המועצה מקומית בסמ"ה
المجلس المحلي–بسمة
7/12/2021

תמצית ישיבה מן המניין מס' 7/2021
שהתקיימה ביום 7/12/2021

משתתפים :
ראיד כבהא – יו"ר 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 – חבר מועצה
כאלד כבהא -חבר מועצה
חסירים:
סמיר מחאמיד – חבר מועצה

משתתפים נוספים:
קיסר כבהא ,מזכיר המועצה
עו"ד מוחמד מחאמיד  ,יועמ"ש המועצה
עלי קבהא ,מהנדס המועצה
עלאא כבהא ,מהנדס.
מוחמד סובחי ,מהנדס הוועדה.
עו"ד מוחמד אגבאריה ,יו"ר הוועדה
סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה 6/2021
 .2דיון בהחלטת של שרת הפנים בעניין שינוי גבולות מועצה מקומית מנשה ,חריש,
בסמ"ה ,ושטח ללא שיפוט.
 .3התכנית צפונית מעאוייה.
 .4אישור מסגרת אשראי לשנת  2022בבנק הפועלים.
 .5אישור מסגרת אשראי לשנת  2022בבנק מרכנתיל "דקסיה".
 .6אישור פתיחת תב"ר עבודות ניקוז.
 .7אישור פתיחת תב"ר עבודות פיתוח .2021
 .8אישור הגדלת תב"ר מס'  283מגרש כדורגל מעאוויה.
 .9אישור פתיחת חשבון הורים עבור בי"ס יסודי מעאוויה .
פרוטוקול:
נפתחה הישבה בשעה 18:16
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין : 5/2021
מאושר.
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 .2דיון בהחלטת של שרת הפנים בעניין שינוי גבולות מועצה מקומית מנשה,
חריש ,בסמ"ה ,ושטח ללא שיפוט.
ראיד  :אחרי הצגת התוכנית ושמיעת כל הדיעות מחברי המועצה ואנשי המקצוע,
נושא תחום השיפוט ייבדק ע"י גופים מקצועיים על הצעדים שניתן לפעול על מנת
לצמצם הנזקים מהרחבת תחום שיפוט חריש לאדמות הפרטיות של התושבים.
 .3התכנית צפונית מעאוייה.
ראיד :אחרי הצגת התוכנית ושמיעת כל הדיעות המקצועיות מאנשי המקצוע
ומחברי המועצה המועצה והוועדה יגיש התנגדות מנומקת על אחוז ההפקעה כי ללא
שוויוני.
 .4אישור מסגרת אשראי לשנת  2022בבנק הפועלים.
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור מסגרת אשראי לשנת  2022מבנק
הפועלים ע"ס . ₪ 200,000
הצבעה על ההצעה:
בעד :בעד :ראיד כבהא – מחמוד כבהא – נאיל אגבאריה – מוסטפה מחאמיד –
מוגירה כבהא – מוחמד כבהא – עאדל מחאמיד – אחמד אגבאריה – עומיר כבהא
– חאתם כבהא – כאלד כבהא
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 .5אישור מסגרת אשראי לשנת  2022בבנק מרכנתיל " דקסיה"
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור מסגרת אשראי לשנת  2022מבנק
מרכנתיל " דקסיה" ע"ס  1.8מיליון " ₪ 1,800,000 " ₪
הצבעה על ההצעה:
בעד :בעד :ראיד כבהא – מחמוד כבהא – נאיל אגבאריה – מוסטפה מחאמיד –
מוגירה כבהא – מוחמד כבהא – עאדל מחאמיד – אחמד אגבאריה – עומיר כבהא
– חאתם כבהא – כאלד כבהא
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 .6אישור פתיחת תב"ר עבודות ניקוז.
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר עבודות ניקוז ע"ס
 ₪ 95,000מימון קרן הניקוז וקרנות הרשות.
הצבעה על ההצעה:
בעד :בעד :ראיד כבהא – מחמוד כבהא – נאיל אגבאריה – מוסטפה מחאמיד –
מוגירה כבהא – מוחמד כבהא – עאדל מחאמיד – אחמד אגבאריה – עומיר כבהא
– חאתם כבהא – כאלד כבהא
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 .7אישור פתיחת תב"ר עבודות פיתוח .2021
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר עבודות פיתוח 2021
ע"ס  ₪ 684,000מימון משרד הפנים.
הצבעה על ההצעה:
בעד :בעד :ראיד כבהא – מחמוד כבהא – נאיל אגבאריה – מוסטפה מחאמיד –
מוגירה כבהא – מוחמד כבהא – עאדל מחאמיד – אחמד אגבאריה – עומיר כבהא
– חאתם כבהא – כאלד כבהא
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 .8אישור הגדלת תב"ר מס'  283מגרש כדורל מעאוויה
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור הגדלת תב"ר מס'  283מגרש כדורגל
מעאוויה ע"ס  ₪ 2,000,000מימון משרד השיכון
הצבעה על ההצעה:
בעד :בעד :ראיד כבהא – מחמוד כבהא – נאיל אגבאריה – מוסטפה מחאמיד –
מוגירה כבהא – מוחמד כבהא – עאדל מחאמיד – אחמד אגבאריה – עומיר כבהא
– חאתם כבהא – כאלד כבהא
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 .9אישור פתיחת חשבון הורים עבור בי"ס יסודי מעאוויה:
ראיד " ראש המועצה" :מציע להצבעה אישור פתיחת חשבון הורים עבור בי"ס
יסודי מעאוויה בבנק לאומי סניף ערערה.
הצבעה על ההצעה:
בעד :בעד :ראיד כבהא – מחמוד כבהא – נאיל אגבאריה – מוסטפה מחאמיד –
מוגירה כבהא – מוחמד כבהא – עאדל מחאמיד – אחמד אגבאריה – עומיר כבהא
– חאתם כבהא – כאלד כבהא
ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

ננעלה הישיבה בשעה 20:23
ראיד כבהא
ראש המועצה

בכבוד רב,

קיסר כבהא
מזכיר המועצה
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