ישיבת מליאה מס' 05/2018
התקיימה ביום שלישי ,בתאריך  , 14/08/2018בשעה  18:00בערב  ,באולם הישיבות
במועצה מקומית .
נוכחים בישיבה :
מר שאוקי לטיף (ראש המועצה)  ,מר מואיד קבלאן  ,מר פהים שחוק  ,מר חאלד פארס,
מר אליאס ארשיד  ,מר מחמוד מנסור  ,מר סוהיל ארשיד  ,מר אמין אבו רזק.
כמו כן הוזמנו ונכחו :
מר ראמי עיאדאת  -מנהל הבחירות למ.מ .ראמה  ,עו"ד יוסף פארס – יועמ"ש.
נעדר מהישיבה:
מר אליאס עיסא סלימאן (חו"ל) ,מר ראני אבו שרקי .
על סדר יום הישיבה :
 .1קביעת סיעות המועצה היוצאת ישיבת הזדהות והגשת רשימה בשמות נציגי
הסיעות ובאי כוחם (מצ"ב תמונת מצב קיימת).
 .2בחירת ועדת בחירות והעומד בראשה ע"י המועצה .
 .3אישור המליאה לגבי מזכיר ועדת הבחירות .
 .4הודעות ועדכונים של מנהל הבחירות מר רמי עיאדאת בענייני הבחירות השונים
האמורה להתקיים בתאריך . 30/10/2018
שני נושאים נוספים של הרגע האחרון -:
 .5אישור חוו"ד היועמ"ש עו"ד יוסף פארס בעניין מכרז פומבי מס'  03/2018בנושא
מגרש דשא סינטטי בשכונת חיילים משוחררים .
 .6אישור סבב החתימות בנושא השלמה לנושא מס'  5מפרוטוקול ישיבת המליאה
מס'  04/2018מתאריך  03/07/18מצ"ב מסמך סבב החתימות .
ראש המועצה :מברך את הנוכחים ומאחל לכולם חג שמח בהתקרב חג הקורבן .
בטרם פתיחת ישיבת המועצה שעניינה הנושאים הקשורים בבחירות לרשויות
המקומיות לרבות נושא הזדהות הסיעות מבקש ראש המועצה את רשות הנוכחים לדון
ולהחליט בשני נושאים של הרגע האחרון והם -:
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אישור חוו"ד משפטית של היועמ"ש עו"ד יוסף פארס הדנה במכרז פומבי מס'
 03/2018בנושא הקמת מגרש סינטטי בשכונה המערבית – חיילים משוחררים
(מצ"ב חו"ד המשפטית שהינה חלק מהפרוטוקול).



אישור המליאה לגבי נושא שעניינו השלמה לנושא מס'  5מפרוטוקול מליאת
המועצה מס'  04/2018מתאריך ( 03/07/2018מצ"ב מסמך סבב החתימות שהינו
חלק מהפרוטוקול ).

חברי המועצה נעתרו לבקשת ראש המועצה לדון בשני הנושאים הנ"ל בטרם תחילת
ישיבת המועצה .
נושא ראשון:
ראש המועצה :מציג ומקריא חוו"ד משפטית של היועמ"ש לרבות סעיף  4לחוו"ד .
החלטה :משלא היו הסתייגויות מהנוכחים הוחלט לאשר את עמדתו של היועמ"ש .
נושא שני :
אישור המליאה לגבי הנושא של סבב החתימות המצ"ב .
החלטה :חברי המליאה הבינו את התוכן והוחלט לאשר את הנושא שוב פעם.
עד כאן הדיון בשני הנושאים הנוספים וראש המועצה מבקש את רשות הנוכחים לעבור
לנושאי הישיבה המרכזיים שהם נושאים הקשורים לבחירות המתקרבות ובאות .
ראש המועצה  :פותח את הישיבה ומציג ומסכם את הנושאים הנמצאים על סדר יומה
של הישיבה  ,מציג בפני הנוכחים את מנהל הבחירות למ.מ .ראמה מר רמי עיאדאת
ומציג בפניו את חברי המליאה ,הוא מעביר את הדיון לידי רמי עיאדאת.
רמי :מציג את עצמו בפני הנוכחים ומתחיל בנושאים הנמצאים על סדר היום .
נושא ראשון  -קביעת סיעות המועצה– ישיבת הזדהות :
רקע :ישיבת ההזדהות היא ישיבה של מועצת הרשות המקומית המתקיימת לפני
הבחירות וזאת עפ"י הוראות סעיף  25לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) .
רמי :מקריא בפני הנוכחים את המסמך שהוכן והועבר לחברי המליאה מבעוד מועד
לגבי הסיעות היוצאות השם של הסיעה חבר המועצה המייצג את הסיעה מס' ת.ז .שלו
 ,שם בכ' הסיעה וממלא מקומו .
כל אחד מהנוכחים מאשר את הנתונים שמקריא אותם מנהל הבחירות מהמסמך מדגיש
גם כי אלה שנעדרו מהישיבה עליהם להציג תצהיר הזדהות החתום ע"י המצהיר המכיל
שמו  ,ת.ז .שלו  ,שם וסמל הסיעה  ,שם בכ' הסיעה וממלא מקומו.
מצ"ב המסמך שהינו חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול .
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נושא שני -בחירת ועדת הבחירות:
מנהל הבחירות בהסתמך על ההנחיות של המפקח הארצי על הבחירות ולאחר שהוא
מקריא ומסביר אותן הוחלט שכל חברי המועצה הם בעצם ועדת בחירות .
לאחר דיון קצר הוחלט כי יו"ר ועדת הבחירות יהיה מר אליאס ארשיד וכי סגנו יהיה
מר אמין אבו רזק .
נושא שלישי :
המליאה אישרה כי מזכיר המועצה הוא אשר יהיה מזכיר ועדת הבחירות .
נושר רביעי :
במסגרת הנושא הזה הועלה הנושא של מזכירי ועדת קלפי  ,מנהל הבחירות הסביר את
התהליך לגבי הגשת בקשות ולגבי בחירת המזכירים המתאימים .
הודיע לנוכחים כי כבר יש נם כעשר בקשות חלקם מהכפר וחלקם מחוץ לכפר .
חברי המועצה  :ביקשו  ,ככל שיתאפשר  ,כי מזכירי ועדות הקלפי יהיו כולם מכפר
ראמה .
מנהל הבחירות ציין  :ישנה המלצה מהמדרג המחוזי ועל בסיס ניסיונות קודמים מומלץ
כי מזכירי ועדות הקלפי יהיו מחוץ לכפר כדי להבטיח אובייקטיביות בתהליך הבחירות.
הערה  :היות והמועד האחרון להגשת ההצעות הוא היום שלישי  14/08/18בשעה 16:00
אחה"צ  ,הוצגה דרישה שהמועד האחרון יוארך לפחות ליום אחד .
הוחלט :להאריך את המועד עד למחר יום רביעי בשעה  16:00אחה"צ.
הישיבה הסתיימה בשעה . 20:00

בכבוד רב,

________________
שאוקי לטיף
ראש מ.מ .ראמה

________________
כמיל קסיס
מזכיר מ.מ .ראמה
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