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 : 2021/3 . אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין1

 .מאושר
 

 ברכות למר חאתם על כניסתו לחברות במליאת המועצה. ראיד "ראש המועצה":
מית עם כניסת חבר מועצה חדש למועצה חל עליו החוק לפי פקודת המועצה המקו

 על הצהרת אמונים לכן עליכם להצהיר:
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  חאתם כבהא:

 שליחותי במועצה.
תן סקירה כללית על ההכנות יראפת מנהל מחלקת חינוך י ראיד " ראש המועצה":
 לפתיחת שנת הלימודים

 :2021/2022חת שנת לימודים פתי. 2
 .סיקרה ככלית לקראת פתיחת שנת הלימודים ראפת:

ברכות לבתי הספר במעאוויה וברטעה על הפרסים שקיבלו,  ראיד " ראש המועצה":
 תשתיתיות והמתקנים מצוינים.

מצב הקורונה בבסמ"ה, נמצאים בצבע אדום, הלימודים בבסמ"ה יהיו לפי  ראפת:
הרמזור כנראה שתחל מיום חמישי, מתכונת לפי תכונית המתווה ולפי תכוניות 

 הרמזור לאחר עדכון סטטוס במשרד החינוך.
 עין סהלה. 2מעאוויה,  3בברטעה,  4גנים  ,  9, 3565מס' התלמידים בבסמ"ה 

 השנה יש קפיצת מדרגה עקב מעבר לגנים חדשים בברטעה ומעאוויה. 
 בשנה האחרונה.  בתי הספר מוכנים אחרי שיפוצים ומתקנים חדשים

 בקשות שיפוץ ביתי ספר מוגש כל ארבע שנים.
 פתיחת דנים חדשים כרוכה בקבלת כל האישורים במיוחד אישורי בטיחות .

ים להמשכיות ופרס לבי"ס מועאוויה, רמת הישגים ושקלול נתונים נוספים. מקו
 בהישגיות גם בשנה הקרובה.

מת ההישגים הלימודים מודה לבתי הספר ולאחראים במועצה על הר איל:נ
 בבסמ"ה. כמה אחוזי זכאי הבגרות לעומת כלל התלמידים?

ופסיכולוגים שמעורבים בפעילויות  ,קב"ס  ,הקמנו צוות שמורכב מעו"סתראפת: 
שנותנים מענה רגשי טיפולי וחברתי לילדים שזקוקים  בבי"ס במיוחד בקורונה

י תקופה ומקיימם דיונים שנו פורום מנהלי מתכנסים מדילתמיכה אחרי הקורונה. 
 הלמידה. ולתהליכיבנוגע לבעיות 

שוב תודה לכל מי שעובד על שיפור המערכת החינוכית. יש מצוקה קשה  נאיל:
במהלך הקורונה, המצב משתנה מעת לעת וזה מציב אתגרים ויש לעבוד על מוכנות 

 בתי הספר וגם התלמידים שואל על קיום מסכות חומרי ניקוי בבתי הספר.
בתי הספר בניהול עצמי וכל מנהל בת ספר אמור לדאוג יד "ראש המועצה": רא

 לעניינים הלוגיסטיים והמועצה תמיד נמצאת לכל קריאה ועזרה.
המועצה שלנו תמיד הראשונה במחוז בהעברת כספי התמיכה לבתי  ראיד " גזבר":

 הספר בניהול עצמי.
משרד החינוך ומשרד המועצה כפופה לנהלים ולהנחיות ראיד "ראש המועצה": 

 .הבריאות הדברים משתנים מעת לעת והמועצה תפעל בהתאם לכל שינוי ומצב
 מה אחוז התלמידים שהתחסנו? נאיל:

 .70%אין לנו  ראפת:
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 נה:ו. סקירה כללית בטיחות בבי"ס וקור3

 11מאומתים קורונה בבסמ"ה, כעת יש עדכון על  56 מוחמד " ממונה חירום": 
 מתים ממעאוויה.תלמידים מאו

 70%תלמיד עברנו  1120נערכות בדיקות סירולוגיות לתלמידים נכון לעכשיו 
 מהנבדקים במעאוויה היו מאומתים. 28%מהתלמידים. 

 מחוסנים:
מהאוכלוסייה. אמורים לקבל  6%מנה שלישית   48%מנה שניה    55%מנה ראשונה 

 ית הספר את המועד.ניידת בדיקות בבית ספר במעאוויה בקרוב. נעדכן דרך ב
בנוגע למחר אנו ממתינים להודעת הממשלה בנושא, אבל לפני מה שהבנתי מכך 

 סווגנו באדום.
. תלמידים מאומתים רני בקשר עם 1/9/2021ממליץ על פתיחת בתי הספר ב 

 הוריהם במעאוויה.
מה עם התלמידים לא מאומתים שעלולים להגיע לבית הספר ולא יודעים  מוסטפא:

 מצבם?
 לפי בדיקות של התלמידים נוכל להיערך נכון. מונה חירום:מ

המערכת עובדת מסביב לשעון ולא חוסכים בשום מאמץ נמשיך  ראש המועצה:
 לעקוב אחר הנתונים.

 חברי מועצה לוועדת בחינה של עובדים בכירים: 2אישור מינוי  .4
נה קביעת הרכב וועדת בחי 23בהתאם לתיקון תקנה  ראיד " ראש המועצה":

חברי מועצה אשר לפחות אחד מהם  2למשרות בכירים " סטטורים" יש שלמנות 
 יהיה נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה. צריך לבחור בשני חברים.

מציע להצבעה אישור מינוי מוחמד כבהא ומוסטפה מחאמיד כי חברי וועדת בחינה 
 למשרות בכירים " סטטורים" 

 הצבעה על ההצעה:
מוסטפא  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –כבהא  ראיד בעד:

 חאתם כבהא –חמוד כבהא מ –איל אגבאריה נ –מחאמיד 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 : ציוד וריהוט גני ילידם מעאוויה עבור 321. אישור הגלת תב"ר מס' 5

גני ילדים  321מס' הגדלת תב"ר  מציע להצבעה אישור ראיד " ראש המועצה":
סימל  313/2019עבור ציוד וריהוט מענק מפעל הפיס מס' ₪  52000מעאוויה ע"ס 

  5023172אתר 
 

 הצבעה על ההצעה:
מוסטפא  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:

 חאתם כבהא –חמוד כבהא מ –איל אגבאריה נ –מחאמיד 
 חברי המועצה.ההצעה אושרה פה אחד ע"י 

 
 :ציוד וריהוט, עבור ו -מקיף ברטעה שלב  ה  322.  אישור הגדלת תב"ר מס' 6

מקיף ברטעה  322הגדלת תב"ר מס'  מציע להצבעה אישור ראיד " ראש המועצה":
סימל  130/2019עבור ציוד וריהוט מענק מפעל הפיס מס' ₪  215,185ו ע"ס -שלב ה
 348292מוסד 

 הצבעה על ההצעה:
מוסטפא  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:

 חאתם כבהא –חמוד כבהא מ –איל אגבאריה נ –מחאמיד 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
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 :ם ברטעהדיגני יל 348אישור הגדלת תב"ר מס'  .7

ילידם  גני 348הגדלת תב"ר מס'  אישורמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד  2019/01/190, 2020/01/048התחייבות מס' ₪   288,287ברטעה ע"ס 

 החינוך
 הצבעה על ההצעה:

מוסטפא  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 חאתם כבהא –חמוד כבהא מ –איל אגבאריה נ –מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 עין אל סהלה. יסודי תוספת בי"ס 349ישור הגדלת תב"ר מס' א. 8

תוספת בי"ס  349הגדלת תב"ר מס'  אישורמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד  2019/03/039התחייובת מס' ₪  96,288יסויד עין אל סהלה  ע"ס 

 החינוך
 הצבעה על ההצעה:

מוסטפא  –מוחמד כבהא  – יהאחמד אגבאר -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 חאתם כבהא –חמוד כבהא מ –איל אגבאריה נ –מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 
 
 :. אישור פתיחת תב"ר בניית מעון יום ברטעה9

אישור פתיחת תב"ר בניית מעון יום ע"ס מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
והשירותים החברתיים מס' בקשה  מימון משרד העבודה והרווחה₪  3,052,000

1001381245 
 הצבעה על ההצעה:

מוסטפא  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 חאתם כבהא –חמוד כבהא מ –איל אגבאריה נ –מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 :" סולארי"ני ציבור גגות מבמעל  PV ות אישור פתיחת תב"ר הקמת מערכ. 10
"  PVפתיחת תב"ר הקמת מערכות  אישורמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 ר ברשויות, הלוואה מימון מפעל הפיס.גגות סולארים" מעל גגות מבני ציבו
 הצבעה על ההצעה:

מוסטפא  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 חאתם כבהא –מחמוד כבהא  –יה נאיל אגבאר –מחאמיד 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 

 אישור הלוואה למחזור הלוואות תקציביות.. 11
הלוואה למחזור הלוואות תקציביות  אישורמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 שנים. 7 -מבנק מרכנתיל בריבית פריים ל₪ מיליון  1.13עד לסך 
 הצבעה על ההצעה:

מוסטפא  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 חאתם כבהא –חמוד כבהא מ –איל אגבאריה נ –מחאמיד 

 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 ,ةبرطع
 www.basma.muni.ilנטרנט,כתובת א  , kaisark@basma.muni.ilדוא"ל

 
 
 
 
 
 

 
 אישור שינוי מורשי חתימה בבנק לאומי ניהול עצמי בי"ס יסודי מעאוויה. .12

-841שינוי מורשי חתימה ניהול עצמי  ישוראמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
יסודי מעאוויה מורשי התימה יהיו: עימאד אגבאריה, ג'יהאן מחאמיד,  27790/64

 אגבאריה רגא.
 הצבעה על ההצעה:

מוסטפא  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 חאתם כבהא –חמוד כבהא מ –איל אגבאריה נ –מחאמיד 

 עה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.ההצ
 

 אישור עדכון שכר עלי קבהא מהנדס המועצה. .13
משכר  85שכרו של מהנדס המועצה מר עלי קבהא  הינו  ראיד " ראש המועצה":

ירים, אישור משכר בכ 90% -, מציע אישור העלאת שכרו ל2בכירים בדרגת רשות 
 המלאה כפוף לאישור משרד הפנים.

 ה:הצבעה על ההצע
מוסטפא  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:

 חאתם כבהא –חמוד כבהא מ –איל אגבאריה נ –מחאמיד 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 אישור שכר בכירם מוחמד קבהא ממונה שירותי חירום. 14

ר מוחמד קבהא שכר בכירים למ מציע להצבעה אישור ראיד " ראש המועצה":
 45ממונה שירותי חירום בהיקף 

 , אישור המלאה כפוף לאישור משרד הפנים.%2 משכר בכירים בדרגת רשות 
 הצבעה על ההצעה:

מוסטפא  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 חאתם כבהא –חמוד כבהא מ –איל אגבאריה נ –מחאמיד 

 "י חברי המועצה.ההצעה אושרה פה אחד ע
 

 שונות: . 15
ם הותקן כי אין עדיין שמות, השלמנו שמות הרחובות רחלק ט שמות רחובות:

כיר ז, מודה לחברי הוועדה ומ2016הייתה מאז וועדת שמות הרחובות בבסמ"ה, 
. נקבעו אז קריטריונים מסוימים למתן שמות שנעשתה הטובה ההמועצה על העבוד

מיקה עם נימוקים לצורך מתן אישור משרד הפנים. הרחובות. מדובר בעבודה מע
בעין אל נציג וועדת השמות ברחובות  ה.אם יש צורך בתיקונים ניתן לפנות למועצ

סהלה הוזמנו מספר פעמיים לצורך השלמות שמות הרחובות ולא נענו בהתחלה אך 
 ונתנו שמות לרחובות.בהמשך התקיימו ישיבות 

הרחובות בברטעה, אח"כ מעאוויה ואח"כ התחילו כבר התקנת השלטים לשמות 
 בעין אל הסלה. כמו כן יותקנו מס' בתים.

 נאיל יחליף פוזי בוועדת החינוך.
מבקש לטפל בבעיות חלונות בבית הספר במסגרת השיפוץ האחרון.  מוסטפא:

. מידיטיפול המהנדס והתב"ר בכדי לטפל בבעיה. מבקש בדיקת המבקש להגדיל 
 לנקות אותם. חלונות מתפרקים כשבאים



 המועצה מקומית בסמ"ה
 سمة ب–المجلس المحلي
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מלכתחילה קבלנו תקציב ואנו פועלים לפי מסגרת התקציב.  ראיד" ראש המועצה":
  לבעייתבמסגרת התקציב המאושר. בקשר  ובבטיחותייםקדימות לעניינים דחופים 

 
 

אם מדובר בתיקון מזערי  מידיתהחלונות , מבקש ממהנדס המועצה לבדוק העניין 
 ניתן לתקן מתקציב הניהול העצמי.

 מבקש היערכות לחורף הנחילם והכבישים. נאיל:
 יטופל ע"י ד"ר גאזי. ראיד "ראש המועצה":

 באזורים שבילים. בכורכר טפלסמיר: צריך ל
 

 
 19:35 ננעלה הישיבה בשעה

 
 בכבוד רב,

 סר כבהאיק                      ראיד כבהא                                                                  
 זכיר המועצהמ                  ראש המועצה                                                                 

 


