
 
 
 
 
 
 

 04/2017ישיבת מליאה מס' 
 
 

 באולם הישיבות מ.מ. ראמה  18:20בשעה  09/05/17 בתאריך שלישיאשר התקיימה ביום        
 

ראש המועצה ,חברי המועצה מר פהים שחוק , מר ראני אבו שרקי , מר  –מר שאוקי לטיף נוכחים: 
 סלימאן,  מר מואיד קבלאן , ח'אלד פארס, מר מחמוד מנסור, מר סוהיל ארשיד , מר אליאס 

 
 יועמ"ש . –גזבר המועצה, עו"ד יוסף פארס  –מר נאסיף מוויס  נוכחו גם:

 
 מר אליאס ארשיד , מר אמין אבו רזק .:  נעדרו

 
  -:על סדר יומה של הישיבה

 
 :אישור תב"רים בהתאם לרשימה שלהלן 

 

 מקור התקציב סכום נושא התב"ר מס'

התחנה לבריאות השלמת מבנה  .1
 המשפחה בראמה 

 משרד הבריאות  600,000

 משרד הבינוי והשיכון 895,000 פיתוח תשתיות בשכונות ותיקות  .2

נגישות למוס"ח  ב"ס ע"ש סמיח  .3
 אלקאסם 

 משרד החינוך 110,000

יתרות זכות מועצת תכנון נכון ל  .4
31/12/17 

הועדה המקומית לתכנון  108,639
 ובנייה בקעת בית הכרם 

השלמת מעלית לבית לוויות  .5
 אורתודוקסי לצורך הנגשתו 

 מרכבה , מדינת ישראל  100,000

משרד עבודה והשירותים  427,214 הקמת מכרז עוצמה בצפון  .6
החברתיים אגף מנהל 

 ומשק ומכרזים 
 301,700 תב"ר במסגרת נושאי חירום   .7

 שבעה נושאיםעבור 
 המשרד לביטחון פנים 

 משרד החינוך 453,460 גני"י  2אישור לחתימת חוזה לבניית  .8
אישור מענקים בהתאם ליתרה לניצול  .9

 עפ"י הרשימה המצ"ב  06/03/2017מיום 
 מפעל הפיס 1,801,368

 
מברך את חבר המועצה וישיבת המליאה על פתיחת  ראש המועצהמודיע לאחר סיום ישיבת ההנהלה 

 לטובת הכפר והמועצה .החדש מר סוהיל ארשיד ומאחל לו כהונה מוצלחת ופורייה הכל 
 

מה שטובת לרק הייתי אז ועדיין מחויב  : כיהנתי בעבר בשתי קדנציות כחבר מועצה ארשידסוהיל 
 .הכפר והמועצה דורשים 

(1) 



 
 
 
 
 

המרכיבים שלהם הכפר הוא   הכלל והתושבים על כל: אנחנו כאן עובדים אך ורק לטובת ראש המועצה
 . אני אציג בפניך את חברי המועצה הנוכחים .לכולם  מעל 

 
 9עד  1מתחיל בהצגת התב"רים אחד לאחד מבהיר ומפרט לגבי כל תב"ר ותב"ר מ  ראש המועצה

תב"ר תב"רים כל תב"ר אושר ע"י המליאה בפה אחד לאחר סיום מתן ההסברים הרלוונטיים לכל 
 והיעוד שלו במועצה באופן מפורט ביותר .

 
 .הבהיר נקודות שונות בתב"רים הטעונים הבהרה  :נאסיף 

 
: לאחר סיום דבריו והבהרותיו של ראש המועצה לגבי תשעת התב"רים הוחלט שוב לאשר החלטה

 את כולם בפה אחד ללא שום הסתייגויות או התנגדות מהנוכחים.
 

ם שאושרו בישיבה הנוכחית . והוא ימות הזו של התב"רלכ את הרקע: ביקש להבהיר ראש המועצה
בר אשר מנע מהרשות דמתייחס לעבר של המועצה לפני כהונתו שהייתה שרויה בגל של עיקולים רבים 

 לנצל כספים במסגרת תקציבים בלתי רגילים .
י מול עיניי את היעד הראשון והוא שמת 2011משנת  יהוא מוסיף ומציין היום ולאחר תחילת הכהונה של

לחסל את החובות והעיקולים הקיימים נגד המועצה בסכומים אדירים במיוחד במפעל הפיס אשר מנעו 
מאתנו לנצל את התקציבים העומדים במפעל הפיס . לאחר הסרת המכשול של החובות ושל העיקולים 

 ימת התב"רים ואחרים .ביצוע פרויקטים כאלה הנמצאים ברשהתחלנו ,להתאושש מבחינת 
 

 ראש המועצה מסיים את הישיבה ומודה לכולם על שיתוף הפעולה שלהם ללא יוצא מן העלל .
 
 

 .19:00הישיבה ננעלה בשעה         
    
 
 

 
   ____________              _______________ 
 

 כמיל קסיס                            שאוקי לטיף      
  מזכיר המועצה       מועצהv  ראש    
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