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 2022/9תמצית ישיבה מן המניין מס' 

 4/10/2022שהתקיימה ביום 
 

 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –עאדל מחאמיד 
 חבר מועצה –נאיל אגבאריה 

 חבר מועצה –מוחמד עלי מחאמיד 
 חבר מועצה  –אחמד אגבאריה 

 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 
 בר מועצהח –עומיר כבהא 

 
 חסירים:

 חבר מועצה -כאלד כבהא
 חבר מועצה –חאתם כבהא 
 חבר מועצה –מחמוד כבהא 
 חבר מועצה  -מוגירה כבהא 
 חבר מועצה –מוחמד כבהא 

 
 משתתפים נוספים:

 קיסר כבהא, מזכיר המועצה
 עו"ד מוחמד מחאמיד , יועמ"ש המועצה

 עלי קבהא, מהנדס המועצה
 

 סדר היום : 
 8/2022וקול ישיבת אישור פרוט .1
 .אישור פתיחת תב"ר שיפוץ מגרשים משולבים ברטעה ועין סהלה .2
  . 2022אישור תקציב פיתוח לשנת  .3
 .אישור הגדלת חוזה מגידו בע"מ .4
ברטעה ידות ביושבי התקשרות עם תאגידי מי עירון לביצוע סקר מדאישור  .5

 בסמ"ה באופן משותף ע"י חברת אורהייטק.ועין סהלה 
 2022לשנת  2דיון ברבעון  .6

 
 פרוטוקול:

  18:20נפתחה הישבה בשעה 
 

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

 אישור פתיחת תב"ר שיפוץ מגרשים משולבים ברטעה ועין סהלה: .2
אישור פתיחת תב"ר שיפוץ מגרשים משולבים מציע להצבעה   ראיד " ראש המועצה":
₪,  350,000תמיכה משרד התרבות והספורט ע"ס ₪,  399,134ברטעה ועין סהלה ע"ס 

 ₪  39,134השתתפות הרשות מקרנות הרשות 

 על ההצעה: הצבעה
עאדל –חמד אגבאריה א–איל אגבאריה  נ –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד:

 .ומיר כבהאע – מוסטפה מחאמיד – מחאמיד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
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 :2022אישור תקציב פיתוח לשנת  .3

 מימון משרד ₪ 476,000ע"ס  2022תקציב פיתוח לשנת אישור  ראיד " ראש המועצה":
  הפנים

 הצבעה על ההצעה: 
 –כבהא  ירעומ –אחמד אגבאריה  –  נאיל אגבאריה –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד:

 .מוסטפה מחאמיד – עאדל מחאמיד
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
  : חוזה ההתקשרות עם חברת מגידו בע"מאישור הגדלת  .4

אישור הגדלת חוזה מגידו בע"מ לסך  מציע להצבעה אישור איד " ראש המועצה":ר

 .בתוספת מע"מ₪  230,000

   –כבהא  עומיר –איל אגבאריה  נ –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד: הצבעה על ההצעה:
 .חאמידממוסטפה  – עאדל מחאמיד –אחמד אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

התקשרות עם תאגידי מי עירון לביצוע סקר מדידות ביושבי ברטעה ועין אישור  .5
  : סהלה באופן משותף

 

התקשרות עם תאגידי מי עירון לביצוע סקר ישור אמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
, בהתאם לחוזה והזמנת עבודה מדידות ביושבי ברטעה ועין סהלה בסמ"ה באופן משותף

 אורהייטק. שחתם התאגיד עם חברת המדידות 
 

  –כבהא עומיר  –איל אגבאריה  נ–וחמד עלי  מ –בעד: ראיד כבהא  הצבעה על ההצעה:
 .חאמידממוסטפה  – עאדל מחאמיד –אחמד אגבאריה 

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
. 

 :2022לשנת  2דיון ברבעון  .6
חברי המועצה  2022לשנת  2ת הדו"ח הרבעוני ראש המועצה ומזכיר המועצה הציגו א

 ונערך דיון וניתנו הבהרות לשאלות שעלו.

 2022לשנת  2רבעון אישור מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 הצבעה על ההצעה:

–חמד אגבאריה א   – עומיר כבהא–  נאיל אגבאריה –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד:
 .מוסטפה מחאמיד -  עאדל מחאמיד

 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה

 
 19:15ננעלה הישיבה בשעה 

 בכבוד רב,
 

 יסר כבהאק                  ראיד כבהא                                                                      
 זכיר המועצהמ               ראש המועצה                                                                    

 

 


