
 
 

 

 
 5/2017מס'  ישיבת הנהלה מקדימה לישיבת המליאה

 
באולם הישיבות בערב ,  17:00, בשעה  20178/06/, בתאריך  רביעיהתקיימה ביום 

 במועצה מקומית .
 

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

 מין אבו רזק , מר מחמוד מנסור., מר ראני אבו שרקי  , מר פהים שחוק , מר א פארס
 

 :  כמו כן הוזמנו ונכחו
 עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( , מר כמאל אבו חלו ) מהנדס המועצה (.

 
 נעדר מהישיבה :

 מר מואיד קבלאן .
 

 על סדר היום : 
יזם אותו משרד הפנים אישור המליאה לגבי מבצע גבית חובות בארנונה אשר  .1

 מצ"ב חומר רקע .
 

המסתכם בסך  2017מליאה לגבי הקצאת תקציב פיתוח כללי לשנת האישור  .2
 . מצ"ב חומר רלוונטי . ₪ 518,000

 
 -בתוואי הכבישים הבאים:קבלת החלטה בעניין ההפקעות  .3

 (איוב+ )משפחת עבוד  35כביש מס' 
 )משפחת ג'בראן + סלימאן( 39כביש מס' 

 בית קברות מוסלמי(   ד)משפחת ראיק ח'ליל באסילא ע 23כביש מס'   
 

הנמצא על סר היום של  פותח את ישיבת ההנהלה בנושא האחרוןראש המועצה : 
ין מקומות ברחובות הכפר כפי שזה מצוהמליאה אשר מתייחס להפקעות בשלושה 

 בהזמנה .
ביקש להדגיש בדבריו , ו 39המתייחס להפקעות בכביש  3התחיל בדבריו בנושא מס' 

תחומי החיים בכל הקשור לנושא ההפקעות כי הוא רואה את עצמו כמי שאחראי על 
כלל וכלל בין תושב זה לתושב אחר מטרתו העיקרית להבטיח  בכפר ואין הוא מבדיל

מצאים מקומות חנייה לרכבים הרבים הנ, עתיד טוב לתושבים עם איכות חיים נאותה
שניתן ע"פי חוק להרחיב את התשתית של ולעשות את כל מה , אצל תושבי הכפר 

מערכת הכבישים שתוכל לקלוט את הכמות האדירה של כלי הרכב העוברת יום ביום 
 בכבישים אלה ושיהיו בטיחותיים הן לתושבים והן לכלי רכב . 

ביש ועקב מפגשים שהיו בינו לבין אחד מבעלי הקרקע הסמוכה לכסוקר את ה
לוותר לכביש כמה מטרים מהקרקע נראה היה לנו כי הנושא  ווסירוב והתעקשות

 הולך לכנס למבויי סתום ואז לא נותר לנו אלא דרך ההליכים המשפטיים .
אשר התחייב כי יתערב בסוגיה  בות של חבר המועצה מר אליאס סלימאןבהתער

מן הנכון להוריד את ראינו מקובל על שני הצדדים וימצא את הפתרון ההולם שיהיה 
ציפי הזה מסדר יומה של הישיבה עד שחבר המועצה יגיע לאיזה שהוא הנושא הספ

עד להסדר מקובל  הספציפי היוםנושא לא נדון בני הצדדים ולכן מתווה מוסכם על ש
 על כולנו .

 



 
 
 

להרחבת ומדגיש את הצורך הנחוץ מתייחס לשני הכבישים הנוספים  ראש המועצה :
 מול ויתורים על שטחים לכבישים . הכבישים העוברים בשכונה 

בחשיבות הצעדים המתבקשים לטובת הציבור ועוברי הרגל  כל הנוכחים תמימי דעים
 והרכבים בכפר .

 
את החומר שנתקבל ממשרד מקריא בפני הנוכחים  1עובר לנושא מס'  ראש המועצה :

כי הפניה לתושבים . כמו כן הדגיש  מכתבהפנים לגבי המצב ואת לשון החוק ואת 
ובאתר ים בקרב התושבים ואמצעי התקשורת המכתב המופנה לתושב יפורסם ברב

 .המועצה 
 

, ומדגיש את חשיבות תקציב הפיתוח אשר חלק  2עובר לנושא מס'  ראש המועצה :
ובניית קירות תומכים ומיצויי כל גדול ממנו מוקדש לעלויות הרחבת כבישים 

 ויות של הבטיחות לתושבים .האפשר
לאחר הסקירה הקודמת ובעקבותיה לא היו התנגדויות ביקש עו"ד יוסף פארס 
להתייחס לנושא המעוגן בדיני רשויות מקומיות והוא מועדי ותאריכי ישיבות 

 המועצה . 
 

 ,באותה מליאה , הוחלט ,בהסתמך על ההחלטה שניתנה במליאה הראשונה לקדנציה 
הראשון בכל חודש . כל ישיבה כי היום הקבוע לישיבת מליאה מן המנין הוא יום ג' 

לכן יש להקפיד על שלא מתקיימת לפי החלטה זו תחשב כישיבה שהיא לא מן המנין . 
החוקי ולמען קיום הישיבות שהן מן המנין לפי רוח ההחלטה האמורה וזאת מן הטעם 

 הסדר הטוב .
 

ראש המועצה מודיע על נעילת הישיבה לצורך המעבר לאחר מצויי כל הנושאים 
 לישיבת המליאה .

 
 . 18:00הישיבה ננעלה בשעה 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 
 

___________________    _____________________ 
 כמיל קסיס            שאוקי לטיף         

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



 
 
 

 20175/מס' ישיבת מליאה 
 

באולם הישיבות בערב ,  18:15, בשעה  20178/06/, בתאריך  רביעיהתקיימה ביום 
 במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר ח'אלד מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
  ,, מר מחמוד מנסור פארס , מר ראני אבו שרקי  , מר פהים שחוק , מר אמין אבו רזק

 עיסא סלימאן . מר אליאס
 

 :  כמו כן הוזמנו ונכחו
 עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( , מר כמאל אבו חלו ) מהנדס המועצה (.

 
 נעדר מהישיבה :

 .ן והיל ארשיד בחו"ל , מר מואיד קבלאמר ס
 

 על סדר היום : 
משרד הפנים אישור המליאה לגבי מבצע גבית חובות בארנונה אשר יזם אותו  .1

 . מצ"ב חומר רקע .
המסתכם בסך  2017מליאה לגבי הקצאת תקציב פיתוח כללי לשנת האישור  .2

 . מצ"ב חומר רלוונטי . ₪ 518,000
 -בתוואי הכבישים הבאים:קבלת החלטה בעניין ההפקעות  .3

 (איוב+ )משפחת עבוד  35כביש מס' 
 )משפחת ג'בראן + סלימאן( 39כביש מס' 

 בית קברות מוסלמי(   ד)משפחת ראיק ח'ליל באסילא ע 23כביש מס'  
 

המועצה שהצטרפו פותח את ישיבת המליאה ומברך את חברי  ראש המועצה :
 לישיבת המליאה .

 .הוא חוזר וסוקר את עיקרי הדברים שהיו בישיבת ההנהלה לכל נושא בנפרד 
להצביע על לאחר סיום הסקירה הקצרה ולא היו כל הסתייגויות מהנוכחים מבקש 

 הנושאים שהינם על סדר היום .
 

  החלטה :
 הנוכחים פה אחד ע"י ר אוש  1נושא מס' 
 הנוכחים פה אחד ע"י ר אוש  2נושא מס' 
לכבישים לגבי שני הנושאים המתייחסים ם פה אחד הנוכחיע"י ר אוש  3נושא מס' 

 . 39הסרת הנושא מסדר היום לכביש ולאחר  23,  35מס' 
 

באתר המועצה הנהלה ושל המליאה שני הפרוטוקולים של הניתן לעיין ב הערה :
alrameh.net . 

 
 בכבוד רב,

 
 

___________________    _____________________ 
 כמיל קסיס            שאוקי לטיף         

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


