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  פתיחת תב"ר שיקום דרכים חקלאיות:אישור  .1
 

פתיחת תב"ר שיקום דרכים חקלאיות ע"ס ישור אמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 04-2022-09-0011-01מימון משרד החקלאות אישור מס' ₪  ₪400,000,  500,000

 ₪ . 100,000השתתפות הרשות המקומית 
 הצבעה על ההצעה: 

 –חמד אגבאריה א –חמוד כבהא מ –וחמד כבהא מ –מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:
 עאדל מחאמיד –מוגריה כבהא 

 החלטה: ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 :אישור פתיחת תב"ר הנגשה שבמקום שאינו בניין .2
ר פתיחת תב"ר הנגשה שבמקום שאינו בניין ישואמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 .1001587900הבקשה מימון משרד הפנים מס' ₪  15,000ע"ס 
 הצבעה על ההצעה: 

 –חמד אגבאריה א –מחמוד כבהא  –מוחמד כבהא  –מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:
 עאדל מחאמיד –מוגריה כבהא 

 החלטה: ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 : הנגשת מבנה ציבור אישור פתיחת תב"ר  .3
הנגשת מבנה ציבור ע"ס אישור פתיחת תב"ר ד " ראש המועצה": מציע להצבעה ראי

 .1001587899מימון משרד הפנים מס' בקשה ₪  224,000
 הצבעה על ההצעה: 

 –חמד אגבאריה א –מחמוד כבהא  –מוחמד כבהא  –מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:
 עאדל מחאמיד –מוגריה כבהא 

 י חברי המועצההחלטה: ההצעה אושרה פה אחד ע"
 

 :תכנון ופיקוחאישור פתיחת תב"ר  .4
₪  170,000תכנון ופקוח ע"ס אישור פתיחת תב"ר  ראיד " ראש המועצה": מציע להצבעה

 מימון משרד הפנים מס' בקשה  .
 הצבעה על ההצעה: 

 –חמד אגבאריה א –חמוד כבהא מ –מוחמד כבהא  –מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:
 דל מחאמידעא –מוגריה כבהא 

 החלטה: ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

במסגרת  2022 ממסר לרשת פנימית וגנרטורים קטניםאישור פתיחת תב"ר  .5
 :תקציב חירום

ממסר לרשת ₪  50,000תב"ר  ע"ס  מציע להצבעה אישור פתיחת ראיד " ראש המועצה": 
 .1001579702מימון משרד הפנים מס' בקשה  2022 פנימית וגנרטורים קטנים

 הצבעה על ההצעה:  
 –חמד אגבאריה א –מחמוד כבהא  –מוחמד כבהא  –מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:

 עאדל מחאמיד –מוגריה כבהא 
 החלטה: ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 ברטעה: ם"מבנה ע"הקמת תכנון אישור פתיחת תב"ר  .6

  " מבנה עם"הקמת תב"ר תכנון מציע להצבעה אישור פתיחת ראש המועצה": ראיד " 
 .1001537441מימון משרד הפנים מס' בקשה ₪  240,674ברטעה ע"ס 

 הצבעה על ההצעה: 
 –חמד אגבאריה א –מחמוד כבהא  –מוחמד כבהא  –מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:

 עאדל מחאמיד –מוגריה כבהא 
 ה אחד ע"י חברי המועצההחלטה: ההצעה אושרה פ

 
 :מעון יום מעאוויה 224הגדלת תב"ר מס' אישור  .7

מעון יום מעאוויה ע"ס  224מציע להצבעה אישור הגדלת תב"ר ראיד " ראש המועצה": 
 1001548464מימון משרד פיתוח נגב, גליל וש' פעולה מס' בקשה ₪  298,000

 הצבעה על ההצעה: 
 –חמד אגבאריה א –מחמוד כבהא  –מוחמד כבהא  –מוחמד עלי  –ראיד כבהא  :בעד

 עאדל מחאמיד –מוגריה כבהא 
 החלטה: ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 :"איכות סביבה" פתיחת תב"ר היערכות לשינוי אקליםאישור  .8
היערכות ₪  278,000פתיחת תב"ר ע"ס  מציע להצבעה אישור ראיד " ראש המועצה":

 . 1001565374לשינוי אקלים מימון משרד להגנת סביבה מס' בקשה 
 הצבעה על ההצעה: 

 –חמד אגבאריה א –מחמוד כבהא  –מוחמד כבהא  –מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:
 עאדל מחאמיד –מוגריה כבהא 

 החלטה: ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 :מבנה תיבורתכנון  פתיחת תב"ראישור  .9
עבור תכנון ₪  980,000פתיחת תב"ר ע"ס מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד הבינוי והשיכון מבנה ציבור
 הצבעה על ההצעה: 

 –חמד אגבאריה א –מחמוד כבהא  –מוחמד כבהא  –מוחמד עלי  –ראיד כבהא  בעד:
 עאדל מחאמיד –מוגריה כבהא 

 החלטה: ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 
 אישור פתיחת תב"ר מתקני כושר מונגשים: .10

מתקני עבור ₪  72,481מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ע"ס  ראיד " ראש המועצה":
, 1001547909מימון משרד המדע התרבות והספורט מס' הבקשה ₪  60,000כושר מונגשים 

 ₪  12,481השתתפות הרשות המקומית 
 הצבעה על ההצעה: 

 –חמד אגבאריה א –מחמוד כבהא  –מוחמד כבהא  –מוחמד עלי  –בעד: ראיד כבהא 
 עאדל מחאמיד –מוגריה כבהא 

 החלטה: ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 
 

 
 
 
 
 

 
 19:15ננעלה הישיבה בשעה 

 
 בכבוד רב,

 יסר כבהאק                  ראיד כבהא                                                                      
 זכיר המועצהמ              ראש המועצה                                                                     

 

 


