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 : 2022/9אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין  .1
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 :מבנק הפועלים 2023מסגרת אשראי לשנת אישור  .2
מבנק הפועלים  2023אישור מסגרת אשראי לשנת מציע להצבעה   ראיד " ראש המועצה":

 ₪  200,000 0ע"
 הצבעה על ההצעה:

 –מוסטפה מחאמיד  – עאדל מחאמיד–אחמד אגבאריה –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד:
 .מוגירה כבהא –מחמוד כבהא  – עומיר כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 
 

 :מבנק מרכנתיל 2023מסגרת אשראי לשנת אישור  .3
מבנק מרכנתיל  2023אישור מסגרת אשראי לשנת מציע להצבעה   ראיד " ראש המועצה":

 ₪  1800,000ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

 –מוסטפה מחאמיד  –עאדל מחאמיד –אחמד אגבאריה –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד:
 .מוגירה כבהא –מחמוד כבהא  – עומיר כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 
 

  : הגדלת החוזה עם חברת בניין עדי עד לביצוע מגרש כדורגל מועאוויהאישור  .4
 

בניין עדי עד  עם חברתהגדלת החוזה ישור אמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
מהחוזה  41%שזה ₪  1,850,000לסך  25% -לביצוע מגרש כדורגל מועאוויה שהוא מעבר ל

 ₪ .מיליון  4.5 'המקורי שהיה כ
 הצבעה על ההצעה:

 –מוסטפה מחאמיד  –עאדל מחאמיד –אחמד אגבאריה –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד:
 .מוגירה כבהא –מחמוד כבהא  – עומיר כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 
 :אישור הגדלת החוזה עם חברת  בניין עדי עד לביצוע כביש אלכלה .5

בניין עדי עד  חברת הגדלת החוזה עם  ישוראמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 מהחוזה . 45.5%שזה ₪  208,000לביצוע כביש אלכלה בסך 

 הצבעה על ההצעה:
 –מוסטפה מחאמיד  –עאדל מחאמיד –אחמד אגבאריה –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד:

 .מוגירה כבהא –מחמוד כבהא  – עומיר כבהא
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 

 : אישור פתיחת תב"ר לפעילות תכניות לקידום מעמד האישה  .6
לפעילות תכניות לקידום  אישור פתיחת תב"רראיד " ראש המועצה": מציע להצבעה 

 מימון המשרד לפיתוח הפריפריה₪  80,000מעמד האישה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

מוסטפה מחאמיד  –עאדל מחאמיד –אגבאריה .אחמד –מוחמד עלי    –בעד: ראיד כבהא 
 מוגירה כבהא. –מחמוד כבהא  –עומיר כבהא  –

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 חידוש מזגנים: אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית על .7

חידוש  אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית ראיד " ראש המועצה": מציע להצבעה
 140,277והשתתפות הרשות   מימון משרד האנרגיה₪ מיליון ₪,  1,140,277ע"ס  מזגנים 

 ₪. 
 הצבעה על ההצעה:

 –מוסטפה מחאמיד  –עאדל מחאמיד –אגבאריה אחמד –מוחמד עלי    –ראיד כבהא בעד: 
 .מוגירה כבהא –מחמוד כבהא  –עומיר כבהא 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 :2022/2023 אישור קריטריונים מלגות סטודנטים לשנת הלימודים .8
מציע להצבעה  אישור הקריטריונים לחלוקת מלגות לשנת  ראיד " ראש המועצה":

 כדלקמן:  2022/2023הלימודים 
 .  סטודנט/ית הלומד/ת במוסד המוכר ע"י המל"ג.1
 ש"ש מינימום. 15. סטודנט/ית הלומד לתואר ראשון, בגובהה של 2
 . סטודנט/ית הרשום כתושב המקום ) צילום תעודת זהות של ההורים והסטודנט(.3
ו/או ההורים אין חובות תלויים ועומדים למועצה. ) אישור ממחלקת  . לסטודנט/ית4

 הגבייה(
 . אישור לימודים על גובה  שכר הלימוד.5
 . הזכאות למלגות תינתן לסטודנטים אשר יענו על הקריטריונים הנ"ל.8

 הצבעה על ההצעה:
 –מחאמיד מוסטפה  –עאדל מחאמיד –אחמד אגבאריה –מוחמד עלי    –ראיד כבהא בעד: 

 מוגירה כבהא. –מחמוד כבהא  –עומיר כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 :מועאוויה 932אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים כביש  .9

 932שיקם כבישים כביש תב"ר  פתיחת מציע להצבעה אישור ראיד " ראש המועצה": 
 .מימון משרד הפנים 1001566164הרשאה מס' ₪   200,000ע"ס   מועאוויה

 הצבעה על ההצעה:
 –מוסטפה מחאמיד  –עאדל מחאמיד –אחמד אגבאריה –מוחמד עלי    –ראיד כבהא בעד: 

 מוגירה כבהא. –מחמוד כבהא  –עומיר כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 :ברטעה 21אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים כביש  .10

ברטעה  21פתיחת שיקום כבישים כביש מציע להצבעה אישור ראיד " ראש המועצה": 
 מימון משרד הפנים 1001566165הרשאה מס' ₪  176,000ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
 –מוסטפה מחאמיד  –עאדל מחאמיד –אחמד אגבאריה –מוחמד עלי    –ראיד כבהא בעד: 

 כבהא. מוגירה –מחמוד כבהא  –עומיר כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 :גנים ברטעהשיקום ושיפוץ אישור פתיחת תב"ר  .11

פתיחת תב"ר שיקום ושיפוץ גנים ברטעה מציע להצבעה אישור ראיד " ראש המועצה": 
 . מימון משרד הפנים  1001566166ש"י הרשאה מס'  100,000ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
 –מוסטפה מחאמיד  –עאדל מחאמיד –אחמד אגבאריה –מוחמד עלי    –ראיד כבהא בעד: 

 מוגירה כבהא. –מחמוד כבהא  –עומיר כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
אישור השתתפות מועצה מקומית בסמ"ה בהקמת מערכים אזורים לטיפול  .12

 :14611/2022בפסולת הבנייה קול קורא 
אישור השתתפות מועצה מקומית בסמ"ה להקמת מציע להצבעה ": ראיד " ראש המועצה

מערכים אזורים לטיפול בפסולת הבנייה, ומתחייבים לכל התנאים והתחייבויות 
 14611/2022 המפורטים במסמך קול קורא

 הצבעה על ההצעה:
 –מוסטפה מחאמיד  –עאדל מחאמיד –אחמד אגבאריה –מוחמד עלי    –בעד: ראיד כבהא 

 מוגירה כבהא. –מחמוד כבהא  –כבהא  עומיר
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 
 

 
 19:45עלה הישיבה בשעה ננ

 בכבוד רב,
 

 ראיד כבהא                                                                                        קיסר כבהא
 מזכיר המועצה                                                    ראש המועצה                               

 

 
 


