
 

 

 

 
 6/2017ישיבת הנהלה מקדימה לישיבת המליאה מס' 

 
באולם הישיבות בערב ,  17:30, בשעה  11/07/2017, בתאריך  שלישיהתקיימה ביום 

 במועצה מקומית .
 

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

 מר ח'אלד פארס, מר פהים שחוק ,  , מר ראני אבו שרקי מר מואיד קבלאןמנסור , 
 

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

 
 נעדר מהישיבה :

 מר סוהיל ארשיד , מר אמין אבו רזק
 

 על סדר היום : 
 
 נושאים תקציביים ותב"רים  -1
 

 . ₪ 550,000השתתפות משרד הבינוי והשיכון בשיפוץ הספריה בסכום  -א
 

 . ₪ 856,000בסכום  2017תגבור תקציב רשויות דרוזיות לשנת  -ב
 

 מענק להקמת מבנה רב תכליתי הכולל יחידה לטיפול במשפחה , מכרז   -ג 
 מיט"ל , מכרז יעוץ וטיפול למשפחה , ומרכז העצמה ומועדון נכים .        
 . )שזהו סכום המענק ממשרד  ₪ 3,426,046הסכום המוקצב הוא      
 רווחה( ה     

 
 ע"פי  ₪ 181,200בסכום  2017אישור תקציב התוכנית הלאומית לשנת   -ד 

 . 26/6/2017הרשאה תקציבית מתאריך                  
 

 )כולל מע"מ(  ₪מליון  3אישור תב"ר עתידי לתכנון מפורט בסכום של   -ה
 מטעם "דירה להשכיר" החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ .

לרשויות מקומיות לקידום תכנון מגורים על  2/2016קול קורא מס'  ע"פי
 קרקעות פרטיות ביישובי מיעוטים .

 
 מטעם משרד החינוך המיועד לשיפוץ    ₪ 510,526אישור תב"ר ע"ס   -ו 

 . 2017לשנת  959וחידוש מבני חינוך במסגרת החלטת ממשלה      
 

 נית עיר ללא אלימות המיועדבמסגרת תוכ ₪ 65000אישור תב"ר על סך   -ז 
 להשתתפות במימון התקנת המצלמות .     

 
 
 
 
 



 
-2- 

בחירה והקמת ועדה למיגור אלימות ע"פי תיקון פקודות המועצות המקומיות    -2
( שמטרתה לסייע בהתמודדות  59 'מס) 17/2/2011אשר נכנס לתוקפו בתאריך 

במספר אירועי הפשיעה בכלל ומעשה האלימות בפרט . מצ"ב  עם מגמת העליה
 . 2/6/2017פנית עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין מתאריך 

 
  -בחירת ועדת תמרורים אשר תהיה מורכבת מ   -3

חברי מועצה , מהנדס המועצה , ראש מטה הבטיחות  2ראש המועצה , 
 ורה( , נציג ציבור .במועצה )קב"ט המועצה( , נציג המשטרה )קצין תעב

 
אישור המועצה לגבי שינויי בתקנון שכונת החיילים המשוחררים ולפיו    -4

 הקטנת הנסיגה מהכביש הראשי כדי לאפשר חניה בקו אפס .
 

מברך את הנוכחים ומבקש את הרשות להתחיל בדיון בנושאים  ראש המועצה :
תחיל בה מיד עם סיום אשר נ  6/2017על סדר היום לישיבת המליאה מס' העומדים 

 ישיבת הנהלה זו . 
פותח את דבריו בהצגת הנושא הראשון אשר מתייחס לנושאים תקציביים 

 ותב"רים.
 
תקצוב משרד השיכון  ₪ 550,000הספריה בישוב ע"ס השתתפות בשיפוץ   –א -1

מתאים לצורך יציאה לביצוע והכנת  הזה מחייב אישור מליאה והכנת תב"ר
 כל הנדרש לפרסום מכרז כחוק .

תקציב הרשויות הדרוזיות בסכום הנקוב בהזמנה הינו לפי החלטת תגבור   -ב -1
שמיועדת לסייע ולתגבר את תקציבי הרשויות הדרוזיות  929ממשלה מס' 

 פי ההנחיות של משרד הפנים ."עוזה 
המשרד מר אברהם מונל ואת המשרד על  ראש המועצה מברך את מהנדס   -ג-1

מתייחס כי הבנין המאושר תרומתם לסייע לרשויות דרוזיות בפרט ובכלל 
סמוך לבנין מע"ש . הבנין  18839מגוש   121,123להקמה יהיה על חלקה 

המועצה בתוכניות עתידיות כמו מרכז לטיפול ישרת את מח' הרווחה וגם 
 כים .ן לנומועדו משפחתי יומי , מרכז לאסיפות

גם תקציב זה מקורו ממשרד הרווחה וממשרד הבריאות , החינוך , קליטת  ד  -1
עליה ובטחון הפנים אשר מיועד למימון הפעלת תוכניות חינוכיות וטיפוליות 

 שנים . 12-18 -ומ 6-11 -מ –שנים  0-5 -מלגילאים 
ההנחיות הנושא ומסתמך בדבריו על ההסברים ראש המועצה מציג את  ה  -1

רה בע"מ ת החברה הממשלתית לדיור ולהשכיבפניניות המופיעות וההת
 02/2016אשר ענינו הוא קול קורא  02/07/2017שמתאריך "דירה להשכיר" 

לרשויות מקומיות להגשת בקשות לקבלת סיוע כספי לקידום תכנון מגורים 
 על קרקעות פרטיות ביישובי מיעוטים . וזהו נושא שבעיקרו מסתמך על

אשר  13/9/2016שפורסם ביום  05/08/2015מיום  346החלטת ממשלה מס' 
תנאי הסיוע והשתתפות המועצה והנחיות נוספות הסכום  מפורטים בו

)הפניה האמורה לעיל צורפת כחלק )כולל מע"מ(  ₪מליון  3המוקצה הוא 
 מההזמנה לישיבה ( .

סגרת הינו אחת התוצאות או ההחלטות במ ₪ 510.526תב"ר זה שהינו ע"ס  ו  -1
לפיתוח והעצמת הישובים הדרוזיים אשר ענינו  959החלטות הממשלה מס' 

. המועצה נדרשת כאן  2017חידוש מבני בתי הספר שבתחומי הרשות לשנת 
להגיש כתב כמויות ובקשה מסודרת המופנים למנהל תחום תכנון וניהול 

 ך .וביצוע תקציב פיתוח של משרד החינו
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ועד למימון עלויות הקמת קו תקשורת , נ ₪ 65000סכום זה , שהינו ע"ס  ז  -1
במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות ומצלמות למוקד האיזורי של המצלמות 

 .ע"י המשרד לבטחון פנים 
 

  – 2נושא מס' 
בקמת  –ראש המועצה מציג את הנושא אשר הנוסח של הנושא מראה על תוכנו 

ועדה למיגור אלימות . הנושא הזה התעורר בעקבות פנית עורכי דין לקידום מנהל 
ועו"ד הדיה כיוף ולפיה מעלים את  ע"י עו"ד עאדל קחאז 02/06/2017תקין מתאריך 

העליה באירועי הדרישה להקמת הועדה הזו כדי שתסייע בהתמודדות עם מגמת 
 הפשיעה ומעשה אלימות .

הרכיב את הועדה ע"פי הוצעו השמות האמורים לבנושא לאחר מתן ההסברים 
י"ב מפקודת העיריות )אשר הורחב לכסות גם את פקודת  149הוראות סעיף 

 המועצות המקומית( .
 

 -3נושא מס' 
ראש המועצה מציג את הנושא ומסביר כי הוחלט להכניס את הנושא הזה על סדר 

עם הפעילות יומה של המליאה כתוצאה מסיבות ארגוניות שונות הקשורות 
לקיום  סוימות אשר בחירת הועדה מהווה תנאי נחוץהשוטפת של מחלקות מ

כנית תוך כדי בניית תוהפעילות של המחלקה לרבות תוכנית עיר ללא אלימות 
המשטרה וזה נדרש ע"י המשטרה כחלק עם העבודה של המחלקה בשיתוף 

 מהפעילות של הפיקוח העירוני .
בהזמנה , ראש המועצה ע"פי המקובל והידוע חברי הועדה יהיו , כפי שזה מוזכר 

חברי מועצה , מהנדס המועצה , ראש מטה הבטיחות )הקב"ט( נציג המשטרה שני 
 יג ציבור .)בתפקיד קצין תעבורה( ונצ

 
  – 4נושא מס' 

 ראש המועצה מסביר לנוכחים מהוא ענינו של נושא זה ואומר כי חלק נכבד מתושבי
 . חיילים משוחררים סובל מבעיות חנית הרכב שלהם בתוך שטח המגורים שכונת

שלו לחניון לרכב במועצה שייחד שטח בתוך המגרש מביא דוגמה של אחד העובדים 
שלו . תוך כדי טיפולו בנושא הוצאת היתר בניה לקומה נוספת הופתע מתשובת 

רכב וצריך שאתה תהרוס הועדה לתכנון ובניה כי בתוכנית המוגשת מופיע חניון 
 אותו כתנאי לקבלת ההיתר .

 
)דבה(  ש המועצה הציע שהחלטת המליאה תכסה גם את השכונה הסמוכהדרא

 בשכונה זו אותה בעיה .במידה וקיימת 
 

  18:50הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

___________________    _____________________ 
 כמיל קסיס            שאוקי לטיף         

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

 



 
 6/2017ישיבת מליאת מ.מ. ראמה מס' 

 
באולם הישיבות בערב ,  19:00, בשעה  11/07/2017, בתאריך  שלישיהתקיימה ביום 

 במועצה מקומית .
 

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

, מר מואיד קבלאן , מר ראני אבו שרקיאליאס סלימאן , מר מחמוד מנסור , פארס , 
 מר פהים שחוק , 

 
 :  ונכחו כמו כן הוזמנו

 עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( 
 

 נעדר מהישיבה :
 מר סוהיל ארשיד , מר אמין אבו רזק

 
 על סדר היום : 

 
 נושאים תקציביים ותב"רים -3

 . ₪ 550,000השתתפות משרד הבינוי והשיכון בשיפוץ הספריה בסכום  -א
 . ₪ 856,000בסכום  2017תגבור תקציב רשויות דרוזיות לשנת  -ב

 מענק להקמת מבנה רב תכליתי הכולל יחידה לטיפול במשפחה , מכרז  -3
 מיט"ל , מכרז יעוץ וטיפול למשפחה , ומרכז העצמה ומועדון נכים .        
 . )שזהו סכום המענק ממשרד  ₪ 3,426,046הסכום המוקצב הוא      
 .הרווחה(      

 ע"פי  ₪ 181,200בסכום  2017אישור תקציב התוכנית הלאומית לשנת  -3
 . 26/6/2017הרשאה תקציבית מתאריך                  

 )כולל מע"מ(  ₪מליון  3אישור תב"ר עתידי לתכנון מפורט בסכום של   -ה
 מטעם "דירה להשכיר" החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ .

לרשויות מקומיות לקידום תכנון מגורים על  2/2016קול קורא מס'  ע"פי
 קרקעות פרטיות ביישובי מיעוטים .

 מטעם משרד החינוך המיועד לשיפוץ    ₪ 510,526אישור תב"ר ע"ס   -ו 
 . 2017לשנת  959וחידוש מבני חינוך במסגרת החלטת ממשלה      

 במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות המיועד ₪ 65000אישור תב"ר על סך   -ז 
 להשתתפות במימון התקנת המצלמות .     

 
בחירה והקמת ועדה למיגור אלימות ע"פי תיקון פקודות המועצות המקומיות    -2

( שמטרתה לסייע בהתמודדות  59 'מס) 17/2/2011אשר נכנס לתוקפו בתאריך 
האלימות בפרט . מצ"ב  עם מגמת העליה במספר אירועי הפשיעה בכלל ומעשה

 . 2/6/2017פנית עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין מתאריך 
 
  -בחירת ועדת תמרורים אשר תהיה מורכבת מ   -3

חברי מועצה , מהנדס המועצה , ראש מטה הבטיחות  2ראש המועצה , 
 במועצה )קב"ט המועצה( , נציג המשטרה )קצין תעבורה( , נציג ציבור .
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אישור המועצה לגבי שינויי בתקנון שכונת החיילים המשוחררים ולפיו    -4
 הקטנת הנסיגה מהכביש הראשי כדי לאפשר חניה בקו אפס .

 
מספר דקות לאחר נעילת ישיבת ההנהלה מבקש ראש המועצה  ראש המועצה :

להתחיל בישיבת המליאה ומציג את הנושאים לפי סדר הופעתם בהזמנה לצורך 
 בכל נושא ונושא .קבלת החלטה 

 
 א' עד ז'  -נושאים מה + תת 1נושא מס' 

בתקציבים ותב"רים בהסתמך על הדיון בישיבת ההנהלה , כל הנושאים הקשורים 
 אושרו פה אחד ע"י הנוכחים . 

 
 : 2נושא מס' 

כפי שהוזכרו בישיבת אלימות ראש המועצה מציע את שמות חברי הועדה למיגור 
 עם הנוכחים וזאת כלהלן :תוך שיתוף פעולה ההנהלה 

 הסגן וממלא מקומו של ראש המועצה מר אליאס ארשיד  –ראש הועדה 
 מזכיר המועצה מר כמיל קסיס  –והחברים 

 מנהל מח' חינוך מר מג'יד פראג' 
 מנהל הפיקוח העירוני מר איהאב אבו זיד 
 מנהל הביטחון במועצה מר זיאד אבו ימן 

 מר אסעד נקולה מנהל מח' רווחה 
  אגא ממשטרה הקהילתית נציג המשטרה מר עמוס

 שני חברי מועצה מר פהים שחוק ומר אליאס סלימאן 
 

 הנושא אושר פה אחד ע"י כל הנוכחים .
 

 : 3נושא מס' 
ם ולצורך קביעת שמות חברי ועדת התמרורים ראש המועצה ותוך דיון עם הנוכחי

 :לשמות החברים לוועדה שהוצגו בישיבת ההנהלה הגיעו להסכמה בהקשר 
מוד מנסור , ח'אלד פארס ומח –ראש המועצה שאוקי לטיף , שני חברי מועצה 

, נציג המשטרה ימן ו חלו , קב"ט המועצה זיאד אבו מהנדס המועצה כמאל אב
 )קצין תעבורה( , נציגי ציבור מר נזאר פראג' ו/או מר חביב גנדור .

אותם לגבי  כדי ליידע לכל החבריםה בכתב עתשלח הוד 3ומס'  2מס' לגבי נושאים 
 חברותם בשתי הועדות . 

 
 הנושא אושר פה אחד .

 
 . 19:50הישיבה ננעלה בשעה 

 
 

 בכבוד רב,
 

___________________    _____________________ 
 כמיל קסיס            שאוקי לטיף         

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

 


