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 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סרור מחאמיד 
 חבר מועצה –זכריה מחאמיד 

 חבר מועצה -אימן כבהא
 מועצהחבר  –מחמוד כיואן 

 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 
 חבר מועצה –סאמי  כבהא 
 חבר מועצה -כאלד כבהא  

 
 חסירים:

 חבר מועצה –מוחמד קבהא 
 חבר מועצה –אימן קבהא 

 
 משתתפים נוספים:

 מזכיר המועצה –קיסר כבהא 
 יועמ"ש –מוחמד מעלואני 
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 . בחירת וועדת למיגור אלימות:4
ועדה למיגור אלימות הינה ועדת חובה, הרכב הוועדה יהיו:  ראיד " ראש המועצה":

יהיו היושב ראש, מזכיר המועצה, מנהל מחלקת חינוך, מנהל  ראש המועצה או סגנו
ביטחון במועצה, מנהל רווחה, יועץ לעניינים אזרחים ותיקים במועצה, נציג 

המשטרה, שני חברי מועצה לכל היותר,  מציע להצבעה אישור בחירת וועדה למיגור 
ועצה, אלימות כלהלן: יו"ר הוועדה, סרור מחאמיד, חברי הוועדה:  מזכיר המ

מ.מ.חינוך, ממונה חירום וביטחון במועצה, מ.מ.רווחה, יועץ לענייני אזרחים 
ותיקים, נציג משטרה קהילתית במועצה,  סאמי כבהא חבר מועצה, זכריה מחאמיד 

 חבר מועצה
 

 הצבעה על ההצעה:
מוסטפה  -מחמוד כיואן –אימן כבהא  –סרור  –זכריה  –סאמי  –ראיד  בעד:

 א.כאלד כבה -מחאמיד 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . אישור הגדלת תב"ר בניית בניין המועצה:4
עבור בניית בניין  237מציע להצבעה אישור הגדלת תב"ר  ראיד " ראש המועצה": 

מימון משר העבודה והרווחה, סה"כ התב"ר אחרי ₪  900,000המועצה ע"ס 
 ₪ . 8,900,000ההגדלה 

 יר חלק מהתקציב הזה למוסדות במועאוויה.האם ניתן להעב מוסטפה:
 לא ניתן כי הכהף הזה הינו יעודי  לבניית בניין המועצה. ראיד " ראש המועצה":

 הצבעה על ההצעה:
מוסטפה  -מחמוד כיואן –אימן כבהא  –סרור  –זכריה  –סאמי  –ראיד  בעד:

 כאלד כבהא. -מחאמיד 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 עדכון הרכב וועדת שמות לרחובות:. 5

מציע להצבעה אישור עדכון  הרכב וועדת שמות לרחובות ראיד " ראש המועצה": 
 כלהלן:

 . זכריה מחאמיד, חבר מועצה, מועאוויה2. מחמוד כיואן, חבר מועצה, מועאוויה  1
. אחמד אגבאריה, נציג ציבור, 3. מוסטפה מחאמיד, חבר מועצה, מועאוויה    3

. אימן כבהא, חבר מועצה, 5. סמיר מחאמיד, נציג ציבור, מועאוויה  4ויה    מועאו
 . מוהנד כבהא, נציג ציבור, ברטעה7. כאלד כבהא, חבר מועצה, ברטעה 6ברטעה  

. כאלד קבהא, נציג ציבור, עין אל 9. אימן קבהא, חבר מועצה, עין אל סהלה  8
 . מהנדס המועצה11לה  . ת'אאר בדראן, נציג ציבור, עין אל סה10סהלה  

 הצבעה על ההצעה:
מוסטפה  -מחמוד כיואן –אימן כבהא  –סרור  –זכריה  –סאמי  –ראיד  בעד:

 כאלד כבהא. -מחאמיד 
 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 . אישור נוהל לקביעת שמות רחובות:6
לרחובות בתחום מציע להצבעה אישור נוהל לקביעת שמות ראיד " ראש המועצה": 

 המועצה:
 כללי:



 
 

 
 
 

בהתאם לצו המועצות המקומיות, מועצה תקרא שמות לכל הדרכים, הרחובות, 
הסמטאות והכיכרות, או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך, בכפוף לאמור בסעיף 

ב' לפקודות המועצות המקומיות, ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון 24
 במספרים.הבניינים במקומות אלה 

 . מטרה:4
 להגדיר את מדיניות המועצה למתן שמות לרחובות, דרכים, סמטאות, כיכרות.

 . תחולה:5
 ראש המועצה, חברי ועדת שמות.

 . אחריות:4
 ראש המועצה, מזכיר המועצה.

 . שיטה:7
 בהתאם לצו המועצות המקומיות: 5.1

ר תחילתה של מועצה מקומית תתן מספר לכל רחוב בתוך תשעים יום לאח 5.1.1
 תכנית אשר בה מצוין הרחוב.

 כל רחוב יקבל שם אחד בלבד. 5.1.2
 לא יינתן שם אחד או חלק ממנו לשני רחובות או יותר. 5.1.3
רחוב שחולק, תתן מועצה מקומית לכל חלק ממנו ורשאית היא לתת שם לכל  5.1.4

 חלק ממנו.
 ר של כל שנה בלבד.מועצה מקומית רשאית לשנות שם רחוב בחודש אוקטוב 5.1.5
בוטל שם רחוב אין לחזור ולתת לרחוב אחר לפני עבור חמש שנים מיום  5.1.6

 שבוטל השם.
המועצה תקים ועדת שמות שתפקידה הוא לייעץ למועצה במתן שמות לרחובות  5.2

 והמלצות בעניין ערעורים של תושבים על שמות שנקבעו או בוטלו למקומות אלו.
קריאת שמות מכל גורם שהוא יופנו בכתב בלבד לוועדת בקשות ורעיונות ל 5.3

 השמות דרך מזכיר המועצה.
 לאחר דיון בוועדת השמות יועבר פרוטוקול הוועדה לאישור מליאת המועצה. 5.4
 המלצות לוועדת השמות: 5.5

 רצוי ליצור אחידות וקשר רעיוני במתן שמות. 5.5.1
 הבאים:יקבעו שמות העומדים בקריטריונים  7.7.4

 א. אישים נודעים מן ההיסטוריה לדורותיה ומאורעות היסטוריים.
 ב. אתרים ושמות מורשתיים.

 ג. מונחים גיאוגרפיים ושמות מתחומי החי, הצומח והדומם.
 ד. שמות וסמלים הנזכרים בספרות.

 הצבעה על ההצעה:
מוסטפה  -מחמוד כיואן –אימן כבהא  –סרור  –זכריה  –סאמי  –ראיד  בעד:

 כאלד כבהא. -מחאמיד 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . עדכון הרכב וועדת מכרזים:8
לפי בקשת חלק מחברי המועצה לצרף כחברים בוועדת  ראיד " ראש המועצה":  

המכרזים, לפני שאני מעלה הרכב הוועדה להצבעה, וועדת המכרזים הינה וועדה 
צה, חברי הוועדה יהיו מחויבים להתייצב חשובה לקידום הפרויקטים ביישובי המוע

בישיבות הוועדה, חבר הוועדה שיחסר ללא סיבה מוצדקת יהייה מפותר מהוועדה,, 
 מציע להצבעה עדכון הרכב וועדת המכרזים כלהלן:

יו"ר הוועדה, סרור מחאמיד. חברי הוועדה: אימן כבהא, מוחמד כבהא, סאמי 
 כיואן. כבהא, כאלד כבהא, מוסטפה מחאמיד, מחמוד



 
 

 
 
 

 הצבעה על ההצעה:
מוסטפה  -מחמוד כיואן –אימן כבהא  –סרור  –זכריה  –סאמי  –ראיד  בעד:

 כאלד כבהא. -מחאמיד 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . שאלתות:9

הקבלן הזוכה הודיע שהוא מוותר על הזכירה, תוך  כבישים פנימים במעאוויה:
 יתחיל בעבודה. שבועיים הקבלן הזוכה שהני

 בהמשך השנה הולכים לתקציב תקציב להמשך עבודות בכבישים במעאוויה.
 תוך שלוש שבועות יחלקו לי האצירה לתושבים, ההערכה עד . כלי  אצירה:

25.7.2017  
 

 תוכנית מתאר צפונית ודרומית במעאוויה:
דה בקרוב תופקד בוועדה המקומית ולאחר מכן תופקד בוועהתוכנית הצפנית:   

 המחוזית.
 בקרוב יפקדו בוועדה המקומית שלושה מתחמים. התוכנית הדרומית:

מהתקציב הרגיל לשיפוץ ₪  100,000השנה תקצבנו  מגרש כדורגל מועאווה:  
המגרש מודע לי כי התקציב הזה לא יספיק, אנו פועלים השנה להשגת תקציב 

 .לבניית המגרש מחדש
 

מנהל הספרניות הייה אצלנו בסיור  ":ספריה עירונית: ראיד " ראש המועצה
 והבטיח בשנת התקציב הבאה יתקצב ספריה במעאוויה ועין אל סהלה.

 
 

 19:15ננעלה הישיבה בשעה  
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

 
 


