
 
 

 
 
 

51.4.8.54 
 

 814236ישיבה מן המניין מס' 

 31.6.4236שהתקיימה ביום 

 
 משתתפים 6
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סרור מחאמיד 
 חבר מועצה –זכריה מחאמיד 

 חבר מועצה -אימן כבהא
 חבר מועצה –מחמוד כיואן 

 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 
 חבר מועצה –סאמי  כבהא 

 חבר מועצה – אימן קבהא
 

 חסירים6
 חבר מועצה –מוחמד קבהא 

 חבר מועצה –כאלד כבהא 
 

 משתתפים נוספים6
 מזכיר המועצה –קיסר כבהא 

 יועמ"ש –עו"ד מוחמד מעלואני 
 

 על סדר היום 
 .5/2018אישור פרוטוקול מליאה  .1
 פתיחת תב"רים. אישור 2

 
 פרוטוקול 6

 81:15הישיבה נפתחה בשעה 6 
 6 88.545אישור פרוטוקול מליאה  .5

 אושר. – 5/2018פרוטוקול מליאה 
 
שות רממון ה₪  ...,.51אישור פתיחת תב"ר עריכה ואישור תכנית תמרור ע"ס . 8

 הלאומית לבטיחות בדרכים.

עריכה ואישור תכנית מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר  ראיד " ראש המועצה"6
מס' התחייבות  הלאומית לבטיחות בדרכיםממון הרשות ₪  150,000תמרור ע"ס 
5..5554121. 

 הצבעה על ההצעה6
מחמוד  –סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד6
 מוסטפה. -כיואן

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.



 
 

 
 
 

 
 דמימון משר₪  ...,521. אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים מועאוויה ע"ס 1

 ..555040..5בקשת מימון מס'  8.54 תקציב פיתוח לשנת הפנים

אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים ": מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה
בקשת  2018 תקציב פיתוח לשנת הפנים דמימון משר₪  163,000מועאוויה ע"ס 

 .1001114840מימון מס' 

 הצבעה על ההצעה6
מחמוד  –סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  – סרור –זכריה –ראיד  בעד6
 .מוסטפה - כיואן

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

מימון משרד ₪  ...,854. אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים מועאוויה ע"ס  0
 .5.5550454בקשת מימון מס'  8.54תקציב פיתוח לשנת  הפנים

אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה"6 
בקשת  2018תקציב פיתוח לשנת  מימון משרד הפנים₪  218,000מועאוויה ע"ס  

 .101114818מימון מס' 

 הצבעה על ההצעה6
מחמוד  –סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד6
 .מוסטפה -ן כיוא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

מימון משרד ₪  ...,138ע"ס  8.54אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים ברטעה . 5
 .5581.20..5, 5581.41..5בקשת מימון מס'  8.54תקציב פיתוח לשנת  הפנים

אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים ברטעה מציע להצבעה ראיד "ראש המועצה"6 
בקשת מימון  2018תקציב פיתוח לשנת  מימון משרד הפנים₪   372,000ע"ס  2018
 .5581.20..5, 1001123085מס' 

 הצבעה על ההצעה6
מחמוד  –סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד6
 .מוסטפה - כיואן

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

מימון משרד ₪  ...,.14אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים עין אל סהלה ע"ס . 6
 .5581.44..5, 5581.45..5בקשת מימון מס'  8.54תקציב פיתוח לשנת  הפנים

אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים עין אל  ": מציע להצבעהראיד " ראש המועצה
בקשת מימון  2018תקציב פיתוח לשנת  מימון משרד הפנים₪   380,000סהלה ע"ס 

 .1001123088, 1001123089מס' 

 ההצעה6 הצבעה על
מחמוד  –סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד6
 .מוסטפה - כיואן

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

תקציב  מימון משרד הפנים₪  ...,.3אישור פתיחת תב"ר תכנון בסמ"ה ע"ס . 7
 .5550451..5בקשת מימון מס'  8.54פיתוח לשנת 

אישור פתיחת תב"ר תכנון בסמ"ה ע"ס  מציע להצבעהראיד " ראש המועצה"6 
בקשת מימון מס'  2018תקציב פיתוח לשנת  מימון משרד הפנים₪  70,000

1001114815. 

 הצבעה על ההצעה6
מחמוד  –סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד6
 .מוסטפה - כיואן

 אחד ע"י חברי המועצה.ההצעה אושרה פה 
 

 .שדרוג תאורת רחוב מועאוויה ₪  ...,..8. אישור פתיחת תב"ר ע"ס 4

שדרוג ₪  200,000מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס ראיד " ראש המועצה"6 
 תאורת רחוב מועאוויה.

 הצבעה על ההצעה6
מחמוד  –סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד6
 .מוסטפה - כיואן

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

התחייבות עבור הנגשת כיתות לימוד ) ₪  ...,.51. אישור פתיחת תב"ר ע"ס 9
סודי עין סהלה, עבור הנגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה בי"ס י 8.548808058מס' 

יסודי  עבור הנגשת כתה לליקוי שמיה בי"ס 8.548808051התחייבות מס' 
עבור הנגשת כתה ליקוי שמיעה ברטעה,  8.548808050התחייבות מס' מועאוויה, 

עבור הנגשת כתה לליקוי שמיעה בי"ס על יסודי  8.548808051התחייבות מס' 
 (.אלחיה ברטעה

עבור  150,000מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס ראיד " ראש המועצה"6  
, 2018/24/412שמיעה מימון משרד החינוך התחייבות מס'  הנגשת כיתות ללליקוי

2018/24/413 ,2018/24/414 ,2018/24/415. 



 
 

 
 
 

 הצבעה על ההצעה6
מחמוד  –סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד6
 .מוסטפה - כיואן

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

עד  5.5.8.54. אישור חידוש ביטוח רכוש המועצה ע"י חברת פינקס מיום .5
1..4.8.55 

חברת ": מציע להצבעה אישור חידוש ביטוח המועצה ע"י ראיד " ראש המועצה
 30.8.2019עד ליום  1.9.2018פינקס מיום 

 הצבעה על ההצעה6
מחמוד  –סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד6
 .מוסטפה - כיואן

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 . אישור הגדלת חוזה ההתקשרות עם בנייני סולטאן מעונות יום ברטעה.55
חוזה ההתקשרות עם נוספת  : מציע להצבעה אישור הגדלת ראיד " ראש המועצה"

סה"כ החוזה אחרי ההגדלה ₪  376,903בסך  בנייני סולטאן מעונות יום ברטעה
2,815,960  ₪ 

 הצבעה על ההצעה6
מחמוד  –סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד6
 .מוסטפה - כיואן

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

מימון  חידוש מבנים בי"ס יסודי ברטעה₪   1.0,532. אישור פתיחת תב"ר ע"ס 58
 8.548.58335משרד החינוך התחייבות מס' 

₪   504,176מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס ראיד " ראש המועצה" 6 
 2018/09/779חידוש מבנים בי"ס יסודי ברטעה מימון משרד החינוך התחייבות מס' 

 הצבעה על ההצעה6
מחמוד  –כבהא  סאמי  -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד6
 .מוסטפה - כיואן

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 18:40ננעלה הישיבה בשעה  
 

 בכבוד רב,
 

                                                                         

 


