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    02/2018  פרוטוקול מליאה  מן המניין מס' 
  26.03.2018 בתאריך    שניביום מעלה עירון  שהתקיימה  –מועצה נבחרת 

 אולם הישיבות  -במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון
 

          :                 נוכחים: 
 ועצהחבר מ -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 עו"ד  פיאד חסן אגבאריה  חבר מועצה -עו"ד נביל אמארה
   חבר מועצה - אבראהים סודקימר 

    
 

 :םמשתתפי
  

 : חסרים
 

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

 חבר מועצה -אגבאריה מוחמד סאלח מר  מבקר פנים עו"ד מערוף ג'בארין
   פקיד כ"א  מר חביב ג'בארין 

 
 
 

 סדר היום: 

 . 25.02.2018מתאריך  01/2018ה מן המניין מספר אישור פרוטוקול ישיבת מליא .1

 אישור וועדת ההשקעות.  .2

 שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים. -אישור תב"רים: רובד מגרשי דשא סינטטי לקהילה  ו  .3
 תוכנית ניצנים בחופשת אביב.  .4
 שונות.  .5

 . 16.02.2018מכתבו של חבר המועצה בהג'את ג'בארין מיום  -
 רזים במקום ד"ר ג'מאל. נציג ציבור במכ -

 
 

, חברי המועצה נכחו בחדר הישיבות בקוורום חוקי לקיום הישיבה 18:00הישיבה זומנה לשעה 
 .18:30בשעה 

 
 : ראש המועצה

 ומקריא הסעיפים על סדר היום.  18:30ראש המועצה פותח את הישיבה בשעה: 
 שונות.אבקש הוספת סעיפים ששייכים  למחלקת החינוך והגזברות בסעיף ה

גזבר הרשות יתייחס רשויות מקומיות )תב"רים (. לאישור המליאה, הוספת סעיף אשכולות 
 ותוכנית ניצנים וסעיפי החינוך תאופיק מנהל מחלקת החינוך יתייחס לנושא ויסביר.לתב"רים, 

 
 
 
 

mailto:lischa@maaleiron.muni.il


 כת ראש המועצה 
 

 לשכת ראש המועצה 

 
 מוסמוס                        מושירפה                                    סאלם               זלפה                   ביאדה

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

lischa@maaleiron.muni.il 

 

2 
 
 

  חברי המועצה על הוספת שני סעיפים סעיף אשכולות )מתמחים( ותוכנית ניצנים: אישור 
לא  נמנע נגד בעד ם חבר מועצהש

 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

 פארס אגבאריה מוחמד סאלח 
 

  V 

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

   V 
   V חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

 

 חבר מועצה  –עומר סביחאת 
   V 

    V חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 

 
 06/2018החלטה מספר 

התב"רים של רשויות מקומיות,  אשכולותחברי המועצה הצביעו פה אחד על הוספת הסעיפים ) 
 החינוך והגזברות ( בסעיף השונות.

 
 

 :  1סעיף מס' 
 . 25.02.2018מתאריך:  01/2018אישור 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  וסטפאמ מחמוד

  

 חבר מועצה –בהג'את ג'בארין 
 V   

    V חבר מועצה – מוחמד זיתאווי
    V חבר מועצה –אבו אלנסר  מוחמד

 מוחמד סאלח פארס אגבאריה 
 

  V 

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

   V 
   V חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

 

 חבר מועצה  –עומר סביחאת 
   V 

  V   חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 
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 07/2018החלטה מספר 
מתאריך   01/2018ברוב קולות את פרוטוקול ישיבת המליאה מספר  מאשריםחברי המועצה 

25.02.2018  . 
 

  :ג'בארין, חבר מועצה  ת'בהג
 1.5חס לתב"ר לבניין בכפר ביאדה בסכום אני אישרתי במליאה הקודמת את התב"רים ובהתיי

אני מתנגד ולא מאשר  ₪אלף  800מליון ורשום  1.5. ועצם שבפרוטוקול לא רשום בתב"ר  ₪מליון 
 את הפרוטוקול.

 
 ראש המועצה: 

שאנו מקבלים מחולקים לפי מס' נפשות, משרד השיכון לא התייעץ איתנו למקומות  התבר"רים
 . ₪אלף  800לוקת הנפשות מגיע לכפר ביאדה מושכרים, אנחנו בדקנו לפי ח

 
  :ג'בארין, חבר מועצה  ת'בהג

מאיפה אתה יודיע את זה, אתה אומר דברים לא נכונים ולא עניינים, אתם הבאתם את התב"ר של  
ולא מגיע לה  ₪אלף  800כפר ביאדה להצבעה והסגן שלך מרואן אגבאריה אמר כי בביאדה מגיע לה 

אומר שמשרד השיכון הוא זה שקובע את הסכום לכל כפר, תסביר לי בבקשה , אתה  ₪מליון  1.5
 . ₪מליון  1.5אלף במקום  800איך קבעתם את זה שיהיה 

 
 חסן  זיתאוי, חבר מועצה:  מוחמד

ראש המועצה התקציב שמקצה משרד השיכון אתה אומר לפי מס' הנפשות, אבל אנחנו יודעים שזה 
 לפי הגודל במ"ר.

 
מבקר שה ימים תציגו את כל המסמכים לי לאני מבקש שתוך שלו : , חבר מועצהיןבאר'בהג'ת ג

 הפנים כל מסמך אשר קיבלם ממשרד השיכון בנושא.
 

ואנחנו חילקנו אותם ליישובים לפי מס'  ₪מליון  17משרד השיכון הקצה לנו ראש המועצה: 
 -טעות ותיקנו את התב"ר לואז התברר שהיתה  ₪מליון  1.5, הם שלחו לנו והיה הנפשות לכל כפר

 ושלחו מחדש. ₪אלף  800
 

 : , חבר מועצהבהג'ת גבארין
אותכם על רשלנותכם עבודתכם ונוהל לא תקין, אני אתבוע אתם תקבלו תביעות על רשלנות ב

 בעבודתכם.
 

 האם התקציב לפני התוכנית או התוכנית לפני התקציב? : , חבר מועצהזיתאוי חסן מוחמד
 

 :, חבר מועצהבארין'גמוסטפא מחמוד 
ראש המועצה, כל פרוייקט שאנחנו מתחילים בו לא מסתיים כהלכה ולא נגמר , ואין תב"ר אחד 

שהושלם, כל הזמן חורגים בתב"רים כי התכנון לא נכון , האומדן לא נכון, ואז התב"ר שהוגש ואושר 
ה לאישור תב"ר לא הספיק לפרוייקט כל פעם שפרוייקט לא הושלם מחוסר תקציב מחכה עוד שנ

 להשלמת הפרויקט וכך לכל הפרויקטים במעלה עירון , דבר אשר אומר הרבה ולעשות חשבון נפש.
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  : , חבר מועצהנביל אמארהעו"ד 
אני מציע שחבר המועצה בהגת גבארין הוא ומהנדס הרשות יתאמו ביניהם אם הסכום שנקבע 

 א.ר ביאדה מספיק לפרוייקט או לפלבניין הרב תכליתי בכ
 

 ראש המועצה: 
, אנחנו הכנו כל התב"רים ושלחנו אותם אחרתקציב התכנון אחרי תקציב הפיתוח ואחרי כל תקציב 

לאישור משרד הפנים עד היום כל התב"רים שאושרו במליאת המועצה לא קיבלנו עליהם תשובה 
 ממשרד הפנים.

 
 : , חבר מועצהבהג'ת גבארין

, אחרת אני אדאג לתביעות,  ₪מליון  1.5 -ל ₪אלף  800 -אני מבקש שיתקנו את הסעיף והתב"ר מ
 אני אמשיך לתבוע אותכם אפילו אחרי סיום כהנותכם.

 
 :, מבקר פנים מערוף גבאריןעו"ד 

התב"ר מכינים אותו האנשים המקצועיים בעבודה ולא אתם חברי המועצה, ואחרי אישורכם יישלח 
 למשרד הפנים לאישורו.

 
 :צה, חבר מועבהג'ת גבארין

מליון, תתקנו ותביאו אותו בישיבה הבאה  1.5 -אלף ל 800 -אני ביקשתי אישור תיקון תב"ר מ
 לאישור.

 
 ראש המועצה: 

מליון ואנחנו תיקנו ושלחנו בחזרה את את התיקון שלנו, אנחנו מחלקים את הסכום  1.5שלחו לנו 
 הכללי ששולחים לנו.

 
 .  19:23יבות בשעה אבו בכר אבראהים עזב את חדר הישחבר המועצה 

 
 : , חבר מועצהבהג'ת גבארין

 מליון לכפר ביאדה . 1.5יש הרשאה קיימת 
 

ואתם חברי  ₪אלף  800יש תיקון על ממשרד השיכון אצל יוסי חדד : , חבר מועצהמרואן אגבאריה
 המועצה אישרתם אותו.

 
 : , חבר מועצהבהג'ת גבארין

תה את זה לאישור. ראש המועצה האם אתה נתת אתה מודה שביצעת מירמה וזיפתה מסמכים והבא
 סמכות למרואן לטפל בתיק  התב"רים.

 
 ראש המועצה:

 כן, אני נתתי לו סמכות לטפל בכל נושא במחלקות הרשות ובמיוחד בנושא התב"רים.
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 : , חבר מועצהמוחמד אלנסר
 1.5עות במספר אתה מזכיר כל הזמן שאישרנו את התב"ר במליאה, והנכון אתה אומר שהיתה ט

ותיקנתם אותו ואחר כך הבאתם אותו לאישור אחרי תיקון, אל תגיד  ₪אלף  800במקום  ₪מליון 
 שחברי המועצה אישרו אותו.

 
 : , חבר מועצהבהג'ת גבארין

 . ₪מליון  1.5 -אלף ל 800 -ראש המועצה אתה מסרב לבציע תיקון בתב"ר מ
 

 ראש המועצה: 
 שרד השיכון והם ביצעו את התיקון ולא אנחנו.היה תיקון בועדה המקצועית במ

 
 : , חבר מועצהבהגת גבארין

 תציג לי את כל המסמכים שמעידים על כך.
 

 :, חבר מועצהנביל אמארהעו"ד 
 לגבי כביש ואדי סויסה למה לא יצאתם למכרז.

 
  ראש המועצה:

 לא כאן שישיב על שאלתך, הוא יעביר לך תשובה על הנושא מחר.מזכיר המועצה אחמד מחאמיד 
 

 'בארין, חבר מועצה:גמוסטפא מחמוד 
זו החלטת ראש המועצה והנחיתו . אנחנו נתקן  כי אני שאלתי אבו שאדי היום על הנושא ואמר לי

 את התב"ר ע"מ לבצע את הכביש כולל ניקוז ותאורה ואספלט וגדרות והכל יוגש בתב"ר אחר.
 

 ראש המועצה: 
 אספלט נבצע עכשיו בתב"ר הנוכחי, והשלמת הכביש תהיה בתב"ר הבא .הגדרות והמצע וה
 

 :, חבר מועצהנביל אמארהעו"ד 
 מה אתם עושים עכשיו?

 
  ראש המועצה: 

תי לפני כמה דקות בתב"ר הקיים, אחרי שנפרסם מכרז חוזר על רהמהנדס יעשה את העבודה שהזכ
 כביש ואדי סויסה.

 
 : 2ף מס' סעי

 אישור וועדות ההשקעות. 
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 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  מדמוח

 מוחמד סאלח פארס אגבאריה 
 

  V 

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

   V 
   V חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

 

 חבר מועצה  –עומר סביחאת 
   V 

    V חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 

 
 

 08/2018החלטה מספר 
 אישור וועדות ההשקעות ודחו לישיבה הבאה. 2לא דנו בסעיף מס' צה חברי המוע

 
 : 3סעיף מס' 

 שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים. -אישור תב"רים: רובד מגרשי דשא סינטטי לקהילה ו
 

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

 מוחמד סאלח פארס אגבאריה 
 

  V 

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

   V 
   V חבר מועצה  – עו"ד פיאד אגבאריה

 

 חבר מועצה  –עומר סביחאת 
   V 

    V חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 

 
 :09/2018מספר  החלטה

: רובד מגרשי דשא סינטטי לקהילה אישור תב"רים 3 חברי המועצה מאשרים פה אחד את סעיף מס'
 שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים. -ו
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 : 4סעיף מס' 
 . ₪ 420,000בחופשת האביב  ) משרד החינוך ( בסך  תוכנית ניצנים
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 :מנהל מחלקת החינוך  ,בארין'תאופיק ג
מסביר לחברי המועצה לגבי התב"רים במחלקת החינוך בסעיף שונות שאושר  במליאת המועצה על 
הוספתו, תאופיק נותן הסבר מלא ומשלים לחברי המועצה על תוכנית ניצנים ואיך מנהלים את 

צנים ודרך הפעלתה, וממשיך קיים קושי רב בהפעלת התוכנית דרך המועצה ומסביר למה, תוכנית ני
ווה הוא לא ואומר שיש דרך אחרת להפעלת התוכנית ע"י המשכ"ל., אבל בישיבתי עם החשב המל

מבחינתו שיוחזר הכסף למשרד החינוך עקב אי הפעלת התוכנית. להזכיר כי רוצה להתחייב למשכ"ל 
אחרי ישיבתי עם עאמר ואחמד החשב עושה לנו חיים והתקיים בפגרת הקיץ התוכית תמשיך ל

ומשרד החינוך בכך לא ניתן להפעיל התוכנית ישירות דרך הרשות. קשים בקליטת עובדים ואישורם 
מבצע ביקורת על התוכנית, ביקשתי מהיועץ משפטי לבדוק את האופציה לגבי זכיין קיים במחלקת 

אחריות על הרשות אם לא ית וטרם קיבלתי תושבה. אני מטיל את כל ההרווחה  שיפעיל את התוכנ
 נית ותופעל במעלה עירון.תבוצע התוכ

+ אישור ש"ח 1,579,408התב"ר השני תקשוב ומחשוב + ריהוט מוסדות חינוך מפעל הפיס  בסך 
 פתיחת חשבון בבנק דקסיה.

) משרד  ₪ 80,520פה בסך התב"ר השלישי הצטיידות מגמת אלקטרוניקה בבית ספר מקיף מושיר
 משרד המדע. ₪ 51,000החינוך (.התב"ר הרביעי סל מדע לחטיבות הביניים במעלה עירון בסך 

 משרד החינוך.   ₪ 20,000התב"ר הרביעי הצטיידות מעבדת מדעים בחט"ב מוסמוס בסך 
 

לא  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה
 נכח 

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

 מוחמד סאלח פארס אגבאריה 
 

  V 

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

   V 
   V חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

 

 חבר מועצה  –עומר סביחאת 
   V 

    V חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 

 
 :10/2018מספר  החלטה

 חברי המועצה מאשרים פה אחד את כל התבר"רים והתוכניות של מחלקת החינוך.
 . ₪ 420,000סך תוכנית ניצנים בחופשת האביב  ) משרד החינוך ( ב 978תב"ר מס' 
 . ₪ 1,579,408בסך מוסדות חינוך  ) מפעל הפיס ( מחשוב הצטיידות וריהוט  995תב"ר מס' 
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 . ₪ 80,520 מושירפה מקיף אלקטרוניקה מגמת ידותיהצט  .1

  ₪ 51,000 בסך עירון במעלה הביניים יבותטלח מדע סל .2

 . ₪ 20,000 בסך מוסמוס ב"חט מדעים מעבדת ידותיהצט .3
  ₪ 520,151 כ"סה                                                                

 
 שונות:  5סעיף מס' 

 תבר"ים תקציב פיתוח במעלה עירון.
  ₪מליון  1תכנון מושירפה ביאדה ומוסמוס  960הרשאה ע.נ. 

 
 : , חבר מועצהבארין'ג מוסטפא מחמוד

 ם לא מוגש תב"ר .אני מתנגד , למה בזלפה וסאל
 

 :, גזבר המועצהעאמר אבו בכר
 כי אין מתחמים בזלפה וסאלם, מושירפה מוסמוס וביאדה כן קיים מתחמים.

 
 : , חבר מועצהבארין'גמוסטפא  מחמוד

לא אתם לא צודקים קיים מתחמים אבל קיימת אפליה , אתם נכשלתם כהנהלה ובגדול על כל 
 וס, מושירפה ביאדה על הכפרים זלפה וסאלם.הפרוייקטים והעבודות בהעדפתכם מוסמ

 
 

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  חמדמו

 מוחמד סאלח פארס אגבאריה 
 

  V 

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

   V 
   V חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

 

 חבר מועצה  –עומר סביחאת 
   V 

    V חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 

 
 :11/2018מספר  החלטה

 שלהלן: "ריםעצה מאשרים פה אחד את כל התבהמו חברי
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 01מתחם  960תכנון קרקע ע.נ.  מוסמוס 1,000,000 994 1
D 

 10,2הסדרת כבישים  מוסמוס  540,000 357 2

 תאורת רחובות לדים זלפה סאלם 197,000 983 3

 תאורת רחובות לדים ביאדהמוסמוס, מושירפה ו 228,000 984 4

 132הסדרת כבישים זלפה  132זלפה   270,000 247 5

שלב  132הסדרת כבישים זלפה   132זלפה  244,000 248 6
 ב'  

 הסדרת כבישים מושירפה מושירפה  440,000 457 7

 הסדרת כבישים  56, ביאדה 48סאלם  200,000 533 8

 חירום    83,100 981 9

 הקמת מחסן חירום  150,000 982 10

 
שהוסיפו אותו ואישרו הוספתו חברי המועצה לא דנו בו ודחו  רשויות מקומיות אשכולותלגבי סעיף 

 לישיבה הבאה.
 
 
 
 
 

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

  חביב ג'באריןרשם הפרוטוקול:  
 פקיד כ"א                   

 
 
 

 ב ו ד     ר ב, ב כ
 
 
 
 

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