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 פרוטוקול:

   18:20נפתחה הישבה בשעה 
 
 :  4/2020. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין  1

 . מאושר
 
ישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה לתכנית מפורטת ברטעה תכנית מס'  א. 2 

3540832766 . 
מציע להצבעה  אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה    ראיד " ראש המועצה":

 3540832766לתכנית מפורטת ברטעה תכנית מס' 
 הצבעה על ההצעה:

  –מחאמיד   פוזי   –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
 

 מגרש כדורגל מועאוויה: 283. אישור הגדלת תב"ר מס' 3
מגרש כדורגל    283הגדלת תב"ר מס' מציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":

 ₪   6,611,100ס סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה ₪ מפעל הפי  2,364,000מעאוויה  ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
 

 אוויה:יח' גן ילדים מע שתי 321. אישור הגדלת תב"ר  4
יח' גן   שתי  321הגדלת תב"ר מס'  מציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":

 ₪ .   ₪1,705,181 סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה   196,171ים מעאוויה ע"ס לדי
 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
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 מקיף ברטעה שלב ד':  293. אישור הגדלת תב"ר מס' 5

מקיף ברטעה   293הגדלת תב"ר  מס' מציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":
 ₪ .   ₪7,606,707 סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה   285,966שלב ד'  ע"ס  

 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: עד:ב
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
 
 
 
 
 

 דרכים חקלאיות: 341. אישור הגדלת תב"ר מס' 6
דרכים    341מס' הגדלת תב"ר מציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":

 ₪ .  ₪440,000 קרנות הרשות סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה   40,000חקלאיות  ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 . ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה
 

 . אישור פתיחת תב"ר בטוחות בדרכים: 7
₪    142,728פתיחת תב"ר ע"ס  מציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":

 ₪ .  ₪14,273 השתתפות הרשות  128,455השתתפות משרד התחבורה 
 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –  מוסטפה מחאמיד

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
 

 עה עין סהלה: שמי  לליקוי . אישור פתיחת תב"ר עבור הנגשת גן  8
פתיחת תב"ר עבור הנגשת גן לליקוי   מציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":

 מימון משרד החינוך.  2020/25/345'  ₪ התחייבות מס  30,000שמיעה עין סהלה ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
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 ספר בסמ"ה בתי. אישור פתיחת תב"ר  שדרוג תקשוב 9
₪ שדרוג   710,000פתיחת תב"ר ע"ס  מציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":

 תקשוב ביתי ספר בסמ"ה . 
 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 רי המועצה. ההצעה אושרה פה אחד ע"י חב
 

 . אישור פתיחת תב"ר עבור שילוט שמות רחובות בבסמ"ה 10
פתיחת תב"ר עבור שילוט שמות  מציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":

מימון משרד   ₪1001266768 מס' בקשה במרכבה  280,608רחובות בבסמ"ה ע"ס 
 לפיתוח הפריפריה והנגב והגליל. 

 הצבעה על ההצעה:  

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –כבהא   ראיד בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
 
 

 
 . אישו הקמת וועדת שילוט מועצה מקומית בסמ"ה11
קומית  הקמת וועדת שילוט מועצה ממציע להצבעה  אישור   יד " ראש המועצה":רא

 . בסמ"ה
פוזי מחאמיד, חאלד כבהא, מוחמד כבהא, מחמוד כבהא,    חברי הוועדה:

 סמיר מחאמיד. 
 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 עצה. ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המו
 

 2021. אישור חידוש מסגרת אשראי בבנק הפועלים לשנת  12
אישור חידוש מסגרת אשראי בבנק מציע להצבעה    ראיד " ראש המועצה":

 ₪   200,000ע"ס   2021הפועלים לשנת 
 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כבהא   כאלד –מוסטפה מחאמיד  

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
 

 2021. אישור מסגרת אשראי בבנק מרכנתיל "מוניציפלי לשעבר"  לשנת 13
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מסגרת אשראי בבנק מרכנתיל  מציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":
 מיליון ₪ 1.8ע"ס    2021"מוניציפלי לשעבר"  לשנת 

 הצעה:הצבעה על ה

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
 

 2020. אישור עדכון תקציב לשנת  14
, ואישור  2020 עדכון תקציב לשנתמציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":

 ₪    48,667,000הקטנת מסגרת תקציב לסך : 
 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה. 
 

 2019. אישור עדכון תקציב לשנת  15
  2019 עדכון תקציב לשנתמסגרת ו מציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":

 ₪   47,558,000ע"ס 
 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 עצה. ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המו
 

 
 2020. אישור קריטריונים לחלוקת מלגות סטודנטים לשנת 16

לחלוקת מלגות לשנת    הקריטריוניםמציע להצבעה  אישור   ראיד " ראש המועצה":
 : כדלקמן 2020

 .  סטודנט/ית הלומד/ת במוסד המוכר ע"י המל"ג. 1

 ש"ש מינימום.  15. סטודנט/ית הלומד לתואר ראשון, בגובהה של  2

 ) צילום תעודת זהות של ההורים והסטודנט(.  ית הרשום כתושב המקום . סטודנט/ 3

. לסטודנט/ית ו/או ההורים אין חובות תלויים ועומדים למועצה. ) אישור 4
 ממחלקת הגבייה( 

 . אישור לימודים על גובה  שכר הלימוד.5

לטקס חלוקת מלגות שתתקיים   הגיע. סטודנט/ית שימצא זכאי למלגה, מחויב ל 6
 שנה. במהלך ה
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 . לא תינתן אפשרות למילוי בקשה למלגה לאחר סיום תאריך ההגשה.7

 . הזכאות למלגות תינתן לסטודנטים אשר יענו על הקריטריונים הנ"ל. 8

 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 ף מחאמיד. אש –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה 
 

 2020. אישור פתיחת תב"ר לתקציב פיתוח לשנת 71
אישור פתיחת תב"ר לתקציב פיתוח לשנת    :ראיד " ראש המועצה" מציע להצבעה

 ₪ לפי החלוקה:  672,000סה"כ  2020
 ₪   248,000ע"ס   15א. שיקום כביש עין סהלה  מס' 

 ₪   248,000ע"ס    36ויה מס'  ב. שיקום כביש מועאו 
 ₪    91,000בתחום הרשות ע"ס   מצביותמדידות ומפות ג. 
 ₪   85,000הכנת פרוגרמה ישובית ע"ס  ד. 

 הצבעה על ההצעה:

  –פוזי מחאמיד     –מחמוד כבהא    –סמיר מחאמיד     –ראיד כבהא   בעד: בעד:
 אשף מחאמיד.  –מוחמד כבהא   –כאלד כבהא   –מוסטפה מחאמיד  

 אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה ההצעה  
 

 15:19  ננעלה הישיבה בשעה
 בכבוד רב,

 
 ראיד כבהא                                                                                        קיסר כבהא 

 מזכיר המועצה                                                                                    ראש המועצה 
 

 


