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 2/2019מן המניין מס'  תמצית ישיבה

 5.2.2019שהתקיימה ביום 
 

 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –מוחמד כבהא 
 חבר מועצה –סמיר כבהא 
 חבר מועצה -מחפוז חטיב 
 חבר מועצה –עומיר כבהא 

 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 
 חבר מועצה –אחמד אגבאריה 

 חבר מועצה – סמיר מחאמיד
 חבר מועצה –אשרף מחאמיד 

 חבר מועצה –פוזי מחאמיד 
 חבר מועצה –מוחמד בדראן 

 חסירים:
 חבר מועצה -כאלד כבהא

 משתתפים נוספים:
 מזכיר המועצה –קיסר כבהא 

 יועמ"ש –עו"ד מוחמד מעלואני 
 גזבר המועצה –ראיד ח'ליפה 

 
 על סדר היום 

 1/2019. אישור פרוטוקל 1
 גני ילדים ברטעה 271. אישור הגדלת תב"ר 2
 . אישור מועמדים לחברות בוועדה המחוזית.3
 .. אישור נציגי מועצה ברשות הניקוז4
 .התייעלות אנרגטית 288. אישור הגדלת תב"ר מס' 5
 

 פרוטוקול:
 18:15נפתחה הישבה בשעה 

 : 1/2019אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין    . 1
 מאושר

 
 גני ילדים ברטעה: 271. אישור הגדלת תב"ר 2

גני ילדים  271הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה אישור  ":ראיד " ראש המועצה
חינוך סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה מימון משרד ה₪  1,132,433ברטעה ע"ס 

4,140,109  ₪ 
 הצבעה על ההצעה:

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

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.



 
 
 ת בוועדה מחוזית:ברו. אישור מועמדים לח3

מציע להצבעה אישור רשימת מומלצים לחברות בוועדה ראיד  " ראש המועצה": 
 לתכנון ובניה מחוז חיפה:  המחוזית

מר ממליצה על נציגה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה  מ.מ. בסמ"ה
וגם כן ממליצה בפני הוועדה כמועמדים בוועדה המחוזית הנציגים אחמד אגבאריה, 

 הבאים:
 מר זכי אגבאריה, נציג עירית א.א.פחם

 מר פראס בדחי, יו"ר מועצה מקומית כפר קרע
 , יו"ר עירית קרית ביאליק דוקורסקימר אלי  

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

 מוחמד בדראן. –מוחמד כבהא  –אשרף  –פוזי  –
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . אישור נציג המועצה ברשות הניקוז:4

מחאמיד כנציג המועצה ד"ר גאזי מציע להצבעה אישור ראיד  " ראש המועצה": 
 ברשות ניקוז שרון, ורשות ניקוז כרמל.

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

 מוחמד בדראן. –מוחמד כבהא  –אשרף  –פוזי  –
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 
 התייעלות אנרגטית: 288מס'  . אישור הגדלת תב"ר5

התייעלות אנרגטית  288הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה ראיד  " ראש המועצה": 
 001001161923מימון משרד הכלכלה והתעשייה מס' התחייבות ₪  311,135ע"ס 

 ₪  811,135סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה 
 הצבעה על ההצעה:

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

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 
 18:50ננעלה הישיבה בשעה 

 בכבוד רב,
 

                                                                                         
 


