
 
 

 
 
 

91.2.9.32 

 814237ישיבה מן המניין מס' 

 45.2.4237 שהתקיימה ביום
 

 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סרור מחאמיד 
 חבר מועצה –זכריה מחאמיד 

 חבר מועצה -אימן כבהא
 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 

 חבר מועצה –סאמי  כבהא 
 חבר מועצה –אימן קבהא 

 
 חסירים:

 חבר מועצה –קבהא מוחמד 
 חבר מועצה –כאלד כבהא 

 חבר מועצה –מחמוד כיואן 
 

 משתתפים נוספים:
 מזכיר המועצה –קיסר כבהא 

 יועמ"ש –עו"ד מוחמד מעלואני 
 

 על סדר היום 
 .6/2018אישור פרוטוקול מליאה  .1
 הלוואת פיתוח מבנק דקסיה.. אישור 2
 לתוניות איחוד וחלוקה בעין אל סהלה. אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם 3
 . אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה לרשת " העיר הבריאה".4
 . אישור תב"רים.5
 . שאלתות6
 .. עדכונים לוועדת בחירות7

 
 פרוטוקול :

 81:15הישיבה נפתחה בשעה : 
 : 819.32אישור פרוטוקול מליאה . 3

 אושר. – 6/2018פרוטוקול מליאה 
שנים ריבית צמודה  .3לתקופת ₪  ...,.00אישור הלוואת פיתוח מבנק דקסיה ע"ס . 9

 לשנה: 3%או ריבית פריים  9.01%למדד המחירים לצרכן של עד 
 750,000מציע להצבעה אישור הלוואת פיתוח מבנק דקסיה ע"ס  ראיד " ראש המועצה":

או ריבית פריים  2.73%שנים ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן של עד  10לתקופת ₪ 
 לשנה. 1%

 
 הצבעה על ההצעה:

 מוסטפה.–סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 



 
 

 
 
 

 
. אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם לתוכנית איחוד וחלוקה בעין אל סהלה 1

 :105.8010.2תכנית מס' 
אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם להצבעה  מציע  ראיד " ראש המועצה":

 3540673509לתוכנית איחוד וחלוקה בעין אל סהלה תכנית מס' 
 

 הצבעה על ההצעה:
 מוסטפה.–סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 

. אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם לתוכנית איחוד וחלוקה בעין אל סהלה 1
 :105.801030תכנית מס' 

אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם להצבעה  מציע  ראיד " ראש המועצה":
 3540673517לתוכנית איחוד וחלוקה בעין אל סהלה תכנית מס' 

 
 הצבעה על ההצעה:

 מוסטפה.–סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה לרשת " העיר הבריאה":. 4

אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה לרשת " להצבעה  מציע  ראיד " ראש המועצה":
 העיר הבריאה":

 
 על ההצעה:הצבעה 

 מוסטפה.–סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 
מימון משרד ₪  ...,...,3אישור פתיחת תב"ר כביש גישה לשכונה חדשה ע"ס . 0

 :299השיכון בהתאם להחלטת ממשלה 
מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר כביש גישה לשכונה חדשה  ראיד " ראש המועצה":

 922מימון משרד השיכון בהתאם להחלטת ממשלה ₪  1,000,000ע"ס 
 

 הצבעה על ההצעה:
 מוסטפה.–סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 

השתתפות ₪  .359,35ע"ס  9.32סימון כבישים והתקני בטיחות  אישור פתיחת תב"ר. 0
 ₪ : 390,298משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 

מציע להצבעה  אישור פתיחת תב"ר סימון כבישים והתקני  ראיד " ראש המועצה":
 ₪  127,926השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ₪  142,140ע"ס  2018בטיחות 

 
 הצבעה על ההצעה:

 מוסטפה.–סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 



 
 

 
 
 

השתתפות ₪  ...,50אישור פתיחת תב"ר עבור פעילות חינוך בנושא סביבה ע"ס . 0
 :₪  ..0,.5ע"ס משרד להגנת הסביבה 

אישור פתיחת תב"ר עבור פעילות חינוך בנושא מציע להצבעה   ראיד " ראש המועצה":
 45,0סביבה ע"ס 

 .1001042804מימון משרד להגנת הסביבה מספר הבקשה ₪  00
 

 הצבעה על ההצעה:
 מוסטפה.–סאמי כבהא   -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 

₪  092,150ע"ס  9.32אישור פתיחת תב"ר תוכנית אתגרים לשנת אישור פתיחת תב"ר . 0
 :מימון משרד החינוך

אישור פתיחת תב"ר תוכנית אתגרים לשנת מציע להצבעה   ראיד " ראש המועצה":
 .מימון משרד החינוך₪  728,347ע"ס  2018

 
 הצבעה על ההצעה:

 מוסטפה.–כבהא  סאמי  -אימן קבהא –אימן כבהא  –סרור  –זכריה –ראיד  בעד:
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 :תשאילתו. 8

ابو وسيم للتذكير ماذا بالنسبة للملعب,  الخارطة الشمالية,  المكتبة العامة, الملعب, الروضات  سرور:
 ., تظليل الملعب في معاويةالثالث
بالنسبة للخارطة الشمالية, باأليام القريبة هنالك جلسة اولية لعرض التخطيط في اللجنة اللوائية,  رائد:

 جلسة قبل ايداع الخارطة, موعد الجلسة بعد االعياد يتم تحديدها.
متابعين  اتجاهين لوجود حل للملعب, مع دائرة اراضي اسرائيل من الجهة الغربية, والملعب  الملعب:

ؤولين لالطالع على الملعب من قرب القديم, هنالك صولت وجوالت بهذا الشان, ستكون زيارة للمس
 وكيف يمكن التقدم به للتنفيذ.

 ين السهلة.لميزانية لمكتبة في معاوية وع: تم تقديم طلب المكتبة العامة
 تم تقديم طلب لميزانية. تظليل ملعب المدرسة الشاملة:

تم التصديق على طلب ثالثة روضات بمعاوية وننتظر بعد االعياد للميزانية من وزارة  الروضات:
 المعارف.

 وزارة االسكان تعمل على تخطيط وحدات سكن التخطيط في المراحل النهائية. عين السهلة:
 
 הבחירות:. עדכונים לוועדת 0
קלפיות,  3, בחט"ב קלפיות 7קלפיות בברטעה סה"כ הקלפיות בברטעה  3. פיצול 1

.קלפיות 4ובי"ס היסודי   
קלפיות 4במקיף מועאוויה תהיינה . 2  
.קלפיות 2. בבי"ס יסודי עין אל סהלה תהיינה 3  
חוזר המפקחת הארצית על הבחירות בנושא המימון.רצ"ב  . 4  
חוזר המפקחת על הבחירות בנושא הגשת רשימות מועמדים והצעות רצ"ב . 5

 ה שהאותיות של"מועמד. חשוב מאוד שיבינו משמעויות )למשל: סיעה אלבסמ
תצטרך לפנות של ב"כ מפלגת " כולנו" כדי לקבל אישור להשתמש באות כ' ולמפלגת 

שנה הבית היהודי כדי לקבל אישור מב"כ המפלגה להשתמש באות ט', אלא אם ת
 האותיות שלה.

 



 
 

 
 
 

 
  
לפני הצהריים.  11:00 – 9:00בין השעות  26.9.2018. הגשת הרשימות ביום ד' 6

 הצהרים. יאחר 21:00 – 15:00בין השעות  27.9.2018ביום ה' 

לחוק  75. החלטת כב' השופט מלצר מהיום, לפיה איסור התעמולה הקבוע בסעיף 7
אלא אם יצא  -הבחירות חל גם על רשות מקומית אחרת בה העובד לא מועסק

לחופשה ללא תשלום מעת שהחל ליטול חלק בתעמולת בחירות או במועד שהגיש 
 .מבניהםולפי המוקדם  –את מועמדתו 

מלצר הורה כי תיתן לעובדי הרשויות המקומיות כאמור  על פי ההחלטה, כב' השופט
עד האחרון להגשת לחוק האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום על למו 75בסעיף 

רשימת המועמדים. אנא העבר ההודעה לכל עובד ציבור שידוע לכם שבכוונתו 
 להגיש מועמדות .

 7:30. מס' המצביעים בבסמ"ה 8

 
 
 

 בכבוד רב,
 

                                                                         

 


