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12/10/2021 
 5/2021תמצית ישיבה מן המניין מס' 

 12/10/2021שהתקיימה ביום 
 משתתפים :
 ה יו"ר מועצ –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סמיר מחאמיד 
 חבר מועצה –מוחמד כבהא 

 חבר מועצה –אחמד אגבאריה 
 חבר מועצה –חאתם כבהא 
 חבר מועצה –מחמוד כבהא 
 חבר מועצה  -מוגירה כבהא 

 
 חסירים:

 חבר מועצה -כאלד כבהא
 חבר מועצה –אשרף מחאמיד 

 חבר מועצה –עומיר כבהא 
 חבר מועצה –נאיל אגבאריה 

 חבר מועצה –אמיד מוסטפה מח
 

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

 עו"ד מוחמד מחאמיד , יועמ"ש המועצה
 

 סדר היום : 
 4/2021ישיבת מועצה  פרוטוקול. אישור 1
 .אישור פתיחת תב"ר מיזם דיגיטלי. 2
 אישור פתיחת תב"ר לתכנון שטחים פתוחים אגן נחל נרבתא.. 3
 שלב ד' מקיף ברטעה 293מס' לת תב"ר ד. אישור הג4
 .2021לשנת  2רבעון מס' .  5
 

 פרוטוקול:
  18:25נפתחה הישבה בשעה 

 : 2021/4 . אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין1

 .מאושר
 
 : פתיחת תב"ר מיזם דיגיטלי. אישור 2

 1מס'  פתיחת תב"ר  מיזם דיגיטלי מציע להצבעה אישור ראיד " ראש המועצה":
מימון מערך הדיגיטל הלאומי מטה ישראל דיגיטלית  מס' ₪  422,800ע"ס   2ומס' 

 1001147767בקשה 
 הצבעה על ההצעה:

מחמוד  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 וגירה כבהא.מ – חאתם כבהא –כבהא 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
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 :פתיחת תב"ר לתכנון שטחים פתוחים אגן נחל נרבתאשור .  אי3

אישור פתיחת תב"ר לתכנון שטחים פתוחים מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 מימון רשות מקרקעי ישראל₪  680,000אגן נחל נרבתא ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

מחמוד  –וחמד כבהא מ –חמד אגבאריה א -מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד:
 מוגירה כבהא. –חאתם כבהא  –הא כב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 :שלב ד' מקיף ברטעה 293אישור הגדלת תב"ר מס'  .4
שלב ד' חט"ב  293אישור הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד החינוך. 2021/15/081התחייבות מס' ₪  1,017,553ברטעה ע"ס 
 ל ההצעה:הצבעה ע

מחמוד  –מוחמד כבהא  – אחמד אגבאריה -סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוגירה כבהא. –חאתם כבהא  –כבהא 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 
 :2021לשנת  2. רבעון מס' 5

. בדו"ח 2021לשנת  2מציג את הדו"ח הרבעוני מס' ראיד ח'ליפה " גזבר המועצה": 
 ₪ .אלף  15רעון( מוצג עודך )ג

 2021 לשנת 2 מאשרים את הדו"ח הרבעוני מס' :החלטה
 

 
 19:10 ננעלה הישיבה בשעה

 
 בכבוד רב,

 יסר כבהאק                      ראיד כבהא                                                                  
 זכיר המועצהמ                                                                                   ראש המועצה

 


