ישיבת הנהלה מקדימה למליאת המועצה מס' 01/2018
התקיימה ביום שלישי  ,בתאריך  , 13/2/2018בשעה  16:30בערב  ,באולם הישיבות
במועצה מקומית .
נוכחים בישיבה :
מר שאוקי לטיף (ראש המועצה)  ,מר אליאס ארשיד (מ.מ .ראש המועצה)  ,מר פהים
שחוק  ,מר ח'אלד פארס  ,מר מואיד קבלאן  ,מר סוהיל ארשיד .
כמו כן הוזמנו ונכחו :
עו"ד יוסף פארס (יועמ"ש)
נעדר מישיבת ההנהלה:
מר אמין אבו רזק  ,מר ראני אבו שרקי  ,מר מחמוד מנסור .,מר אליאס עיסא סלימאן.
על סדר יום הישיבה :
 .1אישור המליאה לגבי העסקת הקב"ט בחוזה אישי ובכפוף להנחיות משרד
הפנים .
 .2מינוי נציג מטעם הרשות המקומית לרשות הניקוז והנחלים גליל מערבי .
 .3אישור תב"רים בהתאם לפירוט שלהלן :
 3.1תב"ר הלוואה ע"ס  ₪ 1.200.000במסגרת תוכנית הבראה .
 3.2תב"ר ע"ס  ₪ 600,000כולל מע"מ עבור תכנון וביצוע להשלמת בניית
התחנה לבריאות המשפחה מטעם משרד הבריאות .
 3.3תב"ר ע"ס  ₪ 600,000עבור ביצוע הקמת מגרש דשא סינטטי לקהילה
בשכונה מערבית מטעם קרן מתקנים .
 3.4תב"ר ע"ס  ₪ 2,000,000לבניית מתנ"ס מטעם המשרד לפיתוח הגליל
והנגב במסגרת תוכנית לפיתוח והעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסיים
לשנים . 2016 – 2019
 3.5תב"ר ע"ס  ₪ 856,000ממשרד הפנים במסגרת תגבור מענקי פיתוח לשנת
. 2018
 .4אישור המליאה ליציאה למכרז משותף במסגרת אשכול בית הכרם יחד עם
מג'ד אלכרום  ,דיר אלאסד  ,עבור ניקיון מפגעי פסולת .בתקציב של 650,000
 ₪שזה הוא תקציב המועצה באשכול ( עפ"י פניית האשכול בתאריך )07/02/18
 .5אישור מליאת המועצה לנושא נסיעת ראש המועצה לסין לצורך הסדרת והכנת
רכישת פסלים להצבתם בכיכרות הכפר וזאת עקב החיסכון הכספי הגדול
וזאת ע"ח התקציב המאושר במסגרת תקציב לשכת ראש המועצה זאת בכפוף
לחוזר מנכ"ל מיוחד מס' ( 04/2017שכר ותנאי שירות לנבחרי הציבור)
 .6אישור המליאה לנושא שאושר בסבב חתימות בתאריך  18/12/2017שעניינו
ביטול התקשרות עם הקבלן אשרף נאטור וביטול החוזה איתו ואישור לצאת
למכרז חדש  ,הכל בקשר לבניית מבנה ציבורי (אולם ספורט) במסגרת מכרז
פומבי 02/2015
ראש המועצה  :מברך את הנוכחים ומציין כי עקב לחץ של זמן לחלק מכם אשתדל
שהישיבה תהיה קצרה ככל שזה ניתן  .ומתחיל להציג את הנושאים הנמצאים על סדר
היום .
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נושא ראשון  :מסביר כי עפ"י ההנחיות הקימות של משרד הפנים עלינו לאשר את
נושא הקב"ט במליאת מועצה עם חוזה אישי ברמת שכר של  40%משכר הבכירים .
לא הועלו הסתייגויות או שאלות .
נושא שני  :לאחר שהסביר ראש המועצה את עניין העדר נציג מועצה לרשות הניקוז
והנחלים מאז שחבר המועצה מר מוסא ג'נאדרי שהיה התפטר מחברותו וגם מהיותו
נציג המועצה ברשות הניקוז אנו מחויבים להחליט על אדם אחר שיהיה נציג המועצה
ברשות  .וכאן אני מציע להטיל את האחריות על חבר המועצה מר פהים שחוק .
לא היו שאלות או הסתייגויות .
נושא שלישי  :אישור חמשה תב"רים
ראש המועצה הציג את כל התב"רים  ,אחד אחרי השני ומסביר את מהות וחשיבות
כל תב"ר .
לא היו התלבטויות או הסתייגויות כלשהן .
נושא רביעי  :ראש המועצה התייחס לתופעה המגעילה הנפוצה ובה אנשים חסרי
שייכות לכפר מעיזים וזורקים את האשפה לשטחים חקלאיים פתוחים דבר המזהם
והמכעיר את הטבע והסביבה  .היתה התלהבות ושביעות רצון אצל הנוכחים לקראת
יישום הפרויקט הלכה למעשה .
נושא חמישי  :ראש המועצה התייחס למטרת הנסיעה שלו לסין ופעילויות הכרוכות
בה  .מדגיש כי הנסיעה בוצעה לטובת הכפר והמועצה כאחד ומטרתה היתה בדיקת
השוק והמחירים לגבי פסלים שמתכוננים להציב אותם בנקודות מרכזיות בכפר .
הדגיש כי בזה הבטחתי חסכון אדיר להוצאה הכספית הכרוכה בפרויקט זה  .ישנו
מסמך חתום ע"י המזכיר הגזבר החשב המלווה והיועמ"ש המאשרים את הדברים
הללו בהוצאה של  ₪ 6200כולל הכל .
אם אתם לא תראו לנכון לאשר את ההוצאה אין לי בעיה כל שהיא לשלם אותה מכיסי
הפרטי .
הנוכחים גילו שביעות רצון מהרעיון הן של הנסיעה של ראש המועצה לסין והן הרעיון
העומד מאחוריה לצורך הצבת פסלים בנקודות מרכזיות בכפר .
נושא ששי  :נושא זה אושר בזמנו כזכור לכם ע"י סבב חתימות של כולנו  .אך על מנת
לשמור על הנוהל אנו אמורים לאשר אותו שוב במליאת מועצה .
ישיבת ההנהלה ננעלה סמוך לשעה 17:45
בכבוד רב,
___________________
שאוקי לטיף
ראש מ.מ .ראמה

_____________________
כמיל קסיס
מזכיר מ.מ .ראמה

