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16/11/2021 
 6/2021תמצית ישיבה מן המניין מס' 

 16/11/2021שהתקיימה 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 

 חבר מועצה –עאדל מחאמיד 
 חבר מועצה –עומיר כבהא 

 חבר מועצה –נאיל אגבאריה 
 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 

 
 חסירים:

 חבר מועצה -כבהא כאלד
 

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

 עו"ד מוחמד מחאמיד , יועמ"ש המועצה
 עלי קבהא, מהנדס המועצה
 מוחמד עלי מחאמיד, תושב

 
 סדר היום : 

 5/2021ישיבת מועצה  פרוטוקול. אישור 1
פורטת חוות דירים דרום מועצה מקומית בסמ"ה כי יזם לתכנית מאישור . 2

 3540771147מועאוויה תכנית מס' 
 2021/2022אישור קריטריונים מלגות סטודנטים לשנת הלימודים . 3
 שיפוץ בי"ס יסודי מועאוויה. 375הגדלת תב"ר מס'  ישורא. 4
 עין אל סהלה. 2כביש מס'  366אישור הגדלת תב"ר מס' .  5
 ס יסודי עין אל סהלה.ת בי"פתוס 349 . אישור הגדלת תב"ר מס'6
 . תכנית צפון מעאוויה.7
 

 פרוטוקול:
  18:17נפתחה הישבה בשעה 

اركة والمش األخ اشرف محاميد على مقدمه من عمل السالم عليكم يعطيكم العافية,  نشكر رائد:
ن شاء س, اباتخاذ القرارات بالمجلس المحلي, نبارك للعضو الجديد األخ عادل لالنضمام للمجل

دالء اال ون فاتحة خير للمصلحة العامة وبادرة خير لقرى بسمة, بانك عضو جديد عليكهللا تك
 ي.نص القانونحسب ما يبالوالء  

 ":ראש המועצה"  ראיד
 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא את שליחותי במועצה"" 

 .אני מתחייב – עאדל
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 : 2021/5 . אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין1

 .אושרמ
 
מועצה מקומית בסמ"ה כי יזם לתכנית מפורטת חוות דירים דרום  אישור . 2

  3540771147מס' מפורטת מעאוויה תכנית 
 3540771147 מס'  מציע להצבעה אישור תכנית מפורטת  ראיד " ראש המועצה":

  .חוות דירים דרום מעאוויה 
 הצבעה על ההצעה:

 –נאיל אגבאריה    –מחמוד כבהא    –  סמיר מחאמיד  –ראיד כבהא  בעד: בעד:
חמד א –עאדל מחאמיד   –מוחמד כבהא   –מוגירה כבהא  –מוסטפה מחאמיד 

 חאתם כבהא. –א עומיר כבה –אגבאריה 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 2021/2022הלימודים אישור קריטריונים לחלוקת מלגות סטודנטים לשנת  .3

 מציע להצבעה  אישור הקריטריונים לחלוקת מלגות לשנת ראיד " ראש המועצה":
 :כדלקמן  2021/2022 הלימודים

 .  סטודנט/ית הלומד/ת במוסד המוכר ע"י המל"ג.1

 ש"ש מינימום. 15. סטודנט/ית הלומד לתואר ראשון, בגובהה של 2

 ) צילום תעודת זהות של ההורים והסטודנט(. . סטודנט/ית הרשום כתושב המקום3

טודנט/ית ו/או ההורים אין חובות תלויים ועומדים למועצה. ) אישור . לס4
 ממחלקת הגבייה(

 . אישור לימודים על גובה  שכר הלימוד.5

 . הזכאות למלגות תינתן לסטודנטים אשר יענו על הקריטריונים הנ"ל.8

 הצבעה על ההצעה:
 –  אגבאריה נאיל  – בהא  כמחמוד  –מיר מחאמיד  ס  –ראיד כבהא  בעד: בעד:

אחמד  – אמידמחעאדל   –מוחמד כבהא   –כבהא  מוגירה –מוסטפה מחאמיד 
 .חאתם כבהא –עומיר כבהא  –אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 
 שיפוץ בי"ס יסודי מועאוויה 375אישור הגדלת תב"ר מס' . 4

שיפוץ בי"ס  375ר הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה אישוראיד " ראש המועצה": 
 מקרנות הרשות.₪   63,000יסודי מועאוויה ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
 –נאיל אגבאריה    –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד: בעד:

חמד א –עאדל מחאמיד   –מוחמד כבהא   –מוגירה כבהא  –מוסטפה מחאמיד 
 א.חאתם כבה –עומיר כבהא  –אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 עין אל סהלה  2כביש מס'  366 אישור הגדלת תב"ר מס'  .5

 2כביש מס'  366מציע להצבעה אישור הגדלת תב"ר מס' ראיד " ראש המועצה": 
 ₪  350,000ע"ס  עין אל סהלה

 הצבעה על ההצעה:
 –נאיל אגבאריה    –מחמוד כבהא    –  סמיר מחאמיד  –ראיד כבהא  בעד: בעד:

חמד א –עאדל מחאמיד   –מוחמד כבהא   –מוגירה כבהא  –מוסטפה מחאמיד 
 חאתם כבהא. –א עומיר כבה –אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 תוספת בי"ס יסודי עין אל סהלה  349 אישור הגדלת תב"ר מס' . 6
תוספת בי"ס  349צבעה אישור הגדלת תב"ר מס' מציע להראיד " ראש המועצה": 
 2019/03/039אשירו תוספת להתחייבות מס' ₪  144,432יסויד עין אל סהלה ע"ס 

 מימון משרד החינוך.
 הצבעה על ההצעה:

 –נאיל אגבאריה    –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד: בעד:
חמד א –עאדל מחאמיד   – אמוחמד כבה  –וגירה כבהא מ –מוסטפה מחאמיד 

 חאתם כבהא. –א עומיר כבה –אגבאריה 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 .תכנית צפון מועאוויה:7

המועצה תתייעץ עם מומחה / שמאי חיצוני  סיכום: ראיד " ראש המועצה": 
 לבדיקת אחוזי ההפקעה להגשת התנגדות בשם המועצה. 

 
 

 
 

 20:23 ה בשעהננעלה הישיב

 
 בכבוד רב,

 יסר כבהאק                      ראיד כבהא                                                                  
 זכיר המועצהמ                  ראש המועצה                                                                 

 


