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תמצית ישיבה מן המניין מס' 314231
44.3.4231

משתתפים :
ראיד כבהא – יו"ר מועצה
סרור מחאמיד – חבר מועצה
זכריה מחאמיד – חבר מועצה
סאמי כבהא – חבר מועצה
מחמוד כיואן – חבר מועצה
אימן כבהא -חבר מועצה
אימן קבהא – חבר מועצה
מוסטפה מחאמיד – חבר מועצה
חסירים:
מוחמד קבהא – חבר מועצה
כאלד כבהא  -חבר מועצה
משתתפים נוספים:
קיסר כבהא – מזכיר המועצה
מוחמד מעלואני – יועמ"ש
על סדר היום
.1אישור פרוטוקול מליאה .9/2017
 .2אישור הגדלת תב"ר  269מגרש סינטטי ברטעה
 .3אישור עריכת תוכנית מפורטת צפון מועאוויה.
 .4אישור תכנית איחוד וחלוקה והרחבה מועאוויה תכנית מס' 3540556365
 .5אישור תכנית איחוד וחלוקה מועאוויה תכנית מס' 3540624825
 .6אישור תכנית איחוד וחלוקה בקטעה תכנית מס' 3540623231
 .7אישור היקף העבודות בפסי האטה תב"ר 272
 .8רבען  3לשנת 2017
פרוטוקול :
הישיבה נפתחה בשעה 18:15 :
 .2אישור פרוטוקול מליאה :711.29
פרוטוקול מליאה  – 9/2017אושר.

رائد " رئٌس المجلس" :رئٌس وموظفً واعضاء المجلس المحلً بسمه بقلوب ملٌئة باالٌمان باهلل عز
وجل وراضٌة بقضائه وقدره نتقدم باحر التعازي واصدق المواساة لألخ خالد جمال كبها " ابو عمر"
وذلك لوفاة المغفور له بأذن هللا عمر خالد سائلٌن المولى عز وجل ان ٌتغمد الفقٌد بواسع الرحمه وأن
ٌلهم اهله وذوٌه الصبر والسلوان وانا هلل وانا الٌه راجعون.

עדכונים :ביום  6.2.2018מארחים מנכ"ל משרד החינוך בשעה  15:00במועדון
הקשיש בברטעה.
תקציב  :1.22אושר "י המחוז במשרד הפנים.
תקציב פיתוח :יש קבלן זוכה אם יש לכם הערות.
עין סהלה :תוכנית מפורטת עין סהלה מוכנה תוך חודש יפורסם התכנון שכולל
בתוכו בית קברות ומגרשי בנייה לשווק.
מרחב תכנון :מחר תתקיים ישיבה בירושלים בעניין מרחב תכנון הצד הצפוני
במועאוויה להעברתו למרחב תכנון עירון.
 .1אישור הגדלת תב"ר  167מגרש סינטטי ברטעה:
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור הגדלת תב"ר  269מגרש סינטטי
ברטעה ע"ס  ₪ 310000מקרן הרשות סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה ₪ 60.,...
הצבעה על ההצעה:
בעד :ראיד – מחמוד כיאון  -זכריה – סרור – סאמי -מוסטפה – אימן אמין –
אימן
 .3אישור עריכת תוכנית מפורטת צפון מועאוויה:
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור עריכת תוכנית מפורטת צפון
מועאוויה לגושים וחלקות כלהלן:
מספר גוש

חלק 1כל הגוש

מספרי חלקות
בשלמותן

מספרי חלקות בשלמותן

20327

חלק

7-11013

6012

20329

חלק

26029-37

25038-39

20331

חלק

109-11013017-18025-602830

20332

חלק

103-40709036-37

20351

חלק

20352

חלק

20-21

203427

חלק

1-2040608010033035-36

3

206

הצבעה על ההצעה:
בעד :ראיד – מחמוד כיאון  -זכריה – סרור – סאמי -מוסטפה – אימן אמין –
אימן קבהא
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 .0אישור הצטרפות מועצה מקומית כיזם לתכנית איחוד וחלוקה והרחבה מועאוויה
תכנית מס' :330.336363
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה
כיזם לתכנית איחוד וחלוקה והרחבה מתחמים  10506במעאוויה תכנית מס'
3540556365
הצבעה על ההצעה:
בעד :ראיד – מחמוד כיאון  -זכריה – סרור – סאמי -מוסטפה – אימן אמין –
אימן
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 .3אישור הצטרפות מועצה מקומית כיזם לתכנית איחוד וחלוקה מועאוויה תכנית
מס' :330.610213
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה
כיזם לתכנית איחוד וחלוקה מתחמים  20304במעאוויה תכנית מס' 3540624825
הצבעה על ההצעה:
בעד :ראיד – מחמוד כיאון  -זכריה – סרור – סאמי -מוסטפה – אימן אמין –
אימן
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 .6אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם לתכנית איחוד וחלוקה והרחבה
צפון ברטעה תכנית מס' :330.613132
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה
כיזם לתכנית איחוד וחלוקה והרחבה מתחם  4צפון ברטעה תכנית מס' 3540623231
הצבעה על ההצעה:
בעד :ראיד – מחמוד כיאון  -זכריה – סרור – סאמי -מוסטפה – אימן אמין –
אימן
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 .9אישור היקף העבודות בפסי האטה תב"ר
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור הגדלת היקף העבודות בפסי האטה
תב"ר  272לאחר תחילת העבודות בפסי ההאטה ונתגלה כי ישנו צורך דחוף והכרחי
לתוספת ניכרת במספר פסי האטה לאור קיומם של רחובות מרובים ופנימיים
הצמודים ממש לבתי מגורים ואשר השארתם ללא פסי האטה סיכנה באופן ברור
את הולכי הרגל ובמיוחד ילדים יצאו מהבתים הישר אל הכביש 0וזאת מול נהיגה
פזיזה ופרוע של נהגים צעירים גם באותם כבישים.
הצבעה על ההצעה:
בעד :ראיד – מחמוד כיאון  -זכריה – סרור – סאמי -מוסטפה – אימן אמין –
אימן קבהא
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 .2רבעון  3לשנת :1.29
קיסר :מציג את הדו"ח הרבעוני לרבעון מס'  3לשנת  .2017בדו"ח מוצג עודף 187
אלף ₪
מאשרים את הדו"ח הרבעוני מס'  3לשנת 2017
החלטה:

ננעלה הישיבה בשעה 18:45
בכבוד רב0

