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    201850/  פרוטוקול מליאה  מן המניין מס' 

  3.9.18  :מעלה עירון  שהתקיימה ביום שני  בתאריך  –מועצה נבחרת 
 אולם הישיבות  -במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון

 
 

 נוכחים:       
 חבר מועצה מר בהג'את ג'בארין  ראש המועצה  אגבאריה  מר מוסטפא

 חבר מועצה מר מחמוד מוסטפא ג'בארין  סגן ראש המועצה מר מרואן אגבאריה 
 חבר מועצה  מר מוחמד סאלח  אגבאריה חבר מועצה מר מוחמד חסן זיתאווי 

   חבר מועצה עו"ד  פיאד חסן אגבאריה
   חבר מועצה -מר אבראהים סודקי 

   חבר מועצה  –מר עומר סביחאת 
 

 :משתתפים
  

 : חסרים
 

 חבר מועצה -מר שאדי ג'בארין  יועץ משפטי עו"ד אבראהים קבלאן
 חבר מועצה עו"ד נביל אמארה גזבר עאמר אבו בכרמר 

 חבר מועצה מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה מבקר פנים עו"ד מערוף ג'בארין
    פקיד כ"א  חביב גבאריןמר 

    
 
 

 סדר היום: 

 .30.7.18 :מתאריך 04/2018אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  .1

מר ראמי רפאעיה להיות בעל זכות חתימה  אישור מנהל ב"ס יסודי מושירפה החדש .2
 בחשבון ביה"ס. 

 אישור תוכנית פילוט פרוייקט "מאמץ מוקד". .3

 דע.אישור תב"ר סל מ .4

 בחירת יו"ר ועדת בחירות. .5

 , ובכך הסכם הכללי יהיה בסך₪ 1,886,920בסך  הגדלת תב"ר מקיף מושירפה .6
11,092,790 ₪ . 

 שונות. .7
 

 
 

 .18:27הישיבה נפתחה בשעה 
 

 
 אישור תוכנית פילוט פרוייקט "מאמץ מוקד".: 3סעיף מס'  .1

 
לא הצליחה להגיע לישיבה, על הפרויקט שהאחראית  מהסיבה נדחה למועד אחר

 הפרוייקט.     ולתת הסבר מלא על 
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 : הצבעה על הוספת סעיף הגדלת תב"ר מושירפה

 וטוקול נכתב ע"י קבלאן אבראהים(.)גברין חביב עזב את הישיבה דחוף והפר
לא  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה

 נכח 
    V ראש המועצה  –מוסטפא אגבאריה 

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

  
 V 

  V חבר מועצה –בהג'את ג'בארין 
  

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

 
  V 

   V מוחמד סאלח פארס אגבאריה 
 

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

   V 
   V חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

 

                                                                                                                                                                                                      V   חבר מועצה  –עומר סביחאת 

 V    חבר מועצה –עו"ד נביל אמארה 
 

 להוסיף את הסעיף הנ"ל. 
 

 27/2018החלטה מספר 
הגדלת תב"ר בי"ס מקיף  הוספת סעיףחברי המועצה הצביעו ואישרו ברוב קולות 

 מושירפה. 
 

 :30.7.18מתאריך:  4/2018אישור פרוטוקול מס' 
לא  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה

 נכח 
    V ראש המועצה  –מוסטפא אגבאריה 

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

  

  V חבר מועצה –בהג'את ג'בארין 
  

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

 
  V 

   V מוחמד סאלח פארס אגבאריה 
 

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

   V 
   V חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

 

    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

 V    חבר מועצה –עו"ד נביל אמארה 
 

 (.18:33נכנס עכשיו לאולם זיתאוי מוחמד וגבארין מחמוד )שעה:
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 201828/החלטה מספר 
מתאריך  4/2018פרוטוקול מס' חברי המועצה הצביעו ואישרו ברוב קולות 

30.07.2018. 
 

אישור מנהל בי"ס יסודי מושירפה מר ארפאעיה ראמי ולמנות אותו :  2סעיף מס' 
 כבעל מורשה חתימה של בית הספר: 

 
 201829/החלטה מספר 

מנהל בי"ס יסודי מושירפה מר  פה אחד את חברי המועצה הצביעו ואישרו 
 ארפאעיה ראמי ולמנות אותו כבעל מורשה חתימה של בית הספר. 

 
 דע" לבי"ס תיכון מושירפה,אישור תב"ר "סל מ

ממשרד  ₪ 224,800תוכנית לשפה אנגלית ומדע , יתקצב תקציב תאופיק גבארן:  
 מדע )קול קורא(:

 
 201830/החלטה מספר 

 תב"ר סל מדע לבי"ס תיכון מושירפה.  פה אחד את חברי המועצה הצביעו ואישרו 
 

 בחירת יו"ר ועדת בחירות: 
 מציעים:

 מר אגבאריה מוסטפא אבראהים. .1

 אללה.  דאמר אגבאריה ג .2
 

  מוחמד זיתאוי:
ד עם גאדללה, כי היה ע לי כי עבודיבעניין יו"ר הבחירות דיברתי עם אבו שאדי, ה

 כיף לעבוד איתו בבחירות האחרונות.
 , אני מציע את מר גדאללה. 3.9.18ע לי כי דחה את יום הבחירה ליום: ארז הודי

 
 גבארין.חזר חביב 

 : בחירת יו"ר ועדת בחירות.5הצבעה לסעיף 
 

  עומר סביחאת:
צריך להגיע מי שרואה בעצמו כמועמד לתפקיד מהצעתך, כי שתחזור בך אני מציע 

 לישיבה להציג את עצמו.
 מוחמד זיתאוי:

ן ולא הוסבר לו שאכן חייב להגיע, הוא נרשם כנציג בועדת הבחירות לא הוזמ 
 בישיבת ההזדהות.
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 בהג'ת גבארין:

 האם יש יו"ר ועדה ומ"מ לועדה.  
 :עומר סביחאת

 כן.  
  בהג'ת גבארין:

 אז שיהיו שניהם רשומים בועדה.
 

 מוחמד סאלח:
 לא מקובל עלי דבר כזה בישיבה הזו. 

 מוחמד זיתאוי:
אני רוצה ליצור איתו קשר טלפוני שהוא מסכים או לא, כי הוא לא קיבל הזמנה  

 להגיע לישיבה. 
  :גבארין מחמוד

 אני מציע שתהיה הסכמה ולא הצבעה. 
 

 הצבעה:
 , נבחר ליו"ר ועדת הבחירות.26395301ת"ז:  – מוסטפא אגבאריה

 מ"מ יו"ר . –דאללה אגבאריה אג
 

 201831/החלטה מספר 
ת"ז:  –יו"ר ועד בחירות את מוסטפא אגבאריה  פה אחד את חברי המועצה אישרו 

 , נבחר ליו"ר ועדת הבחירות.26395301
 מ"מ יו"ר . –גאדאללה אגבאריה 

 
 חסר מוחמד זיתאוי הוא היה מחוץ לחדר הישיבות לא הצביע.

  מוחמד זיתאוי:
רשם ולא יהיה מ"מ אדאללה לא ייוהודיע שמר ג 18:59נכנס לחדר ישיבות בשעה: 

 יו"ר וביקש למשוך את הצעתו. 
 

, ובכך הסכם הכללי ₪ 1,886,920תב"ר מקיף מושירפה בסך הגדלת  :6סעיף מס'  .3
 . ₪ 11,092,790יהיה בסך 

 
  ראש המועצה:

 11,092,790 בכך שיהיה סכום כולל לתב"ר בסך  ₪ 1,886,920בסך  הגדלת תב"ר
 איך הגיע לסכום הנ"ל.  יסביר הגזבר י

  :אבו בכר עאמר
מיליון ופינות עוז  9 בסך  מדובר בתב"ר מקיף מושירפה, אושר בפעם הראשונה

 . ₪ 9,205,870בסך:  ₪אלף  200לתמורה 
 השינוי בהרשאה בבינוי קיימות כל מיני תוספות קרקע וכו'..
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  :גבארין מחמוד

 למה בזמן המכרז לא מוגש מספר האומדן הסופי ולא יהיו שינויים.
 ראש המועצה:

מאשרים את התוספות מיליון ובמידה שיהיה תוספות אנו  10אנחנו היכנו ב  
 ומגדילים את התב"רים לתוספות.

  :גבארין בהג'ת
 ה חוסרים למה לא הוגש בתב"ר הראשי.בהבית ספר לא הסתיים ,קיים הר

 : אבו בכר עאמר
 פות שאנו מגדילים התב"ר בהן.אלה תוס

  ראש המועצה:
 התב"ר מגיע ללא כל תוספת ובזמן שמגיעות התוספות מבקשים ההגדלה.

 :אבו בכר עאמר
 ים. החינוך לפיהן עובדים ומבקשים תקציב גשים בתכנון למשרדהתוכניות שמי 

 : גבארין בהג'ת
משרד החינוך מתחייב תמורת ביצוע להעברת כספים, בית הספר לא יסתיים אחרי 

 האישור שלנו.
 :זיתאוי מוחמד

 אתם קובעים את האומדן.  איך 
 ראש המועצה:

 מיליון אחר כן תכנון, פקוח פיתוח וכו'...  9נבנה לפי  
 הקבלן היה אמור לסיים את העבודה לפני שנאשר את הגדלת התב"ר.

  :גבארין מחמוד
 העבודה כבר בוצעה. האם 

 ראש המועצה:
, זה כסף  ₪מיליון  -מהאומדן, מגיע ל תכנון 5%פיקוח,  3.5%כן, כבר בוצעה ,  

 אשר את ההגדלה ואחר כך נשלם לפיקוח ולמתכנן. צבוע, המליאה קודם כל ת
  :גבארין מחמוד

 מיליון האם הקבלן קיבל את הכסף.  9,800סה"כ המכרז 
  ₪מליון  9עאמר: הקבלן קיבל 

  :אגבאריה מרואן
 מיליון  וחסר עוד כסף שמגיע לו צריך לשלם לו.  9קיבל הקבלן 

 מוחמד סאלח:
 מיליון לבי"ס , איך הקבלן עבד? שילם מהכיס שלו. 9 

  :אבו בכר עאמר
מאשרים פעמים החשבון, אנחנו  3 שלבים הקבלן מגיש חשבון שלד, הגיש לפי

 מיליון.  11,092,790מיליון, כל התב"ר מוגדל:  1,800,000הגדלה של 
 :גבארין מוחמד

 לאן מיועד הכסף.  
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 :אבו בכר עאמר

 תכנון ופיקוח. 
  :סאלחמוחמד

 זה לא לעבודה בב"ס זה תשלום לקבלן.
  :אבו בכר עאמר

 כן.
  :גבארין בהג'ת

 תביאו תוכניות ומהנדס אנחנו לא מאמינים לכם.
  ראש המועצה:

 אל תאשר תעשה מה שבא לך. 
 :גבארין בהג'ת

 אתה יודיע שאסור לך חריגות. 
 לפני ההצבעה. אנחנו מבקשים שתתנו לנו אינפורמציה שלמה

 מוחמד סאלח:
מיליון, אם  1,800,000מיליון ולא הגדלה בסך:  11חשבתי שאתם מבקשים עוד  

 מדובר בסכום הנ"ל אין בעיה. 
בבית הספר? כי קיים הרבה חוסרים  כל העבודותאת הגדלה הזו מסיימים בהאם 

 בבית הספר והכסף לא יספיק להשלמת בית הספר.
 :אגבאריה מרואן

 .19:21חדר הישיבות בשעה:  עזב אתת 
  מוחמד זיתאוי:

 .19:15עזב את חדר הישיבות בשעה: 
  :גבארין בהג'ת

 אני מתשאל את הגזבר לפני ההצבעה.
 ראש המועצה:

 .6סעיף מס' את האתם רוצים להצביע על או לדחות  
 

  :גבארין מחמוד
חובה זכותי וזכות כל חבר מועצה לבדוק את הנושא לעומק, אבל גם קיימת 

 להשלים העבודה ולהכין בית הספר, מעדיף להצביע.
 סביחאת:עומר 

 . ההסתייגויותאני מעדיף להצביע על הסעיף למרות כל  
  מוחמד סאלח:

אי אפשר לדחות את שהולך, עקב התחייבות להסברה מדויקת לאן הכסף הזה ב
במה ההצבעה, אני מוכן לאשר את התוספת בתנאי שהמהנדס והמפקח יהיה ויסביר 

 מדובר.
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  :סודקי אבראהים
 אני מבקש סיור עם המהנדס ונקבל הסבר בשטח על הגדלת התב"ר. 

 :גבארין מחמוד
 אתה דואג לקבלן ולא דואג לתלמידים.פונה לראש המועצה ,  

 ראש המועצה:
 למה הקבלן, והמתכנן והמפקח.  

 :סאלח מוחמד
 הבניה. התעכבה, ורוצים לקבל את הכסף, למה הם חייבים עד סוף הפרוייקט 

  :גבארין בהג'ת
 כמה סה"כ אחוז התכנון והפקוח.

 ראש המועצה:
 8.5%. 

  :סאלח מוחמד
 כמה אתה משלם מהשמונים אחוז, וכמה נשאר לסיום.

 ראש המועצה:
 החנייה והגדרות.  הוא  שלא הסתיים בית הספר הזה נמסר, והסתיים, מה 

  ראש המועצה:
הספר נבנה בשתי תקופות, שתי קומות ותוספת עוד שלוש קומות בתקופה בית 

 השנייה.
  :גבארין בהג'ת

 מיליון הן לתקופה השנייה ללא כל קשר לתקופה הראשונה. 9-ה 
 :אבו בכר עאמר

 כן, מדובר בתוספת הבנייה קומות הבנייה החדשות. 
 מוחמד סאלח:

 למה לא שיפצו בית הספר במקום בינוי חדש לכיתות חדשות. 
  ראש המועצה:

וזה עלה לנו והכנו אותו  ואנחנו שיפצנו אותובו מעשה ונדליזם  בית הספר בוצע
 . ₪מיליון 

 ראש המועצה:
 , מי בעד הגדלת תב"ר :6אני מבקש הצבעה על סעיף  
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 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 

 
לא  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה

 נכח 
    V ראש המועצה  –מוסטפא אגבאריה 

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

  

 חבר מועצה –בהג'את ג'בארין 
 V   

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

 
  V 

   V מוחמד סאלח פארס אגבאריה 
 

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

   V 
   V חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

 

    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

 V    חבר מועצה –עו"ד נביל אמארה 
 

 201832/החלטה מספר 
 אישרו ברוב קולות את הגדלת תב"ר בי"ס תיכון מושירפה. חברי המועצה 

  
 

 .19:37: נועל  את הישיבה  בשעה  –אחמד, ראש המועצה   אגבאריה מוסטפא
 

 
 

 קיד כ"א אחראיפ - גבארין חביב :רשם פרוטוקול 
 
 

 ב כ ב ו ד     ר ב,
 
 
 
  ------------------------------------                                    ------------------------                                                                                                                                                                                

 מזכיר המועצה –מחאמיד אחמד                              ראש המועצה -אגבאריה מוסטפא  
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