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 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 
 חבר מועצה -אימן כבהא

 חבר מועצה –סרור מחאמיד 
 חבר מועצה -כאלד כבהא  

 חבר מועצה – מוסטפה מחאמיד
 חבר מועצה –זכריה מחאמיד 

 חבר מועצה –מחמוד כיואן 
 

 חסירים:
 חבר מועצה –ג'מאל קבהא 

 חבר מועצה –מוחמד קבהא 
 חבר מועצה –סאמי  כבהא 

 
 משתתפים נוספים :

 מזכיר מועצה  –קיסר כבהא 
 יועמ"ש מועצה –עו"ד מוחמד מעלואני 

 
 על סדר היום 
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 אישור פתיחת תב"ר עיצוב חזות מוסדות חינוך:.  2   

: מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר עיצוב חזות מוסדות חינוך  ראיד " ראש המועצה" 
השתתפות משרד החינוך התחייבות  ₪450,000,  500,000ע"ס  318089ברטעה סמל מוסד 

 ₪ .  50,0000, השתתפות הרשות המקומית  2016/14/006מס' 
 ההצעה:הצבעה על 

 זכריה  –מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 

 . אישור פתיחת תב"ר תכנית אתגרים לקידום החינוך הבלתי פורמאלי:3
מציע להצבעה  אישור פתיחת תב"ר תכנית אתגרים קידום ראיד " ראש המועצה": 

 משרד החינוך. 2016/09/781התחייבות מס' ₪  515,865פורמאלי ע"ס החינוך הבלתי 
 הצבעה על ההצעה:

 זכריה  –מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 .  אישור פתיחת תב"ר ליווי תפעולי,שיקום מפגעים וקידום סביבתיים:4

מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר  עבור סיוע ליווי תפעולי,  ":ראיד " ראש המועצה
משרד  1-8086675התחייבות מס' ₪  1,500,000שיקום מפגעים וקידום סביבתיים, ע"ס 

פרוייקט ₪ ,  650,000הסרת מפגעים ע"ס ₪ .  150,000להגנת הסביבה.) ליווי תפעולי ע"ס 
 ₪(. 700,000סביבתי ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
 זכריה  –מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –איד : רבעד

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 . אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים בברטעה:5
מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים בברטעה ע"ס   ראיד" ראש המועצה":

 משרד הפנים. 1000874278מס' בקשת מימון ₪  400,000
 הצבעה על ההצעה:

 מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים במעאוויה :. 6

מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים מועאוויה ראיד " ראש המועצה": 
 משרד הפנים. 1000874276מס' בקשת מימון ₪  200,000ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
 מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 . אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים בעין אל סהלה:7
מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר שיקום כבישים בעין אל ראיד " ראש המועצה": 

 משרד הפנים. 1000874330מס' בקשת מימון ₪  200,000סהלה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:
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 זכריה  –מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 
 
 
 

 . אישור פתיחת תב"ר שדרוג תאורות רחובות ביישובי בסמ"ה:8
אישור פתיחת תב"ר שדרוג תאורות רחובות מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה": 

 . משרד הפנים.1000874332מס' בקשת מימון ₪  145,760ביישובי בסמ"ה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

 זכריה  –מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 
 ש מע' קשר נימית:. אישור פתיחת תב"ר איבזור מרה"פ ורכ9

מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר איבזור מרה"פ ורכש מע' ראיד " ראש המועצה": 
 משרד הפנים. 1000866885מס' בקשת מימון ₪  80,000קשר נימית ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
 זכריה  –מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד

 המועצה.ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי 
 

 . אישור פתיחת תב"ר הנגשת בניין המועצה:10
מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר הנגשת בניין המועצה ע"ס ראיד " ראש המועצה": 

 משרד הפנים. 1000885272מס' בקשת מימון ₪  223,470
 הצבעה על ההצעה:

 זכריה  –מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד
 אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.ההצעה 

 
 הקמת מחסן חירום: 135. אישור הגדלת תב"ר מס' 11

הקמת מחסן חירום  135מציע להצבעה אישור הגדלת תב"ר מס' ראיד " ראש המועצה": 
 200,000משרד הפנים התב"ר עם הגדלה יהייה  1000867178בקשת מימון ₪  50,000ע"ס 

. ₪ 
 הצבעה על ההצעה:

 זכריה  –מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . אישור מ"מ מהנדס:12

מציע להצבעה אישור ראיד כבהא יו"ר המועצה כי מ"מ מהנדס ראיד " ראש המועצה": 
 המועצה עם כל הסמכויות.

 הצבעה על ההצעה:
 זכריה  –מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 . אישור התחייבות על שיתוף עתידי במכרזי פסולת במסגרת תוכנית סביבה שווה:13
מציע להצבעה אישור ההתחייבות על שיתוף עתידי במכרזי ראיד " ראש המועצה": 

 , יאושרו קודם לפרסומם ע"י נציגי משרד להגנת הסביבה. הפסולת אשר ייכתבו
 הצבעה על ההצעה:

 זכריה  –מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד



 
 

4 
 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 
 
 
 

 
 :2008. אישור ואימוץ חוק אכיפת סביבתית סמכויות פקחים התשס"ח 14

 אחרי ששמעתם הסבר משמואל היועץ לליווי תכנית סביבה שווהראיד " ראש המועצה": 
מציע להצבעה אישור ואימוץ חוק הרשויות המקומיות אכיפת סביבתית סמכויות פקחים 

 2008התשס"ח 
 הצבעה על ההצעה:

 זכריה  –מחמוד   –כאלד   –סרור  –מוסטפה    –אימן   –: ראיד בעד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 

 
 19:00ננעלה הישיבה בשעה 

 
 בכבוד רב,

 

 

 


