
 
 

 
 
 

7282.8.7 

 714236ישיבה מן המניין מס' 

 62024236שהתקיימה ביום 

 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סרור מחאמיד 
 חבר מועצה –זכריה מחאמיד 

 חבר מועצה -אימן כבהא
 חבר מועצה – מוסטפה מחאמיד

 חבר מועצה -כאלד כבהא  
 

 חסירים:
 חבר מועצה –מוחמד קבהא 

 חבר מועצה –אימן קבהא 
 חבר מועצה –סאמי  כבהא 
 חבר מועצה –מחמוד כיואן 

 
 משתתפים נוספים:

 מזכיר המועצה –קיסר כבהא 
 יועמ"ש –מוחמד מעלואני 
 נציג המועצה בוועדת עירון –אחמד אגבאריה 

 
 על סדר היום 

 .5/2017.אישור פרוטוקול מליאה 1
 . אישור פתיחת תב"ר חידוש מבנים בי"ס יסודי ע.סהלה.2
 כיתות גן ילדים ברטעה. 4. אישור פתיחת תב"ר בינוי 3
 . אישור ממונה גבייה.4
 . אישור עדכון שכר גזבר המועצה.5
 . אישור עדכון שכר מזכיר המועצה6
 . שאלתות.7
 

 פרוטוקול :

 18:20עה : הישיבה נפתחה בש
 

 : 51.8.7אישור פרוטוקול מליאה  2.
 אושר. – 5/2017פרוטוקול מליאה 

 2 אישור פתיחת  תב"ר חידוש מבנים בי"ס יסודי עין סהלה:.
₪   567,502מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה": 

, מימון משרד החינוך התחייבות מס'  חידוש מבנים בי"ס יסודי עין אל סהלה
2017/09/244    . 

 



 
 

 
 
 

 הצבעה על ההצעה:
 כאלד כבהא. -מוסטפה מחאמיד –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2
 
 

 כיתות גן ילדים ברטעה: 24 אישור פתיחת תב"ר בינוי 3
 

בינוי ₪ 3,007,676שור פתיחת תב"ר ע"ס אימציע להצבעה " ראש המועצה":   ראיד
 .2017/01/091כיתות גן ילדים ברטעה, מימון משרד החינוך התחייבות מס'  4

 הצבעה על ההצעה:
 כאלד כבהא. -מוסטפה מחאמיד –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2
 

 
 2 אישור מינוי ממונה גבייה:4

על מנת שנוכל להפעיל את מלוא יכולת הגביה שלנו, מציע  ראש המועצה": ראיד "
להצבעה למנות ממונה על גבייה שהוא ראיד כליפה גזבר המועצה, המשמעות 

 חתימה על פקודות גבייה ועיקולי בנקים.
 הצבעה על ההצעה:

 כאלד כבהא. -מוסטפה מחאמיד –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:
 אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2ההצעה 

 
 

 2 אישור עדכון שכר גזבר המועצה:5
משכר  70%שכרו של גזבר המועצה מר ראיד ח'ליפה הינו   ראיד "ראש המועצה": 

משכר בכירים בדומה לשכר  85% -מבקש להעלות את שכרו ל בכירים, ראיד ח'ליפה
 גזברים ברשויות דומות. אישור המלאה כפוף לאישור משרד הפנים.

 הצבעה על ההצעה: 
 כאלד כבהא. -מוסטפה מחאמיד –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2
 
 

 עצה:2 אישור עדכון שכר מזכיר המו6
משכר  85%שכרו של מזכיר המועצה מר קיסר כבהא הינו  ראיד "ראש המועצה:

משכר בכירים בדומה  100% –בכירים, קיסר כבהא מבקש להעלות את שכרו  ל 
 לשכר המזכירים ברשויות דומות. אישור המלאה כפוף לאישור משרד הפנים.

 הצבעה על ההצעה:
 כאלד כבהא. -וסטפה מחאמיד מ–אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 2 שאלתות:7
 תוכנית מתאר צפונית ודרומית במעאוויה:

בקרוב תופקד בוועדה המקומית ולאחר מכן תופקד בוועדה התוכנית הצפנית:   
 המחוזית.

 
 בקרוב יפקדו בוועדה המקומית שלושה מתחמים. התוכנית הדרומית:

הוגשה בקשה לקבלת תקציב לשיפוץ מגרש כדורגל  מגרש כדורגל מועאווה:  
 מועאוויה וכלי תקווה השנה נקבל תקצוב לשיפוץ המגרש. 

 
": הוגשו בקשות תקציב עבדות פיתוח שיקום כבישים: ראיד " ראש המועצה

אנו בהמתנה לקבלת הרשאות  922ומסגרת תוכנית  2017לתקציב פיתוח לשנת 
 יין.תקציב בענ

 
 19:25ננעלה הישיבה בשעה  

 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

 
 

 


