
 
 

 
 
 

0..2.5.01 
 714234ישיבה  מן המניין מס' 

 32.2.4234שהתקיימה ביום 

 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סרור מחאמיד 
 חבר מועצה –זכריה מחאמיד 

 חבר מועצה -אימן כבהא
 מועצה חבר –מחמוד כיואן 

 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 
 חבר מועצה –סאמי  כבהא 

 
 חסירים:

 חבר מועצה –אימן קבהא 
 חבר מועצה -כאלד כבהא  

 חבר מועצה –מוחמד קבהא 
 

 משתתפים נוספים :
 יועמ"ש מועצה –עו"ד מוחמד מעלואני 

 מנהל יחידת נועד –זיאד כבהא 
 

 על סדר היום 

 3/2017.אישור פרוטוקול מליאה 1
 . אישור פתיחת תב"ר הצטיידות עבור בי"ס חט"ב ברטעה" אמצעי קצה".2
 . אישור פתיחת תב"ר מגרש דשא סינטטי לקהילה בברטעה3
 . אישור פתיחת תב"ר בטיחות מוסדות חינוך .4
 . אישור מינוי מהנדס המועצה.5
 .2017(, 3. אימוץ תקנות הסדרים במשק המדינה ) הנחות בארנונה() תיקון מס' 6
 

 פרוטוקול :

 18:15הישיבה נפתחה בשעה : 
 : 715.01אישור פרוטוקול מליאה  .0

 אושר. – 3/2017פרוטוקול מליאה 
 
 . אישור פתיחת תב"ר עבור בי"ס חט"ב ברטעה  "אמצעי קצה":5
אישור פתיחת תב"ר  הצטיידות עבור מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה": 

₪  130,000המשלבים אמצעי קצה לתלמידים ע"ס  בי"ס חט"ב ברטעה
 מימון משרד החינוך.

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

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 



 
 

 
 
 

 .  אישור פתיחת תב"ר מגרש סינטטי לקהילה בברטעה:7
ישור פתיחת תב"ר מגרש דשא אמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

השתתפות המועצה מקומית ₪,  609,000סינטטי לקהילה בברטעה ע"ס 
  ₪600,000 השתתפות המועצה להסדר ההימורים בספורט  ₪ ,  9000

 . HBB – 2017-0006החלטה מס'  
 הצבעה על ההצעה:

 מוסטפה -זכריה   –סאמי    –סרור  –מחמוד    –אימן   –: ראיד בעד
 אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.ההצעה 

 .  אישור פתיחת תב"ר בטיחות מוסודת חינוך :4
מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר מרכיבי בטחון  ראיד " ראש המועצה":

השתתפות ₪,   60,800במוסדות חינוך) תיכון מועאוויה, גני ילדים, בתי ספר( ע"ס 
בקשות מס'  ,₪ 6,080השתתפות המועצה ₪ ,  54,720משרד החינוך 

אחוז השתתפות משרד  1000939168, 1000939361, 1000939169,1000939360
 .90%החינוך הינו 

 הצבעה על ההצעה:
 מוסטפה.  –זכריה   –סאמי   –סרור  –מחמוד    –אימן   –: ראיד בעד

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 .  אישור מינוי מהנדס המועצה:2

לאחר החלטת וועדת מינהל השירות מיום  ראיד " ראש המועצה":
בעניין העסקתו של כבהא עלאא  אלדין לתפקיד מהנדס  28.3.2017

המועצה, מציע להצבעה אישור מינוי עלאא אלדין כבהא מהנדס המועצה 
 70%בשכר בכירים בהיקף של .

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

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 :5.01(, 7אימוץ תקנות הסדרים במשק המדינה ) הנחות בארנונה() תיקון מס' . 6

מציע להצבעה אימוץ תקנות הסדרים במשק המדינה  ראיד " ראש המועצה":
 23 –התשע"ז כ"ז בניסן  7802(, קובץ התקנות 3)הנחות בארנונה( ) תקיון מס' 

 .2017באפריל 
 הצבעה על ההצעה:

 מוסטפה -זכריה   –סאמי    –סרור  –מחמוד    –אימן   –: ראיד בעד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 18:45ננעלה הישיבה בשעה 

 בכבוד רב,
 

 


