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 8/2022/2שהתקיימה ביום 
 

 משתתפים :
 ה יו"ר מועצ –ראיד כבהא 

 חבר מועצה  -מוגירה כבהא 
 חבר מועצה –עאדל מחאמיד 
 חבר מועצה –נאיל אגבאריה 

 חבר מועצה –מוחמד עלי מחאמיד 
 חבר מועצה  –אחמד אגבאריה 

 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 
 חבר מועצה –מוחמד כבהא 

 חסירים:
 חבר מועצה -כאלד כבהא

 חבר מועצה –חאתם כבהא 
 חבר מועצה –מחמוד כבהא 

 חבר מועצה –ומיר כבהא ע
 

 משתתפים נוספים:
 קיסר כבהא, מזכיר המועצה

 עו"ד מוחמד מחאמיד , יועמ"ש המועצה
 ראיד ח'ליפה, גזבר המועצה
 עלי קבהא, מהנדס המועצה

 
 סדר היום : 

 7/2022אישור פרוטוקול ישיבת  .1
 שכונה מזרחית ותיקה ברטעה. 32אישור פתיחת תב"ר פיתוח ושדרוג כביש  .2
 פתיחת תב"ר צביעה ותמרור למימוש חוק עזר חניה בברטעה.אישור  .3
 .  צפון מעאוויה 197הגדלת תב"ר מס' אישור  .4
 .  דרום מעאוויה 260הגדלת תב"ר מס' אישור  .5
 רטעה.ב 3,4,5מתחמים  261הגדלת תב"ר מס' אישור  .6
 עין אל סהלה.  2,3מתחמים  262מס' אישור הגדלת תב"ר  .7
 אישור הלוואת פיתוח .8
 שונות .9

 
 פרוטוקול:

  18:20נפתחה הישבה בשעה 
 

 : 2202/7אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין  .1
 רמאוש

 :שכונה מזרחית ותיקה ברטעה. 32אישור פתיחת תב"ר פיתוח ושדרוג כביש  .2
 32אישור פתיחת תב"ר פיתוח ושדרוג כביש מציע להצבעה   ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד השיכון.₪    200,000שכונה מזרחית ותיקה  ברטעה  ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  –וגירה כבהא מ–נאיל אגבאריה   –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד:
 .מוסטפה מחאמיד – אדל מחאמידע –כבהא  מוחמד –אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 :אישור פתיחת תב"ר צביעה ותמרור למימוש חוק עזר חניה בברטעה .3
 אישור פתיחת תב"ר צביעה ותמרור למימוש חוק עזר חניה ראיד " ראש המועצה":

 .מהלוואת פיתוח₪  275,000בברטעה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה: 

 –גבאריה אחמד א   –וגירה כבהא מ–איל אגבאריה  נ –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד:
 .וסטפה מחאמידמ – עאדל מחאמיד –כבהא  מוחמד

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

  :צפון מעאוויה  197ס' אישור הגדלת תב"ר מ .4
צפון מעאוויה ע"ס  197הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":

 .מימון משרד השיכון 9/1846989/22התחייבות מס' ₪  226,349
   –וגירה כבהא מ–נאיל אגבאריה   –מוחמד עלי    –ראיד כבהא  בעד: הצבעה על ההצעה:

 .מוסטפה מחאמיד – עאדל מחאמיד –כבהא  מוחמד –אחמד אגבאריה 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
  :דרום מעאוויה  260אישור הגדלת תב"ר מס'  .5

דרום מעאוויה ע"ס  260הגדלת תב"ר מס' ישור א מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 .רד השיכון מימון מש 9/1848365/22התחייבות מס' ₪  408,250

  –וגירה כבהא מ–איל אגבאריה  נ–וחמד עלי  מ –בעד: ראיד כבהא  הצבעה על ההצעה:
 .מוסטפה מחאמיד – אדל מחאמידע –כבהא  מוחמד –אחמד אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 :ברטעה 3,4,5מתחמים  261אישור הגדלת תב"ר מס'  .6
מתחמים  261הגדלת תב"ר מס' אישור פתיחת בעה מציע להצ ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד השיכון. 9/1848217/22הץחייבות מס' ₪  137,000ברטעה ע"ס  3,4,5
 הצבעה על ההצעה:

 –גבאריה אחמד א   –וגירה כבהא מ–איל אגבאריה  נ –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד:
 .ידמוסטפה מחאמ -  עאדל מחאמיד –כבהא  מוחמד

 ושרה פה אחד ע"י חברי המועצהההצעה א
 

 :עין אל סהלה 2,3מתחמים  262אישור הגדלת תב"ר מס'  .7
עין סהלה  2,3מתחמים  262הגדלת תב"ר מציע להצבעה אישור  ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד השיכון 9/1848407/22התחייבות מס' ₪  230,000ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

 –גבאריה אחמד א   –וגירה כבהא מ–איל אגבאריה  נ –וחמד עלי  מ  –בעד: ראיד כבהא 
 .וסטפה מחאמידמ – עאדל מחאמיד –כבהא  מוחמד

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 אישור הלוואת פיתוח:  .8

למימון ₪ מיליון  2מציע להצבעה אישור הלוואת פיתוח ע"ס ראיד " ראש המועצה": 
 .PVרכות הקמת מע

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

 מוסטפה מחאמיד. –אדל מחאמיד ע –מוחמד כבהא 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 19:15ננעלה הישיבה בשעה 
 בכבוד רב,

 
 יסר כבהאק                                                                                        ראיד כבהא

 זכיר המועצהמ              ראש המועצה                                                                     
 

 


