כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
1
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 04/2018
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך 30.07.2018
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
:

נוכחים:
מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
מר מוחמד חסן זיתאווי

ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה

מר אבראהים סודקי -
מר עומר סביחאת –

חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:
עו"ד אבראהים קבלאן-
מר עאמר אבו בכר-
עו"ד מערוף ג'בארין
מר אחמד מחאמיד
מר מוחמד סובחי מחאג'נה-
משתתפים חיצוניים:
חברי ועד הורים בי"ס יסודי זלפה
איאד מחאמיד – אדריכל

יועץ משפטי
גזבר
מבקר פנים
מזכיר המועצה
מהנדס המועצה

מר בהג'את ג'בארין -
מר מחמוד מוסטפא ג'בארין –
מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה
עו"ד נביל אמארה-
מר מוחמד סאלח אגבאריה-

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
מר שאדי ג'בארין -
עו"ד פיאד חסן אגבאריה

חבר מועצה
חבר מועצה

סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  03/2018מתאריך .14.05.2018
תוכנית מפורטת -ניוד שטח ציבורי בכפר סאלם.
צו ארנונה .2019
תוכנית פילוט פרוייקט "מאמץ ממוקד".
אשכולות רשויות מקומיות.
הסעות תלמידים.
חשמל מסגדים.
שונות.
 מכתבו של חבר המועצה מר בהג'את מיום  – 10.06.2018סיכום ועדת ביקורת.הוספת סעיפים בתחילת הישיבה:
 ועד הורים בי"ס יסודי זלפה. -אישור תב"ר השלמת גנים זלפה ומושירפה.

הישיבה נפתחה בשעה 18:40
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
2
ראש המועצה:
מבקש להוסיף שני סעיפים לישיבה לדיון בשונות.

הצבעה על הוספת שני סעיפים על סדר היום של הישיבה :
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V
V
V
V

החלטה מספר 16/2018

חברי המועצה הנוכחים מאשרים הוספת הסעיפים:

 אישור תב"ר השלמת גנים זלפה ומושירפה. -ועד הורים בי"ס יסודי זלפה.

סעיף מס' : 1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  03/2018מתאריך .14.05.2018

החלטה מספר 17/2018

חברי המועצה הנוכחים מאשרים פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  03/2018מתאריך .14.05.2018

סעיף מס' : 4

תוכנית פילוט פרוייקט "מאמץ ממוקד".
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פילוט "מאמץ ממוקד"

ועדת תכנון  +משרד הפנים קיבלו את זלפה כפילוט להוצאות היתרי בנייה – תוכנית ענ.960/
משרד הפנים מקצה הלוואה לזכות ועדת עירון  ,הכנסה צפויה כ 3.6 -מליון .₪
בזלפה יש  809בתים ללא היתר ,משרד הפנים יזם הלוואה כ ₪ 640,000 -להפעלת מהנדס ופקח ובתוך 6
חודשים יוציאו היתרים לתושבים.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
הפקח והמהנדס יפנו לתושב ,וינחו את התושבים בדברים החסרים וליווי המשך הטיפול.
אם הבנייה נכונה אין בעייה להוציא היתרים ,ובמידה ויש בעיות?
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ראש המועצה:
יינתנו הקלות להוצאת ההיתרים .
מרואן אגבאריה ,חבר מיועצה:
המהנדס היה חייב להיות נוכח להסביר לחברים.
ראש המועצה:
הערכה לפי משרד הפנים כל היתר יעלה כ 180 .₪ 30,000 -בתים בתוך  6חודשים !!!
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
מבקש לשבת עם הועדה ויבקשו הקלות לפי חוק התכנון והבנייה.
אדריכל איאד מחאמיד -אום אל פחם :
יש פתרונות בועדה וניתן לקבל אישורים ע"י הועדה בנושא הממד ,יש פתרונות ובמידה ולא יש שיפור
בתנאים.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
נאשר אותה ולזמן את יו"ר הועדה לדיון בפני חברי המועצה.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
הועדה קיימת מזמן ,מדוע היום הועדה לא מקיימת את חובותיה והמועצה צריכה לקבל על עצמה את זה ?
מוחמד חסן זיתאווי ,חבר מועצה:
נניח שאני רוצה להוציא היתר לבית מה יותר קל להוציא היתר כרגע או להמתין לפילוט?
אדריכל איאד מחאמיד -אום אל פחם :
יותר טוב לקדם את העניין עם הפילוט.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
אני מבקש מאלה שלא חברי מועצה לא להתערב ,אני מציע לדחות את ההצבעה ,קודם נשב עם נציגים
מהועדה נדון ונחליט לאחר מכן.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
אני תומך בהצעה של מר עומר סביחאת.
עו"ד אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:
ניתן לקיים ישיבה לא מליאה.
ראש המועצה:
מהנדס המועצה בדרך להסביר את הפילוט.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
לא מספיק מהנדס המועצה ,עדיף ראש הועדה להציג את כל הדילמות.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
אין תוכנית שמוגשת לועדה ללא חתימה וחותמת המועצה.
מוחמד סאלח פארס אגבאריה  ,חבר מועצה:
אם יש תושבים שאין להם יכולת לשלם את ההוצאה אז יוגשו לתביעות וישלמו קנסות.

החלטה מספר 18/2018

חברי המועצה הנוכחים מבקשים לדחות את ההחלטה בנושא פילוט פרוייקט "מאמץ ממוקד" לישיבה
הבאה ויוזמן ראש הועדה עו"ד מסארווה ויענה על שאלות חברי המועצה.

סעיף מס' : 2

תוכנית מפורטת – ניוד שטח ציבורי בכפר סאלם.

אדריכל איאד אחמד ג'בארין :
מר תאופיק עלי עוואד בתוכנית הופקעה כל האדמות שלו .אנחנו הגשנו תוכנית חדשה והעברנו את ההפקעה
מאדמות התושב במקביל העברנו את ההפקעה מאדמות המנהל.
לפי חוק התושב לא יכול להכין תוכנית בעצמו אלא בשיתוף הרשות.
יש שיפוי למנהל טבלת האיזון ,השיפוי יהיה בשיתוף כל בעלי העניין והועדה לקחה על עצמה במידה ויש
שיפוי הועדה תשלם .בעל העניין אנתסאר ג'בארין נתן מכתב התחייבות לשיפוי.
מוחמד סובחי מחאג'נה ,מהנדס המועצה:
 אנחנו המועצה יוזמים את התוכנית .הועדה תבדוק התוכנית טובה ,השטח הציבורי נפל בחלקו שלהתושב .ההגיון התכנוני להפקעה יחולק על כל הבעלים.
 לפי החוק מותר להפקיע עד  40%ללא שיפוי בתנאי להשביח את היתר .הוא יכול לתבוע את המועצהוהחלקות הפקעתם ולא השבחתם והנושא הזה בסמכות הועדה.
ההצבעה על המועצה תיזום את התוכנית.

החלטה מספר 19/2018

חברי המועצה מאשרים פה אחד יוזמת המועצה לתוכנית מפורטת -ניוד שטח ציבורי בכפר סאלם.
מרואן אגבאריה עזב את הישיבה.

ועד הורים בי"ס יסודי זלפה :בנושא יסודי זלפה אנחנו נציגי ועד ההורים התחלנו את השיפוץ בבי"ס יסודי
זלפה ,המצב קטסטרופה  ,לקחנו על עצמנו והעניין עלה  ,₪ 126,000גבינו כתרומות וחסר לנו סכום של
 ₪ 38,500בשנה החולפת מצב הבריאותי בזלפה קשה מאוד.
השירותים עלו  . ₪ 125,000נוצר שינויים בשירותים  ,בשירותים של המורים וזה יעלה עוד כ.₪ 25,000 -
מוחמד חסן זיתאווי ,חבר מועצה:
התקיימה ישיבה ועד הורים ונציגי המועצה  ,ראש המועצה ביקש שנשב מחר בשעה  12:00כולל חליל
והמהנדס.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
מוחמד סובחי מחאג'נה ,מהנדס המועצה:
יש שני תקציבים  ₪ 96,000משרד החינוך  9בתי ספר ו 26 -גנים לצורך שיפוצי קיץ.
נתבקשנו לערוך סקר בטיחות ,הכנו את הכל ויועץ בנה את התוכנית -ממונה בטיחות זה ח'ליל אגבאריה.
מש רד החינוך בדק השבוע והוכן אומדנים לבטיחות ,קיבלנו תקציב לבטיחות מצומצם ,והשתתפות המועצה
 ,20%בכסף שקבלנו לא ניתן להשלים שיפוצים.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני מבקש להקצות את ה ₪ 96,000 -לתיקון שירותים ביסודי זלפה.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
האם נעשה אומדנים לשיפוצי הקיץ?
תשובה :כן
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
משרד החינוך מקצה ספציפי כספים לכל בית ספר?
האם הוגש אומדן לשיפוצי קיץ?
האחראים יישאו באחריות כתוצאה ממצב תברואתי או בטיחותי .
מוחמד אבו אלנסר אגבאריה ,חבר מועצה:
מחודש אפריל היה על המהנדס לקיים סיור בבתי ספר ולשבת עם המנהל והיועצים ויערוך אומדנים
לשיפוצים!!!.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
משרד החינוך מעביר בכל שנה בחודש יוני  ,₪ 100,000יש סעיף התחדשות לבתי הספר וזה נעשה פעם בכל
מספר שנים.
בבית ספר זלפה – אין התחדשות מאחר והולכים לבנות בי"ס חדש.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אנחנו במצד קשה ואם הדברים לא יתוקנו עד תחילת ספטמבר לא ניתן לפתוח את שנת הלימודים.
מדוע טרם נשלח החוזה של ביה"ס היסודי בזלפה למשרד החינוך?
מוחמד סאלח פארס אגבאריה  ,חבר מועצה:
מצב ביה"ס בזלפה מחייב להקצות את כל הסכום ע"מ לטפל בנושא ביסודות ולפתוח את שנת הלימודים.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני מבקש להקצות את כל התקציב לייסודי זלפה ואנחנו נצביע על זה.
ראש המועצה:
לא אוכל להקצות את כל הסכום לזלפה.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
מוחמד חסן זיתאווי ,חבר מועצה:
אני מציע שהכסף יועבר לזלפה.
מוחמד סאלח פארס אגבאריה  ,חבר מועצה:
בואו נצביע על  ₪ 35,000החסרות ולעתיד ינוהל משא ומתן.
ראש המועצה:
אני מציע לקיים פגישה ביום רביעי הקרוב!!!.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
אנחנו הולכים להצביע להעברת כל הסכום לזלפה ,מדובר בהיגיינה בריאותית ולא ביה"ס יושבת בתחילת
השנה עד יום רביעי יגישו מפורטת על הסכום מהקבלן המבצע.
ראש המועצה:
אני נענה לבקשת ועד ההורים להקצות .₪ 38,500
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני כחבר מועצה אני רואה לנכון שהפרויקט יעלה מעל  ₪ 200,000ומבקש להעביר את הסכום ₪ 96,000
לבי"ס זלפה.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
עקב המכתב האמור בעניין ובנוסף לדברי חברי הועדה ובמיוחד אשרף לדבריו אומתו במסמכים שעלות
פרויקט התיקונים בשירותים דבר שאין להתעלם ממנו ולא לקבל שום סיכון.
אני מבקש מחברי המועצה לקבל הצעתי ולהעביר את כל הסכום ליסודי זלפה (הכסף שנתקבל ממשרד
החינוך) ובמיוחד כשמדובר בבריאות ילדינו.
חשוב לקבל החלטה ולשאת באחריות אנו חברי המועצה במליאה.
ראש המועצה:
אני מתנגד להצביע ,אך אני מעמיד אותה להצבעה אך אני מאשר להעביר סכום של  ₪ 38,500ליסודי זלפה
ולהתעלם מיתר בתי הספר ממעלה עירון.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
חברי המועצה הנוכחים מיצגים את כל הכפרים ולא זלפה.
מוחמד סאלח פארס אגבאריה  ,חבר מועצה:
ועד ההורים מתחילים ולפי מכתבם המצורף ובקשתם לתיקון כל השירותים אני מבקש לאשר לו ₪ 40,000
מידית ללא שום איחור.

מוחמד חסן זיתאווי ,חבר מועצה:
אתה אמרתי ראש המועצה שאתה מתנגד להביא להצבעה.

סעיף מס' : )1( 9

8

סאלם
מושירפה
מוסמוס
זלפה
ביאדה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
ועד הורים בי"ס יסודי זלפה .

 .1העברת  ₪ 40,000הצעת מוחמד סאלח פארס אגבאריה חבר המועצה .
 .2עבור העברת  ₪ 96,000ליסודי זלפה הצעה מס'  1כל תקציב שיפוצי הקיץ.

סעיף להצבעה:
 .1העברת  ₪ 40,000הצעת מוחמד סאלח פארס אגבאריה חבר המועצה .
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

V

נגד

נמנע

לא
נכח
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

החלטה מספר 20/2018

חברי המועצה מתנגדים ברוב קולות העברת  ₪ 40,000הצעת מוחמד סאלח פארס אגבאריה חבר המועצה .

סעיף להצבעה:
 .2עבור העברת  ₪ 96,000ליסודי זלפה הצעה מס'  1כל תקציב שיפוצי הקיץ.
שם חבר מועצה
מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

בעד

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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החלטה מספר 21/2018
סאלם
מושירפה
מוסמוס
זלפה
ביאדה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
חברי המועצה מאשרים ברוב קולות עבור העברת  ₪ 96,000לבי"ס יסודי זלפה לצורך שיפוצי קיץ.

סעיף מס' : )2( 9

 -אישור תב"ר השלמת גנים זלפה ומושירפה.

תוספת לתב"ר קיים:

מס'

מספר
תב"ר

יישוב

סכום
בש"ח

1

459

1,936,695

מושירפה

2

249

1,941,376

זלפה

סה"כ תוספת ₪ 457,000

מס'

מספר
תב"ר

יישוב

סכום
בש"ח

1

459

408,305

מושירפה

2

249

48,695

זלפה

סה"כ

457,000

קיבלנו תב"ר מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה עירון בסכום של ₪ 457,000
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

V

נגד

נמנע

לא
נכח
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

החלטה מספר 22/2018

חברי המועצה מאשרים פה אחד (ע"י הנוכחים) את תב"ר השלמת גני הילדים מושירפה וזלפה על סך
.₪ 457,000
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סעיף מס' : 3
סאלם
מושירפה
מוסמוס
זלפה
ביאדה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
אישור צו ארנונה .2019
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

V

נגד

נמנע

לא
נכח
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

החלטה מספר 23/2018

חברי המועצה מאשרים את צו ארנונה .2019

סעיף מס' : 5

אישור הצטרפות המועצה המקומית מעלה עירון לאשכולות רשויות.
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

V

נגד

נמנע

לא
נכח
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

החלטה מספר 24/2018

חברי המועצה מאשרים את הצטרפות המועצה לאשכולות רשויות.
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סעיף מס' : 6
סאלם
מושירפה
מוסמוס
זלפה
ביאדה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
הסעות תלמידים.

אנחנו מאשרים את הסעות שלא מתוקצבות מה הפירוש?
עו"ד מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
 .1צריך לשריין את זה בסעיף תקציבי בתקציב הרגיל.
 .2אתה רשאי לתקציב בתקציב הרגיל.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה :
צריך להביא את זה לועדת הכספים!!
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
צריך להזמין את ועדי ההורים בבי"ס כולל המנהלים!!!
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
אני מתנגד בחריצות להצעה לבטל את ההסעות מסירה פשוטה מי שקבע שכל הכפרים זה מועצה אחת הוא
צריך לקבל את האחריות שלא שולחים את הילדים ברגל לבי"ס זו אחריות משרד החינוך ,משרד הפנים
שקבע את תחום מעלה עירון.
אנו כחברי מועצ ה דוחים בתוקף ובחריפות כל הצעה זאת או דומה לה בקדנציה זו וגם בבאה.
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

V

נגד

נמנע

לא
נכח
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

החלטה מספר 25/2018

חברי המועצה מאשרים המשך קווי ההסעות הלא מאושרים כנהוג בכל השנים הקודמות ,והמשך תשלום
החשמל למסגדים.
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סעיף מס' : 8

מכתבו של חבר המועצה מר בהג'את ג'בארין – סיכום ועדת הביקורת.

סאלם
מושירפה
מוסמוס
זלפה
ביאדה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
הצבעה :בעד המלצות ועדת הביקורת לשנת 2015/2016

שם חבר מועצה
מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

בעד

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

החלטה מספר 26/2018

חברי המועצה הצביעו ואישרו ברוב קולות את המלצות דוח ועדת הביקורת לשנים  2015ו.2016 -

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה .21:21
רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד
מזכיר המועצה

בכבוד

______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,

______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה

סאלם
מושירפה
מוסמוס
זלפה
ביאדה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

