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    02/2018  מן המניין מס' שלא פרוטוקול מליאה  
  25.02.2018 בתאריך   ביום ראשון מעלה עירון  שהתקיימה  –מועצה נבחרת 

 אולם הישיבות  -במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון
          :                  נוכחים:

 בר מועצהח -מר בהג'את ג'בארין  ראש המועצה   -מר מוסטפא אגבאריה 
 חבר מועצה -מר מחמוד מוסטפא ג'בארין  סגן ראש המועצה  -מר מרואן אגבאריה 

 חבר מועצה  מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה  חבר מועצה מוחמד חסן זיתאווי  מר
 חבר מועצה אגבאריה ) פיאד חסן עו"ד  חבר מועצה -אגבאריה מוחמד סאלח מר 

 חבר מועצה -ומר סביחאת עמר  חבר מועצה -מר שאדי ג'בארין 
    
 

 :משתתפים
  

 : חסרים
 

 חבר מועצה - אבראהים סודקימר  יועץ משפטי אבראהים קבלאןעו"ד 
 חבר מועצה -עו"ד נביל אמארה מזכיר המועצה  מר אחמד מחאמיד 

   גזבר עאמר אבו בכרמר 
   מבקר פנים עו"ד מערוף ג'בארין

 
 סדר היום: 

 "ד פיאד אגבאריה. השבעת חבר המועצה עו .1

 . 2018אישור הצעת תקציב המועצה לשנת  .2
 
 

 חברי מועצה . 5נכחו באולם המליאה  18:15עד שעה 
 חברי מועצה המהווה קוורום חוקי לפתיחת הישיבה.  8נוכחו באולם המליאה  18:23עד שעה 

 
 . 18:29ראש המועצה פותח את הישיבה בעשה 

 
 על סדר היום: 

 אד אגבאריה. השבעת חבר המועצה פי -1
 . 2018תקציב המועצה לשנת הצעת אישור  -2

 
 סעיף מספר אחד : 

 חבר המועצה פיאד אגבאריה מתחייב לשמירת אימונים. 
 

  2סעיף מספר 
 . 2018תקציב המועצה לשנת הצעת אישור 

 דיברנו מספר פעמים בנושא התקציב וסיכמנו חוץ ממספר נקודות מחלוקת שטרם הוסדרו. 
 

 בזלפה, מושירפה, מוסמוס. תוספת לספורט  .1
 את התקציב.  לעדכןאם ניתן  06/2018גזבר המועצה יבדוק בחודש 
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 עומר סביחאת, חבר מועצה:
וזה לא מתקיים במידה ולא יאושר  ₪ 500,000עדיין אין מקור הכנסה לתיקון. סגן ראש המועצה מתוקצב 

 מסעיף לסעיף לטובת הספורט.  ויועבריתוקן 
 

 ה:ראש המועצ
 במידה ויצטרך ליועצים .  ₪ 1,350,000מבקש לשמור לעצמו 

 
 עומר סביחאת, חבר מועצה:

 לטובת התושבים.  ₪אני אישית  מתנגד לזה ולהוריד את החצי מליון 
 

 ראש המועצה:
 ומאז לא שיניתי את זה.  ₪ 1,350,000אני קיבלתי מועצה מתוקצבת לטובת ראש הרשות וסגניו בסך 

 
 חבר מועצה:עומר סביחאת, 

 יש הבדל בין מועצה נבחרת לבין מועצה ממונה. 
 

 ראש המועצה:
 אני לא אקלקל לראש המועצה הבא ולא יהיה לו תקציב. 

 
 מחמוד מוסטפא ג'בארין, חבר מועצה:

 מי משלם את שכרו של החשב?
 

 ראש המועצה:
 ע"ח המדינה. 

 
 

 עאמר אבו בכר, גזבר המועצה:
  משרד הפנים משלם לו ישירות.

 
 מוחמד חסן זיתאווי, חבר מועצה:

 ריד אותם. לתקצוב לאדם שעושה את עבודתו לגזור את זה ולהו ₪אני לא חושב שחצי מליון 
 מהתקציב.  ₪אני נגד הפחתת החצי מליון 

 
 עומר סביחאת, חבר מועצה:

 , אבל, משרד הפנים לא אישר את זה. בעד 6תצביע המועצה 
 

 :מוחמד חסן זיתאווי, חבר מועצה
 הבעייה בעיניך לתקצב את שכר סגן ראש המועצה. 

 
 עומר סביחאת, חבר מועצה:

 שואל את ראש המועצה אם מקבל משכורת. 
 

 מרואן אגבאריה, סגן ראש המועצה:
 לא מקבל. 

3 

mailto:lischa@maaleiron.muni.il


 כת ראש המועצה 
 

 לשכת ראש המועצה 

 
 מוסמוס                        מושירפה                                    סאלם               זלפה                   ביאדה

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

lischa@maaleiron.muni.il 

 

 
 

 מוחמד סאלח פארס אגבאריה, חבר מועצה:
המ"מ בתהליך משפטי, עדיין לא ניתן להוריד את על מה מסתמך עומר סביחאת בדבריו, שכר  אני לא יודע

 התקציב. 
 

 עומר סביחאת, חבר מועצה:
 . 06/2018על תנאי לחודש 

 
 מוחמד סאלח פארס אגבאריה, חבר מועצה:

 אתם תחליטו מה יהי השנה הבאה, אני לא מסכים להוריד את התקציב של המ"מ. 
 

 מוחמד חסן זיתאווי, חבר מועצה:
 שאר על מנת שהנבחר  יהיה לו מה לעבוד. אני בעד שהתקציב יי

 
 ראש המועצה:

 האם יש למי שהוא הערות יתר ? 
 

 בהג'את ג'בארין, חבר מועצה:
 )מצ"ב מכתב( ומקריא ממסמך כתוב דרכו. להוסיף , אני רוצה 22.01.2018מעבר מה שאמרתי בישיבה מיום 
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 ראש המועצה: 

 האם יש למישהו להוסיף? 
 

 סטפא ג'בארין, חבר מועצה:מחמוד מו
 אני מצטרף לדבריו של עומר סביחאת בנדון. 

 
 בהג'את ג'בארין, חבר מועצה:

 מעבר לדבריי אני תומך בהצעתו של עומר סביחאת. 
 

 מוחמד חסן זיתאווי, חבר מועצה:
 מה גודל התקציב? 

 
 ראש המועצה:

78,901,084 ₪  . 
 

 עומר סביחאת, חבר מועצה:
 הירה לחבר המועצה אבראהים סודקי אבו בכר בשמי אישית ובשם יתר החברים. אני שולח החלמה מ

 
 ראש המועצה:

 מביא את התקציב לאישור. 
 

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   

 חבר מועצה –'את ג'בארין בהג
 V   

 חבר מועצה – מוחמד זיתאווי
 V   

    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  –עו"ד פיאד אגבאריה 
 

 חבר מועצה  –עומר סביחאת 
  V  

 חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 
   V 

 6 3 1 2 
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 : 01/2018החלטה מספר 
 . 2018חברי המועצה מאשרים ברוב קולות את הצעת תקציב המועצה לשנת 

 
 
 

 18:54את הישיבה  בשעה  נועל  –אגבאריה מוסטפא אחמד, ראש המועצה  
 
 
 
 

  אחמד מחאמידרשם הפרוטוקול:  
 המועצה מזכיר          

 
 

 ב כ ב ו ד     ר ב,
 

 
 

           ______________                                                                           ______________ 
 עצהמזכיר המו -מחאמיד אחמד                                                           ראש המועצה -אגבאריה מוסטפא  
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