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 פרוטוקול :

 18:17הישיבה נפתחה בשעה : 
 : 820182אישור פרוטוקול מליאה  .1

 אושר. – 2/2018פרוטוקול מליאה 
 

شفاء بعد العملٌة التً لبالتهنئة با ابو عمر نتقدم الخٌنا الفاضل العضو خالد  س" :لرائد " رئيس المج
, فلك منا ائلٌن المولى عز وجل ان ٌشفٌه وٌسلمه من كل سؤ, شفاك هللا وعافاك اخانا الكرٌمساجراها 

 جمٌعا كل التقدٌر والحترام.
 
על מועצה  582012אישור החלת נוהל מחיקת חובות בארנונה לפי הוראות חוזר מנכ"ל  .2

 מקומית בסמ"ה:
החלת נוהל מחיקת חובות בארנונה לפי מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":

     על מועצה מקומית בסמ"ה. 5/2012הוראות חוזר מנכ"ל 
 



 
 

 
 
 

 הצבעה על ההצעה:
 כאלד – סאמי כבהא -אימן קבהא –אימן כבהא  – סרור –זכריה –ראיד  בעד:

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 :982017. אישור התקשרות עם חברת מגידו לאיסוף ופינוי אשפה מכרז 3

 ה, ניגש9/2017המועצה פרסמה מכרז לאיסוף ופינוי אשפה מכרז  ראיד " ראש המועצה":
חרגה משמעותית מסכום האומדן שעמד על  חברת מגידו בע"מ בלבד והצעתהלמכרז 
 לפני מע"מ.₪  145,000לפני מע"מ, הצעתה של חברת מגידו עמדה על ₪  106,837

המועצה פנתה למשכ"ל לקבלת הצעות ממצעים לאיסוף ופינוי אשפה, ההצעות שהתקבלו 
הינם גבוהים במשמעותי מהצעתה של חברת מגידו. המועצה נהלה משא ומתן עם חברת 

, לכן כולל מע"מ ₪  155,000ס"כ ם מוסכם על ולהתקשרות ביניהם והגענו על סכ מגידו
 . 9/2017אני מבקש אישור ההתקשרות עם חברת מג'ידו לאיסוף ופינוי אשפה לפי מכרז 

 הצבעה על ההצעה:
 .כאלד - סאמי כבהא - אימן קבהא–אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:

 חברי המועצה.ההצעה אושרה פה אחד ע"י 
 . אישור מינוי מהנדס המועצה:4

 13.11.2017לפי החלטת וועדת מינהל שירות העובדים מיום ראיד " ראש המועצה": 
הוועדה החליטה לאשר מינוי מר עלי קבהא למהנדס מועצה מקומית בסמ"ה בכפוף 
מ"ש, לחתימה של המועמד וקרוב משפחתו על הסדר למניעת ניגוד עניינים שיערך ע"י יוע

משכר  85%לכך אני מציע אישור מינוי מר עלי קבהא למהנדס הרשות בשכר בכירים של 
 .2מזכיר המועצה בדירוג 

 הצבעה על ההצעה:
 כאלד. -סאמי כבהא  -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 אישור סגירת תב"רים:. 5

 אישור סגירת תב"רים שאין בהם פעילות להלן: מציע להצבעה ראיד" ראש המועצה": 
 

מס' 
 תב"ר

 תיאור עודף  סכום ביצוע הכנסה  התקציב  שם התב"ר

  0 0 0 -200,000 עבודות פיתוח ואדי כפר ברטעה 150
  -5,632 1,641,225.64 -1,635,593 -1,635,593 הקמת מועדון פיס קהילתית במועאוויה 155
  -400 200,400 -200,000 -200,000 שיפוצים במוסדות חינוך חט"ב ברטעה 184
  0 151,855.51 -151,855.51 165,247 הקמת מגרד מיניפיץ מועאוויה 195
  -9,926 243,258 -233,332 244,024 שיפוץ מגרש כדורגל ברטעה 196
  6,030 48,361 -54,391 66,000 פרויקט כוללני חינוך 202
  0 85,838 -85,838 85,838 הקמת ושיפוץ מתקני ספורט בכפרים 206
  0 848,680.88 -848,680.88 -85,000 שיקום כבישים בסמ"ה 223
  0 62,000 -62,000 -62,000 2015פיתוח  –תכנון בסמ"ה א  225
  0 584,465.36 -584,465.36 -585,000 2015-שיקום כבישים בסמ"ה  226
  0 50,000 -50,000 -50,000 ציוד וריהוט בתי ספר 227
  0 15,396 -15,396 -15,396 קול קורא נצטיידות החינוך המיוחד 232
  0 47,731 -47,731 50,000 ציוד וריהוט למועדון פיס קהילתי 235
 18-ס.ב  0 443,685 -443,685 500,000 שיקום דרכים חקלאיות בכפרים 238
  0 141,916 -141,916 142,008 2016והתקני בטיחות סימון כבישים  239
 18 -ס.ב 0 60,000 -60,000 -60,000 תכנון מפורט איחוד וחלוקה בחלקה 243
 18-ס.ב  0 50,000 -50,000 -50,000 2שיקום כבישים בסמ"ה מועאוויה  246
הלוואה לכיסוי גרעונות שיפוץ מגרש  249

 כדורגל ברטעה
0 425,000- 425,000 0  

 18 -ס. ב 0 200,000 -200,000 -200,000 שיקום כבישים בסמ"ה מועאוויה 253
  0 127,803 -127,803 130,000 הצטיידות עבור בי"ס חט"ב ברטעה 268



 
 

 
 
 

 הצבעה על ההצעה:
 כאלד. -סאמי כבהא  -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:

 
 המועצה.ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי 

 
תכנית מס'  איחוד וחלוקה ברטעהאישור הצטרפות מועצה מקומית כיזם לתוכנית . 6

3540407965: 
 12167גוש  6בחלקה  איחוד וחלוקהמציג את התוכנית  :ראיד כבהא "ראש המועצה"

ברטעה" תכנית מס'  – 12167בגוש  6" קביעת זכיות בניה וחלוקה חדשה לחלקה  ברטעה
3540407965 

 החלטה:
קביעת ההנהלה ממליצה למליאה לאשר הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם לתוכנית 

 .3540407965ברטעה תכנית מס'  12167בגוש  6זכיות בניה וחלוקה חדש לחלקה 
 
 

 עדכונים:
  ראיד " ראש המועצה": 

המתכנן יגיש אותם לוועדת  22.4.2018תכניות איחוד וחלוקה בשלושת הישובים ביום 
 יתקיים דיון בתוכניות. 1.5.18ביום עירון, 

 עין  סהלה מגרשים לצעירים  לשווק על משרד השיכון, התוכנית בשלבי סיום.
 תכנית מועאוויה צד צפוני החומר הוגש למשרד הביטחון לאישור.

 הרחבת תחומי שיפוט בשלושת הישובים, ממתין להחלטת הוועדה הגיוגרפית.
اذا هنالك امكانٌة بالمنعطف على الٌمٌن بجانب دار  ستاذ حسٌن.توسٌع الشارع بجانب دار اال سرور:

  االستاذ حسن ان ٌكون الشارع باتجاه واحد. ماذا مع ترمٌمات الشوارع بمعاوٌة, والملعب.
": كان هنالك جلسة مع الجٌران, اذا هنالك موافقة على توسٌع الشارع من قبل رائد" رئيس المجلس

المجلس ان ٌقوم بتنفٌذ التوسعة. بالنسبة للترمٌمات بالشوارع كان هنالك بان مانع اي ٌوجد ن ال الجٌرا
 جولة بالشوارع الداخلٌة مع المقاول وأتأمل خالل االسبوع القادم ان ٌبدا بالعمل.

بٌن القسائم للملعب الن الملعب ٌقع على عدة قسائم لكً  לאיחוד וחלוקהبالنسبة للملعب هنالك بحاجة 
 المخطط ٌمكنه تخطٌط الملعب. هاد قسٌمة الملعب وبعدٌمكن تحدٌد حدو

 
 18:40ננעלה הישיבה בשעה  

 
 בכבוד רב,

 
 

                                                                          
 
 

 


