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    10/2017  פרוטוקול מליאה  מן המניין מס' 
  31.12.2017 בתאריך    ראשוןביום 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  ראש ההמועצה גןס מר מרואן אגבאריה 
 חבר מועצה  מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה  חבר מועצה -מר בהג'את ג'בארין 
   חבר מועצה -מר מוחמד זיתאווי

   חבר מועצה -מר מוחמד סאלח  אגבאריה
   חבר מועצה -עו"ד נביל אמארה

 
 :משתתפים

  
 חסרים 

 

 חבר מועצה -מר שאדי ג'בארין  יועץ משפטי לאןעו"ד אבראהים קב
 חבר מועצה -מר עומר סביחאת גזבר עאמר אבו בכרמר 

 חבר מועצה -מר אבראהים סודקי  מזכיר המועצה  מר אחמד מחאמיד
 חבר מועצה מר מוסטפא אגבאריה )אבו אלשיך(  עו"ד מערוף  ג'באר
 מר מוחמד סובחי 

 
 מהנדס 

 מר גבארין חביב 
 
 

 קום מזכיר המועצהבמ

  
 סדר היום: 

 .18.12.2017 מתאריך 09/2017אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  .1

 יוזמה.  – 354-0598409איחוד וחלוקה מתחם זלפה  .2

 יוזמה.  -354-0283408 –העתקת שטח ציבורי בסאלם  .3

 . )העתק של הדוח( 2015סיכום דווח ביקורת מבקר פנים לשנת  .4

 שונות. .5
 

 
 :ראש המועצה

 ומקריא הסעיפים על סדר היום.  18:40ראש המועצה פותח את הישיבה בשעה: 
 

 :  1סעיף מס' 
 . 18.12.17מתאריך:  9/2017אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 
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 : 201742/החלטה 
 . 18.12.2017מיום: 9/2017חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 
לא  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה

 נכח 
    V ראש המועצה  –אגבאריה  מוסטפא

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

    V חבר מועצה –בהג'את ג'בארין 
 חבר מועצה – מוחמד זיתאווי

 V   

    V חבר מועצה –אבו אלנסר  מוחמד
 מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

 V   

   V אבראהים סודקי אבו ב כר 
 

    V חבר מועצה  –שאדי ג'בארין 
   V חבר מועצה –מוסטפא אבו אלשיך 

 

    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

    V חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 

 
 

 : 2סעיף מס' 
 יוזמה.  – 354-0598409איחוד וחלוקה מתחם זלפה 

 
 חמד סובחי:מו

 תוכנית איחוד וחלוקה מתחם זלפה הוגשה בזמן הועדה הממונה הקודמת, ולא התקדמה.
התוכנית הוגשה במתחם באיחוד וחלקה ואושרה , והתושבים לא הבינו במה מדובר ומה המשמעות 

ניין מהתוכנית ולא היו התנגדויות .וזה לטובת הרשות , בוצעה תוכנית בזלפה לגנים והתושבים התנגדו לע
 והייתה ישיבה ברשות בנושא, והובטח להם להסדיר את העניין. 

 המהנדס מציג את התוכנית ומסביר לחברי הרשות על התוכנית ועל ההפקעות בחלקה.
 

 עו"ד נביל:
 כמה דונמים המתחם?

 דונם. 40מוחמד סובחי: 
 ה. קיים הפקעות וחלק לתושבים , את החלק המופקע אנחנו יכולים לשווק אותם לבניי

 דונם יש לנו מוסדות שנבנו בחלקה , ניתן לבנות עוד מבנה בחלקה. 12החלק בו השותפות כ 
 

 :מוחמד זיתאוי
 דונם אין אפשרות להקים מגרש כדורגל.  12
 

 : המהנדס
 לא, כי קיים שותפות עם תושבים ורחובות וכו'..

 לגבי מגרש כדורגל ניתן לבדוק האפשרות למצוא חלקה. 
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 : 201743/החלטה 

 יוזמה.  – 354-0598409איחוד וחלוקה מתחם זלפה חברי המועצה מאשרים פה אחד את 
 

לא  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה
 נכח 

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

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

    V חבר מועצה –אבו אלנסר  מוחמד
    V מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

   V אבראהים סודקי אבו ב כר 
 

    V חבר מועצה  –שאדי ג'בארין 
   V חבר מועצה –מוסטפא אבו אלשיך 

 

    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

    V עצהחבר מו –אמארה  נבילעו"ד 

 
 : מוסטפא, חבר מועצה גבארין מחמוד

 והשתתף בישיבה.  18:50נכח בישיבה בשעה:
 

 :מוחמד סובחי, מהנדס המועצה
 התוכנית יחתום  עליה המינל ויאשר אותה. 

 
 : 3סעיף מס' 

 יוזמה.  -354-0283408 –העתקת שטח ציבורי בסאלם 
 

 : , מהנדס המועצה מוחמד סובחי
וכנית העתקת שטחי ציבור בסאלם  ומסביר לחברים על התוכנית, בעל הקרקע לא המהנדס מציג את הת

מתנגד על ההפקעה הציבורית, וההפקעה שתהיה בסמוך לשטח הציבורי בסאלם , התוכנית הוכנה ע"י 
 מוחמד אבו בכר מסאלם הוא זה שיזם התוכנית. 

 
  ג'בארין: בהג'ת

 למה התוכנית לא חתומה על ידם.
 

 ה שיזמו התוכנית והכינו אותה אז, אין בעיה כי הם יזמו התוכנית. : הם אלהמהנדס
 

 : 201744/החלטה 
 יוזמה.  – 354-0283408 –העתקת שטח ציבורי בסאלם  3חברי המועצה אישרו פה אחד את הסעיף מס' 
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לא  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה
 נכח 

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

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

    V חבר מועצה –אבו אלנסר  מוחמד
    V מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

   V אבראהים סודקי אבו ב כר 
 

    V חבר מועצה  –שאדי ג'בארין 
   V חבר מועצה –מוסטפא אבו אלשיך 

 

    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

    V חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 

 
 : עו"ד נביל

 נודע לנו כי חלק מהעובדים במחלקת הרווחה עברו לחברת כ"א.
 

 : ראש המועצה
 כן, חלק מהעובדים עברו לחברת אריג', שזכתה במכרז. 

 
 : עו"ד קבלאן

 היה מכרז וזכתה בו חברת אריג' להפרטת מועדוניות הרווחה והבית חם. 
 

מהיקף משרתם והזכויות שלהם,  %50: לא, אני מתכוון לעובדים סוציאלים שהתבקשו לוותר על עו"ד נביל
 וזה דבר חמור מאוד. 

 
 מרואן: 

 תביאו הנושא לסדר היום כסעיף בישיבה הבאה ונדון בו.
 

לשני תקנים,  %50שהתפנה ,מחולק ל  %100הלת הרווחה קיים במחלקתה  תקן : מנמוחמד אבו  אלנסר
 והיא עושה מה שבא לה.

 
: אתם לא יודעים שמנהלת הרווחה מביאה הסכמים לעובדים מוכנים  ע"מ להחתים אותם עליהם עו"ד נביל

 ועובדת אחת כן חתמה.
 .18:00לזמן ועדת רווחה ליום רביעי בשעה:
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 : 4 סעיף מס'
 .2015דווח מבקר הפנים 

 
 .2015לבהג'ת תסביר לגבי הדוח  ראש המועצה: 

 
: ובכל  מוחמד זיתאוילתקן, נפלה טעות רשמו פתחאללה אגבאריה במקום  4: בדף מס' מוחמד אלנסר

 . 9/2017הפרוטוקול של מליאת המועצה 
 

 ביקשתי בירור לגבי גביית כספים בספורט בחוגים. מוחמד אלנסר:
 

: גביית כספים במחלקת הספורט, לזמן ועדת ביקורת, מנהל מח' ספורט, חינוך, רווחה המועצהראש 
 בתיאום עם מזכיר המועצה.

 
 .2015: אני מציג בפניכם את הסיכום והמסקנות של דווח מבקר פנים בהג'ת

 : מקריא מהסיכום מצ"ב לפרוטוקול המליאה. הג'תב
 

קיבלתי את מלוא החומר ולעיין בו לפני שאני מאשר, אני מותר לי  : אני לא יכול לאשר כל עוד לאעו"ד נביל
 הביקורת ומסקנותיה. לעיין בכל נייר ברשות כולל המסמכים של דווח ועדת 

 
: אתה לא חייב לקרוא ולהצביע, אנו נעשה את המוטל עלינו, אני אמשיך להקריא מוחמד אבו  אלנסר

 במקום בהג'ת מדוח המסקנות.
 

לא מקובל עליי מה שאתם מקריאים , אני מבקש את החומר לעיון לפני כל הצבעה חוזר  : אניעו"ד נביל
 ומדגיש.) הנושא מגרש קטרגל זלפה (. 

 
 .2015: ממשיך להקריא מדוח המסקנות של דוח ביקורת מוחמד אבו אלנסר

 
 
 
 

 עוד לא היה חברי מועצה שמתנגדים לפרויקטים שמבצעת הרשות. ראש המועצה:
 

: אנחנו מתנגדים לנוהל הלא תקין, לביצוע הפרוייקטים, ולמה אנחנו בגירעון בכל אלנסר מוחמד אבו
 הפרוייקטים. 

 
לפני שאתה מציג אותם לאישור ולהעביר אותם למשרד הפנים, קודם חייב אישור  –: לבהג'ת מוחמד זיתאוי

ואני לא ידוע לי אם זה  המליאה לפני שנשלח למשרד הפנים, אני חבר רק לפני חודשיים ושמעתי כמו כולם
נכון או לא מה שכתבתם בועדת הביקורת, ואני לא מסכים על כל מה שכתבתם בדוח המסקנות של מבקר 

 , ואני מתנגד על החיוב האישי. 2015הפנים 
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 : אני מתייחס לדוח המבקר וזה מה שהמבקר כתב בדוח. בהג'ת

 
אתה עושה ביקורת על הביקורת, ולא נכון מה שאתה  : אני כתבתי בדוח וברור מה שכתבתי,עו"ד מערוף

 אומר. 
 

 : אני לא אאשר את ההמלצות של דוח המסקנות שלכם. מוחמד זיתאוי
 

 : אתה יכול להגיש התפטרות מחברות בועדת הביקורת. מוחמד אבו אלנסר
 

 : אני לא אתפטר, אני אשאר בועדת הביקורת. מוחמד זיתאוי
 

מוד את עבודת חברי ועדת הביקורת לפני שאתה תהיה חבר בה, ותהיה בניגוד אתה הייתה חייב לל בהג'ת:
 עניינים לועדה עצמה ולהתנגד להמלצותיה. 

 
: מבקשים להעביר לידינו את דוח המסקנות של ועדת הביקורת לעיון ואחר כך בישיבה אחרת עו"ד נביל

 תהיה הצבעה. 
 

 : אתם תקבלו העתק .בהג'ת
 .2016, 2015המהנדס והגזבר לישיבה עם רשימת פרוייקטים כולל תקציב של שנת מוחמד אבו אלנסר: לזמן 

 
: כל מה שאמרתם לא נכון, לא זה מה שכתבתי, מה שכתוב שונה לגמרי ומסביר לחברים דוגמה עו"ד מערוף

 מה שכתב בדוח וההבדל בהבנת הדוח.
 

 : 201745/החלטה 
 . 2015ביקורת מבקר פנים לשנת סיכום דווח  4חברי המועצה לא אשרו את סעיף מס' 

 
לא  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה

 נכח 
   V  ראש המועצה  –אגבאריה  מוסטפא

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

 V   

    V חבר מועצה –בהג'את ג'בארין 
 חבר מועצה – מוחמד זיתאווי

 V   

    V חבר מועצה –ר אבו אלנס מוחמד
 מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

 V   

 V    אבראהים סודקי אבו ב כר 
 חבר מועצה  –שאדי ג'בארין 

   V 

 חבר מועצה –מוסטפא אבו אלשיך 
   V 

 חבר מועצה  –עומר סביחאת 
   V 

 חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 
 V   

 
7 

 
 
 
 

mailto:lischa@maaleiron.muni.il


 כת ראש המועצה 
 

 לשכת ראש המועצה 

 
 מוסמוס                        מושירפה                                    סאלם               זלפה                   ביאדה

 04-6409034/  פקס:   04-6409006ל' טלפונים לשכת ראש המועצה:                                       ט
  18122עפולה  מיקוד    2255כתובת למכתבים: ת"ד 

lischa@maaleiron.muni.il 

 

 
 אין אישור להמלצות.
 את ההמלצות של ועדת הביקורת.המליאה לא מקבלת 

 
: גם בזה אתם נכשלתם כועדת ביקורת קודם הייתם צריכים להעביר אלינו את המסקנות עו"ד נביל

 לדיון ואחר כך להעביר במליאת המועצה לאישור 
 
 
 
 
 

 
 20:02נועל  את הישיבה  בשעה  –אגבאריה מוסטפא אחמד, ראש המועצה  

 
 

    כ"א פקיד – חביב ג'באריןרשם הפרוטוקול:  
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