לשכת ראש המועצה
1
פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  - 06/2018זימון שלישי
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך 08.10.2018 :
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:
מר מוסטפא אגבאריה
מר מרואן אגבאריה
מר מוחמד חסן זיתאווי
מר אבראהים סודקי -

ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מר עומר סביחאת –

חבר מועצה

משתתפים:
עו"ד אבראהים קבלאן
מר עאמר אבו בכר
עו"ד מערוף ג'בארין
מר חביב גבארין

יועץ משפטי
גזבר
מבקר פנים
פקיד כ"א

מר בהג'את ג'בארין
מר מחמוד מוסטפא ג'בארין
מר מוחמד סאלח אגבאריה
מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה
נכנס 18:34

חסרים:
מר שאדי ג'בארין -
עו"ד פיאד חסן אגבאריה
עו"ד נביל אמארה

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

סדר היום:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  05/2018מתאריך .03.09.2018
אישור תב"ר תוכנית אתגרים  2018/2019על סך .₪ 900,000
הרשאת משרד התחבורה סימון והתקני בטיחות  2018על סך .₪ 127,926
הרשאת משרד התחבורה תוכנית תמרור על סך .₪ 150,000
תמיכת משרד התרבות והספורט בפסטיבל במסגרת תקנת סל"ע  2018על סך .₪ 115,000
אישור תוספת בנייה והצטיידות גני ילדים מושירפה על סך .₪ 609,337
הרשאת משרד הפנים למבני דת – מסגד זלפה – בית עלמין מושירפה עילית -בית עלמין
זלפה ב'.-
תוכניות לאישור – הסבר על ידי מהנדס המועצה לפי הפירוט:
 תוכנית קו ביוב מושירפה – .22/ 20346תוכנית קו ביוב מושירפה 9/20301
 מתחם  Aזלפה מס' התוכנית 3540664425 תוכנית  40/41/20300מס' התוכנית .3540687210 תוכנית  – 37/20300מושירפה.  – 3540619718זלפה מרתפעה.  -3540662437זלפה אלמרתפעה .77-78  – 3540662445זלפה דרומית ( 77-78קדם תוכנית) – 3540551309 -זלפה דרומית.

 .9אישור תוכנית פילוט פרוייקט "מאמץ ממוקד" .
 .10שונות  - :בקשת חבר המועצה מר בהג'את ג'בארין.

2
ביאדה

מושירפה
מוסמוס
זלפה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

סאלם

לשכת ראש המועצה
ראש המועצה :
פותח את הישיבה בשעה  18:22ומקריא בפני חברי המליאה נושאי הדיון.
הצבעה הוספת סעיף לסדר היום:
 שינוי ייעוד חקלאי למגורים במושירפה תוכנית מס' ( 354-0646265אחמד סעידאגבאריה).
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה

V
V
V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V

V
V

החלטה מספר 33/2018
חברי המועצה אישרו פה אחד הוספת סעיף  -שינוי ייעוד חקלאי למגורים
במושירפה תוכנית מס' ( 354-0646265אחמד סעיד אגבאריה).
הצבעה סעיף מס' 1

אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  05/2018מתאריך .03.09.2018
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה

V
V
V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V

V
V

3
ביאדה

מושירפה
מוסמוס
זלפה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

סאלם

לשכת ראש המועצה

החלטה מספר 34/2018
חברי המועצה אישרו פה אחד של הנוכחים את פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין
מספר  05/2018מתאריך .03.09.2018
הצבעה סעיף מס' 2

אישור תב"ר תוכנית אתגרים  2018/2019על סך .₪ 900,000
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
בשבוע הראשון נפטר חברינו מופיד אגבאריה ,אני מציע להפריד בין אישור על התב"רים לבין
הגנים במושירפה ונושא שינוי הייעודי.
עו"ד אבראהים קבלאן ,יועץ משפטי:
קיבלתי בקשה מראש הרשות לאישור תב"רים לאחר עיון בהחלטות בג"ץ שנתקבל ב20.09.2018 -
בג"ץ החליט לא לאשר תקציב בלתי רגיל בתקופת בחירות אם העניין לא מאפשר דחיית זה חריג
יאפשר להביא אותו אך לא ניתן לממש אותו ,ואפילו אם התב"ר אושר לא לבצע אותו .....
המלצתי בפני ראש הרשות לא להביא תב"רים לאישור המליאה.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
אני שמעתי את היועץ המשפטי ואת הנימוקים להמלצתו לראש המועצה לא מונח על השולחן לפני
שנתיים  .ראש המועצה לא מועמד לקדנציה הבאה ואני לא אאמץ אישור תב"רים כאמור.
ובנוסף על סך מנהלי מחלקות לצערי שמנהלי המחלקות האחראים על התב"רים לא מופיעים
להסבר בפני חברי המליאה.
אני ממליץ לדחות את כל התב"רים.
מרואן אגבאריה ,חבר מועצה:
אני מוסיף סעיף  2תוכנית אתגרים ומבקש לאשר.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
איפה מנהל מחלקת החינוך שיסביר בפנינו.
ראש המועצה:
אני מביא את נושאי ההנדסה להצבעה .
מרואן אגבאריה ,חבר מועצה:
אני חולק על עומר סביחאת ,יש תב"רים משנים תוכנית בנייה למושירפה/תוכנית אתגרים תוכנית
חשובה מאוד ולא ניתן לדחות את זה.
אני לא רואה שום סיבה לדחות תב"רים שאושרו מקודם.
מוחמד חסן זיתאווי ,חבר מועצה:
אני רוצה הבהרה הסבר מדוע שתב"רים אלו שאושרו מקודם מדוע לא בוצעו עד עכשיו ומבקשים
עוד פעם אישור.

4
ביאדה

מושירפה
מוסמוס
זלפה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

סאלם

לשכת ראש המועצה
ראש המועצה:
מדובר בתוספת.
תאופיק ג'בארין ,מנהל מחלקת החינוך:
תוכנית אתגרים סעיף  ,2תוכנית חינוך בלתי פורמלי אתגרית לתקופה של  5שנים .הגשנו תוכנית
וקיבלנו הרשאה תקציבית וצריך להתחיל מיידית לפי הנוהל חייבים לאשר במליאת המועצה
ובמשרד הפנים.
חייבים להמשיך על מנת שלא יהיה ואקום בפעילות כל דחיית תפגע התלמידים מאחר וכל
התוכנית חייבת להתחיל באוקטובר .וההפסד הוא שלנו (תלמידינו).
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
אישרנו תב"ר לקייטנות אביב מדוע לא בוצע? אושר במליאה מלגות סטודנטים מדוע לא שולם
להם?.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
לא חולק שקל לאף תלמיד.
מדוע בשנה בקודמת לא הובא העניין קודם לאישור?
תאופיק ג'בארין ,מנהל מחלקת החינוך:
הובא ובוצע חלקית.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
אנחנו לא מחויבים להצעות באיחור.
מוחמד חסן זיתאווי ,חבר מועצה:
עם אישור התוכנית הזאת תדחה לקדנציה הבאה יש סיכוי שהיא תבוטל.
תאופיק ג'בארין ,מנהל מחלקת החינוך:
לא תבוטל ,אפשר לחכות חודשיים.
מוחמד סאלח פארס אגבאריה ,חבר מועצה:
נכון אנחנו בסוף הקדנציה נראה לי מה שאני שומע חברי המועצה לא מעוניינים לאשר דברים אם
יש בתוך ה 10 -סעיפים משהוא דחוף בואו תסבירו למליאה ולהביאו להצבעה.
תאופיק ג'בארין ,מנהל מחלקת החינוך:
התוכנית חשובה מאוד לתלמידים ,תקציב ותוכנית מאושרת ,כל עיכוב יפגע בתלמידים ואתם
תהיו שותפים בפגיעה.
אם התוכנית תאושר כאן להתחיל ואם לא תאושר נמתין עד שתאושר.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
אם יש דחוף להביא להצבעה מי שנבחר ידאג להם.

5
ביאדה

מושירפה
מוסמוס
זלפה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

סאלם

לשכת ראש המועצה
להצביע על דחיית התב"רים לאחר הבחירות ולקדנציה הבאה או לא בסעיפים :
3,4,5,6
שם חבר מועצה
מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה

נגד

בעד

נמנע

לא
נכח

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V

החלטה מספר 35/2018

חברי המועצה דחו ברוב קולות את אישורי התב"רים:
 .1תב"ר תוכנית אתגרים  2018/2019על סך  ₪ 900,000לאחר הבחירות ולקדנציה הבאה.
 .2הרשאת משרד התחבורה סימון והתקני בטיחות  2018על סך .₪ 127,926
 .3הרשאת משרד התחבורה תוכנית תמרור על סך .₪ 150,000
 .4תמיכת משרד התרבות והספורט בפסטיבל במסגרת תקנת סל"ע  2018על סך 115,000
.₪
 .5אישור תוספת בנייה והצטיידות גני ילדים מושירפה על סך .₪ 609,337
 .6הרשאת משרד הפנים למבני דת – מסגד זלפה – בית עלמין מושירפה עילית -בית
עלמין זלפה ב'.-

ראש המועצה:
דוחה את סעיף מס'  7הרשאת משרד הפנים למבני דת – מסגד זלפה – בית עלמין מושירפה
עילית -בית עלמין זלפה ב'.-

הצבעה סעיף מס' 8

תוכניות לאישור – הסבר על ידי מהנדס המועצה לפי הפירוט:
 תוכנית קו ביוב מושירפה – .22/ 20346תוכנית קו ביוב מושירפה 9/20301
 מתחם  Aזלפה מס' התוכנית 3540664425 תוכנית  40/41/20300מס' התוכנית .3540687210 תוכנית  – 37/20300מושירפה.  – 3540619718זלפה מרתפעה.  -3540662437זלפה אלמרתפעה .77-78  – 3540662445זלפה דרומית ( 77-78קדם תוכנית) – 3540551309 -זלפה דרומית.

6
ביאדה

מושירפה
מוסמוס
זלפה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

סאלם

לשכת ראש המועצה
שם חבר מועצה
מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה

נגד

בעד

נמנע

לא
נכח

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V

החלטה מספר 36/2018

חברי המועצה דחו את תוכניות ההנדסה לאחר בחירות ולקדנציה הבאה להלן הרשימה:
 תוכנית קו ביוב מושירפה – .22/ 20346תוכנית קו ביוב מושירפה 9/20301
 מתחם  Aזלפה מס' התוכנית 3540664425 תוכנית  40/41/20300מס' התוכנית .3540687210 תוכנית  – 37/20300מושירפה.  – 3540619718זלפה מרתפעה.  -3540662437זלפה אלמרתפעה .77-78  – 3540662445זלפה דרומית ( 77-78קדם תוכנית) – 3540551309 -זלפה דרומית.

הצבעה סעיף מס' 9

אישור תוכנית פילוט פרוייקט "מאמץ ממוקד" .
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה

V
V
V
V
V
V
V
V

החלטה מספר 37/2018

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V

V
V

7

חברי המועצה דחו פה אחד את אישור תוכנית פילוט פרוייקט "מאמץ ממוקד" .
לאחר בחירות ולקדנציה הבאה .

ביאדה

מושירפה
מוסמוס
זלפה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

סאלם

לשכת ראש המועצה
הצבעה סעיף מס'  – 10שונות

בקשת חבר המועצה מר בהג'את ג'בארין.

החלטה מספר 38/2018

הסעיף נמשך מסדר היום על פי בקשת המבקש מר בהג'את ג'בארין חבר המועצה.

הצבעה לסעיף שנוסף בתחילת הישיבה
אישור תוכנית מס'  354-0646265שינוי ייעוד חקלאי למגורים במושירפה ( -אחמד
סעיד אגבאריה).
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה

V
V
V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V

V
V

החלטה מספר 39/2018
חברי המועצה אישרו פה אחד תוכנית שינוי ייעוד חקלאי למגורים במושירפה
תוכנית מס' ( 354-0646265אחמד סעיד אגבאריה).
אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה . 19:02
רשם פרוטוקול  :אחמד מחאמיד – מזכיר המועצה
בכבוד

-----------------------------------אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,

-----------------------מחאמיד אחמד – מזכיר המועצה

ריכוז החלטות ישיבת מליאה מן המניין מספר  06/2018מיום שני 08.10.2018
מס'
סעיף
ביאדה

נושא ההחלטה

מספר
ההחלטה

התקבלה הערות

מושירפה
מוסמוס
זלפה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

סאלם

לשכת ראש המועצה
חדש

הוספת סעיף שינוי ייעוד חקלאי
למגורים במושירפה תוכנית מס' 354-
( 0646265אחמד סעיד אגבאריה).

33

פה אחד

1

אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 34

פה אחד

2

תב"ר תוכנית אתגרים  2018/2019על סך
₪ 900,000

35

3

הרשאת משרד התחבורה סימון
והתקני בטיחות  2018על סך
.₪ 127,926

מספר  05/2018מתאריך .03.09.2018

4

הרשאת משרד התחבורה תוכנית תמרור על
סך .₪ 150,000
תמיכת משרד התרבות והספורט בפסטיבל
במסגרת תקנת סל"ע  2018על סך 115,000
.₪

6

אישור תוספת בנייה והצטיידות גני ילדים
מושירפה על סך .₪ 609,337

7

הרשאת משרד הפנים למבני דת – מסגד
זלפה – בית עלמין מושירפה עילית -בית
עלמין זלפה ב'.-

5

8

תוכניות לאישור – הסבר על ידי מהנדס 36

המועצה לפי הפירוט:
 תוכנית קו ביוב מושירפה – .22/ 20346תוכנית קו ביוב מושירפה 9/20301

נדחה
ברוב
קולות

נדחה
ברוב
קולות

לאחר
הבחירות
ולקדנציה
הבאה.

לאחר
הבחירות
ולקדנציה
הבאה.

 מתחם  Aזלפה מס' התוכנית3540664425
 תוכנית  40/41/20300מס' התוכנית.3540687210
 תוכנית  – 37/20300מושירפה.  – 3540619718זלפה מרתפעה.  -3540662437זלפה אלמרתפעה .77-78  – 3540662445זלפה דרומית ( 77-78קדםתוכנית)
 – 3540551309 -זלפה דרומית.

ביאדה

9

אישור תוכנית פילוט פרוייקט "מאמץ
ממוקד".

37

10

בקשת חבר המועצה מר בהג'את ג'בארין.

38

פה אחד
דחייה

לאחר
הבחירות
ולקדנציה
הבאה.
נמשך
מסדר היום
על בקשת
מר בהג'את

מושירפה
מוסמוס
זלפה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

סאלם

לשכת ראש המועצה
11

ביאדה

אישור תוכנית שינוי ייעוד חקלאי
למגורים במושירפה תוכנית מס' 354-
( 0646265אחמד סעיד אגבאריה

39

פה אחד

מושירפה
מוסמוס
זלפה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

סאלם

