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 :עבודות קבלניות בכפרים מהתקציב הרגיל 2 אישור פתיחת  תב"ר1
עבודות קבלניות מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר   ראיד " ראש המועצה":

 הרגיל.מהתקציב ₪  000000/ע"ס  בכפרים
 הצבעה על ההצעה:

 .אימן אמין –כאלד   -סאמי –סרור   –זכריה  -מחמוד כיאון   –ראיד  בעד:
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2

 
שימוש ארעי בבניין בי"ס חט"ב ברטעה ע"י עמותת אל ראיה לצורכי אישור 2 3

 :פעילויות לילידם 
 הצבעה על ההצעה: 

 .אימן אמין –כאלד   -סאמי –סרור   –זכריה  -כיאון מחמוד   –ראיד  בעד:
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2

 
 

אישור ניהול מבנה המתנ"ס בברטעה ומעדון נוער במעאוויה ע"י החברה 2 4
 למתנסים:

אישור ניהול מבנה המתנ"ס בברטעה מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה": 
 ע"י החברה למתנסים ומעדון נוער במעאוויה

 הצבעה על ההצעה:
 .אימן אמין –כאלד   -סאמי –סרור   –זכריה  -מחמוד כיאון   –ראיד  בעד:

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2
 
 אישור הקמת אשכול רשויות מקומיות בהתאם לחוק איגוד הערים: 52

מתוך ההכרה ביתרונות הכלכליים והחברתיים לשיתופי  ראיד " ראש המועצה":
בין היתר0 התייעלות כלכלית0 איגום משאבים וקידום  –פעולה בין רשויות מקומיות 

מאשרת בזאת מועצת הרשות המקומית בסמ"ה הקמת  –ראייה אזורית כוללת 
8 1) פרק א' 1555 –אשכול רשויות מקומיות בהתאם לחוק איגודי ערים0 התשט"ו 

כול רשויות מקומיות(0 יחד עם הרשויות המקומיות השותפות לבקשה כמפורט אש
 להלן8 אום אלפחם0 ג'ת0 כפר קרע0 מנשה0 מעלה עירון0 ערערה.

 הצבעה על ההצעה:
 .אימן אמין –כאלד   -סאמי –סרור   –זכריה  -מחמוד כיאון   –ראיד  בעד:

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה2
 
 

 18830בשעה   ננעלה הישיבה
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