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    201808/  מליאה  מן המניין מס' ישיבת פרוטוקול 
                                        מעלה עירון   – 30.10.2018  מועצה נבחרתהראשונה ב

  201811.21.  :בתאריך   רביעישהתקיימה ביום 
 אולם הישיבות  -במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון

 נוכחים:       
 חבר מועצה זיאד מחמוד ג'בארין  ראש המועצה   מחמוד מוסטפא ג'באריןמר 

 חבר מועצה מר מוחמד אחמד אבו ח'מיס חבר מועצה עו"ד נביל אמארה
 חבר מועצה  מר עסאם סעיד אבו עישה אגבאריה  חבר מועצה  תאופיק רפאעיהמר 

 חבר מועצה מר אחמד חסן נואף אגבאריה  חבר מועצה מר מוחמד אחמד ג'בארין 
 חבר מועצה  מר מוחמד תאופיק אגבאריה  חבר מועצה מר מואייד ג'האד אבו בכר

 חבר מועצה  מר עבדאלהאדי אחמד אבו שהאב  חבר מועצה  עלאם מוחמד ג'עס
 

 :משתתפים
  

 : חסרים
 

   יועץ משפטי קבלאןעו"ד אבראהים 
   גזבר עאמר אבו בכרמר 

   מבקר פנים עו"ד מערוף ג'בארין
   מזכיר המועצה  מר אחמד מחאמיד 

 
 סדר היום: 

 הצהרת אימונים.  .1
 אישור בעלי זכות חתימה.  .2
 שונות  .3

 
 ראש המועצה :מחמוד מוסטפא ג'בארין, 

  ומביא את הסעיף הראשון להצבעה.  18:00פותח את הישיבה בשעה 
 

 :  1מס'  סעיףהצבעה 
 הצהרת אימונים. 

ולמלא באמונה את שליחותם  ולחוקיהחברי המועצה הנוכחים מצהירים אימונים למדינת ישראל 
 במועצה. 

 לא נכח  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה
    V ראש המועצה  –מחמוד מוסטפא ג'בארין  

    V חבר מועצה  – עו"ד נביל עומר אמארה
    V מר תאופיק רפאעיה 

    V מר מוחמד אחמד ג'בארין 
    V מר מואייד ג'האד אבו בכר

    V עלאם מוחמד ג'עס
    V זיאד מחמוד ג'בארין 

    V מר מוחמד אחמד אבו ח'מיס
    V מר עסאם סעיד אבו עישה אגבאריה 

    V מר אחמד חסן נואף אגבאריה 
    V מר מוחמד תאופיק אגבאריה 

    V מר עבדאלהאדי אחמד אבו שהאב 
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 201840/החלטה מספר 
 חותםולחוקיה ולמלא באמונה את שליאימונים למדינת ישראל פה אחד הצהירו חברי המועצה 

 במועצה.  
 

 :ראש המועצה 
 מחברי המליאה להוסיף לסעיף שונות סעיף:  מבקש

הקמת צוות מקצועי חיצוני לבניית תוכנית הבראה, בנייתה ויישומה והטמעתה עפ"י אבני הדרך 
 שתאושר ע"י משרד הפנים. 

 
יום להציג תוכנית הבראה למשרד  21מאחר והמועצה נמצאת בגרעון עמוק ואנו מוגבלים בזמן עד 

 ת התוכנית בהקדם. הפנים, תוכנית זו היא לטובת המועצה והתושבים, אנחנו נדרשים לבנות א
 
 

 : להוספת סעיף חדש לשונות הצבעה
 להצבעה הקמת צוות מקצועי חיצוני לבניית תוכנית הבראה ראש המועצה מעמיד את הסעיף של 

 לא נכח  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה
    V ראש המועצה  –מחמוד מוסטפא ג'בארין  

    V חבר מועצה  –עו"ד נביל עומר אמארה 
    V מר תאופיק רפאעיה 

    V מר מוחמד אחמד ג'בארין 
    V מר מואייד ג'האד אבו בכר

    V עלאם מוחמד ג'עס
    V זיאד מחמוד ג'בארין 

   V  מר מוחמד אחמד אבו ח'מיס
   V  מר עסאם סעיד אבו עישה אגבאריה 

   V  מר אחמד חסן נואף אגבאריה 
   V  מר מוחמד תאופיק אגבאריה 

   V  מר עבדאלהאדי אחמד אבו שהאב 

 
 201841/החלטה מספר 

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות חבריה להוסיף את סעיף הקמת צוות מקצועי לדיון סעיף 
 שונות. 

 
 :  2מס'  הצבעה סעיף

 אישור בעלי זכות חתימה. 
 לא נכח  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה

    V ראש המועצה  –מחמוד מוסטפא ג'בארין  
    V חבר מועצה  –עו"ד נביל עומר אמארה 

    V מר תאופיק רפאעיה 
    V מר מוחמד אחמד ג'בארין 
    V מר מואייד ג'האד אבו בכר

    V עלאם מוחמד ג'עס
    V זיאד מחמוד ג'בארין 

    V מר מוחמד אחמד אבו ח'מיס
    V מר עסאם סעיד אבו עישה אגבאריה 

    V מר אחמד חסן נואף אגבאריה 
    V מר מוחמד תאופיק אגבאריה 

    V מר עבדאלהאדי אחמד אבו שהאב 
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 201842/החלטה מספר 
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את חתימתו של ראש המועצה החדש מר מחמוד מוסטפא 

אגבאריה בנוסף  כבעל זכות חתימה מחייבת במקומו של מר מוסטפא 59547588ג'בארין ת.ז. 
ת.ז.  והחשב המלווה מר יניב מוכתר 059942565ת.ז.  לחתימת הגזבר מר עאמר אבו בכר

037674892 . 
 
 

 :  3מס'  הצבעה סעיף
 הקמת צוות מקצועי חיצוני לבניית תוכנית הבראה.  –שונות 

 
 יניב מוכתר, חשב מלווה: 

מציג בפני חברי המליאה את עומק הגרעון של המועצה והצורך להתחיל בפעולות לתיקון המצב 
הקיים. בשנה האחרונה נעשו הרבה פעולות ולא פשוטות וגם כואבות לציבור בכלל ולתלמידים 

בפרט. הפעולות היו נדרשות , יש לשנס מותניים ולתת כתף להצלחת העניין. אם המועצה פועלת 
 ית המועצה תקבל הרבה סיוע בתוכנית ההבראה. בהתאם לתוכנ

 בתוכנית ההבראה ניתן לעשות הרבה פעולות, מניהול ארגוני עד מענקים. 
 בעיני החשוב הוא לעשות הסדרה של ההתנהלות השוטפת מכל הבחינות. 

אפשר לייצר מצב של איזון מבחינת ההתנהלות, התושבים צריכים לקבל שירות הרבה יותר טוב 
מוצלחת ויעילה, אפשר להיות בלים היום, בתקופה של שנתיים, תוכנית ההבראה ממה שמק

 אחר לגמרי.  במקום
 

 יהודה, היועץ הארגוני: 
חברי מועצה חדשים תמיד לדעת לאן המועצה הולכת , היום אף אחד במועצה לא יכול  .1

 לחתום על הגרעון האמיתי במועצה. 
 עדיין לא אושר.  2018יש משבר אימון עמוק בין המועצה למשרד הפנים, תקציב  .2
 . 2019ולהגיש תקציב מאוזן לשנת  אמתייםתונים צריך להכין תוכנית הבראה עם נ .3

 יש צורך במבנה ארגוני חדש, והגדלת הוצאות ללא רשות. 
יום מהיום המועצה צריכה לקבל החלטה על  21הבראה תוך  משרד הפנים בקש תוכנית

 הקמת צוות מקצועי ולהגיש תוכנית למשרד הפנים. 
 

 מחמוד מוסטפא ג'בארין, ראש המועצה :
 כולנו צריך להתאחד סביב העניין על מנת לקדם את עניני המועצה. 

 
 

 לא נכח  נמנע נגד בעד שם חבר מועצה
    V ראש המועצה  –מחמוד מוסטפא ג'בארין  

    V חבר מועצה  –עו"ד נביל עומר אמארה 
    V מר תאופיק רפאעיה 

    V מר מוחמד אחמד ג'בארין 
    V מר מואייד ג'האד אבו בכר

    V עלאם מוחמד ג'עס
    V זיאד מחמוד ג'בארין 

    V מר מוחמד אחמד אבו ח'מיס
    V מר עסאם סעיד אבו עישה אגבאריה 

    V מר אחמד חסן נואף אגבאריה 
    V מר מוחמד תאופיק אגבאריה 

    V מר עבדאלהאדי אחמד אבו שהאב 
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 201843/החלטה מספר 
הבראה , אישורה,  התקשרות עם צוות מקצועי חיצוני לבניית תוכניתפה אחד המועצה מאשרת 

 יישומה והטמעתה עפ"י אבני דרך שיקבעו ויאורו על ידי המשרד. 
 הצוות יכלול: יועץ כלכלי, יועץ משפטי ויועץ ארגוני. 

 התוכנית תכלול: 
 ארגוני מבנה -
 תקציב מאוזן.  -
 טיפול במו"מ עם ספקים לכיסוי גירעונות במסגרת תיק איחוד ובכלל.  -
 הטמעת נהלים ודרכי עבודה ברשות.  -
 
 

 .  18:35 נועל  את הישיבה  בשעה  –מוסטפא, ראש המועצה   ג'בארין מחמוד
 
 
 

 מזכיר המועצה  – אחמד מחאמיד: רשם פרוטוקול 
 
 

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

 מזכיר המועצה –חאמיד אחמד מ    ראש המועצה                      - מחמוד מוסטפא  ג'בארין
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 201811.21.  רביעימיום  201808/ריכוז החלטות ישיבת מליאה מן המניין מספר 
 
 

מס' 
 סעיף 

מספר  נושא ההחלטה 
 ההחלטה 

 הערות  התקבלה 

  פה אחד  40 הצהרת אימונים  1
סעיף הקמת צוות מקצועי לדיון הוספת  2

 סעיף שונות. 
 

רוב  41
  קולות

 

חתימתו של ראש המועצה החדש מר מחמוד  3
כבעל זכות  59547588מוסטפא ג'בארין ת.ז. 

חתימה מחייבת במקומות של מר מוסטפא 
אגבאריה בנוסף לחתימת הגזבר מר עאמר 

 אבו בכר והחשב המלווה מר יניב מוכתר. 
 

  פה אחד  42

המועצה מאשרת פה אחד התקשרות עם  4
צוות מקצועי חיצוני לבניית תוכנית הבראה 

, אישורה, יישומה והטמעתה עפ"י אבני דרך 
 שיקבעו ויאורו על ידי המשרד. 

 

  פה אחד  43
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