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    07/2017  פרוטוקול מליאה  מן המניין מס' 
  25.09.2017 בתאריך    שניביום מעלה עירון  שהתקיימה  –מועצה נבחרת 

 אולם הישיבות  -במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון
 
 
 

          :                  נוכחים:
   ראש המועצה   -מר מוסטפא אגבאריה 

 חבר מועצה -מר מחמוד מוסטפא ג'בארין  גן ראש המועצהס  -מר מרואן אגבאריה 
 חבר מועצה  מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה  חבר מועצה -מר בהג'את ג'בארין 

   חבר מועצה -אגבאריה פתחאללה מר
   חבר מועצה -עומר סביחאתמר 

   חבר מועצה -עו"ד נביל אמארה
 

 :משתתפים
  

 חסרים 
 

 חבר מועצה -אגבאריה מוחמד סאלח מר  ץ משפטייוע אבראהים קבלאןעו"ד 
 חבר מועצה -מר שאדי ג'בארין  גזבר עאמר אבו בכרמר 

 חבר מועצה - אבראהים סודקימר  מבקר פנים עו"ד מערוף ג'בארין
 חבר מועצה מר מוסטפא אגבאריה )אבו אלשיך( מזכיר המועצה  מר אחמד מחאמיד

 עוזר ראש המועצה מר מאהר אגבאריה 
  
 
 

 סדר היום: 

 . 28.08.2017מתאריך  06/2017אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  .1

 לפי בקשת החברים.  09.08.2017מתאריך  04/2017דיון חוזר לפרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין מספר  .2

 המתחמים איחוד וחלוקה.  10הצבעה על  .3

 שונות.  .4
 
 

 ראש המועצה:
 ומקריא בפני החברים את סדר יומה של הישיבה.  18:33עה  פותח את הישיבה בש
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  1סעיף מספר 
 . 28.08.2017מתאריך   06/2017: אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר הצבעה

 
לא  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה

 נכח 
    V ראש המועצה  –מוסטפא אגבאריה 

    V המועצה  סגן ראש –מרואן אגבאריה 
    V חבר מועצה –ג'בארין  מוסטפא מחמוד

    V חבר מועצה –בהג'את ג'בארין 
    V חבר מועצה –פתחאללה אגבאריה 

    V חבר מועצה –מוחמד אבו אלנסר 
 מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

 
  V 

 אבראהים סודקי אבו ב כר 
 

  V 

 חבר מועצה  –שאדי ג'בארין 
   V 

 חבר מועצה –בו אלשיך מוסטפא א
   V 

    V עומר סביחאת 
    V חבר מועצה –נביל אמארה 

 
 
 

 201732/החלטה 
 .09.08.2017מתאריך   06/2017את פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר חברי המועצה מאשרים פה אחד 

 
 

  2סעיף מספר 
 . 28.08.2017אריך  מת 04/2017אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 

 
 עומר סביחאת, חבר מועצה: 

המתחמים הגשתי הצעה לדחיית ההצבעה על מנת לשבת ולשבת עם התושבים בעלי העניין ולאחר מכן להביא את 
 לאישור. 

אני לא יודיע אם אני קואליציה או אופוזיציה כמקובל ראש המועצה מזמין את הקהל והחברים לפני הישיבה ודנים 
רק להרים אצבע, ם לאשר או לא לאשר אם קיים איזו שהוא נימוק או בירורים, אלא לזמן את החברים בהבהרות א

תוף לכל דבר, אני רוצה לדעת את עצמי אם אני בקואליציה אז אני מבקש עדכונים שוטפים ואם חבר המועצה הוא ש
 לא אני אדע את עצמי באופוזיציה. 

  לכל מועצה.אני מכיר שיש נוהלים תקינים 
אני מצאתי לנכון להציג את הבעיות הנ"ל ולדעתי שכל חברי המועצה מסכימים אתי ואם יש מישהו שמתנגד להרים 

 את האצבע. 
וישבו עם מהנדס המועצה ולא הוסבר להם כלום, אם היו דיבורים בטלפון או בארבע לסיום, לא הוזמנו בעלי העניין 

  עיניים זה לא נעשתה עבודה כפי שנתבקשה עדיין.
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
מה שעומר אומר זה נכון, צריך לקבל אישור חברי המועצה על מנת שתיזום תוכנית ולאחר מכן נפנה למשרד השיכון 

 היו הרבה נציגים.  במוסמוס 01נת לקבל תקציבים במתחם על מ
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 עומר סביחאת, חבר מועצה:

 וס. מה עם יתר המתחמים? אתה דאגת רק למוסמ 
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
מתחמים עם קבלת ההרשאה נזמין  3שבועות קיבלנו אישור לעוד  3לפני  01כשפונים למשרד השיכון אישרו מתחם 

 את בעלי העניין. 
 

 עומר סביחאת, חבר מועצה:
תה עובד עליי או המתחמים, או שא 10הוא יוצא לפועל אתה מבקש ממני להצביע על  01כשאתה יודע מראש שמתח 

 מתחמים. המהנדס היה צריך להסביר את זה.  2 -המתחמים ולהתחיל ב 10אני עובד עליך. למה צריך לאשר  
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
 המתחמים .  10 -המתחמים למועצה אין תקציב להתחיל ב 10נביל הציע שנביא את 

 
 עומר סביחאת, חבר מועצה:

 ברי המועצה במוסמוס? ם חעהאם באמת התייעצתם 
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
 לייצגממוסמוס לא יכולים  10לתושבים, מדוע  נציגה, אני ניסיתי שיהיה היה פרסאן והשתתף בישיב

 
 פתחאללה אגבאריה, חבר מועצה:

 הדברים האלה לפני שנה וחצי. אנחנו מדברים על פגישה לאחר הישיבה האחרונה. 
 

 יה, סגן ראש המועצה:מרואן אגבאר
 בזמנו יצרנו קשר עם התושבים, עם קבלת תשלומי האיזון נפגש עוד פעם. 

 
 עו"ד נביל אמארה, חבר מועצה:

שיש בפני מהנדס המועצה, סביר להניח תן את דעתו ילהודיע לתושבים בעלי המתחמים באמצעות העיתון וכל אחד י
 דעות שונות. 

 
 ועצה:מוחמד אבו אלנסר אגבאריה, חבר מ

 איפה הגענו?.  01לפני כשנה וחצי עבדנו על מתחם  
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
 מנקודת אלעאלמיה עין אבראהים עד העיין של מושירפה.  01מתחם 

 
 מוחמד אבו אלנסר אגבאריה, חבר מועצה:

 מה התוכניות של שהוגשו. 
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
 לו אפשרות.  ולא נתתםהמהנדס הגיע 

 
 ראש המועצה:

 לפרסם בעיתון נושא המתחמים לאיחוד ולחלוקה שיגיע למועצה בימי העבודה הרגילים. 
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
 העניין לא כפי שאתה אומר. 
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 עו"ד מערוף ג'בארין, מבקר פנים:
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 בהתאם לחוק מי שעורך את תוכניות איחוד וחלוקה היא ועדת התכנון. 
 

 ראש המועצה:
 לא נכון, המועצה היא העורכת. 

 
 עו"ד מערוף ג'בארין, מבקר פנים:

 מי שמאשר את התוכניות ועדת התכנון, מהנדס המועצה לא יכול להיות היוזם לתוכנית. 
 אתה כמועצה יש לך יד ארוכה בתכנון. 

או אדם פרטי יכול לערוך את זה,  דת התכנון לפי החוק, מנהל התכנון,מי שמאשר ומתכנן ועורך את הטבלאות זה וע
 . ע"י החוק איך עושים את טבלאות האיזון שמתוותיש דרך 

 כאשר עדיין לא תוכננו!!. השאלה: למה צריך לזמן את האנשים לישיבת מועצה 
אנחנו אמורים שאנחנו יוזמים תוכנית איחוד וחלוקה בלבד אם נשאיר את זה לעניין התושבים לא יזוז דבר ואסור 

 יר את המצב כאבן שאין לה הופכין. להשא
 

 פתחאללה אגבאריה, חבר מועצה:
 מדוע לא אמרת שזה לא חוקי.  "מערוף"מדוע הסכמנו לזמן את הבעלים ואתה 

 
 מוחמד אבו אלנסר אגבאריה, חבר מועצה:

 אנחנו המתכננים והיוזמים.  01 -כל אחד יכול לבקש וליזום תוכנית ב
 

 עצה:מרואן אגבאריה, סגן ראש המו
 על חשבון משרד השיכון. 

 
 מוחמד אבו אלנסר אגבאריה, חבר מועצה:

 המתכנן והחוזה!!
 מי צריך להגיש את התוכנית?

 
 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:

 המועצה. 
 

 מחמוד מוסטפא ג'בארין, חבר מועצה:
 המתחמים .  10בואו נאשר את 

 
 מוחמד אבו אלנסר אגבאריה, חבר מועצה:

  . לפיתוחמר למועצה תביאו את המתכנן ויקח מזה כמה דונמים ר לאשר כאילו אתה אואם אתה אומ
 

 עו"ד אבראהים קבלאן, יועמ"ש:
 אבו בכר אושרה באיחוד וחלוקה וכללה הפקעות והכל.  121 תתוכני

 
 מחמוד מוסטפא ג'בארין, חבר מועצה:

 במוסמוס יש בעיית מתחמים, אני לא יכול ..... 
 

 ה, חבר מועצה :עו"ד נביל אמאר
 המתחמים אם נתחיל האם כולם יהיו באותו מסלול או נתחיל באחד והיתר נשאיר.  10
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה :
 משרד השיכון מעוניין בכל המתחמים. 
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 פתחאללה אגבאריה, חבר מועצה:
 ?02מה עם מתחם 
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 ראש המועצה :

 מתחמים בלבד כרגע.  4מאושר 
 ים והיתר יגיעו בהדרגה. יש תקציב 4 -ל
 

 פתחאללה אגבאריה, חבר מועצה:
 איזו מתחמים מאושרים:

  .01מתחם מוסמוס   .1
 . 07מושירפה  .2
  09ביאדה  .3
  08מנשיה  .4

 למתחמים אלו נתקבל תקציב. 
 

 מחמוד מוסטפא ג'בארין, חבר מועצה:
 המתחמים. 10צריך לעבוד על 

 
 ראש המועצה:

 . 04יש גם מתחם מאושר במוסמוס 
 
 רואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:מ

 זה אלהיש, מתחיל מביתו של אבו וסים באום אל פחם עד גמאל אבראהים , עלי נאג'י.  04מתחם 
 

 מחמוד מוסטפא ג'בארין, חבר מועצה:
 חליטו ביחד, אין לנו בעייה להצביע לאחר ההתייעצות. גי מוסמוס ישבו בינם לבין עצמם וינצי

 
 יה, חבר מועצה:מוחמד אבו אלנסר אגבאר

 כל המתחמים שמדברים עליהן כולם מתים. 
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
 זה אני רוצה לשמוע ממשרד השיכון ואז נמצא פתרון חדש ובזאת ניתן לנו יכולת להוציא היתרים. 

 
 19:14-19:00הפסקה: 

 
 בהג'את ג'בארין, חבר מועצה:

 מענה לכל התושבים. תןיה ישר וחוקי , ניתנאי שהמתווה יהד וחלוקה באני בעד איחו
שנים על איחוד  3יתן לתושבים את זכויותיהם. המועצה קיבלה יוזמה מלפני  אני לא אסכים על מתווה שלא 

וחלוקה, עבד על כמה מתחמים )ראגב זועבי( כל מה שנעשה עד היום הוא לא על פי החוק ויוצא מתקנות האיחוד 
 והחלוקה. 

 
 ראש המועצה:

 המשרד יתן תקציבים לדברים לא חוקיים!!.האם 
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 בהג'את ג'בארין, חבר מועצה:
מקריא את תקנות איחוד והבנייה 
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 עומר סביחאת, חבר מועצה:
 מה הטענה שלך? 

 
 בהג'את ג'בארין, חבר מועצה:

 על התהליך עצמו, לא חוקי. 
 4,8,15,11מהתקנות והמבוא סעיף  5סעיף 

 ית המוסמכת להכין וליזום תוכנית וחלוקה היא ועדה מקומית והועדה המחוזית. הרשות הציבור
 :קיים שני מסלולים 

 בהסכמת הבעלים . .1
 ללא הסכמת הבעלים.  .2

 לאחר מכן בא נושא האיזון וחלוקה והשמאי המעריך וכו'... 
כל נושאי הבניינים אנחנו כמועצה מקיימים איחוד וחלוקה לשטחים פרטיים לתושבם, תוכנית המתאר קבעה את 

 הציבוריים והדרכים, בואו נעבוד באופן חוקי ומסודר. 
 . ₪מליון  4 -שמעתי שהמתכנן קיבל כ

 
 עו"ד נביל אמארה, חבר מועצה:

 א והעלויות במליונים. ף פעם לא ידענו איך הוא נכנס ויוצשנים תב"רים א 4אנחנו 
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
 ייב במכרזים.א התכנון לא חנוש 30.06.2014עד  

ממשרד השיכון. התשלום על פי  ₪מליון  1קיבלנו   01חובה לקבל הצעות מחיר ומכרז, תקציב מתחם  01.07.2017 -מ
 אבני דרך )שלבים(. 

 
 עו"ד נביל אמארה, חבר מועצה:

 האם יש לך זכות להתמקח על התכנון ?
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
 ות והוא הציע פחות מאחרים. במקרה אספנו הצע

 
 עומר סביחאת, חבר מועצה:
 האם קיימת ועדת מכרזים? 

 
 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:

 כן. 
 

 מחמוד מוסטפא ג'בארין, חבר מועצה:
 חייב במכרז.  ₪ 400,000החוק קובע מעל 

 
 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:

 התכנון לא היה חייב.  30.06.2017עד 
 

 סביחאת , חבר מועצה: עומר
, איך עדיין אני לא מוגדר כחבר האני מתפלא מחברי המועצ ,לחברי הועדה דת מכרזים יושבת ודנה והיה ייעוץוע

 מועצה להגיע לאשר או לא לאשר. 
 

 מחמוד מוסטפא ג'בארין, חבר מועצה:
 דיברת דברים טובים, אך ההנהלה לא משתפת אותך בדבר. 
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 ראש המועצה:
 . בר על קואליציה ואופוזיציה, אני רואה בכולם שותפים, אין קואליציה ואופוזיציהאתה מד

 
 עומר סביחאת, חבר מועצה: 

 אני חבר מועצה כחודש פעם פניתי אלי ובקשת פגישה!! למה אתה רוצה אותי רק לאשר. 
 

 בהג'את ג'בארין, חבר מועצה:
 . י, אני מצביע ענייניתלא חותמת גומחבר מועצה באופוזיציה או קואליציה אני כ
 

 עו"ד נביל אמארה, חבר מועצה:
 ההתנהלות ללא שקיפות, אנו לא יודעים מה מצב המועצה, בחג היתה בעייה בנושא האשפה. 

 
 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה: 

 זה פוליטיקה, קפסת תקשורת ולא חשמל. 
 

 עומר סביחאת, חבר מועצה:
השביתה הוזמנתי ולא הופעתי צריך לנסות לפתור את העניין אבל העניין  אסיפת אשפה זה פוליטי, אני בנושא

 פוליטי. 
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
 ביום החג אני הגעתי לביה"ס, האם זה פוליטי המפגעים החשובים והמסוכנים נעשו באותו יום. 

 
 עומר סביחאת, חבר מועצה:

 . תשלונורבשביתה, חיי אדם זה לא הספר י היתה טעות בשביתה היו צריכים לשתף את כל בת
 

 עו"ד נביל אמארה, חבר מועצה:
 בה שקיפות. הסיבות שאין  חדיש תופעה היום שהרבה תלמידים שעוברים מזלפה סאלם למושירפה, זה א

 הערכתם את מנהל בי"ס תיכון מושירפה, בחרתם המורים הטובים למושירפה על חשבון בי"ס תיכון סאלם. 
 

 באריה, סגן ראש המועצה:מרואן אג
 זה היה בהסכמה. 

 
 עו"ד נביל אמארה, חבר מועצה:

 בחרתם מנהל נהדר, ולקחתם את המורים הטובים למושירפה. מנהל בי"ס אין לו קורס מנהלים. 
אנחנו משלמים היום את המחיר, מה אתה מסביר הערכת התלמידים הטובים למושירפה, מנהל מחלקת החינוך 

 ו לתיכון  מושירפה. מעביר את הבן של
 אני מזמין להעביר את הסמכויות. 

 
 בהג'את גב'ארין, חבר מועצה:

 3אני מציע שהחוק נותן את הסמכות לועדות ליזום ולתכנן ולעשות את כל התהליך ומאחר והמועצה התחילה מלפני 
 דה תתכנן ותאשר. שנים אני מציע לעצור את התהליך ולהזמין את ועדת תכנון והבנייה למועצה להסביר והוע

המקומית ולכל בעל עניין להגיש תוכנית מפורטת או מתאר מקומית ולהגיש ב. קיימת סמכות גם לועדה  61לפי סעיף 
 לועדה המקומית ואם אין סמכות להעברה לועדה מחוזית. 

 םרשאי משרד ממשלתי רשות שהוקמה על פי חוק ועדה מקומית או רשות מקומית או כל מי שיש לו עניין כקרקע
 להגיש תוכנית מתאר מקומית 

 
 לא נכון. 
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 עו"ד נביל אמארה, חבר מועצה:
 המתחמים ביחד.  10מבקש להצביע על  אני

 
 ראש המועצה:

 לא ניתן לעשות ביחד. 
 

 עו"ד נביל אמארה, חבר מועצה:
 מבקשים עדכון. 

 
 פתחאללה אגבאריה, חבר מועצה:

 צריכים להחליף מתכנן. 
 

 יה, סגן ראש המועצה:מרואן אגבאר
 חייבים במכרז.  01.07.2017 -מ
 

 : הצבעה
 . 28.08.2017מתאריך   04/2017אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 

 
 

לא  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה
 נכח 

    V ראש המועצה  –מוסטפא אגבאריה 
    V סגן ראש המועצה  –מרואן אגבאריה 

    V חבר מועצה –ג'בארין  מוסטפא מחמוד
 חבר מועצה –בהג'את ג'בארין 

 
 V  

    V חבר מועצה –פתחאללה אגבאריה 
 חבר מועצה –מוחמד אבו אלנסר 

 V   

 מוחמד סאלח פארס אגבאריה 
 

  V 
 אבראהים סודקי אבו ב כר 

 
  V 

 חבר מועצה  –שאדי ג'בארין 
   V 

 חבר מועצה –מוסטפא אבו אלשיך 
   V 

    V ומר סביחאת ע
    V חבר מועצה –נביל אמארה 
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 201733/החלטה 

 .960ם של איחוד וחלוקה בתכנית ען/המתחמי 10את  ברוב קולות הנוכחיםחברי המועצה מאשרים 
 מועצה היא היוזמת ומקדמת התוכנית:וה,ולהלן פירוט מתחמי איחוד וחלוקה 

 
 

 מושירפה  – 06 מוסמוס  – 01
 מושירפה  – 07 מוסמוס  – 02
 מושירפה  – 08 מושירפה  – 03
 ביאדה  – 09 מוסמוס  – 04
 מוסמוס  – 10 מושירפה  – 05
 
 
 
 

 ראש המועצה:
 כל תוכנית שמסתיימת תקבל מספר ולאחר מכן נביא אותה להצבעה ולהעביר אותה לועדה. 

 
 עומר סביחאת, חבר מועצה:
למחוז ונדחה ויש לו מידע מבוסס שהיום היה  חוזר לדיוןה, אחמד פלאח סביחאת הגיש בזלפה וסאלם יש בעיות בניי

 תשקיף לתכנון ויש כוונה להרוס. 
 ל פי החוק.  ידיעל  י מציע ליצור קשר לבקר אתו ולעמודאנ
 

 20:00נועל  את הישיבה  בשעה  –אגבאריה מוסטפא אחמד, ראש המועצה  
 
 
 

   מזכיר המועצה  – אחמד מחאמידרשם הפרוטוקול:  
 
 
 
 

 ב כ ב ו ד     ר ב,
 
 
 

           ______________                                                                           ______________ 
 מזכיר המועצה - מחאמיד אחמד                                                          ראש המועצה -אגבאריה מוסטפא  
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