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 1/2022מן המניין מס'  לא תמצית ישיבה

 25/1/2022שהתקיימה ביום 
 משתתפים :

 צה יו"ר מוע –ראיד כבהא 
 חבר מועצה –אחמד אגבאריה 

 חבר מועצה –נאיל אגבאריה 
 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 

 חבר מועצה -כאלד כבהא
 חבר מועצה –מוחמד עלי מחאמיד 

 חבר מועצה –חאתם כבהא 
 חבר מועצה –מחמוד כבהא 
 חבר מועצה –עומיר כבהא 

 
 חסירים:

 חבר מועצה  -מוגירה כבהא 
 חבר מועצה –מוחמד כבהא 

 חבר מועצה –אדל מחאמיד ע
 

 משתתפים נוספים:
 קיסר כבהא, מזכיר המועצה
 ראיד ח'ליפה, גזבר המועצה

 עו"ד מוחמד מחאמיד , יועמ"ש המועצה
 

 סדר היום : 
 עבור טיפול בכשלי בטיחות בקרבת מוסדות חינוךאישור פתיחת תב"ר  .1

 .2022כים לשנת לפעילות בנושאי בטיחות בדראישור פתיחת תב"ר  .2

 אישור פתיחת תב"ר מודל מוסיקלי יישובי. .3

 .חבר בוועדה מיוחדת לתכנון ובניה חריש/נציג מינוי אישור  .4

 הוועדה המקצועית לשילוט אמות מידה לעניין פרסום שילוט.אישור המלצות  .5

 עדכונים. .6

 פרוטוקול:
  18:21נפתחה הישבה בשעה 

 
 : טיפול בכשלי בטיחות בקרבת מוסדות חינוךתב"ר עבור  . אישור פתיחת1

טיפול בכשלי בטיחות עבור מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר  ראיד " ראש המועצה":
מימון הרשות הלאומית  1001485008מס' התחייבות ₪  22,000ע"ס  בקרבת מוסדות חינוך

 לבטיחות בדרכים.
 הצבעה על ההצעה:

 מחמוד  –וסטפה מחאמיד מ –נאיל אגבאריה   –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 .עומיר כבהא –חאתם כבהא  –כאלד כבהא   –באריה אחמד אג   –כבהא 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 2022פתיחת תב"ר לפעילות בנושאי בטיחות בדרכים לשנת . אישור 2

לפעילות בנושאי בטיחות תב"ר אישור פתיחת  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
מימון הרשות הלאומית  1001482042התחייבות מס' ₪  19,000ע"ס  2022בדרכים לשנת 

 לבטיחות בדרכים.
 הצבעה על ההצעה:

מחמוד   –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 ומיר כבהא.ע –חאתם כבהא  –אלד כבהא כ  –חמד אגבאריה א   –כבהא 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 אישור פתיחת תב"ר מודל מוסיקלי :. 3
מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר מודל מוסיקלי ישובי לשנת  ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד החינוך ₪  206,233ע"ס  201/2022
 הצבעה על ההצעה: 

מחמוד   –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה   נאיל –לי  מוחמד ע  –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 עומיר כבהא. –כבהא  חאתם –אלד כבהא כ  –חמד אגבאריה א   –כבהא 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 
 . אישור מינוי נציג/ חבר בוועדה מיוחדת לתכנון ובניה חריש :4

יג/ חבר מציע להצבעה אישור אינג' עלאא אלדין כבהא כי נצ ראיד " ראש המועצה":
 בוועדה מיוחדת לתכנון ובניה חריש.

 הצבעה על ההצעה: 
מחמוד   –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד: בעד:

 עומיר כבהא. –כבהא  חאתם –אלד כבהא כ  –חמד אגבאריה א   –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 
 : קצועית לשילוט אמות מידה לעניין פרסום שילוטהמלצות הוועדה המ. אישור 5

אישור המלצות הוועדה המקצועית לשילוט אמות מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 .פרסום שילוט ןמידה לעניי

 הצבעה על ההצעה: 
חמוד  מ –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד: בעד:

 עומיר כבהא. –אתם כבהא ח –כאלד כבהא   – אחמד אגבאריה   –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 

 : עדכונים. 6
 ברצוני לעדכן אתם בנושאי הבאים: ראיד " ראש המועצה":

 

חלוקת מלגות לסטודנטים בשלושת הישובים מי שמעוניין  29/1/2022ביום שבת  .1

 לצרף בחלוקת המלגות.

 בי"ס יסודי שני בברטעה,  נקיים וועדת היגוי בנושא. התקבל אישור על פתיחת .2

 התקבל אישור על ביצוע כביש גישה לברטעה בתקופה הקצרה מתחילים בביצוע. .3

התקיים דיון בהתנגדויות לתוכניות צפון ודרום מועאוויה, הוועדה המקומית עירון  .4

 יום לוועדה המחוזית. 14תתן תשובה תוך 

 גשו שתי התנגדויות.תכנית צפון ברטעה הו .5
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 תכנית ריכוז דירים דרים מעאוויה קביעת מועד לדיון בוועדה המחוזית. .6

תכנית שווק מגרשים ע"י משר השיכון בעין אל סהלה תוך שבוע ימיים תתקיים  .7

 ישיבה עם היועצים בכדי להגיש התוכנית לוועדה המחוזית.

 2022בע מועד לאישור התקציב לעיונכם והערותיכם יק 2022טיוטת תקציב לשנת  .8

 
  

 20:27ננעלה הישיבה בשעה 
 

 בכבוד רב,
 יסר כבהאק                  ראיד כבהא                                                                      

 זכיר המועצהמ                                                                                   ראש המועצה
 

 
 


