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 פרוטוקול:
  18:20נפתחה הישבה בשעה 

 
 : 2020/5. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין  1

 .מאושר
 
 תוספת בי"ס יסודי עין אל סהלה .   349. אישור הגדלת תב"ר מס' 2

תוספת בי"ס    349אישור הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה  עצה":ראיד " ראש המו
מימון משרד  2019/03/039התחייבות מס' ₪    962,880יסודי עין אל סהלה  ע"ס 

 ₪ .  5,880,184החינוך  סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה 

 הצבעה על ההצעה:

 –חמד אגבאריה  א –חמוד כבהא   מ –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד: בעד:
  עומיר כבהא  - מוגירה כבהא - מוחמד כבהא  –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 . אישור פתיחת תב"ר חידוש מבנים בי"ס יסודי מעאוויה .3
 

אישור פתיחת תב"ר חידוש מבנים בי"ס  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 מימון משרד החינוך . 2020/08/590התחייבות מס'  ₪  437,190יסודי מעאוויה ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה   –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 א. עומיר כבה - מוגירה,כבהא - מוחמד כבהא  –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 עבור חידוש חדר מורים מקיף נחל עירון .  אישור פתיחת תב"ר. 4

אישור פתיחת תב"ר עבור חידוש חדר מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד  2020/08/945התחייבות מס' ₪  100,000מורים מקיף נחל עירון ע"ס 

 החינוך.

 הצבעה על ההצעה:

 –גבאריה  א אחמד –חמוד כבהא   מ –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד: בעד:
  עומיר כבהא. - מוגירה כבהא - מוחמד כבהא  –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
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 אישור פתיחת תב"ר עבור חידוש חדר מורים יסודי ברטעה. . 5

אישור פתיחת תב"ר עבור חידוש חדר  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד  2020/08/907התחייבות מס' ₪  100,000ברטעה ע"ס  מורים יסודי

 החינוך.

 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה   –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 ומיר כבהא.ע –מוגירה כבהא  – מוחמד כבהא  –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 אישור פתיחת תב"ר " גן חדשני, מרחבי הכלה,  מתקני כושר גופני" ..6
אישור פתיחת תב"ר " גן חדשני, מרחבי  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":

מימון  2020/08/669ש"ח התחייבות מס'  272,600הכלה,  מתקני כושר גופני" ע"ס 
 משרד החינוך.

 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה   –מחמוד כבהא    –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 ומיר כבהאע –מוגירה כבהא  –מוחמד כבהא   –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 .2021אישור פתיחת תב"ר  תכנית אתגרים לשנת . 7
ע"ס  אישור פתיחת תב"ר  תכנית אתגרים מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד החינוך מינהל חברה ונוער . 1001364238מס בקשה ₪   717,723

 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה   –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 עומיר כבהא – מוגירה כבהא - מוחמד כבהא   –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 עצה.ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המו
 

 ברטעה. 4-5אישור פתיחת תב"ר תכנון מפורט עבור מתחם . 8
אישור פתיחת תב"ר תכנון מפורט עבור  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":

מימון  9/1810555/20חוזה ₪  850,000 ע"ס  0623231-354ת מס' תכני 5-4מתחם 
 משרד הבינוי והשיכון. 

 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה   –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 ומיר כבהאע –מוגירה כבהא  –מוחמד כבהא   –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
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 אישור פתיחת תב"ר תכנון מעון יום חדש בברטעה .. 9
כנון מעון יום חדש אישור פתיחת תב"ר ת מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":  

מימון משרד העבודה הרווחה  1001360072מס' בקשה ₪  196,000בברטעה ע"ס 
  והשירותים החברתיים.

 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה   –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 ומיר כבהאע –מוגריה כבהא  –מוחמד כבהא   –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

אישור פתיחת תב"ר עבור פעילויות ספורט לאזרחים ותיקים במרחבים . 10
 ציבוריים פתוחים.

פעילויות ספורט לאזרחים ותיקים  להצבעהמציע  ראיד " ראש המועצה":
במימון משרד לשוויון חברתי מס' ₪  49,800במרחבים ציבוריים פתוחים ע"ס 

 .4501976539 הזמנה

 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה   –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 יר כבהאעומ -מוגריה כבהא –מוחמד כבהא   –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 
 . 2020אישור פתיחת תב"ר  אביזור מרכז הפעלה לשנת  . 11

₪  50,000ע"ס  2020אביזור מרכז הפעלה  מציע להצבעה איד " ראש המועצה":ר
 .1001370083מס' בקשה 

 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה   –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 עומיר כבהא – מוגירה כבהא - מוחמד כבהא   –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 אחד ע"י חברי המועצה.ההצעה אושרה פה 
 

 .9/1810415/20חוזה ₪  270,000פתיחת תב"ר  מ. השיכון ע"ס . 12

₪  270,000פתיחת תב"ר  מ. השיכון ע"ס  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 .9/1810415/20חוזה 

 הצבעה על ההצעה:

 –חמד אגבאריה  א –חמוד כבהא   מ –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 ומיר כבהאע –מוגירה כבהא  –מוחמד כבהא   –אלד כבהא כ –טפה מחאמיד מוס

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
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 3לדרגה  2אישור עדכון דרגת הרשות מדרגה  . 13
 .3לדרגה  2עדכון דרגות הרשות מדרגה  מציע להצבעה   ראיד " ראש המועצה":

 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה   –מחמוד כבהא    –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 ומיר כבהא.ע –מוגירה כבהא  –מוחמד כבהא   –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 ראש שטח ברטעה 351. אישור הגדלת תב"ר מס' 14

 ברטעה ראש שטח 351מציע להצבעה הגדלת תב"ר מס'  ראיד " ראש המועצה":
 1,343,000מימון משרד השיכון, סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה ₪  143,000ע"ס  2020

 ₪ 

 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה   –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 ומיר כבהאע –מוגריה כבהא  –מוחמד כבהא   –אלד כבהא כ –מוסטפה מחאמיד 

 
 חברי המועצה. ההצעה אושרה פה אחד ע"י

 
 

 

 40:18 ננעלה הישיבה בשעה
 בכבוד רב,

 
 יסר כבהאק                      ראיד כבהא                                                                  
 ר המועצהזכימ                  ראש המועצה                                                                 

 

 

 


