
 
 
 

  
 04/2016ישיבת מליאה מס' 

 
באולם בערב ,  19:00, בשעה  26/04/2016, בתאריך  שלישיהתקיימה ביום 

 הישיבות במועצה מקומית .
 

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

מואיד קבלאן , מר מחמוד מנסור , מר ח'אלד פארס , מר אמין אבו רזק  , מר 
 .  באסילה באסילה, מר אליאס נח'לה

 
 :  כמו כן הוזמנו ונכחו

, נציג היועמ"ש עו"ד וסים מוקלד עקב מחלתו של מר נאסיף מוויס )גזבר המועצה( 
 .  היועמ"ש

 
 נעדר מהישיבה :

 מר אליאס עיסא סלימאן )חולה( , מר עבדללה נח'לה )מחוץ לכפר אירוע משפחתי( .
 

 על סדר היום : 
 -אישור תב"רים :  -1

 מטעם משרד ₪  245.000מענק מיחשוב לרשויות המגזר הדרוזי ע"ס  -א
 הפנים .     

 כסיוע לרכישת כלי ₪  661.000תמיכת המשרד להגנת הסביבה ע"ס  -ב 
 אצירה לפנוי אשפה בכפר ראמה.                

 ממשרד החינוך המיועד לחיזוק   ₪מליון  10עד ₪ מליון  7תב"ר ע"ס בין  -ג
 מבני בתי ספר בכפר )אישור עקרוני( .    
 עבור הקדמת תכנון לשדרוג וחיזוק מבנים ₪  72.452אישור תב"ר ע"ס  -ד

 . 2016/89/022של בתי ספר מס' התחייבות     
 ונועד למימון מח' הנדסה במ.מ. ראמה )ע"פי ₪  236.628תב"ר נוסף ע"ס  -ה 

 (  . 2015דוח יתרות מכרז לשנת      
 
 אישור פתיחת חשבון עזר יעודי לפרויקטים של מפעל הפיס בבנק דקסיה )אושר  -2

 בזמנו ע"י סבב חתימות(      
 
 אישור המועצה לפתיחת חשבון פיתוח כללי להקצבות מפעל הפיס בהתאם   -3

 שר בזמנו ע"י סבב התשמ"ה )או 1985לחוק יוסדות התקציב  5 לתיקון מס'      
 חתימות( .       

 
 )אושר בזמנו  2015 – 2016אישור עדכון תוכנית הבראה למ.מ. ראמה לשנים  -4

 בסבב חתימות( .     
 
 הענקת פטור מארנונה למוסד ויצו בהיותו מוסד הפועל על בסיס התנדבותי וללא  -5

 מ"ר  בכפר רמה אצל  82כוונות רווח . המדובר בנכס מושכר ע"י ויצו בשטח של     
 מר האדי קאסם .    
 
 סקירה כללית ע"י ראש המועצה המתייחסת לרבעון האחרון .  -6



 
 
 

-2- 
לאחר מיצויי כל הנושאים בישיבת ההנהלה ולאחר הפסקה של כרבע שעה ביקש 

 ראש המועצה לעבור לדיון בנושאים שנידונו בישיבת ההנהלה .
 -מציג את הנושא הראשון  – ראש המועצה

משרד הפנים . מטעם ₪  245.000תב"ר למחשוב לרשויות במגזר הדרוזי ע"ס  –א -1
 שהוא מכם מתנגד או נמנע . האם מ

  אושר בפה אחד .  החלטה :
 
לרכישת כלי   ₪ 661.000ע"ס כנ"ל לגבי תמיכת המשרד להגנת הסביבה  -ב-1

 אצירה.
 אושר בפה אחד . –החלטה 

 
לחיזוק מבנים בבתי ספר מטעם ₪ מליון  10מליון עד  7כנ"ל לגבי תב"ר ע"ס  -ג-1

 משרד החינוך . 
 אושר בפה אחד . – החלטה

 
  מטעם משרד החינוך .₪  72.452כנ"ל לגבי נושא הקדמת תכנון תב"ר ע"ס  -ד-1

 אושר בפה אחד . –החלטה 
 
 . ₪ 236.628כנ"ל לגבי מימון מח' הנדסה במ.מ. ראמה על סך ה    – 1

 אושר בפה אחד . –החלטה 
 

  - 4 – 3 – 2נושאים מס' 
ות חתימתם ואישורם בעקבשלושת הנושאים המוזכרים ידועים לחברי המועצה 

 מה שנותר הוא להצביע עליהם ע"י החברים .בסבב החתימות , 
 שלושת הנושאים אושרו בפה אחד . –החלטה 

 
  – 5נושא מס' 

כי הם ועצה עלה הנושא מטעם ויצו היומיומית במראש המועצה במהלך העבודה 
מוכרים כמוסד הפועל על בסיס התנדבותי ולכן הם אמורים להיות פטורים 

 מתשלום ארנונה .
בהתאם להנחיות משרד הפנים נתבקשנו לקבל את אישור המליאה על כך יחד עם 

 ולאחרהכנת כל המסמכים הרלוונטיים לנושא , והם כבר מוכנים אצל המזכיר 
שאנו נאשר את הנושא נעביר את ההחלטה יחד עם המסמכים לאישור משרד 

 הפנים.
 הנושא אושר בפה אחד . –החלטה 

 
המועצה הכללית הוצג בישיבת החלק האחרון של הישיבה והוא סקירת ראש 

 ואין כל צורך לחזור שוב עליו .ההנהלה 
 
 

 בכבוד רב,     
 

_______________     _______________ 
 כמיל קסיס                שאוקי לטיף        

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


