
 המועצה מקומית בסמ"ה
 سمة ب–المجلس المحلي

 

 ,0774709697טל,, 30023מיקוד ,500ברטעה,ת.ד. ,30023,ميكود ,500.ب.ص ,ةبرطع
כתובת   , kaisark@basma.muni.ilדוא"ל , 0776070233פקס,

 www.basma.muni.ilנטרנט,א

11/01/2022 
 1/2022תמצית ישיבה מן המניין מס' 

 11/01/2022שהתקיימה ביום 
 משתתפים :

 ועצה יו"ר מ –ראיד כבהא 
 חבר מועצה –אחמד אגבאריה 
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 חבר מועצה –עאדל מחאמיד 
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 פרוטוקול:
  18:21נפתחה הישבה בשעה 

 باتخاذ اركةوالمش عمل من مقدمه على محاميد سمير األخ نشكر,  العافية يعطيكم عليكم السالم :رائد
 تكون هللا ءشا ان, للمجلس لالنضمام علي محمد األخ الجديد للعضو نبارك, المحلي بالمجلس القرارات

 ما حسب  ءبالوال االدالء عليك جديد عضو بانك, بسمة لقرى خير وبادرة العامة صلحةللم خير فاتحة
 .القانوني ينص

 ":ראש המועצה"  ראיד
 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא את שליחותי במועצה"" 

 אני מתחייב. – מוחמד עלי
 

 : 2021/7. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין 1

 מאושר.
 
 :מוסדות חינוך  4שור פתיחת תב"ר עבור הנגשה כללית . אי2

מוסדות  4אישור פתיחת תב"ר עבור הנגשה כללית  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 מימון משרד בחינוך. 2021/64/074התחייבות מס' ₪  440,000חינוך ע"ס 

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

 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –עאדל מחאמיד    –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 
 :. אישור פתיחת תב"ר שדרוג מגרש כדורגל ברטעה3

אישור פתיחת תב"ר שדרוג מגרש כדורגל ברטעה  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד המדע התרבות  1001478971, 1001416382 מס' בקשה₪  3,140,160ע"ס 

 והספורט.
 הצבעה על ההצעה:

וגירה מ –וסטפה מחאמיד מ –  נאיל אגבאריה –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –עאדל מחאמיד    –כבהא 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 :שדרוג מגרש כדורגל עין אל סהלה. אישור פתיחת תב"ר 4
אישור פתיחת תב"ר שדרוג מגרש כדורגל עין אל  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":

מימון משרד המדע  1001416384, 1001478970מס' בקשה ₪  3,540,000סהלה ע"ס 
 ות והספורט. בהתר

 הצבעה על ההצעה: 
וגירה מ –וסטפה מחאמיד מ –  נאיל אגבאריה –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד: בעד:

 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –עאדל מחאמיד    –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 :. אישור פתיחת תב"ר עבור מעורבות חברתית5

אישור פתיחת תב"ר עבור מעורבות חברתית ע"ס  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 מימון משרד ראש הממשלה. 4502116328ישה מס' חוזה רכ₪  315,000

 הצבעה על ההצעה:
וגירה מ –וסטפה מחאמיד מ –  נאיל אגבאריה –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד: בעד:

 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –עאדל מחאמיד    –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 

 נוער מעאוויה:. אישור פתיחת תב"ר תכנון מועדון 6
אישור פתיחת תב"ר תכנון מועדון נוער מעאוויה  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד הבינוי והשיכון. 1832294/2021הזמנה מס' ₪  195,000ע"ס 
 הצבעה על ההצעה: 

וגירה מ –וסטפה מחאמיד מ –  נאיל אגבאריה –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –דל מחאמיד עא   –כבהא 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 
 . אישור פתיחת תב"ר תכנון מועדון נוער ברטעה:7

אישור פתיחת תב"ר תכנון מועדון נוער ברטעה  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 כוןמימון משרד הבינוי והשי 1831999/2021הזמנה מס' ₪  185,000ע"ס 

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

 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –אדל מחאמיד ע   –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 
 השלמת מגרש כדורגל מועאוויה: 283. אישור הגדלת תב"ר 8

השלמת מגרש כדורגל   283 תב"רהגדלת אישור  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 מימון משרד השיכון 1832658/2021הזמנה מס' ₪  2,000,000ברטעה ע"ס 

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

 . - כאלד כבהא  –חמד אגבאריה א –אדל מחאמיד ע   –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 
 . אישור פתיחת תב"ר הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בי"ס יסודי ברטעה:9

אישור פתיחת תב"ר הנגשת כיתה לליקוי שמיעה  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 מימון משרד החינוך. 2021/64/152התחייבות מס' ₪  30,000בי"ס יסודי ברטעה ע"ס 

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

 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –אדל מחאמיד ע   –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 . אישור פתיחת תב"ר סימון כבישים והתקני בטיחות:10
אישור פתיחת תב"ר סימון כבישים והתקני  ע להצבעהמצי ראיד " ראש המועצה":

₪  130,286מימון משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ע"ס ₪  144,762ע"ס  2021בטיחות 
 ₪ . 14,476מימון הרשות  1001465820מס' מרכבה 

 הצבעה על ההצעה:
מוגירה  –וסטפה מחאמיד מ –איל אגבאריה  נ –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד: בעד:

 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –אדל מחאמיד ע   –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 
 . אישור מינוי מר רגיד חדאד בתפקיד מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור:11

אישור מינוי מר רגיד חדאד בתפקיד מבקר  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
%  85, בשכר בכירים 100%הציבור בהיקף משרה מלאה המועצה וממונה על תלונות 

 .3בדירוג  המנכ"למשכר 
 הצבעה על ההצעה:

מוגירה  –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –אדל מחאמיד ע   –כבהא 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 
 :ור פתיחת תב"ר עבודות פיתוח ביישובי המועצה. איש21

אישור פתיחת תב"ר עבודות פיתוח ביישובי  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 ₪  600,000המועצה ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
וגירה מ –וסטפה מחאמיד מ –  נאיל אגבאריה –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד: בעד:

 . -כאלד כבהא   –אריה באחמד אג –עאדל מחאמיד    –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 
 . אישור פתיחת חשבון בנק עבור בי"ס חט"ב מעאוויה:31

עבור בי"ס חט"ב  בנקאישור פתיחת חשבון  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 מעאוויה בבנק הפועלים סניף א.א.פחם.

 הצבעה על ההצעה:
מוגירה  –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –מד עלי  מוח  –ראיד כבהא  בעד: בעד:

 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –אדל מחאמיד ע   –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 
 . אישור פתיחת חשבון בנק עבור בי"ס חט"ב ברטעה :41

 ברטעה עבור בי"ס חט"ב בנקאישור פתיחת חשבון  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 .ערערהסניף לאומי בבנק 

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

 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –אדל מחאמיד ע   –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 ברטעה :י ד. אישור פתיחת חשבון בנק עבור בי"ס יסו51

 יסודי עבור בי"ס  בנקאישור פתיחת חשבון  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 .ערערהסניף  לאומיבבנק  ברטעה 

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

 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –אדל מחאמיד ע   –כבהא 
 הצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצהה

 
 
 . אישור פתיחת חשבון בנק עבור בי"ס יסודי עין אל סהלה :61

יסודי עין אל עבור בי"ס  בנקאישור פתיחת חשבון  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 ערערה.סניף  לאומיבבנק  סהלה

 הצבעה על ההצעה:
מוגירה  –מוסטפה מחאמיד  –באריה  נאיל אג –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד: בעד:

 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –אדל מחאמיד ע   –כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 : ברטעה()  –י בסמ"ה ישור בקשה הרחבת תחום שיפוט ישוב.א17

 –בסמ"ה הרחבת תחום שיפוט ישוב  בקשה אישור מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 ה(.) ברטע

מוגירה  –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
 . -כאלד כבהא   –חמד אגבאריה א –אדל מחאמיד ע   –כבהא 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 
 

 20:27ננעלה הישיבה בשעה 
 

 בכבוד רב,
 יסר כבהאק                                                                                        ראיד כבהא

 זכיר המועצהמ              ראש המועצה                                                                     
 

 


