיטוריום לכשיגמר מצגת למבנה ולחלקים השונים הצגת          
   מתנ"ס לתפארת של כפר ראמה .         

 
לגבי ישיבה זו כי זה דבר חשוב ביותר שנדע ונראה את : חבל מאוד שלא הודעת לנו אליאס ארשיד

 נה המתוכנן .המב
 

ומנהלי הבטיח שידאג לזימונו של האדריכל פעם נוספת ויזמן את חברי המועצה : ראש המועצה
 המחלקות לישיבה זו .

 
ים שאושרו בסבב חתימות לאישור ר"ראש המועצה מציע את ארבעת התבזה  חלק םלאחר סיו

 .ים חברה
 
 אישור בפה אחד של כולם .:  חלטהה
 
 

 ימון .חדשים לפי סדר הופעתם בז והוא תב"רים: עובר לחלק השני  ראש המועצה
 

ונחשבים כחלק מספר שנים זה מץ שאנו רגילים כבר להם סוקר ומאזכר את פעילויות הקי 2.+ב.1ב.
הכפר , תב"רים אלה באו לכסות חלק מההוצאות של אירועים האומנותי של מהנוף החברתי 

 אלה .
 
   ₪ 177,200לל של התב"ר וראש המועצה מפרט את הסכום הכ  .3ב.

 -: חדרי שלווה         
  11-6גילאי   ₪   8,000

            18-12גילאי   ₪ 15,000
 . (תשעה גנים)גני ילדים חינוך קדם יסודי  ₪ 43,000
 .משפחות במסגרת מח' רווחה  10רווחה טיפול ב  –תוכנית ראשית   ₪ 19,200
 .תוכנית טיפת חלב פסיכולוגיה התפתחותית ₪ 20,000

  .₪ 177,200 סה"כ 
 
 

(2) 



 
            

 
 
 בין צביעת מעברים ,תמרורים הסברה והדרכותתב"ר זה נוצל כל כולו לבטיחות בדרכים   .4ב.

 בנושא וכל הקשור לו .תלמידים         
 
   לכיסוי פעילות של ביטחון ומרכיבי ביטחון למוסדות חינוך שני תב"רים אלו נועדו  .6+ ב. 5ב.

 ממנו .  75%שזה הוא תקציב של משרד החינוך אשר ממן  2018לשנת          
 זהו תקציב החירום של המועצה במימון של משרד הפנים . .6ב.ואילו          

 
 במסגרת הסדרת משק הפסולתעבור פרויקטים  ₪ 1,500,000תב"ר ע"ס  –זוהי הרשאה   .7ב.

 מהמשרד להגנת הסביבה .מפגעים  ושיקום
 

מתוקצבות כמו  נןשאידרשה לצורך כיסוי הוצאות בלתי צפויות נאשר הלוואה הוא זה  תב"ר . 8ב.
במתחם המועצה היות , בניית קיר תומך היכן שקיימים הגנים פס"ד של ביצורית נגד המועצה 

וקיר נוסף  נח'להוהיתה סכנה ממשית של קריסת הקיר , בניית קיר סמוך לביתם של מר ראיף 
תיק ,כדי למנוע נזקי טבע ממי הגשמים המציפים את הבתים סמוך לבית של משפחת אבו זיד 

 , שיקום המעלית וכדומה .אשרף טבעוני , מטרופולינט 
  ראש המועצה מבקש מהמליאה לאחר סיום הסקירה לכל שמונת התב"רים ולא היו שאלות          

 .ם אלה יר"להצביע על תב
 
 

 מכל הנוכחים .: אישור התב"רים בפה אחד החלטה 
 
 

 . 21:00הישיבה הסתיימה בשעה 
    
  

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                   
 
 
 

        ________________                            ________________ 
 כמיל קסיס                  שאוקי לטיף                

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

(3) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


