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29/6/2021 
 3/2021תמצית ישיבה מן המניין מס' 

 29/6/2021שהתקיימה ביום 
 משתתפים :
  יו"ר מועצה –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סמיר מחאמיד 
 חבר מועצה -כאלד כבהא

 חבר מועצה –מוחמד כבהא 
 חבר מועצה –אחמד אגבאריה 

 חבר מועצה  -מוגירה כבהא 
 חבר מועצה –אשרף מחאמיד 

 חבר מועצה –עומיר כבהא 
 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 

 חסירים:
 חבר מועצה –מחמוד כבהא 

 חבר מועצה  –נאיל אגבאריה 
 חבר מועצה –בדראן מוחמד 

 
 משתתפים נוספים:

 ראיד ח'ליפה, גזבר המועצה
 עו"ד מוחמד מחאמיד , יועמ"ש המועצה

 עלי קבהא , מהנדס המועצה
 נסים נח'לה, מתכנן

 
 סדר היום : 

 2/2021. אישור פרוטוקל ישיבת מועצה 1
  2022צו מיסים לשנת . אישור 2
 קיף נחל עיון " תיכון מועאוויה" חידוש מבנים מ 360תב"ר  מס'  הגדלת. אישור 3
 6/6/2021פרוטוקול וועדת שמות רחובות מיום . אישור 4
 .2021פעולות בטיחות בדרכים . אישור פתיחת תב"ר 5
 ניקיון במרחב ציבורי שלב א' . אישור פתיחת תב"ר 6
 30/9/2021. אישור הארכת חוזה ההתקשרות עם חברת הגבייה עד 7
 . שונות.7
 

 פרוטוקול:
  18:20פתחה הישבה בשעה נ
 
 : 2/2021 . אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין1

 .מאושר
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 :2022צו מיסים לשנת . אישור 2

הוספו , 2022חל שינוי בסוגי הנכס לצו מיסים לשנת ראיד ח'ליפה "גזבר המועצה": 
ע"פ החלטת  בתעריפיםשינוי שלושה סוגי נכסים חדשים כחיוב פעם ראשונה. 

 .התעריף  1.92% -אשר מועלה ב המועצההצעת החוק לתיקון פקודות הממשלה ב
 

 .2022צו מיסים לשנת אישור מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה  –מחאמיד    אשרף –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד:
 מחאמיד. אמוסטפ –וחמד כבהא מ  –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – מוגירה כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 חידוש מבנים מקיף נחל עירון " תיכון מועאוויה": 360. אישור הגדלת תב"ר מס' 3
חידוש מבנים  360' מציע להצבעה אישור הגדלת תב"ר מס ראיד " ראש המועצה":

אישור  מימון משרד החינוך ₪  2,438,475ע"ס מקיף נחל עירון " תיכון מעאוויה" 
 ₪ 8,837,975סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה   2020/03/027מס' 

 הצבעה על ההצעה:
 –אחמד אגבאריה  –מחאמיד    אשרף –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד:

 וסטפא מחאמיד.מ –וחמד כבהא מ  –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – מוגירה כבהא
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 :6/6/2021טוקול  וועדת שמות רחובות מיום . אישור פרו4

פרוטוקול וועדת שמות רחובות מיום מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":
6/6/2021  

 הצבעה על ההצעה:
 –אחמד אגבאריה  –מחאמיד    אשרף –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד:

 מיד.טפא מחאמוס –וחמד כבהא מ  –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – מוגירה כבהא
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 :2021פתיחת תב"ר פעולות בטיחות בדרכים אישור . 5

פתיחת תב"ר פעולות בטיחות מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":
התחייבות מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ₪  19,000ע"ס  2021בדרכים 

 1001433344מס' 
 ה:הצבעה על ההצע

 –אחמד אגבאריה  –מחאמיד    אשרף –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד:
 וסטפא מחאמיד.מ –וחמד כבהא מ  –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – מוגירה כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 :ניקיון במרחב ציבורי שלב א'אישור פתיחת תב"ר . 6

ניקיון במרחב ציבורי ר פתיחת תב"ר אישומציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
והשתתפות הרשות ₪  28,000מימון משרד איכות הסביבה ₪  31,000שלב א' ע"ס 

 ₪ . 3000המקומית 
 הצבעה על ההצעה:

 –אחמד אגבאריה  –מחאמיד    אשרף –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד:
 מחאמיד. אמוסטפ –וחמד כבהא מ  –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – מוגירה כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 



 המועצה מקומית בסמ"ה
 سمة ب–المجلس المحلي

 

 488643400פקס, ,046257701טל,, 30023מיקוד ,500ברטעה,ת.ד. ,30023,ميكود ,500.ب.ص ,عةبرط
 www.basma.muni.ilנטרנט,כתובת א  , kaisark@basma.muni.ilדוא"ל

 
 :30/9/2021. אישור הארכת חוזה ההתקשרות עם חברת הגבייה עד 7

ראיד " ראש המועצה": מציע להצבעה אישור הארכת חוזה ההתקשרות עם חברת 
 .30/9/2021הגבייה עד 

 הצבעה על ההצעה:
 –אחמד אגבאריה  –חאמיד   אשרף מ –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד:

 וסטפא מחאמיד.מ –וחמד כבהא מ  –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – מוגירה כבהא
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 : שונות. 8
  ראיד "ראש המועצה":

משרד הפנים דורש לעדכן סקר עדכני" יש  2017. סקר מדידות ארנונה משנת 1
 מכתב מפורט".

"פ מבחן ההכנסה ותהיה לפי חוק ההסדרים ופרסמי . הנחות  בארנונה תהינה ע2

 60%)ה( והערה בסוף הצו בדבר הנחה מקסימאלית של  6משרד הפנים. סעיף 

 יבוטל.

 . תכניות איחוד וחלוקה ומתחמים בתחום הרשות:3

 נסים נח'לה מתכנין: 

חלוקה, ואיחוד  –צפון מזרח ברטעה  5 -ו 4מתחמים  – 354-0623231תוכנית א.  

 ב. 106יות נמצאות בשלב שלפני פרסום לפי סעיף התוכנ

י ישיבות עם היום התוכנית אחרי שתי ישיבות התנגדויות ואחר -צפון מועאוויהב. 

ב' 106 סעיף המתנגדים וסיכומים סופיים, התוכנית נמצאת בשלב שלפני פרסום לפי

ות צפוי לקבל אישור לטבלא התוכנית תוקנה לאחר ההתנגדויות והנחיות הוועדה.

 האיזון בקרוב.

 מעט.בב' הורחבה  106כמו כן לפני פרסום לפי סעיף  –דרום מועאוויה ג. 

 ות , סקירה כללית תוכני 4 – . עין אל סהלהד

 
 

 
 19:35 ננעלה הישיבה בשעה

 
 בכבוד רב,

 יסר כבהאק                                                                                        ראיד כבהא
 זכיר המועצהמ                  ראש המועצה                                                                 

 


