
 
 
 
 

 02/2016מס'  ישיבת הנהלה
 

באולם הישיבות בערב ,  18:00, בשעה  201624/02/, בתאריך  רביעיהתקיימה ביום 
 במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר מחמוד מנסור , מר ח'אלד פארס , מר עבדללה מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
, מר באסילה  , מר אליאס נח'לה  מר מואיד קבלאן , מר אליאס ארשידנח'לה , 

 באסילה ,
 

 :  כמו כן הוזמנו ונכחו
, מיאס זחאלקה  ר נאסיף מוויס )גזבר המועצה(, מעו"ד יוסף פארס )יועמ"ש ( 

 )משרד רו"ח לואי עלימי ( .
 

 נעדר מהישיבה :
 .אבו רזק )בח"ול( מר אמין מר אליאס עיסא סלימאן )בעבודה( , 

 
 על סדר היום : 

 
 . 2016אישור תקציב המועצה לשנת ** 

 
י הנוכחים מברך אותם ומבקש להציג פותח את ישיבת ההנהלה בפנ ראש המועצה :

 נושא הישיבה היחיד לדיון .  את
והזמן המספיק לעורר כל מיני שאלות , הבהרות , זמנה אליכם היה לכם אפשרות בה

להדגיש את לי לציין וות לנושא התקציב וחשוב התנגדויות בכל סוגיה שקשורה ישיר
הענותם של החברים לברר כל מיני סוגיות הקשורות לסעיפים שונים בתקציב וגם 
צורך בהבהרות נקודות הקשורות במבנה שלו , על אף זאת האפשרות עדיין פתוחה 

להם שאלות ו/או הערות אשר לא הספיקו לברר אותן וכאן לאלה מכם שעדיין יש 
 המקום להשלים את המעגל . 

אשר אמור לכסות תחומים רבים  ₪ מליון  47,140,000ום התקציב עומד על הי
במועצה החל משכ"ע לעובדים ותוכניות אחרות שישנו ו/או שיתעוררו בעתיד וכל 

 אלה יובאו לדיון והחלטה לאישורם בישיבת מועצה בטרם יבוצעו . 
יסים לטובת הכלל וטובת הכפר והציבור בכפר . כל פתח לקבל אנו כאן נלחמים ומגו

ממנו תקציבים למועצה אנו לא נהסס לנצל אותו מכל גורם ממשלתי שהוא ואנו 
 עומדים על המשמר בכל אגורה לטובת הכפר . 

למען מטרות אלו החלטנו להחיות את תיק האיחוד פעם נוספת לאחר שפוזר 
 תחילת כהונתי כראש מועצה . בתקופה הקצרה לפני 

הצעד החכם שבוצע בזמנו הוא פיזור תיק האיחוד , דבר שמנע מהמועצה לשלם הון 
 תועפות לתיק זה באופן חודשי שאין למועצה אותם הסכומים לשלם לתיק האיחוד .

ראש המועצה גם מברך את משרדו של ד"ר לואי עלימי רו"ח מאחל לו בריאות 
לו אירוע לב ועבר ניתוח . הוא עשה המון לטובת  שהיהוהחלמה מלאה לאחר 

המועצה יחד עם הצוות שלו ליוו אותנו בכל צעד ותרם רבות ונמנה כאחד החילים 
שנלחמו ועמדו לצד המועצה בכל מצב . היום יושב אתנו ומשתתף בישיבה נציגו 

 רו"ח מיאס זחאלקה .
 



 
 
 
 

 בארנונה .  מליון 7 -וה מליון 5 -המברר עניין מואיד קבלאן : 
 

היא סכום  מליון 5 –הבהירו את הנקודה הזו  מיאס זחאלקה + נאסיף מוויס :
 ובאותה עת נרשם כהוצאה וכהכנסה .ההנחות 

 
אני רוצה להודות לחברי המועצה ללא יוצא מן הכלל הם הראו  נאסיף מוויס :

נכונות לשיתוף פעולה מלא עם מהלכי המועצה יבורכו על כך , דוגמא על כך סבב 
חתימות לאישור פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה לצורך הקמת מרכז פיס קהילתי 

 ולפי דרישת מפעל הפיס . 
 

 יפה זה נמצא ? שאל לגבי איזור התעשיה א אליאס ארשיד :
 

הנושא בטיפול אינטנסיבי מתקדם עם החברה המנהלת , אנו נעדכן  ראש המועצה :
 אותכם בקרוב בכל מה שיתפתח בנושא . 

 
בין ובינם לאני מאוד מעריך את האימון הקיים בין החברים בכלל  אליאס נח'לה :

 המועצה וגם שיתוף הפעולה הפורה הקיים לטובת המשך תפקודה התקין של
בעיני המועצה עד לרגע זה , אך גם מצד שני חשובה לי התדמית של המועצה 

תיקי הוצל"פ זה גם חשוב התושבים בכל מה שקשור לנושאי גביה אכיפה ופתיחת 
 לנושא התקציב והשמירה עליו . לצורך הניהול 

 
ותו "י חבר המועצה עם הסתייגהתייחס לנושא שהועלה ענאסיף מוויס : 

סוכם לדון בו בישיבה נפרדת ולאחר דיון קצר . שהעלה  והתכניםמהדוגמאות 
 מהמועצה ולא בישיבה זו . בנוכחות כל בעלי העניין 

 
 

  18:45ישיבת ההנהלה ננעלה בשעה 
 
 

 בכבוד רב,     
 

_______________     _______________ 
 כמיל קסיס                שאוקי לטיף        

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



 
 
 
 
 

 02/2016ישיבת מועצה מיוחדת מס' 
 
 

באולם הישיבות בערב ,  018:5, בשעה  24/02/2016, בתאריך  רביעיהתקיימה ביום 
 במועצה מקומית .

 
 

 נוכחים בישיבה : 
מר מחמוד מנסור , מר ח'אלד פארס , מר עבדללה מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 

, מר באסילה  נח'לה , מר מואיד קבלאן , מר אליאס ארשיד  , מר אליאס נח'לה
 באסילה .

 
 

 :  כמו כן הוזמנו ונכחו
, מיאס זחאלקה ר נאסיף מוויס )גזבר המועצה( , מעו"ד יוסף פארס )יועמ"ש ( 

 )משרד רו"ח לואי עלימי ( .
 
 

 נעדר מהישיבה :
 )בעבודה( , מר אמין אבו רזק )בח"ול( . מר אליאס עיסא סלימאן

 
 

 על סדר היום : 
 
 

 . 2016** אישור תקציב המועצה לשנת 
 
 

 מציג את נושא הישיבה . ראש המועצה :
 
 

מצינו את גם בעקבות ישיבת ההנהלה בה הוסבר על מהות התקציב והמבנה שלו ו
קראו את כל מרבית הסוגיות התקציביות וכל החברים הודיעו ואישרו כי אכן 

 . והתקציב המספרים והמבנה של
 

הוסבר הות התקציב מה שנותר לנו ובעקבות בדיקת חברי המועצה המעמיקה למ
ע"י ראש המועצה שהמספרים מדברים בעד עצמם והתקציב , כמו שידוע לכולם , 

מנוצל לצרכים ציבוריים לרבות שכר עובדים ומורים ושירותים כלליים לכן אני 
 התקציב . מעלה את נושא

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

הנוכחי מודיע על מספר שינויים שעיקרם עדכון התקציב  מיאס זחאלקה :
 שונים כמו :בתחומים  –בתקציבים חדשים 

 ₪  60,000תכנית מעמד האישה הוצאה    -1
 ₪  180,000רווחה הכנסה + הוצאה  מועדון מועשר   -2
 ₪  120,000האגא מקומי   -3
 
 

 היה אצל הנוכחים מה להוסיף עוד . לאחר שתמו השאלות ולא
 
 

 מעלה את הנושא להצבעה .  ראש המועצה :
 
 

 אישור כל הנוכחים לתקציב בפה אחד . ההחלטה :
 
 

 . 19:30הישיבה ננעלה בשעה 
 
 

 בכבוד רב,     
 

_______________     _______________ 
 כמיל קסיס                שאוקי לטיף        

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


