
 

 

 
 

 12/2015ישיבת מליאה מן המנין מס' 
 

באולם בערב ,  18:00, בשעה  201524/11/, בתאריך  שלישיהתקיימה ביום 
 הישיבות במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , מר אליאס ארשיד )מ"מ ראש המועצה( , מר אמין 
באסילה , מר עבדללה נח'לה , מר , מר מחמוד מנסור , מר באסילה  אבו רזק 

 אליאס סלימאן , מר ח'אלד פארס .
 

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

 
 נעדר מהישיבה :

 מואיד קבלאן , מר אליאס נח'לה . מר
 

 על סדר היום : 
 
 -אישור תב"רים    -1
 

 למימון תוכנית מפורטת בהתאם להחלטת   ₪מליון תב"ר ע"ס אחד  -א
 )מצ"ב התיעוד הרלוונטי (   2332מס' ממשלה       

 
 עבור השתתפות משרד הבנוי בשיפוץ מוסד לגיל  ₪ 225.000 תב"ר ע"ס -ב

 הרך בכפר .)מצ"ב התיעוד הרלוונטי(
 
 אישור התקשרות המועצה עם חב' אבטחה דרך החברה למש"כל.    -2
 
 תשלומי הורים . –חט"ב  –אישור פתיחת חשבון בנק ע"ש מ.מ. ראמה    -3
 
 דיון ביישום חוקי עזר תיעול וסלילת כבישים ובחינה מחדש את החלטת   -4

 . 10/2015, בישיבה מס'  14/10/2015המליאה מתאריך 
 

 
פותח את מליאת המועצה ועל רקע ישיבת ההנהלה הוצגו כל  –ראש המועצה 

 :הנושאים להצבעה ולהלן ההחלטות 
 

 .אישור התב"ר באופן מלא ובפה אחד   –א'  1נושא מס' 
 

 .באופן מלא ובפה אחד אישור התב"ר  –ב'  1נושא מס' 
 

הליך התקשרות של המועצה דרך המשכ"ל עם חברת אבטחה אישור  - 2נושא מס' 
 .באופן מלא ובפה אחדרה ושמי

 
 



 
 
 
 

-2- 
פתיחת החשבון הבנקאי כנדרש ע"פי נוהלי משרד החינוך אישור   - 3נושא מס' 

 . באופן מלא ובפה אחד
 

 14/11/2015מתאריך ראש המועצה מציג שוב את פנית חברי המועצה  -4נושא מס' 
חוק עזר תיעול וסלילת כבישים ועל חשיבותו של חוק וחוזר על עמדתו בעניין יישום 

מבחינת תרומתו להגברת ההכנסות העצמיות למועצה ולהצלחת תוכנית עזר זה 
 כפי שהוא .ההבראה . הוא דורש מחברי המועצה לתמוך בחוק 

 
אנו מתנגדים התנגדות נמרצת לחוק אשר פוגע פגיעה אנושה  –אליאס ארשיד 

 אנשים החיים בקוו העוני ומתחתו .ישנם . לאוכלוסיות בכפר 
 

אני תומך בכל מילה של חבר המועצה אליאס והחוק עלול לפגוע  –מחמוד מנסור 
 מבקשים לבטלו כליל .. בכל שכבות האוכלוסייה בכפר 

 
ללת בסיעה אליה אני כל האוכלוסייה הנכאני מדבר בשמי ובשם –אמין אבו רזק 

 ומבקשים לבטלו .הזה ,  את החוק המתועב משתייך דוחים מכל וכול
 

אני תומך בכל מילה שנאמרה ע"י חבריי ודורש לביטול החוק  –אליאס סלימאן 
 לאלתר .

 
 ם על כתפיחבריי נגעו בכל הנקודות יש די מיסים המוטלי–עבדאללה נח'לה 

 חוק עזר זה .התושבים ולכן יש לבטל את 
 

כפי שהוחלט עליו בישיבה  10%בפה אחד להמשך החיוב של  חברי המועצה תומכים
 הקודמת , ומצביעים פה אחד על כך .

 
 יישום החוק .קיום ראש המועצה מתנגד לעמדת חברי המועצה ומצביע להמשך 

 
 . 19:00הישיבה ננעלה בשעה 

 
 

 בכבוד רב,     
 
 

_______________     _______________ 
 כמיל קסיס                שאוקי לטיף        

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

 


