
 
 
 
 

 10/2016ישיבת מליאה מס' 
 

באולם בערב ,  19:45, בשעה  29/09/2016, בתאריך חמישי התקיימה ביום 
 הישיבות במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר מחמוד מנסור , מר אמין אבו רזק , מר אליאס מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
 באסילה באסילה , מר אליאסארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , מר אליאס נח'לה , מר 

 ., מר מויאד קבלאן עיסא סלימאן , מר ח'אלד פארס 
 

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

 
 נעדר מהישיבה :

 . ר עבדאללה נח'לה מ
 

 על סדר היום : 
 
עליו ס"ה יהיה  ₪ 60.000בתוספת סך של  223אישור עדכון תב"ר מס'    -1

 שענינו שיפוץ בבניין המועצה . ₪ 260.000
 
לפיתוח שכונות ותיקות ממשרד הבינוי ₪  1.789,000אישור תב"ר ע"ס     -2

 והשיכון כהשתתפות בהשלמת פיתוח .
 

עם תום הצגת הנושאים ע"י ראש המועצה לא נותר אלא להציע לנוכחים להביא 
 אותם להצבעה במידה ואין לכם שאלות נוספות או כל הסתייגות שהיא . 

 
  -ההחלטה 

 הנוכחים הצביעו בעד שני התב"רים פה אחד .
 

 . 20:00הישיבה הסתיימה בשעה 
 

 בכבוד רב,
 
 

_______________     _______________ 
 כמיל קסיס                שאוקי לטיף        

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



 
 
 
 

 10/2016ישיבת הנהלה מס' 
באולם בערב ,  19:45, בשעה  29/09/2016, בתאריך חמישי התקיימה ביום 

 הישיבות במועצה מקומית .
 

 נוכחים בישיבה : 
מר מחמוד מנסור , מר אמין אבו רזק , מר אליאס לטיף )ראש המועצה( , מר שאוקי 

 ארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , מר אליאס נח'לה , מר באסילה באסילה , מר אליאס
 ., מר מואיד קבלאן עיסא סלימאן , מר ח'אלד פארס 

 
 :  כמו כן הוזמנו ונכחו

 . מ"ש( עו"ד יוסף פארס )יוע
 

 נעדר מהישיבה :
 .ללה נח'לה .עבדא מר

 
 על סדר היום : 

עליו ס"ה יהיה  ₪ 60.000בתוספת סך של  223אישור עדכון תב"ר מס'    -1
 שענינו שיפוץ בבניין המועצה . ₪ 260.000

 
לפיתוח שכונות ותיקות ממשרד הבינוי ₪  1.789,000אישור תב"ר ע"ס     -2

 והשיכון כהשתתפות בהשלמת פיתוח .
 

ראש המועצה מבקש לפתוח  09/2016כעבור רבע שעה מתום הישיבה הקודמת מס' 
שני הנושאים העומדים על סדר בישיבה זו תחילה כישיבת הנהלה ובה הציג את 

 היום של הישיבה .
 

היות ובמהלך ₪  200.000מציג את התב"ר הראשון והוא ע"ס  ראש המועצה :
וכך התב"ר ₪  60.000הלכה למעשה נוצר צורך למימון עוד בסך של  מימוש התב"ר
 .₪  260.000מסתכם בסך 

 משלא הוצגו שאלות והבהרות מהנוכחים עובר ראש המועצה לדיון בתב"ר השני .
 

מציג בפני הנוכחים את התוכניות לביצוע העבודות בנושא שיקום  ראש המועצה :
לול הרחב של שכונות אלו וגם בצרכים שכונות ותיקות , כך שהביצוע נוגע במכ

השונים בתחום הפיתוח הבינוי והרחבת השבילים והרחובות באותן שכונות תוך 
יית גדרות ומעקות היכן שיפור המראה שלהם ושמירה על הבטיחות בדרך של בנ

 שזה צריך.
 

חלק מחברי המועצה הציעו רעיונות נוספים לפיתוח שכונות אלו במיוחד שכונה 
ודרומית . הרעיונות הללו קיימים בתוכנית ממילא והם מקובלים לביצוע מערבית 

 .ע"י הנוכחים
 

 בכבוד רב,
 

_______________     _______________ 
 כמיל קסיס                שאוקי לטיף        



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


