
 

 

 
 

  
 12/2016מס' לא מן המנין ישיבת מליאה 

 
באולם הישיבות ,  בבוקר 010:3, בשעה  31/12/2016, בתאריך שבתהתקיימה ביום 

 במועצה מקומית .
 

 נוכחים בישיבה : 
מר  מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש המועצה( ,מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 

, מר  ח'אלד פארס , מר מחמוד מנסורמר באסילה באסילה , מר  אליאס נח'לה ,
 אמין אבו רזק .

 
 :  כמו כן הוזמנו ונכחו

 , מר נאסיף מוויס גזבר המועצה .המועצה עו"ד יוסף פארס יועמ"ש 
 

 נעדר מהישיבה :
 מר אליאס סלימאן בחו"ל , מר מואיד קבלאן בחו"ל , גב' סוהילה ג'טאס .

 
 על סדר היום : 

 
השתתפות משרד הבינוי והשיכון בפרויקט בניית מתנ"ס בשכונה מערבית    -1

 וזאת לצורך הכנת תב"ר . ₪  1,500.000שהיא ע"ס 
 
 500.000הכפר בסכום השקעה כוללת על סך אישור משרד החקלאות ופיתוח    2

 מהסכום הזה הינו מענק ( . 80%) ₪ 
 
₪ ,  1,460,000דיסקונט , בנק מרכנתיל  2017אישור היתרי אשראי לשנת    -3

 בנק   
 ₪ . 1,840,000דקסיה לישראל             

 
 . 2017אישור צו ארנונה לשנת    -4
 
ראמה בסכום של עד  -השתתפות משרד הבנוי והשיכון בהשלמת פיתוח ב   -5

, מס' הזמנה  20/12/2016ע"פי מכתב המשרד מתאריך ₪  1,350.000
1649102/2016 . 

 
של לא שגרתי מועד יעת מברך את הנוכחים ומתנצל בפניהם על קב ראש המועצה :

עקב דחיפות הנושאים שהוצגו בפניהם ועקב היותנו בסוף  הישיבה ומנמק זאת כי
 .  2016השנה חייבים לאשר אותם בשנה הנוכחית 

 
 . במועצה היום  לא היתה להם כל התנגדות לקיים את הישיבהלנוכחים 

 
ת הנושאים אשר נמצאים מגזבר המועצה להציג ולהסביר אמבקש :  ראש המועצה

  על סדר יומה של הישיבה , שכולם נושאים תקציביים .
 
 



 
 
 
 
 
 

-2- 
 

 הגזבר הציג את הנושאים אחד לאחד הסביר איפה שיש צורך להסביר . 
 

לגבי צו הארנונה הבהיר כי הצוו נשאר על כנו כמו בשנה החולפת ללא כל שינויי 
 ההצמדה .  שהוא לרבותכל משמעותי 

 
מחברי המועצה  ם ע"י הגזבר ראש המועצה ביקש לדעתלאחר סיום הצגת הנושאי

למי שהוא ישלו התנגדות כל שהיא או שאלות הבהרה נוספות , ראש אם הנוכחים 
בזמנו בסבב המועצה הדגיש כי הנושאים שנידונו היום אושרו על ידי חברי המועצה 

בב החתימות לכן אנו מצביעים נים דחה את שיטת סהפ שרדחתימות . אך היות ומ
 במליאה זו .באופן הרגיל  עליהם

 
 לאחר שתמו השאלות וההבהרות ולא היו התנגדויות כל שהן הוצגו להצבעה . 

 
  ההחלטה :

 חמשת הנושאים אושרו פה אחד ע"י חברי המליאה הנוכחים . 
 

 . 11:30הישיבה הסתימה בשעה 
 
 

 בכבוד רב,     
 

_______________     _______________ 
 כמיל קסיס                שאוקי לטיף        

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


