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    201870/  פרוטוקול מליאה  מן המניין מס' 

 22.10.2018  :מעלה עירון  שהתקיימה ביום שני  בתאריך  –מועצה נבחרת 
 אולם הישיבות  -במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון

 
 

 נוכחים:       
 חבר מועצה מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה ראש המועצה  מר מוסטפא אגבאריה 

   סגן ראש המועצה מר מרואן אגבאריה 
   חבר מועצה מר מוחמד חסן זיתאווי 

   חבר מועצה עו"ד נביל אמארה
   חבר מועצה מר מחמוד מוסטפא ג'בארין

   חבר מועצה מר עומר סביחאת 
 

 :משתתפים
  

 : חסרים
 

 חבר מועצה -מר שאדי ג'בארין  יועץ משפטי עו"ד אבראהים קבלאן
 חבר מועצה ת גבאריןאמר בהג' פקיד כ"א גבאריןחביב מר 

 חבר מועצה אגבאריה סאלחמר מוחמד  מבקר פנים עו"ד מערוף ג'בארין
 חבר מועצה מר אבראהים סודקי מהנדס המועצה מוחמד סובחי

 חבר מועצה עו"ד פיאד אגבאריה  
 
 

 סדר היום: 

 .8.10.18מתאריך:  06/2018אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  .1

)אישור תב"ר תוכנית אתגרים  6/2018המשך פרוטוקול ישיבת מליאה מס' אישור  .2
 . טלפונית(

 36301448אישור זכות חתימה למנהל ב"ס יסודי מושירפה מר ראמי רפאעיה, ת"ז:  .3
 בחשבון הורים של בית הספר.

 מושירפה )אלמנשיה(. – 37/20300תוכנית  .4

 מוסמוס. - 7/20301, גוש וחלקה: 354-0690495 –תוכנית מוחמד זאהי אגבאריה מס'  .5

 שונות . .6
 

 
 .18:41הישיבה נפתחה בשעה 

 
 : ראש המועצה

 מקריא את סדר היום לפי סעיפים. 
 ראש המועצה מבקש להוסיף תכנית מנשיה ,ותוכנית מוחמד זאהי. 

 . 2018שנת דצמבר הוספת סעיף הסעות התלמידים עד סוף 
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  הצבעה על הוספת סעיפים חדשים
 מאושר פה אחד. 

 
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 

    V חבר מועצה –מוחמד אבו אלנסר 
 V    מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

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

 V    חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 
    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

    V חבר מועצה –עו"ד נביל אמארה 

 
 33/2018החלטה מספר 

, תכנית 37/20300חברי המועצה מאשרים פה אחד להוספת הסעיפים תכנית מנשיה 
 מוסמוס.  7/20301, גוש וחלקה 354-0690495מוחמד זאהי אבגאריה 

 
 : 1הצבעה על סעיף מס'

 .8.10.18מתאריך:  06/2018ישיבת מליאה מן המניין מספר אישור פרוטוקול 
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 

    V חבר מועצה –מוחמד אבו אלנסר 
 V    מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

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

 V    חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 
    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

    V חבר מועצה –עו"ד נביל אמארה 

 
 201834/החלטה מספר 

 06/2018פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר חברי המועצה מאשרים פה אחד את 
 .8.10.18מתאריך: 
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 : 2הצבעה על סעיף מס' 

התחלת העבודה מהיום ולא אחרי הבחירות, לפי  –אישור תב"ר תוכנית אתגרים טלפונית 
 המלצת המחוז. 

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 

    V חבר מועצה –מוחמד אבו אלנסר 
 V    מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

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

 V    חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 
    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

    V חבר מועצה –עו"ד נביל אמארה 

 
 201835/החלטה מספר 

)אישור תב"ר  6/2018המשך פרוטוקול ישיבת מליאה מס' חברי המועצה מאשרים פה אחד את 
 . תוכנית אתגרים טלפונית(

 
 : 3הצבעה על סעיף מס' 

בחשבון  36301448אישור זכות חתימה למנהל ב"ס יסודי מושירפה מר ראמי רפאעיה, ת"ז: 
 הורים של בית הספר.

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 

    V חבר מועצה –מוחמד אבו אלנסר 
 V    מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

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

 V    חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 
    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

    V חבר מועצה –עו"ד נביל אמארה 

 
 201836/החלטה מספר 

אישור זכות חתימה למנהל ב"ס יסודי מושירפה מר ראמי חברי המועצה מאשרים פה אחד 
 בחשבון הורים של בית הספר. 36301448רפאעיה, ת"ז: 
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 : 4הצבעה על סעיף מס' 
 מושירפה )אלמנשיה(. – 37/20300תוכנית 

 
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 

    V חבר מועצה –מוחמד אבו אלנסר 
 V    מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

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

 V    חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 
    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

    V חבר מועצה –אמארה עו"ד נביל 

 
 201837/החלטה מספר 

בעל מושירפה )אלמנשיה(,  – 37/20300 את ייזום התוכניתפה אחד  חברי המועצה מאשרים
 החלקה הוא נושא בעלויות , ובקו ביוב מושירפה אין השתתפות מועצה.

 
 : 5הצבעה על סעיף מס' 

 מוסמוס. - 7/20301, גוש וחלקה: 354-0690495 –תוכנית מוחמד זאהי אגבאריה 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 

    V חבר מועצה –מוחמד אבו אלנסר 
 V    מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

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

 V    חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 
    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

    V חבר מועצה –עו"ד נביל אמארה 

 201838/החלטה מספר 
 – 7/20301, גוש וחלקה: 354-0690495 – את ייזום התוכניתפה אחד  המועצה מאשריםחברי 

 מוסמוס,  והתושב הוא נושא בעלויות.
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 הצבעה:
 סביר לחברי המועצה: המהנדס מ –ת לאישור ותיקון תוכני

  22/20346 –תוכנית קו ביוב מושירפה. 

  9/20301 –תוכנית קו ביוב מושירפה. 

  מתחםA  3540664425מס' התחייבות  –זלפה. 

  3540687210מס' התוכנית  - 40/41/20300תוכנית. 

  354-0362392מס'  –מושירפה  – 37/20300תוכנית. 

  3540619718מס'  –מורתפעה  –תוכנית זלפה. 

  3540662437, מס' 77-78 -מורתפעה –תוכנית זלפה. 

  3540662445) קדם תוכנית( ,מס' 77-78תוכנית זלפה דרומית. 

  3540551309מס' –תוכנית זלפה דרומית. 

  26-27/20397 –תוכנית זלפה . 
 

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 –זיתאווי מוחמד 
    V חבר מועצה –מוחמד אבו אלנסר 

 V    מוחמד סאלח פארס אגבאריה 
 V    אבראהים סודקי אבו ב כר 

 V    חבר מועצה  –שאדי ג'בארין 
 V    חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 

    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 
    V חבר מועצה –עו"ד נביל אמארה 

 
 201839/החלטה מספר 

 פה אחד כל התוכניות הרשומות לעיל.  חברי המועצה מאשרים
 

 ראש המועצה: 
 ולפנות למחוז ע"מ שנוכל לקבל אישור.  12/2018אני מבקש החלטה לגבי ההסעות עד  

 
  :, מנהל מחלקת החינוךתאופיק גבארין

בית הספר לפי חוזר  ק"מ מבית התלמיד עד 3מסביר לגבי ההסעות בבתי ספר, חייב להיות 
כל השנים להסייע התלמידים על חשבון הרשות, ובאחרונה מונה חשב  מנכ"ל, אנו דאגנו

מלווה למועצה וחסם ומנע הסעת תלמידים, אני קדמתי ערר בירושלים , היו נציגים של מ. 
 החינוך, מ. הפנים לא היה לו נציג בישיבה. 
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 זורית. ע לנו תקצוב כמו תקצוב של רשות אהרשות מוגדרת כרשות מקומית ולכן לא מגי
הצגתי את הנתונים לפי מפה טיפוגראפית, ואיך הכפרים מחולקים בדומה לרשות אזורית 

 ולא רשות מקומית. 
הסברתי על הטיפוגרפיה הקשה בכפרים במיוחד בין מוסמוס למושירפה, וגם מזלפה 

  לסאלם על הסכנה הממשית על התלמידים שמגיעים לבתי הספר.
 אנו מטילים את כל האחריות עליכם ועל מ. החינוך ומשרד הפנים. 

ביקשנו החרגה אבל סירבו, כי לא רוצים שיהיה תקדים במדינה, אני ביקשתי לפני סגירת 
הישיבה שיהיה סיור בכפרים , וזו הצלחתי בישיבה שהם הכירו בזה שקיימת בעיה בנושא 

 .2018נובמבר ההסעות בין הכפרים ונקבע סיור במהלך חודש 
אני לא רואה שום היגיון שהחשב מלווה ימנע הסעות מהתלמידים , אני מטיל את כל 
האחריות בנושא ההסעות על כולם , חברי המועצה וההנהלה, יועמ"ש, מבקר הפנים, חשב 

 מלווה, וגזבר בכל סכנה שתהיה על התלמידים. 
קיד ומקבל הוראות ולא אני מבקש לפנות למנהל המחוז ולא לחשב המלווה, כי הוא פ

מנהל המחוז פאיז חנא הוא חייב לדעת על האחריות שמוטלת עליו ועלינו ובסוף אני מחליט, 
אומר : שאי אפשר להמשיך ולהשבית בתי הספר, בזמן הקרוב יהיו בחינות בגרות בתיכון 

 ובחינות מצ"ב בחטיבות. 
מול משרד התחבורה הפתרון: אישור משרד החינוך ומשרד תחבורה , והמהנדס יפעל 

 שאוטובוסים יעבירו תלמידים לבתי הספר. 
 1,200,000מבנה טמוגראפי אני צריך לפנות למשרד החינוך ע"מ לקבל אישור, עלויות בסך 

, השתתפות הרשות תהיה בני בתי הספר, התקציב בחינוך הרגיל הוא בר תלמיד לפי משרד ₪
 לא זכאי להסעה( . ק"מ 3כל תלמיד במרחק עד  –החינוך )חוזר מנכ"ל 

 
  ראש המועצה:

אנחנו נקבל החלטה בנושא, אבל ועדי ההורים חייבים להתחיל במהלכים , כי אם כל 
ההחלטות יהיו שליליים עליהם להיות מוכנים ולמצוא פתרון לעניין ההסעות עד חודש 

12/2018. 
 

   :, חבר מועצהמרואן אגבאריה
למה החשב מלווה מנע בהסעות החינוך הרגיל, ולא בחינוך המיוחד, הרי זה אותו עיקרון, 

 אני מבקש שייתן הסבר בנושא. 
 

  :, חבר מועצהעומר סביחאת
האחריות בהסעות התלמידים לבתי כל החברים שמסיימים את כהונתם את  מטיל עלאני 

 .הספר
ללא כל שוטט את התלמידים בכבישים להשבית ולסגור בתי הספר זה דבר קל, זה דוחף ל 

  השגחה מעבריינים וכו'.
הרי זה יוסיף דרדור קטנים בשולי החברה לצערי, אני מטיל בזה אחריות בלעדית על משרד 
החינוך ומשרד הפנים המעורבים בעניין תקצוב ההסעות אפילו בהחרגה, המצילה סיכון 

 ק"מ או מעל לתיכון מושירפה וגם להסעות התלמידים  2 -חיים בהליכה ברגל בכבישים כ
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 לשכת ראש המועצה

 מושירפה                                    סאלם                        מוסמוס               זלפה                   ביאדה
 04-6409034/  פקס:   04-6409006טלפונים לשכת ראש המועצה:            טל' 

  18122עפולה  מיקוד    2255כתובת למכתבים: ת"ד 
ni.illischa@maaleiron.mu 

 במידה ולא יאושר התקצוב הנ"ל , מטיל כל האחריות ואובדן חיי  לתיכון וחט"ב סאלם, אם
בני אדם , ובמיוחד תלמידים בחט"ב ובתיכון מעלה עירון על משרד הפנים והנציג שלה )חשב 

 מלווה(. 
 

  :, חב רמועצה מרואן אגבאריה
אני מציע לקיים ישיבה עם החשב המלווה ביום רביעי הקרוב בנושא ההסעות, זמן ייקבע 

 בהמשך.
 

 :6הצבעה על סעיף מס' 
 ישור הסעות התלמידים:א -שונות 

 
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 

    V חבר מועצה –מוחמד אבו אלנסר 
 V    מוחמד סאלח פארס אגבאריה 

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

 V    חבר מועצה  –עו"ד פיאד אגבאריה 
    V חבר מועצה  –עומר סביחאת 

    V חבר מועצה –עו"ד נביל אמארה 

 
 

 . 19:40: נועל  את הישיבה  בשעה  –מוסטפא אחמד, ראש המועצה  אגבאריה 
 
 

  חביב גבאריןרשם הפרוטוקול:  
  פקיד כ"א

 
 

 ב כ ב ו ד     ר ב,
 

 
______________________              ______________________                                       

 מחאמיד אחמד                                         אגבאריה מוסטפא   
 מזכיר המועצה                  המועצהראש    
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