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 22/3/2022שהתקיימה ביום 
 משתתפים :

 צה יו"ר מוע –ראיד כבהא 
 חבר מועצה  -מוגירה כבהא 

 חבר מועצה –עאדל מחאמיד 
 חבר מועצה –נאיל אגבאריה 

 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 
 חבר מועצה –מוחמד עלי מחאמיד 

 חבר מועצה –חאתם כבהא 
 חבר מועצה –מחמוד כבהא 
 חבר מועצה –מוחמד כבהא 

 
 חסירים:

 חבר מועצה –כבהא  עומיר
 חבר מועצה -כאלד כבהא

 חבר מועצה  –אחמד אגבאריה 
 

 משתתפים נוספים:
 קיסר כבהא, מזכיר המועצה
 ראיד ח'ליפה, גזבר המועצה

 עו"ד מוחמד מחאמיד , יועמ"ש המועצה
 נהל תברואה ואיכות סביבהמ –ד"ר גאזי מחאמיד 

 מהנדס המועצה –עלי קבהא 
 

 סדר היום : 
 2/2022אישור פרוטוקול ישיבת  .1
 2021 סגירת תב"רים לשנת אישור  .2
 אולם ספורט  ברטעה 285הגדלת תב"ר מס' אישור  .3
 מקיף ברטעה ג ,בשלב  240מס' הגדלת תב"ר אישור  .4
 מועאוויהילדים יח' גן  2 321הגדלת תב"ר מס' אישור  .5
 מועאוויה ילדים  יח' גן 320הגדלת תב"'ר מס' אישור  .6
 ברטעה ילדים יח' גן 2 282אישור הגדלת תב"ר  מס'  .7

 פרוטוקול:
  18:20נפתחה הישבה בשעה 

 : 2202/2. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין 1

 מאושר.
 
 :2022סגירת תב"רים לשנת ישור א .2

"ים שאין בהם פעילות ולהלן סגירת תבראישור  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
, 367, 359, 355, 347, 346, 345, 344, 342, 341, 339, 337, 336, 314, 303, 271התב"רים: 

368 ,369 ,371 ,372 ,382 ,383 ,386 ,389 ,395 , 
 הצבעה על ההצעה:

   –הא וגירה כבמ –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:
 ירה כבהא מוג – מחמוד כבהא - כבהא חאתם –עאדל מחאמיד 

 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 אולם ספורט ברטעה 285הגדלת תב"ר מס' .אישור 3

אולם ספורט ברטעה  285הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":
 מימון מפעל הפיס  ₪ 1,037,000ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
   –וגירה כבהא מ –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:

  מוגירה כבהא –חמוד כבהא מ -חאתם כבהא  –עאדל מחאמיד 
 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 :מקיף ברטעה ג, בשלב  240הגדלת תב"ר מס' אישור  .4
מקיף  ג, ב בשל 240הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה אישור  " ראש המועצה": ראיד

 מימון משרד החינוך  2022/15/041התחייבות מס' ₪  2,508,803ברטעה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

   –וגירה כבהא מ –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:
 מוגירה כבהא  –מוד כבהא מח -חאתם כבהא  –עאדל מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 :מועאוויהילדים יח' גן  2 321הגדלת תב"ר מס' אישור  .5
יח' גן ילדים  2 321מס' הגדלת תב"ר מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":

 מהקרן לעבודות פיתוח.₪  375,000מועאוויה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

   –וגירה כבהא מ –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –  מוחמד עלי  –בהא ראיד כ בעד:
  מוגירה כבהא –חמוד כבהא מ -חאתם כבהא  –עאדל מחאמיד 

 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 :מועאוויהילדים יח' גן  320הגדלת תב"ר מס'  אישור.6

יח' גן ילדים  320הגדלת תב"ר מס'  מציע להצבעה אישור ראיד " ראש המועצה":
 מהקרן לעבודות פיתוח₪  206,000מועאוויה ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
   –וגירה כבהא מ –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:

  מוגירה כבהא –חמוד כבהא מ -חאתם כבהא  –עאדל מחאמיד 
 הההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצ

 
 יח' גן ילדים ברטעה: 2 282הגדלת תב"ר מס'   . אישור7

יח' גן ילדים  2 282הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":
 מהקרן לעבודות פיתוח.₪  195,000ברטעה ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
   –מוגירה כבהא  –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –  מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:

  מוגירה כבהא –חמוד כבהא מ -חאתם כבהא  –עאדל מחאמיד 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 19:45ננעלה הישיבה בשעה 

 
 בכבוד רב,

 יסר כבהאק                  ראיד כבהא                                                                      
 זכיר המועצהמ              צה                                                                     ראש המוע

 

 


