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    03/2018  פרוטוקול מליאה  מן המניין מס' 
  14.05.2018 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 

נכנס  –מר מחמוד מוסטפא ג'בארין  סגן ראש המועצה  -מר מרואן אגבאריה 
18:42 

 חבר מועצה

 חבר מועצה  מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה  חבר מועצה מר מוחמד חסן זיתאווי 
    

   חבר מועצה -מר אבראהים סודקי 
   חבר מועצה 18:50נכנס  –מר עומר סביחאת 

 
 :משתתפים

  
 : חסרים

 

נכנס  -עו"ד אבראהים קבלאן
18:52 

 חבר מועצה -מר שאדי ג'בארין  יועץ משפטי

 חבר מועצה -עו"ד נביל אמארה גזבר 18:52נכנס    -עאמר אבו בכרמר 
 חבר מועצה -מר מוחמד סאלח  אגבאריה מבקר פנים עו"ד מערוף ג'בארין

 חבר מועצה ד חסן אגבאריה עו"ד  פיא עוזר ראש המועצה   19:08נכנס  –מאהר אגבאריה 
   מזכיר המועצה  מר אחמד מחאמיד 

 
 
 

 סדר היום: 

 . 26.03.2018מתאריך  02/2018אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  .1
2.  

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 34,496 2017פעולות לבטיחות בדרכים 
 לאומית לבטיחות בדרכיםהרשות ה 16,783 הסברה לנהגים צעירים בחברה הערבית 

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 45,000 2018פעולות לבטיחות בדרכים 

 אישור וועדת ההשקעות.  .3

 אשכולות רשויות מקומיות.  .4

 וועדת נזקקים.  .5

 שונות.  .6
 
 
 

 חברי מועצה. 7בנוכחות  18:45הישיבה נפתחה בשעה 
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 :  1סעיף מס' 

 . 26.03.2018מתאריך:  02/2018ין מס' אישור פרוטוקול מליאה מן המני
 

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 –בו אלנסר א מוחמד

 מוחמד סאלח פארס אגבאריה 
 

  V 

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

   V 
 חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

   V 

 חבר מועצה  –עומר סביחאת 
    

 V    חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 

 
 201812/החלטה מספר 

מתאריך  02/2018אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר יעו פה אחד על חברי המועצה הצב
26.03.2018 .  

 
 :  2סעיף מס' 

 הרשאות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים: 
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 34,496 2017פעולות לבטיחות בדרכים 

 ות בדרכיםהרשות הלאומית לבטיח 16,783 הסברה לנהגים צעירים בחברה הערבית 
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 45,000 2018פעולות לבטיחות בדרכים 

 
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 
 חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

   V 

 חבר מועצה  –עומר סביחאת 
    

 V    חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 
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 13/2018החלטה מספר 
 אישור הרשאות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. חברי המועצה הצביעו פה אחד על 

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 34,496 2017פעולות לבטיחות בדרכים 
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 16,783 הסברה לנהגים צעירים בחברה הערבית 

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 45,000 2018ים פעולות לבטיחות בדרכ

 
 בהג'את ג'בארין, חבר מועצה:

 אני מבקש לבנות תוכנית בכפר ביאדה ולפתוח את הגן לצורכי הפעילות. 
 ניי תוכנית לביאדה, ולזמן את התושבים להשתתף בפעולה !! לי אין סמכות לפתוח את הגן, תציג בפ

 
 מחמוד מוסטפא ג'בארין, חבר מועצה:

 ך בבקשות של בהג'את. מאני תו
 

 עומר סביחאת, חבר מועצה:
 ף זמן. שלנו יקר אנחנו לא באים כדי לשרוהזמן 

 
 ראש המועצה:

 תפנה לועדה לבטיחות בדרכים ותתאם איתם את הפעילות. 
 
 

 :  3סעיף מס' 
 אישור וועדת השקעות  

 מועצה, היועץ המשפטי, מוחמד זיתאווי ובהג'ת ג'בארין. : מזכיר המועצה, גזבר ההצעה
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 החבר מועצ – 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 
 חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

   V 

 חבר מועצה  –עומר סביחאת 
 V   

 V    חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 
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 14/2018החלטה מספר 
 ה בפניה לרשום את ההרכב. את הרכב ועדת השקעות כפי שהובאפה  מאשריםחברי המועצה 

 מזכיר המועצה  -אחמד מחאמיד
 גזבר המועצה  -עאמר אבו בכר

 יועמ"ש  –עו"ד אבראהים קבלאן 
 חבר מועצה  –מוחמד חסן זיתאווי 

 חבר מועצה  –בהג'את ג'בארין 
 

 עומר סביחאת, חבר מועצה:
 שהמועצה שוקעת בחובות ועם חשב מלווה אפילו לא מוצדק לדון בועדת השקעות. בזמן 

 אני נגד בגלל שזה לא רלוונטי. 
 

 עו"ד מערוף ג'בארין, מבקר פנים:
 לפי דעתי זה לא ועדת חובה. 

 
 :  4סעיף מס' 

 אשכולות רשויות מקומיות. 
 

 מוחמד  חסן זיתאווי, חבר מועצה:
תוב לחברי המליאה ולאחר מכן נדון בזה. ואם החברים ישתכנעו שיש טובה אני מציע להביא את החומר כ

 למועצה נאשר. 
 

 הנושא אשכולות רשויות מקומיות נדחה לישיבה הבאה. 
 

 :  5סעיף מס' 
 ועדת נזקקים. 

 
לא  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה

 נכח 
    V ראש המועצה  –אגבאריה  מוסטפא

    V צה סגן ראש המוע –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 
 חבר מועצה  –יה עו"ד פיאד אגבאר

   V 

    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

 V    חבר מועצה –אמארה  נבילעו"ד 
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 15/2018החלטה מספר 
 פה אחד על ועדת הנזקקים שהם:  מאשריםחברי המועצה 

 עומר סביחאת.  .1

 מחמוד ג'בארין.  .2

 מוחמד אבו אלנסר.   .3
 
 

 :  6סעיף מס' 
 שונות. 

 
 בה הבאה שכולל: סעיף שונות נדחה לישי

 שוליים לכבישים -
 הסעות

 חשמל מסגדים. 
 
 
 
 

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

  אחמד מחאמידרשם הפרוטוקול:  
 מזכיר המועצה           

 
 
 

 ב כ ב ו ד     ר ב,
 
 
 
 

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