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2.6.2020 
 3/2020תמצית ישיבה מן המניין מס' 

 2.6.2020שהתקיימה ביום 
 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סמיר מחאמיד 
 חבר מועצה –אחמד אגבאריה 
 חבר מועצה –אשרף מחאמיד 

 חבר מועצה –כבהא  עומיר
 חבר מועצה -כאלד כבהא

 חבר מועצה - פוזי מחאמיד 
 חבר מועצה -מחפוז חטיב 

 חבר מועצה –מוחמד כבהא 
 

 חסירים:
 חבר מועצה –סמיר כבהא 

 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 
 חבר מועצה –מוחמד בדראן 

 
 משתתפים נוספים:

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

 ראיד ח'ליפה, גזבר המועצנ
 

 על סדר היום 
 2/2020אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין  .1
  .אישור פתיחת תב"ר רכישת ציוד מגן עיותים קורונה  .2
 אישור פתיחת תב"ר פיקוח עירוני עיותים קורונה קורונה.  .3
 אישור פתיחת תב"ר קשר עם התושבים עיותים קורונה.  .4
  .תב"ר תגבור מוקד חמ"ל עיותים קורונהאישור פתיחת  .5
  .רכישת מרכיבי ביטחון  338מס'  אישור תיקון תב"ר .6
  .החזקת מבנים לחירום  339אישור תיקון תב"ר  .7
בינוי כיתות גנ"י ברטעה ע"י תחנת לבריאות  348אישור הגדלת  תב"ר מס'  .8

 .המשפחה 

₪  6,399,500אישור פתיחת תב"ר בינוי כיתות בי"ס חט"ב מועאוויה ע"ס  .9
-2020-03הצטיידות מימון משרד החינוך התחייבות מס'  ₪  147,000כולל 

027. 
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₪  12,000ע"ס  2020חלק א' לשנת  אישור פתיחת תב"ר בטיחות בדרכים .11
 .2020מימון הרשות הלאומית חלק א' 

 .אישור סגירת תב"רים שהסתיימה הפעילות בהם .11

 ירותי חשבונאות.אעלימי את קאסם שאישור הארכת ההתקשרות עם   .12

 אישור הארכת ההתקשרות עם מ.ר.עולמית שירותי גבייה. .13

 
 

 פרוטוקול:
  18:20נפתחה הישבה בשעה 

 
 : 20/202אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין   .1

 מאושר
 
 .רכישת ציוד מגן עיותים קורונה. אישור פתיחת תב"ר 2

עיותים קורונה ע"ס רכישת ציוד מגן אישור מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 מימון משרד הפנים .₪   36,000

 הצבעה על ההצעה:
מחפוז  –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –אלד כבהא כ – עומיר כבהא – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

  פיקוח עירוני עיותים קורונה פתיחת תב"ר. אישור 3
ישור פתיחת תב"ר פיקוח עירוני עיותים אמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד הפנים.₪  109,000קורונה קורונה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

מחפוז  –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כבהא  כאלד – עומיר כבהא – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 . קשר עם התושבים עיותים קורונה. אישור פתיחת תב"ר 4
קשר עם התושבים אישור פתיחת תב"ר מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד הפנים.₪  58,000עיותים קורונה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

מחפוז  –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 :תב"ר תגבור מוקד חמ"ל עיותים קורונה. אישור 5
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תגבור מוקד חמ"ל פתיחת תב"ר אישור מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 מימון משרד הפנים.₪  35,000עיותים קורונה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

מחפוז  –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 רכישת מרכיבי ביטחון 338תב"ר מס' תיקון תב"ר . אישור 6
רכישת מרכיבי ביטחון מימון  338מס' תיקון תב"ר אישור   ראיד " ראש המועצה":

 ₪ 62,500סה"כ התב"ר ₪  12,500השתתפות הרשות ₪  50,000משרד הפנים 

 
 הצבעה על ההצעה:

מחפוז  –אגבאריה אחמד  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 החזקת מבנים לחירום 339תיקון תב"ר מס' . אישור 7
החזקת מבנים  339מס' אישור תיקון תב"ר מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

סה"כ ₪  10,000השתתפות הרשות ₪  40,000מימון משרד הפנים  339לחירום 
 ₪ 50,000התב"ר 

 הצבעה על ההצעה:
מחפוז  –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – חטיב

 ע"י חברי המועצה.ההצעה אושרה פה אחד 
 

בינוי כיתות גנ"י ברטעה ע"י תחנת לבריאות  348אישור הגדלת  תב"ר מס' . 8
 המשפחה

בינוי כיתות  348הגדלת  תב"ר מס' אישור מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
₪  26,000הכולל ₪  788,805ע"י תחנת לבריאות המשפחה ע"ס  גנ"י ברטעה

סה"כ התב"ר  2020-01-048הצטיידות מימון משרד החינוך התחייבות מס' 
 הצטיידות.₪  52,000הכולל ₪  1,569,310

 הצבעה על ההצעה:
מחפוז  –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כאלד כבהא  – כבהא עומיר – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 אישור פתיחת תב"ר בינוי כיתות בי"ס חט"ב מועאוויה.  9
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פתיחת תב"ר בינוי כיתות בי"ס אישור מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
מימון משרד החינוך הצטיידות ₪  147,000כולל ₪  6,399,500חט"ב מועאוויה ע"ס 

 .2020-03-027התחייבות מס'  

 הצבעה על ההצעה:
מחפוז  –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 .2020חלק א' לשנת  בטיחות בדרכים פתיחת תב"ר. אישור 10
פתיחת תב"ר בטיחות בדרכים חלק אישור מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 .2020מימון הרשות הלאומית חלק א' ₪  12,000ע"ס  2020א' לשנת 

 הצבעה על ההצעה:
מחפוז  –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
  

 אישור סגירת תב"רים שהסתיימה הפעילות בהם.11
שהסתיימה הפעילות  אישור סגירת תב"ריםמציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

, 256, 255, 248, 239, 229, 228, 225, 191, 162, 143, 135, 133, 100, 44בהם כלהלן: 
267 ,270 ,275 ,276 ,277 ,278 ,284 ,287 ,290 ,294 ,297 ,298 ,299 ,300 ,302 ,303 ,
306 ,310 ,311 ,317 ,323. 

 הצבעה על ההצעה:
מחפוז  –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –  סמיר מחאמיד  –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 הארכת ההתקשרות עם אעלימי את קאסם שירותי חשבונאותאישור   .12
לאור העובדה כי המועצה טרם פרסמה מכרז חדש, וכי  ראיד " ראש המועצה":

השלטון המקומי עובד במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה, ובכדי לאזן 
בין הצורך לרציפות תפקודית של הרשות לבין ההכרח לשמור על בריאות הציבור, 

הארכת ההתקשרות אעלימי את קאסם שירותי חשבונאות אישור מציע להצבעה 
 .31.12.2020חודשים עד ליום לשישה 

 הצבעה על ההצעה:
מחפוז  –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 שירותי גבייה. הארכת ההתקשרות עם מ.ר.עולמיתאישור   .13
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לאור העובדה כי המועצה טרם פרסמה מכרז חדש, וכי  ראיד " ראש המועצה":
השלטון המקומי עובד במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה, ובכדי לאזן 
בין הצורך לרציפות תפקודית של הרשות לבין ההכרח לשמור על בריאות הציבור, 

מ.ר.עולמית שירותי גבייה לשישה  הארכת ההתקשרות עםאישור מציע להצבעה 
 .31.12.2020חודשים ליום 

 הצבעה על ההצעה:
מחפוז  –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 15:19 ננעלה הישיבה בשעה

 
 בכבוד רב,

 
 ראיד כבהא

 ראש המועצה 
 

 קיסר כבהא
 מזכיר המועצה

 


