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 414232תמצית ישיבה  מן המניין מס' 

 72424232שהתקיימה ביום 

 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סרור מחאמיד 
 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 

 חבר מועצה –זכריה מחאמיד 
 חבר מועצה –קבהא מוחמד 

 חבר מועצה –סאמי  כבהא 
 

 חסירים:
 חבר מועצה –ג'מאל קבהא 

 חבר מועצה -אימן כבהא
 חבר מועצה -כאלד כבהא  
 חבר מועצה –מחמוד כיואן 

 
 משתתפים נוספים :

 מזכיר מועצה  –קיסר כבהא 
 יועמ"ש מועצה –עו"ד מוחמד מעלואני 

 
 על סדר היום 

 1/2017.אישור פרוטוקול מליאה 1
 . אישור פתיחת תב"ר תכנון ישוב מועאוויה.2
 . אישור פתיחת תב"ר תכנון ישוב עין סהלה.3
 . אישור פתיחת תב"ר תכנון ישוב ברטעה.4
 . אישור איחוד וחלוקה בישוב מועצת בסמ"ה.5
 גן ילדים עין סהלה 100. אישור הגדלת תב"ר 6
 זיאד כבהא. ע"י 2017. הצגת תוכנית חינוך בלתי פורמלי לשנת 7
 ע"י ד"ר גאזי. 2017.  הצגת תוכנית שפ"ע לשנת 8
 

 פרוטוקול :

 18:20הישיבה נפתחה בשעה : 
 : 314239אישור פרוטוקול מליאה  32

 אושר. – 11/16פרוטוקול מליאה 
 2  אישור פתיחת תב"ר תכנון ישוב מועאוויה:4   

תכנון ישוב מועאוויה  : מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ראיד " ראש המועצה" 
 משרד השיכון.  9/1658897/16חוזה תכנון מס' ₪  400,000ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
 זכריה   –מוחמד    –סרור  –מוסטפה    –סאמי  –: ראיד בעד

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2



 
 

 
 
 

 
 2 אישור פתיחת תב"ר תכנון ישוב עין אל סהלה:5
₪  300,000פתיחת תב"ר תכנון ישוב עין סהלה ע"ס אישור  ראיד " ראש המועצה": 

 משרד השיכון. 9/1648484/16חוזה תכנון מס' 
 הצבעה על ההצעה:

 זכריה   –מוחמד   –סרור  –מוסטפה    –סאמי   –: ראיד בעד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2

 
 2  אישור פתיחת תב"ר תכנון ישוב  ברטעה:6

יע להצבעה אישור פתיחת תב"ר תכנון ישוב ברטעה  מצ ראיד " ראש המועצה":
 משרד השיכון. 9/1648492/16חוזה תכנון מס' ₪  600,000ע"ס 

 הצבעה על ההצעה: 
 זכריה   –מוחמד   –סרור  –מוסטפה    –סאמי   –: ראיד בעד

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2
 
 מועצת בסמ"ה : 2  אישור המועצה יוזמת איחוד וחלוקה בישובי7

מציע להצבעה אישור המועצה יוזמת איחוד וחלוקה  ראיד " ראש המועצה":
 במתחמי התכנון בישובי בסמ"ה .

 הצבעה על ההצעה: 
 זכריה   –מוחמד   –סרור  –מוסטפה    –סאמי   –: ראיד בעד

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2
 

 ין סהלה:מס'  גן ילדים ע 2322 אישור הגדלת תב"ר 8
 348,523ע"ס  100מציע להצבעה אישור הגדלת תב"ר מס'  ראיד " ראש המועצה":

 1,847,614משרד החינוך, התב"ר עם הגדלה יהייה  2010/01/076התחייבות מס' ₪ 
 ₪ 

 הצבעה על ההצעה: 
 זכריה   –מוחמד   –סרור  –מוסטפה    –סאמי   –: ראיד בעד

 צה2ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המוע
 
 2  הצגת תוכנית החינוך הבלתי פורמלי:9

הצגת תוכנית אתגרים וחינוך בלתי פורמלי  זיאד כבהא  " מנהל יחידת נוער":
 לחברי המועצה.

 
 :24239  הצגת תוכנית שפ"ע לשנת :

 .2017הצגת תוכנית סביבה שווה ותוכנית עבודה לשנת  ד"ר גאזי " מנהל שפ"ע":
 

 19:30ננעלה הישיבה בשעה 
 בכבוד רב,

 

 
 


