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 פרוטוקול :

 18:20הישיבה נפתחה בשעה : 
 

 : 1/2018אישור פרוטוקול מליאה  .1
 אושר. – 1/2018פרוטוקול מליאה 

 
 כ' גן עין אל סהלה:2. אישור פתיחת תב"ר הצטיידות 2

₪ 52,000מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  המועצה":ראיד " ראש 
 .    201733086כ' גן  עין אל סהלה, מימון משרד החינוך התחייבות מס'  2הצטיידות 

 
 הצבעה על ההצעה:

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

 
 כ' גן בברטעה: 2יחת תב"ר בניית . אישור פת3

בנוי  ₪  1,503,838מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
, מימון משרד החינוך התחייבות מס'  4חלקה  20372כיתות גני ילדים ברטעה גוש  2

2017/01/194    . 
 

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

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 . אישור פתיחת תב"ר מגרש כדורגל מועאוויה:4

₪   4,247,100מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
ש"ח  מימון המועצה להסדר ההימורים 3,397,680, הקמת מגרש כדורגל מועאוויה

  ₪ . 849,420, השתתפות הרשות ABB-2017-0015בספורט מס' הקצאה 
 הצבעה על ההצעה:

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

 
 . אישור פתיחת תב"ר שדרוג תאורת מגרש משולב בי"ס יסודי ברטעה:5

שדרוג ₪   210,438מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
ש"ח מימון המועצה 200,000 , 18חלקה  20372תאורה במגרש משולב בברטעה גוש 

, השתתפות הרשות HCC-2017-0001להסדר ההימורים בספורט מס' הקצאה 
10,438 . ₪ 

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

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 . אישור פתיחת תב"ר אולם ספורט ברטעה:6

₪   6,857,000מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
ש"ח מימון המועצה להסדר  5,192,080,  4חלקה  20372אולם ספורט בברטעה גוש 



 
 

 
 
 

 מפעל הפיס, השתתפות -0058AAA-2017 ההימורים בספורט מס' הקצאה
1,664,920   ₪ 

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

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 . אישור פתיחת תב"ר שדרוג ותחזוקה אמצעים דיגיטלים:7

שדרוג ₪ 265,200מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
 238,680המשרד לשוויון חברתי ע"ס  מימוןותחזוקה אמצעים דיגיטליים, 

  ₪ 26,520וממקורות עצמיים ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

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

 
 :2018 -. אישור פתיחת תב"ר פעילות בנושאי בטיחות בדרכים8

פעולות ₪ 26,000מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מס' התחייבות  2018 -לבטיחות בדרכים 

1001090356. 
 הצבעה על ההצעה:

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

 
 
 תוכנית אתגרים: 264. אישור הגדלת תב"ר מס' 9

תוכנית  264מציע להצבעה אישור הגדלת תב"ר מס'  ראיד " ראש המועצה":
סה"כ  1001029192מימון משרד החינוך מס' הבקשה ₪   728,347אתגרים ע"ס 

 ₪  1,458,278 ר לאחר ההגדלההתב"
 
 

 : 922אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית במסגרת תוכנית  .10
₪ 500,000מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":

מס'  משרד הפניםמימון  922התייעלות אנרגטית במסגרת החלטת ממשלה מס' 
 .1000868624התחייבות 

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

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

. אישור פתיחת תב"ר בניין משרדים ומסחר בסמוך לבניין המועצה במסגרת 11
922: 

בניין ₪  4,050,000מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
 922לב בסמוך לבניין המועצה במסגרת החלטת ממשלה מס' משרדים ןמסחר משו

 .1000868624מימון משרד הפנים מס' התחייבות 
 הצבעה על ההצעה:

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



 
 

 
 
 

 
 :922 אישור פתיחת תב"ר ייעוץ במסגרת תוכנית .12

ייעוץ ₪ 52,000מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד הפנים מס' התחייבות  922לתוכנית במסגרת החלטת ממשלה מס' 

1000868624. 
 הצבעה על ההצעה:

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

 
 :922. אישור פתיחת תב"ר מיפוי מספור ושילוט במסגרת תוכנית 13

מיםוי ₪ 300,000מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד הפנים מס'  922במסגרת החלטת ממשלה מס' מספור ושילוט 

 .1000868624התחייבות 
 הצבעה על ההצעה:

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

 
 :922במסגרת תוכנית GIS. אישור פתיחת תב"ר מערכת 14

מערכת ₪ 300,000מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
GIS  'מימון משרד הפנים מס' התחייבות  922במסגרת החלטת ממשלה מס

1000868624. 
 הצבעה על ההצעה:

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

 
 מקורה: משולב . אישור פתיחת תב"ר מגרש ספורט15

₪   2,000,000מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד השיכון  53חלקה  20372מגרש ספורט משולב מקורה בברטעה גוש 

 1699578/2017הזמנה מס' 
 הצבעה על ההצעה:

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

 
 :2020-2019.אישור הקדמת מענק מפעל הפיס לשנת 61

 תמציע להצבעה אישור הקדמת מענק מפעל הפיס לשנ ראיד " ראש המועצה":
 רה, גן ציבורי.ומגרש כדורגל, מגרש מק, 2019/2020

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

 ע"י חברי המועצה.ההצעה אושרה פה אחד 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 :. אישור הארכת ההתקשרות עם חברת מגידו בע"מ71

מציע להצבעה אישור הארכת ההתקשרות עם חברת מגידו  ראיד " ראש המועצה":
 בע"מ לשלושה חודשים.

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

 אחד ע"י חברי המועצה.ההצעה אושרה פה 
 
 :. אישור מתחמים איחוד וחלוקה, ברטעה, מועאוויה, עין אל סהלה81

מציע להצבעה אישור מתחמים איחוד וחלוקה בשלושת  ראיד " ראש המועצה":
 הישובים, ברטעה, מועאוויה, עין אל סהלה.

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

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 :כ' גני ילדים בברטעה 4. אישור התקשרות עם הקבלן אחמד סעיד לביצוע 91

, לא כ' גני ילדים בברטעה 4המועצה פרסמה מכרז לבניית  ראיד " ראש המועצה":
ניגשו מצעים למכרז, המועצה פרסמה המכרז פעם שניה, ניגש למכרז מציע אחד 

 תוספת מעל האומדן. 35%שבקש 
מציע אחד, וועדת  בפתיחת תיבת המכרזים הייה":   סרור "יו"ר וועדת המכרזים

המכרזים המליצה להעביר את החומר ליועמ"ש ולתת חוות דעתו בעניין, אחרי 
לנהל משא ומתן עם הקבלן ללא עריכת מכרז בכפוף  העיון בחוות דעת היועמ"ש נתן

 לאישור רוב חברי המועצה .
עם המציע,  משא ומתןניהול המציע היחיד עומד בתנאי המכרז, אחרי : יועמ"ש 

 הפחית בהצעתו כך המועצה תעמוד בתשלום, ניתן לאשר ההתקשרות אתו. והמציע
": מציע להצבעה אישור ההתקשרות עם אינג' אחמד סעיד ראיד " ראש המועצה

פושלי לפי תכניות וכתב כמויות מעודכן ע"ס , כ' גני ילדים בברטעה 4לביצוע 
 כולל מע"מ .₪  3,600,000

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

 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 18:40ננעלה הישיבה בשעה  

 בכבוד רב,
 

                                                                          
 

 


