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 514233ישיבה  מן המניין מס' 

 41.5.4233שהתקיימה ביום 

 
 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סרור מחאמיד 
 חבר מועצה –זכריה מחאמיד 

 חבר מועצה –מוחמד קבהא 
 מועצהחבר  -אימן כבהא

 חבר מועצה -כאלד כבהא  
 חבר מועצה –מחמוד כיואן 

 
 חסירים:

 חבר מועצה –אימן קבהא 
 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 

 חבר מועצה –סאמי  כבהא 
 

 משתתפים נוספים :
 מזכיר מועצה  –קיסר כבהא 

 יועמ"ש מועצה –עו"ד מוחמד מעלואני 
 

 על סדר היום 

 2/2017.אישור פרוטוקול מליאה 1
 . אישור פתיחת תב"ר בטיחות בדרכים.2
 . אישור פתיחת תב"ר פרוייקט תוכנית אתגרים.3
 . אישור פתיחת תב"ר בניית מתנ"ס שלב ב'.4
 .2017 -. אישור חוק עזר לבסמ"ה )רוכלים"(, התשע"ז 5
 .2016לשנת  4. דיון בדו"ח רבעון 6
 

 פרוטוקול :

 18:20הישיבה נפתחה בשעה : 
 : 2/2017יאה אישור פרוטוקול מל .1

 אושר. – 2/2017פרוטוקול מליאה 

رائد: نشكركم على مجهودكم ودعمكم للفعالٌات التً تقام فً بسمه للنساء والرجال 
 المسنٌن والشباب والصباٌا وذوي الحاجات الخاصة ان شاء هللا سٌكون اكثر فعالٌات.

 . אישור פתיחת תב"ר בטיחות בדרכים:2
מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר בטיחות בדרכים לשנת  ראיד " ראש המועצה": 

מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מס' התחייבות ₪   27,000ע"ס  2017
1000930947. 

 הצבעה על ההצעה:



 
 

 
 
 

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

 תב"ר פרוייקט תכנית אתגרים:.  אישור פתיחת 3
מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר פרוייקט תכנית  ראיד " ראש המועצה":

ש"ח השתתפות משרד החינוך  72,993השתתפות הרשות ₪  802,924אתגרים ע"ס 
 .1000873790מס' בקשה ₪  729,931

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

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 .  אישור פתיחת תב"ר בניית מתנ"ס שלב ב' :4

מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר בניית מתנ"ס שלב ב'  ראיד " ראש המועצה":
 1655695/2016מימון משרד השיכון הזמנה מס' ₪  4,500,000ע"ס 

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

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 :2017 -. אישור חוק עזר לבסמ"ה )רוכלים(, התשע"ז 5
מציע להצבעה אישור חוק עזר לבסמ"ה ) רוכלים(,  ראיד " ראש המועצה":

 כפי שהוצג.  2017 –התשע"ז 
 הצבעה על ההצעה: 

 כאלד  -זכריה   –מוחמד   –רור ס –מחמוד   –אימן   –: ראיד בעד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 :2016לשנת  4.  דיון בדו"ח רבעון 6

לאחר סקירה  2016לשנת  4מציע להצבעה אישור רבעון ראיד " ראש המועצה": 
 כללית על הדו"ח ממזכיר המועצה.

 הצבעה על ההצעה:
 כאלד -זכריה   –מוחמד   – סרור –מחמוד    –סאמי   –: ראיד בעד

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
موضوع المعارف من بداٌة مشواري كعضو مجلس تابعته عن كثب وقد قمنا فً سرور: 

اجتماعات دورٌة كل فترة, اخر اجتماع الذي كان فً المدرسة وكان لموضوع مهم جدا لم نعلم 
تماع, هنالك اشٌاء تحدث فً المجلس ال نعلم بها به ولم ٌكن هنالك أي معلومات عن هذا االج

 لألسف.
هنالك بٌوت قدٌمة غٌر موصولة للكهرباء بسبب عدم استصدار الرخص هل هنالك امكانٌة 

لمساعدة هؤالء المواطنٌن. ماذا بالنسبة للمقاول متى سٌبدأ فً تزفٌت الشوارع فً معاوٌة. ماذا 
 بالنسبة لبٌت الشبٌبة متى سٌتم تفعٌله

لقد تحدثت معك بالنسبة لالجتماع الذي كان فً المدرسة, االجتماع كان للهٌئة التدرٌسٌة  ائد:ر
 فً بسمة, جمٌع الفعالٌات التً تقام فً بسمة ٌتم مشاركتكم بها وٌتم تصدٌقها فً المجلس.

كل الفعالٌات ستكون فً بٌت الشبٌبة بدل ان تكون فً المدرسة, ما  :رئٌس المجلس""رائد  
 راٌكم فً نقل فرع مجلس معاوٌة لبناٌة بٌت الشبٌبة.

 تصوٌت على االقتراح نقل فرع مجلس معاوٌة الى بٌت الشبٌبة:
 خالد –زكرٌا  –محمد  –سرور  –محمود  –سامً  –رائد  مع االقتراح كل من:



 
 

 
 
 

 تم اقرار االقتراح باألجماع
 

الهٌكلٌة بعد االنتهاء من ممكن توصٌل ربطات كهرباء للبٌوت التً داخل الخارطة رائد: 
 איחוד וחלוקה. 

  تظلٌل ساحات المدرسة االبتدائٌة فً معاوٌة وعٌن السهلة سٌبدأ العمل بها خالل عطلة
 الربٌع.

  יום מעשים טובים הייה יום נפלא אודה לכל אלה שהשתתפו בהצלחת היום
 הזה.

 .תוכנית הצפונית במעאוויה יש הערות לתקון ולהחזיר אותה להפקדה 

 .بالنسبة لرحلة المسنٌن كانت رحلة ناجحة جدا واشكر االخ سرور الذي رافقهم 

بالنسبة لرحلة المسنٌن للسندباد فً كابول كل االحترام للعاملٌن الذٌن قام بهذا  سرور:
المشروع واخص بالذكر رئٌس القسم معتصم واٌضا االخت غاده وكل المركزٌن 

والمشاركٌن, مهمتنا رفاهة المسن, نفتخر فً مجلسنا لرعاٌة وخدمة المسن فً قرى 
 لة للمسنٌن خارج البالد.بسمه, حبذا فً المستقبل لو ٌتم تخطٌط رح

كأعضاء مجلس ومسؤولٌن نشجب نستنكر  وندٌن كل احداث العنف عامة  محمود:
وعلى الرفٌق االخ الدكتور زٌاد من ام الفحم نحن ضد هذا ونستنكر كل عمل عنف 

 مهما كان.
اضم صوت لالخ ابو عبدهللا نستنكر ونشجب بشدة كل اعمال العنف وخاصة  سرور:

 فً المنطقة.
 

 
 
 
 

 19:30ננעלה הישיבה בשעה 
 בכבוד רב,

 

 


