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 אישור פתיחת תב"ר לרכישת מכונת טיאוט רחובות בשיתוף עם כפר קרע: .2
פתיחת תב"ר לרכישת מכונת טיאוט  מציע להצבעה אישורהמועצה":  ראיד " ראש

מקור מימון מקרנות הרשות, ואישור יציאה ₪  300,000רחובות בשיתוף עם כפר קרע בסך 
 למכרז משותף עם כפר קרע.

 הצבעה על ההצעה:
   –וגירה כבהא מ –וסטפה מחאמיד מ –איל אגבאריה  נ –מוחמד עלי    –בעד: ראיד כבהא 

 .אחמד אגבאריה - חאלד כבהא - מוגירה כבהא –א מחמוד כבה -תם כבהא חא
 

 כביש עין אל סהלה: 366הגדלת  תב"ר  .3
 -כביש עין אל סהלה ב 366הגדלת  תב"ר  מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":

 ₪  1,900,000מימון משרד השיכון  סך התב"ר לאחר ההגדלה  ₪  400,000

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

 אחמד אגבאריה.  - בהאחאלד כ - מוגירה כבהא –בהא מחמוד כ -חאתם כבהא 
 

 : 309הפחתת תב"ר מס'  .4
₪ )  600,000לסך  309הפחתת תב"ר מס'  מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":

 בהתאם לאישור משרד השיכון .₪ (  1,000,000במקום 

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

 ה.אחמד אגבארי  - חאלד כבהא - מוגירה כבהא –בהא מחמוד כ -חאתם כבהא 
 

 סהלה:אישור הגדלת החוזה עם חברת נאי הנדסה לביצוע כבישים עין אל  .5
הגדלת החוזה עם חברת נאי הנדסה לביצוע מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":

כולל מע"מ ₪  1,483,327הסכם מקורי ₪  )  1,783,000כבישים עין אל סהלה עד לסך 
 (. 20% -כ₪  299,673הגדלה נדרשת 

 הצבעה על ההצעה:
   –וגירה כבהא מ –אמיד מח מוסטפה –איל אגבאריה  נ –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד:

 אחמד אגבאריה.  - כבהא אלדח - מוגירה כבהא –בהא מחמוד כ -חאתם כבהא 
 

 פתיחת תב"ר ניהול פרויקטים/יעוץ בנושאי תכנון: .6
פתיחת תב"ר ניהול פרויקטים/יעוץ בנושאי מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":

 משרד השיכון. מימון₪  150,000 ע"ס 922תכנון לפי החלטה 

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

 אחמד אגבאריה.  - ד כבהאחאל -  מוגירה כבהא –בהא מחמוד כ -חאתם כבהא 
 

 עין אל סהלה:גן ילדים אישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית  .7
פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית בי"ס עין  ציע להצבעה אישור מ ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד החינוך. 2022/24/309התחייבות מס'  ₪  30,000אל סהלה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

   –מוגירה כבהא  –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד:
 ה.אחמד אגבארי  - ד כבהאחאל - מוגירה כבהא –בהא מחמוד כ -חאתם כבהא 
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 עין אל סהלה: בי"ס יסודיאישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית  .8

אישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית אישור  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 מימון משרד החינוך. 2022/24/310התחייבות מס'   ₪  30,000בי"ס עין אל סהלה ע"ס 

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

 אחמד אגבאריה.  - בהאחאלד כ - מוגירה כבהא –בהא מחמוד כ -חאתם כבהא 
 

 אות המשפחה:ישתי כיתות גן ילדים ע"י תחנת בר 348אישור הגדלת תב"ר מס'  .9
שתי כיתות גן ילדים  348ב"ר מס' אישור הגדלת ת מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 מקרנות הרשותמימון  ₪ 420,000אות המשפחה ע"ס יע"י תחנת בר
 הצבעה על ההצעה:

   –מוגירה כבהא  –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד:
 ה.אחמד אגבארי  - חאלד כבהא- מוגירה כבהא –בהא מחמוד כ -חאתם כבהא 

 
הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם לתוכנית מפורטת ברטעה  מס' תכנית  אישור.10

1020296-354: 

הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם אישור  מציע להצבעה  " ראש המועצה": ראיד
 . 354-1020296לתוכנית מפורטת ברטעה  מס' תכנית 

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

 .אחמד אגבאריה - חאלד כבהא- מוגירה כבהא –בהא מחמוד כ -חאתם כבהא 
 

אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם לתוכנית מפורטת ברטעה מס' תכנית .11
0970566-354: 

הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם  מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":
  354-0970566תוכנית מפורטת ברטעה מס' תכנית ל

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

 אחמד אגבאריה. - בהאחאלד כ - מוגירה כבהא –בהא מחמוד כ -חאתם כבהא 
 

 .אישור מינוי ממונה מידע פלילי:12
מציע להצבעה אישור מינוי קיסר כבהא מזכיר המועצה ממונה  ראיד " ראש המועצה":

 מידע פלילי במועצה מקומית בסמ"ה .
 הצבעה על ההצעה:

   –מוגירה כבהא  –מוסטפה מחאמיד  –נאיל אגבאריה   –מוחמד עלי    –בעד: ראיד כבהא 
 אחמד אגבאריה. -אלד כבהא ח -וגירה כבהא מ –חמוד כבהא מ -חאתם כבהא 

 
 

 19:05ישיבה בשעה ננעלה ה
 

 בכבוד רב,
 

 יסר כבהאק                  ראיד כבהא                                                                      
 זכיר המועצהמ              ראש המועצה                                                                     

 

 


