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 : 2/2019אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין    . 1

 מאושר
هنالك امور يتم االستشارة بها, وهنالك امو يتم  مساء الخير للجميع,ראיד ראש המועצה": 

سيتم تدشين بناية المجلس المحلي وارجو ان  12:30الساعة   4.4.2019اعالمكم بها, يوم 

تشاركونا بهذا اليوم, نحن مقيدين في هذا الوقت النه هنالك مشاركة من مكاتب حكومية, انتم 
 وة عامة.غير مدعوين وانتم الذين ستدعون, ستكون هنالك دع

, اذا تم تحديد هذا نني غير متواجد بهذا الموعدال تأخيرهاذا هنالك امكانية تقديمها او  سمير:
 التاريخ وال يجود مجال لتغييره فليكن على نفس الموعد وعلى بركة هللا.

حلول لتطوير  إليجاداستمرار للجهود الحثيثة التي بذلنها منذ فترة  ראיד ראש המועצה":

لقدم في معاوية ليكون مؤهل من قبل االتحاد العام لكرة القدم, ورغم كل الصعوبات ملعب كرة ا
التي واجهتنا بسبب القياسات ومصاعب اخرى, اال انه وبحمد هللا قد تمت المصادقة مؤخرا من 

الملعب, وعليه سوف يتم اصدار مناقصة  وتأهيلقبل كافة الجهات المختصة على ترخيص 
الملعب في الفترة القربة ان شاء هللا. اشكر ابو ابراهيم على المجهود الذي بذله  وتأهيللتطوير 

 معنا .
هنالك نقطة شرطة جماهرية في معاوية, وفي الفترة االخيرة تتواجد الشرطة في بناية  فوزي:

مركز الشبيبة, السؤال من اعطى تصريح للشرطة ان تأخذ من بناية مركز الشبيبة مكان للتواجد 
حبذا ان يكون مدخل للشرطة غير المدخل الرئيسي لمركز الشبيبة؟ ألنه من غير المناسب به؟ 

 ان يكون مدخل مركز الشبيبة والشرطة من نفس المدخل.
صحيح هنالك شرطة جماهرية, واليوم في كل التجمعات السكنية  رائد " رئيس المجلس" :

هنالك قرار من المجلس المحلي على شرطة جماهرية للمحافظة على االمن واالمان, كان  كهنال
ة, الشرطة تطالب ان يكون لها مكان عافتتاح نقطة شرطة جماهرية في معاوية وكذلك في برط

وبملكية المجلس وليس باإلجار, بالنسبة للمدخل نفحص االمر اذا هنالك امكانية في بناية عامة 
 فصل المداخل عن بعضها.

 
 
 



 
 
 פיס מרכז הקמת עבור מ"בע ישראל דקסיה בבנק עזר חשבון פתיחת אישור .2

 :1327/18 מענק קהילתי
 דקסיה בבנק עזר חשבון פתיחת אישורלהצבעה  מציע ":ראיד " ראש המועצה

  1327/18 מענק קהילתי פיס מרכז הקמת עבור מ"בע ישראל
 הצבעה על ההצעה:

 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:
 מוחמד בדראן.

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 .מגרש בי"ס יסודי ברטעה קירוי תב"ר . אישור פתיחת 3

מגרש בי"ס יסודי תב"ר קירוי אישור פתיחת מציע להצבעה  " ראש המועצה":דראי
 .2018/08/304מימון משרד החינוך התחייבות מס' ₪  150,000ברטעה ע"ס 

 ההצעה: הצבעה על
 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:

 מוחמד בדראן.
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . 2019 לשנת בדרכים בטיחות בנושאי פעילות עבור ר"תב פתיחת אישור. 4

 בנושאי פעילות עבור ר"תב פתיחת אישורמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 לבטיחות הלאומית הרשות מימון ₪ 23,000 ס"ע 2019 לשנת בדרכים בטיחות
 .1001202137 התחייבות' מס בדרכים

 הצבעה על ההצעה:
 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:

 מוחמד בדראן.
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . אלחאן אל חדשני גן עבור M21 חדשים גנים עיצוב ר"תב פתיחת אישור. 5
 חדשים גנים עיצוב ר"תב פתיחת אישורמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":.

M21 מס התחייבות החינוך משרד מימון ₪ 40,000 ס"ע אלחאן אל חדשני גן עבור '
2018/08/287 

 הצבעה על ההצעה:
 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –  עומיר –אחמד   –ראיד  בעד:

 מוחמד בדראן.
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . מועאוויה ב"חט כדורסל מגרש קירוי ר"תב פתיחת אישור. 6

 כדורסל מגרש קירוי ר"תב פתיחת אישורמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 2276/2018' מס מענק הפיס מפעל ממון ₪ 296,000 ס"ע מועאוויה ב"חט

 הצבעה על ההצעה:
 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:

 מוחמד בדראן.
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 



 
 
 . 2017קיר תמוך ברטעה  276מס'  ר"תב הגדלת  . אישור7

קיר תמוך  276הגדלת תב"ר מס'  אישורמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 מקרן לעבודות פיתוח. ₪  120,000ע"ס  2017ברטעה 

 הצבעה על ההצעה:
 –אשרף –פוזי  –חפוד  מ  -מוסטפא  –ר מחאמיד  סמי –ומיר  ע –חמד א  –ראיד  בעד:

 מוחמד בדראן.
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
  . מועאוויה כבישים שיקום 277' מס ר"תב הגדלת אישור. 8

 כבישים שיקום 277' מס ר"תב הגדלת אישורמציע להצבעה  ראיד" ראש המועצה":
 מקרן לעבודות פיתוח. ₪ 105,000 ס"ע מועאוויה

 הצבעה על ההצעה:
 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:

 מוחמד בדראן.
 אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.ההצעה 

 
  סהלה אל עין כבישים שיקום 278' מס ר"תב הגדלת אישור. 9

 כבישים שיקום 278' מס ר"תב הגדלת אישורמציע להצבעה  ראיד" ראש המועצה":
 מקרן לעבודות פיתוח.  ₪ 100,000 ס"ע סהלה אל עין

 הצבעה על ההצעה:
 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –מחאמיד  סמיר  –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:

 מוחמד בדראן.
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
   ברטעה כבישים שיקום 296' מס ר"תב הגדלת אישור. 10

 כבישים שיקום 296' מס ר"תב הגדלת אישור" מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה
 מקרן לעבודות פיתוח. ₪ 109,000 ס"ע ברטעה
 על ההצעה: הצבעה

 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:
 מוחמד בדראן.

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 .2018- סהלה אל עין תומך קיר 297' מס ר"תב הגדלת אישור. 11
 עין תומך קיר 297' מס ר"תב הגדלת אישורראיד " ראש המועצה" מציע להצבעה 

 מקרן לעבודות פיתוח. ₪ 178,500 ס"ע סהלה אל
 הצבעה על ההצעה:

 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:
 מוחמד בדראן.

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 
 
 
 



 
 

 .1כביש  שיקום כבישים מועאוויה 299'מס ר"תב הגדלת אישור. 12
שיקום כבישים  299' מס ר"תב הגדלת אישורראיד " ראש המועצה" מציע להצבעה 

 מקרן לעבודות פיתוח.₪  75,000ע"ס  1מועאוויה כביש 
 הצבעה על ההצעה:

 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:
 מוחמד בדראן.

 חברי המועצהההצעה אושרה פה אחד ע"י 
 

 .2שיקום כבישים מועאוויה כביש  300' מס ר"תב הגדלת אישור. 13
שיקום כבישים  300' מס ר"תב הגדלת אישורראיד " ראש המועצה" מציע להצבעה 

 מקרן לעבודות פיתוח. ₪  105,000ע"ס  2מועאוויה כביש 
 הצבעה על ההצעה:

 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:
 מוחמד בדראן.

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 .2017 –שיקם כבישים עין אל סהלה  275' מס ר"תב הגדלת אישור. 14
שיקום כבישים  275'מס ר"תב הגדלת אישורראיד " ראש המועצה" מציע להצבעה 

 פיתוח.מקרן לעבודות ₪  88,000ע"ס  2017-עין אל סהלה 
 הצבעה על ההצעה:

 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:
 מוחמד בדראן.

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 בית עלמין עין אל סהלה 310. אישור הגדלת תב"ר מס'   15
בית עלימן עין   310מציע להצעה אישור הגדלת תב"ר מס'   ראיד" ראש המועצה":

 מקרן לעבודות פיתוח.₪  30,000אל סהלה ע"ס 
 

 הצבעה על ההצעה:
 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:

 מוחמד בדראן.
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 .עולית. מ.ר הגביה חברת עם ההסכם הארכת . אישור16

 הגביה חברת עם ההסכם הארכת אישורמציע להצבעה   ראש המועצה":ראיד " 
 . לתקופת נוספת של שלושה חודשים עולית. מ.ר

 הצבעה על ההצעה:
 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:

 מוחמד בדראן.
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 
 
 



 
 

 310'מס ר"תב סהלה אל עין עלמין בבית עבודות המועצה ראש המלצת אישור. 17
 עבודותעבור  המועצה ראש המלצת אישורמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 310 'מס ר"תב סהלה אל עין עלמין בבית
 הצבעה על ההצעה:

 –אשרף –פוזי  –מחפוד    -מוסטפא  –סמיר מחאמיד   –עומיר   –אחמד   –ראיד  בעד:
 מוחמד בדראן.

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 . שונות:81
להעניק מסגרת מיזם מלגות הפיס בהשנה מתכננים  ראש המועצה": ראיד " 

לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי במוסד המוכר ע"י המל"ג או לימודי תעודת 
מחצית מהסכום לכל מלגה, כאשר ₪  10,000הוראה המוכרת ע"י המל"ג, בסך של 

גד כנ ע"י מפעל הפיס₪(  5,000מוענקת ע"י הרשות ומחציתו השנייה )₪(  5,000)
 .שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמית 100מה לקהילה בהיקף של תרו

ובית עלמין מועאוויה, אני פונה  בקרוב מפרסמים מכרז לשיפוץ בית עלמין ברטעה 
לבדוק מהו הצורך בבית העלימן במעאוויה בכדי להכין כתב  לחברים במעאוויה

 ולפרסם המכרז. כמויות בצרכים
הכביש שעובר ע"י הוואדי מצד הצפוני, שקע ויש קושי לעבור בו  סמיר מחאמיד:

 מבקשים שהכביש הזה יטופל בו בהקדם האפשרי.
בעניינן הכבישים אני מבקש מכל חברי בישוב שלהם להכין  ראיד "ראש המועצה":

של כל  העדיפויותמהו הצורך של כל ישוב מבחינת תשתיות ולהכין אותם לפי סדר 
ישוב וישוב, כי אנחנו מתכננים לקבל הלוואת פיתוח בכדי שלקם את התשתיות 
ת בישובים, כי תקציב הפיתוח שמקבלים ממשרד הפנים לא מספיק בכדי לשפר א

 התשתיות בישובים.
 

 
 08:20ננעלה הישיבה בשעה 
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