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8/2/2022 
 2/2022תמצית ישיבה מן המניין מס' 

 8/2/2022שהתקיימה ביום 
 משתתפים :

 ה יו"ר מועצ –ראיד כבהא 
 חבר מועצה –אחמד אגבאריה 

 חבר מועצה  -מוגירה כבהא 
 חבר מועצה –עאדל מחאמיד 
 חבר מועצה –נאיל אגבאריה 

 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 
 חבר מועצה –מוחמד עלי מחאמיד 

 חבר מועצה –חאתם כבהא 
 חבר מועצה –מחמוד כבהא 
 חבר מועצה –מוחמד כבהא 
 חבר מועצה –עומיר כבהא 

 
 חסירים:

 חבר מועצה –מוחמד כבהא 
 חבר מועצה -כאלד כבהא

 
 משתתפים נוספים:

 קיסר כבהא, מזכיר המועצה
 ראיד ח'ליפה, גזבר המועצה

 עו"ד מוחמד מחאמיד , יועמ"ש המועצה
 

 סדר היום : 
 1/2022אישור פרוטוקול ישיבת  .1
 2021רכת חפ"ק רכשת עאישור פתיחת תב"ר עבור  .2
פעילות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך אישור פתיחת תב"ר  .3

2020/2022 
  .עין אל סהלה הנגשת כתה לליקוי שמיעה ביה"ס יסודיאישור פתיחת תב"ר  .4
 אישור הארכת ההתקשרות עם מתכננת האסטרטגית. .5
ת בסמ"ה כיזם לתוכנית מפורטת עין אל סהלה אישור הצטרפות מועצה מקומי .6

 3540763342מס' תכנית 
 פרוטוקול:

  18:21נפתחה הישבה בשעה 

 : 2021/7. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין 1

 מאושר.
 
 :2021 ישור פתיחת תב"ר עבור רכשת ערכת חפ"קא .2

רכשת ערכת יחת תב"ר עבור הנגשה אישור פת מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 מימון משרד הפנים. 1001476219ש"ח מספר בקשה  50,000ע"ס  2021חפ"ק 

 הצבעה על ההצעה:
   –וגירה כבהא מ –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:

  מחמוד כבהא –עומיר כבהא  -כבהא חאתם  –אחמד אגבאריה  –עאדל מחאמיד 
 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 :2020/2022.אישור פתיחת תב"ר פעילות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך 3

פתיחת תב"ר פעילות לקידום חינוך בנושא מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":
משרד להגנת סביבה  השתתפות₪   103,749  ע"ס 2020/2022סביבה במערכת החינוך 

 .₪  10,375, השתתפות הרשות המקומית 1001339264מספר הבקשה ₪  93,374
 הצבעה על ההצעה:

   –וגירה כבהא מ –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:
 הא מחמוד כב –ומיר כבהא ע -חאתם כבהא  –אחמד אגבאריה  –עאדל מחאמיד 

 
 פה אחד ע"י חברי המועצה ההצעה אושרה

 
 הנגשת כתה לליקוי שמיעה ביה"ס יסודי עין אל סהלה:אישור פתיחת תב"ר  .4

שמיעה  הנגשת כתה לליקויפתיחת תב"ר מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד  2022/24/032התחייבות מס' ₪  30,000ביה"ס יסודי עין אל סהלה ע"ס 

 החינוך
 צעה:הצבעה על הה

   –וגירה כבהא מ –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:
 הא מחמוד כב –ומיר כבהא ע -חאתם כבהא  –אחמד אגבאריה  –עאדל מחאמיד 

 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 :הארכת ההתקשרות עם המתכננת האסטרטגיתאישור  .5

ובהמשך להתחייבות מיום  922אם להחלטת הממשלה בהת ראיד " ראש המועצה":
וועדת התמיכות במינהל התכנון החליטה להאריך את השיפוי התקציבי לשנה  9/12/2018

נוספת עבור העסקת מתכנן אסטרטגי לתכנון ובניה, כפי שידוע לכם המועצה קלטה 
מתכננת אסטרטגית והיא מועסקת במועצה ע"פ חוזה, והמועצה מרוצה מתפקודה 

להאריך את ההתקשרות אייתה עד תום תקופת מציע בתפקיד כמתכננת אסטרטגית 
 31/12/2022ההתחייבות 

 הצבעה על ההצעה:
   –וגירה כבהא מ –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:

 הא מחמוד כב –ומיר כבהא ע -חאתם כבהא  –אחמד אגבאריה  –עאדל מחאמיד 
 

 אושרה פה אחד ע"י חברי המועצהההצעה 
 

הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם לתוכנית מפורטת עין אל סהלה מס'  .אישור6
 :3540763342תכנית 

הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":
 3540763342לתוכנית מפורטת עין אל סהלה מס' תכנית 

 הצבעה על ההצעה:
   –וגירה כבהא מ –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  :בעד

 הא מחמוד כב –ומיר כבהא ע -חאתם כבהא  –אחמד אגבאריה  –עאדל מחאמיד 
 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 18:35ננעלה הישיבה בשעה 

 
 בכבוד רב,

 יסר כבהאק                                                                                        ראיד כבהא
 זכיר המועצהמ              ראש המועצה                                                                     

 

 


