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 : 20198/אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין    . 1

 מאושר
 
 . אישור פתיחת תב"ר שדרוג מגרש כדורגל עין אל סהלה.2

שדרוג מגרש כדורגל  אישור פתיחת תב"רמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד התרבות והספורט, ₪  981,236  -₪  1,308,434עין אל סהלה ע"ס 

 מימון הרשות.₪  327,198
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  – מחפוז חטיב  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  – עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 מוחמד כבהא
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 

 . אישור פתיחת תב"ר דרכים חקלאיות .3
אישור פתיחת תב"ר דרכים חקלאיות ע"ס מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 ש"ח מימון הרשות. 80,000מימון משרד החקלאות, ₪  320,000 ---₪,  400,000
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  – מחפוז חטיב  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  – עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 מוחמד כבהא
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . אישור פתיחת תב"ר חידוש מבנים חט"ב ברטעה .4

חידוש מבנים חט"ב  אישור פתיחת תב"רמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 .2019/09/578מימון משרד החינוך התחייבות מס' ₪  439,163ברטעה ע"ס 

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

 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  –עומיר כבהא  –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 
 מוחמד כבהא

 אחד ע"י חברי המועצה.ההצעה אושרה פה 
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 אלסנאפר.  M21. אישור פתיחת תב"ר עצוב גן חדשני 5
 M21אישור פתיחת תב"ר עצוב גן חדשני מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 .2019/09/624מימון משרד החינוך התחייבות מס' ₪  100,000אלסנאפר ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  –מחפוז חטיב   –אשרף מחאמיד    –  סמיר מחאמיד  –ראיד כבהא  בעד:
 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  –עומיר כבהא  –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 מוחמד כבהא
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . אישור פתיחת תב"ר מרחבי הכלה ב"ס יסודי מועאוויה .6

הכלה ב"ס  אישור פתיחת תב"ר מרחבימציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 .2019/09/273מימון משרד החינוך התחייבות מס' ₪  70,000יסודי מועאוויה ע"ס 

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

 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  – עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 
 מוחמד כבהא

 אחד ע"י חברי המועצה.ההצעה אושרה פה 
 

 . אישור פתיחת תב"ר מרחבי הכלה חט"ב ברטעה .7
אישור פתיחת תב"ר מרחבי הכלה חט"ב מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 .2019/09/130מימון משרד החינוך התחייבות מס' ₪  70,000ברטעה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  –מחפוז חטיב   –   אשרף מחאמיד –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  –עומיר כבהא  –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 מוחמד כבהא
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . אישור פתיחת תב"ר מרחבי הכלה יסודי עין אל סהלה.8

אישור פתיחת תב"ר מרחבי הכלה יסויד עין מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 .2019/09/131מימון משרד החינוך התחייבות מס' ₪  50,000ל סהלה ע"ס א

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

 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  –עומיר כבהא  –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 
 .מוחמד כבהא

 המועצה.ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי 
 

 חט"ב ברטעה. M21. אישור פתיחת תב"ר עיצוב מרחבי למידה 9
אישור פתיחת תב"ר עיצוב מרחבי למידה מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

M21  מימון משרד החינוך התחייבות מס' ₪  80,000חט"ב ברטעה ע"ס
2019/08/461. 
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 הצבעה על ההצעה:
אחמד  – מחפוז חטיב  –מחאמיד   אשרף  –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:

 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  – עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 
 מוחמד כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 .  אישור פתיחת תב"ר בינוי כיתות גני ילדים ברטעה.10
בינוי כיתות גני ילדים  אשיור פתיחת תב"רמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 .2019/01/190מימון משרד החינוך התחייבות מס' ₪  780,505ברטעה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  –מחפוז חטיב   –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  –עומיר כבהא  –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 מוחמד כבהא
 פה אחד ע"י חברי המועצה. ההצעה אושרה

 
 

 בניית כיתות מקיף ברטעה  שלב א' .  218.  אישור הגדלת תב"ר מס' 11
בניית כיתות  218אישור הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

מימון משרד החינוך ₪  335,905שלב א'  עבור ציפוי אבן ונגישות ע"ס   מקיף ברטעה
 ₪   8,935,093סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה   2015/03/045התחייבות מס' 

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

 –חאלד כבהא  –כבהא סמיר  –עומיר כבהא  –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 
 מוחמד כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 בניית כיתות חט"ב ברטעה שלב ב+ג . 240. אישור הגדלת תב"ר מס' 12
בניית כיתות  240אישור הגדלת תב"ר מס'  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד ₪  471,578עבור ציפוי אבן ונגישות ע"ס  חט"ב ברטעה שלב ב+ג
 ₪ . 12,544,013סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה  2016/70/009החינוך התחייבות מס' 

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

 –לד כבהא חא –סמיר כבהא  –עומיר כבהא  –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 
 מוחמד כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 . אישור פתיחת תב"ר בנוי כיתות לימוד בי"ס יסודי עין אל סהלה .13
אישור פתיחת תב"ר בנוי כיתות לימוד בי"ס  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":

מימון משרד החינוך התחייבות מס' ₪  4,913,304ע"ס  יסודי עין אל סהלה
2019/03/039. 

 הצבעה על ההצעה:
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אחמד  – מחפוז חטיב  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  – עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 מוחמד כבהא
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 .  אישור פתיחת תב"ר בניית מעונות יום במעאוויה.41

אישור פתיחת תב"ר בניית מעונות יום  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 מימון משרד העבודה הרווחה .₪  3,528,000במעאוויה ע"ס 

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

 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  – עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 
 מוחמד כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 
 . אישור פתיחת תב"ר ראש שטח בישוב עין אל סהלה.15

אישור פתיחת תב"ר ראש שטח בישוב עין  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 משרד השיכון. מימון₪  1,500,000אל סהלה ע"ס 

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

 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  – עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 
 מוחמד כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 . אישור פתיחת תב"ר ראש שטח בישוב ברטעה .16
אישור פתיחת תב"ר ראש שטח בישוב  מציע להצבעה " ראש המועצה": ראיד

 מימון משרד השיכון₪  1,200,000ברטעה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה: 

אחמד  – מחפוז חטיב  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 –חאלד כבהא  –כבהא  סמיר – עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 מוחמד כבהא
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 
 . אישור הלוואה מבנק דיסקונט )מניציפלי(.17

אישור הלוואה מבנק דיסקונט )מניציפלי(  מציע להצבעה ראיד " ראש המועצה":
 שנים לכיסוי גרעון היתר מ.הפנים 10לתקופת  0.9%ריבית פריים ₪  769,000ע"ס 

92019008736. 
 הצבעה על ההצעה:

אחמד  – מחפוז חטיב  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 –חאלד כבהא  –סמיר כבהא  – עומיר כבהא –מוסטפה מחאמיד  –אגבאריה 

 מוחמד כבהא
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 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 
 10:19ננעלה הישיבה בשעה 

 בכבוד רב,
 

 ראיד כבהא
 ראש המועצה 

 קיסר כבהא
 מזכיר המועצה

 


