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 : 7/2019אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין    . 1

 מאושר
 

 .2019אישור צו המועצות המקומיות )עבירות קנס( )תיקון(,  .1
מציע להצבעה אישור צו המועצה המקומית ) עבירות קנס(  ראיד " ראש המועצה":

 מועצה מקומית בסמ"ה כפי שהוצג 2019) תיקון(, 
 ההצעה:הצבעה על 

אחמד  –פוזי מחאמיד  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 .  2020אישור חידוש מסגרת אשראי בבנק הפועלים לשנת  .2
בנק הפועלים מציע להצבעה אישור חידוש מסגרת אשראי ב ראיד " ראש המועצה":

 ₪. 200,000ע"ס  2020לשנת 
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  –פוזי מחאמיד  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 ₪ מיליון  1.8ע"ס  2020אישור מסגרת אשראי בבנק מוניציפלי לשנת  .3
מציע להצבעה אישור אישור מסגרת אשראי בבנק ראיד " ראש המועצה": 

 ₪ מיליון  1.8ע"ס  2020מוניציפלי לשנת 
 הצבעה על ההצעה:

פוזי מחאמיד אחמד  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 אישור פתיחת תב"ר ציוד וריהט שלב ג' מקיף ברטעה . .4
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מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר ציוד וריהט שלב ג'  ראיד " ראש המועצה":
 .588/2018מימון מפעל הפיס מענק מס' ₪  133,317מקיף ברטעה ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
מד אח –פוזי מחאמיד  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:

 עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 

 שיפוץ בי"ס יסודי ברטעה  304אישור הגדלת תב"ר מס'  .5

שיפוץ בי"ס  304מציע להצבעה אישור הגדלת תב"ר מס'  ראיד " ראש המועצה":
 מקרנות הרשות, סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה₪  230,000יסודי ברטעה ע"ס 

734,176  ₪ . 
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  –פוזי מחאמיד  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 אישור פתיחת תב"ר עיצוב מרחבי למידה בי"ס יסודי עין אל סהלה.  .6
מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר עיצוב מרחבי למידה  ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד החינוך.₪  80,000בי"ס יסודי עין אל סהלה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  –פוזי מחאמיד  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 צה.ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המוע
 

 אישור פתיחת תב"ר עיצוב מרחבי למידה בי"ס יסודי מועאווה . .7
אישור פתיחת תב"ר עיצוב מרחבי  מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד החינוך.₪  80,000למידה בי"ס יסודי מועאווה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  – פוזי מחאמיד –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 .ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 בניית כיתות חט"ב ברטעה  322אישור הגדלת תב"ר מס'  .8
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בניית כיתות  322מציע להצבעה אישור הגדלת תב"ר מס'  ראיד " ראש המועצה":
מימון ₪  12,052,536סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה ₪  2,636,492חט"ב ברטעה ע"ס 

 משרד החינוך.
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  –פוזי מחאמיד  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 אישור פתיחת תב"ר רכישת מרכיבי חירום  .9
מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר רכישת מרכיבי חירום  ראיד " ראש המועצה":

 ממון משרד הפנים.₪  50,000ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  –פוזי מחאמיד  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 מת והחזקת מבנה לחירום.אישור פתיחת תב"ר הק  .10

מציע להצבעה אישור פתיחת תב"ר הקמת והחזקת מבנה ראיד " ראש המועצה": 
 ממון משרד הפנים.₪   40,000לחירום ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
אחמד  –פוזי מחאמיד  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:

 עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 
 שרה פה אחד ע"י חברי המועצה.ההצעה או

 
אישור התאמת מרחב תכנון מועצה מקומית בסמ"ה בהתאם לתחום   .11

 שיפוט המועצה לפי החלטת ו/או בקשת הוועדה המקומית לתכנון עירון.
מציע להצבעה אישור התאמת מרחב תכנון מועצה מקומית ראיד " ראש המועצה": 

/או בקשת הוועדה המקומית בסמ"ה בהתאם לתחום שיפוט המועצה לפי החלטת ו
 לתכנון עירון.

אחמד  –פוזי מחאמיד  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 2023-2019אישור הקדמת תקציבי מפעל הפיס לשנים  .12
- 2019הקדמת תקציבי מפעל הפיס לשנים  להצבעה מציע": המועצה ראש"  ראיד
 א'. כנספח 21.11.2019לפי תוכנית חומש המצורפת מיום  2023

 :ההצעה על הצבעה
 אחמד – מחאמיד פוזי –   מחאמיד אשרף –  מחאמיד סמיר  – כבהא ראיד :בעד

 כבהא עומיר – מחאמיד מוסטפה – אגבאריה



 
 המועצה מקומית בסמ"ה

 بسمة –المجلس المحلي
 

 ברטעה برطعةעין אלסהלה السهلة عينמועאוויה معاوية
 

 046257702פקס,  ,046257701טל,, 30023מיקוד ,500ברטעה,ת.ד. ,30023,ميكود ،500.ب.ص ،برطعة

 www.basma.muni.il,תרא כתובת ,leshka@basma.muni.ilדוא"ל

 .המועצה חברי י"ע אחד פה אושרה ההצעה
  

 50:19הישיבה בשעה ננעלה 
 בכבוד רב,

 
 ראיד כבהא

 ראש המועצה
 

 קיסר כבהא
 מזכיר המועצה

 


