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   18:20נפתחה הישבה בשעה 
 

 :  2020/3אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין   .1
 

 מאושר 
 
 

السالم عليكم يعطيكم العافية,  نشكر االعضاء السيد سمير كبها والسيد محفوظ خطيب   رائد:
جدد على مقدموه من عمل والمشارطة باتخاذ القرارات بالمجلس المحلي, نبارك لألعضاء ال

لالنضمام للمجلس, ان شاء هللا تكون فاتحة خير للمصلحة العامة وبادرة خير لقرى بسمة,  
 . ينص القانون ما ي حسب لألعضاء الجدد عليكم االدالء بالوالء  

 ":ראש המועצה"  ראיד
 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא את שליחותי במועצה" " 

 אני מתחייב –  מחמוד כבהא
 אני מתחייב –  רה כבהאמוגי

 
 : קירוי מגרש בי"ס יסודי ברטעה 316אישור הגדלת תב"ר מס' . 2

קירוי מגרש   316אישור הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה   ראיד " ראש המועצה":
₪ מקרן לעבדות פיתוח סה"כ התב"ר לאחר   139,000בי"ס יסודי ברטעה ע"ס  

 ₪  289,000ההגדלה  
 הצבעה על ההצעה:

עומיר    –מוגירה כבהא   –    מחמוד כבהא –סמיר מחאמיד     – כבהא ראיד  בעד:
 מוחמד כבהא.    –אלד כבהא  כ –  כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
 

 קירוי מגרש כדורסל מועאוויה  319' אישור הגדלת תב"ר מס. 3
קירוי מגרש   319אישור הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה   ראיד " ראש המועצה":

₪ מקרן לעבודות פיתוח סה"כ התב"ר לאחר   103,000ל מועאוויה ע"ס כדורס
 ₪.    399,000ההגדלה  

עומיר    –מוגירה כבהא   –    מחמוד כבהא –סמיר מחאמיד     – ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא.    –כאלד כבהא   –  כבהא

 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 

 
 .בות מועאוויהתאורת רחו 303אישור הגדלת תב"ר מס' . 4

תאורת   303אישור הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה   ראיד " ראש המועצה":
₪ מהתקציב הרגיל סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה   144,000רחובות מועאוויה ע"ס 

644,000 .  ₪ 
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עומיר    –מוגירה כבהא   –    מחמוד כבהא –סמיר מחאמיד     – ראיד כבהא  בעד:
 . מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –  כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
 

 2018/2019אישור פתיחת תב"ר הטעמת הרפורמה ברישוי עסקים . 5
אישור פתיחת תב"ר הטעמת הרפורמה  מציע להצבעה   ראיד " ראש המועצה":

₪ מימון משרד הפנים בקשה מס'   116,246ע"ס  2018/2019ברישוי עסקים  
1001168809 

 הצבעה על ההצעה:
  –מוגירה כבהא    –   מחמוד כבהא –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   עד:ב בעד:

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

 
 

 השלמה  2019אישור פתיחת תב"ר רישוי עסקים . 6
  2019אישור פתיחת תב"ר רישוי עסקים  מציע להצבעה   איד " ראש המועצה":ר

 ₪1001277739 מימון משרד פנים בקשה מס'  33,005ס השלמה ע"
 הצבעה על ההצעה:

  –מוגירה כבהא    –   מחמוד כבהא –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 מוחמד כבהא.  –כאלד כבהא   –  עומיר כבהא

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
 

 2020אישור פתיחת תב"ר רישוי עסקים . 7
  2020פתיחת תב"ר רישוי עסקים אישור  מציע להצבעה   ועצה":ראיד " ראש המ

 . ₪1001278864 מימון משרד הפנים בקשה מס'  39,726ע"ס 

 הצבעה על ההצעה:
  –מוגירה כבהא    –   מחמוד כבהא –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:

 מוחמד כבהא.  –כאלד כבהא   –  עומיר כבהא
 ועצה. ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המ

 
 אישור פתיחת תב"ר פעולות אבטחה . 8
פתיחת תב"ר פעולות אבטחה ע"ס  אישור  מציע להצבעה   איד " ראש המועצה":ר

השתתפות    ₪1001331955 מס' הבקשה  ₪86,400 מימון משרד החינוך  96,000
 ₪ .  9600הרשות  

 הצבעה על ההצעה:
  –מוגירה כבהא    –   מחמוד כבהא –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:

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

 
 .2020לשנת  1דיון ברבעון מס' 
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. בדו"ח  2020לשנת   1מציג את הדו"ח הרבעוני מס' ראיד ח'ליפה " גזבר המועצה": 
 אלף ₪ .   842מוצג עודך )גרעון(  

 2020 לשנת   1 מאשרים את הדו"ח הרבעוני מס' : החלטה
 

 15:19  ננעלה הישיבה בשעה

 
 בכבוד רב,

 
 ראיד כבהא                                                                                        קיסר כבהא 

 מזכיר המועצה                                                                                    ראש המועצה 
 

 

 
 


