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 04/21ישיבה מן המניין מס.  פרוטוקול

 

באולם הישיבות 17:00בשעה  16.06.2021מליאת המועצה התכנסה היום ד. 

 בבניין המועצה .

 

 על סדר היום : 

 השבעת חבר המועצה הנכנס מר פהים מזאריב  -1

 03/21אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מן המניין מס.  -2

להפקדת תוכנית מפורטת המלצת מליאת המועצה לוועדה המקומית   -3

 . 254-0945196מס. 

 לעבודות תכנון . 364מתוך תב"ר מס.  ₪ 500,000אישור תקציב של  -4

כתות לימוד  9 -אישור תב"ר משרד החינוך להנגשות אקוסטיות ל -5

 . ₪ 270,000בבתי הספר בזרזיר ע"ס של 

 100,000בסכום של  323אישור מליאת המועצה להקטנת תב"ר מס.  -6

₪  

  ₪ 100,000ב"ר לשיפוץ מחלקת הנדסה בסכום של אישור ת -7

אישור הגדלת תב"ר מפעל הפייס להצטיידות בתי ספר מסכום של  -8

 הגדלה (. ₪ 31000) ₪ 461,000לסכום של  ₪ 430,000

 אישור דו"ח ביקורת של מבקר פנים עו"ד ויסאם פלאח  -9

 שונות  -10

 

 חברים משתתפים : 

 ראש המועצה , מר אמיר מזאריב -1

 חבר המועצה , חאלד גריפאת  -2

 חבר המועצה , סעיד גריפאת  -3

 חבר המועצה , חוסין עיאדאת  -4

 חבר המועצה , יאסר היב -5

 חבר המועצה , פתחי רחאל  -6

 

 חברים חסרים : 

 חבר המועצה , מנסור גריפאת  -1
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 חבר המועצה ,כארם מזאריב  -2
 

 משתתפים נוספים :

 

 מזכיר המועצה , מר אבראהים היב -1

 יועמ"ש הרשות , עו"ד טארק מזאריב -2

 מבקר פנים , עו"ד ויסאם פלאח . -3

 גזבר המועצה , רו"ח בני קונפורטי  -4

 אנג' מרואן חאלדי , מהנדס -5

 

 :  השבעת חבר המועצה הנכנס , מר פהים מזאריב  : 1סעיף מס. 

, הגיש אצלי במשרד חבר המועצה , מר  28.05.21מזכיר המועצה : ביום 

את התפטרותו מלכהן כחבר מועצה . לאחר ברור עם הרשימה  עומרי מזאריב

 58574476שבה החבר עומרי מזאריב העלה כי התושב פהים מזארחיב ת"ז : 

הינו חבר סיעה והבא בתור ברשימת הכהונה . על כן , הזמנתי אותו ע"מ 

 להשבע ולהכנס ולכהן כחבר במועצה . 

: אני מסכים לכהן כחבר מועצת זרזיר מטעם סיעת  התושב פהים מזאריב

 אלופאא .

 יועמ"ש עו"ד טארק מזאריב : האם יש לך התנגדות מוסרית או דתית להישבע ?

 הים מזאריב : לא 

 יועמ"ש  מקריא את נוסח ההשבעה 

פהים מזאריב : אני תחייב לשמור אמונים למדינת ישראל  ולמלא באמונה את 

 שליחותי במועצה .

מ"ש הרשות : מרגע זה הינך חבר מועצה מן המניין ומוזמן להשתתף יוע

 בישיבות המועצה .

 

 :  03/21: אישור פרוטוקול ישיבה קודמת , מן המניין מס.  02סעיף מס. 

 חברי המועצה הנוכחים , אשרו פה אחד את הפרוטוקול .
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 תוכנית: המלצת מליאת המועצה לוועדה המקומית להפקדת  3סעיף מס. 

  0945196-254מפורטת מס. 

הקרקע הינה בבעלות פרטית , אין פגיעה אנג' מרואן חאלדי , מהנדס :   

 בשטחים ציבוריים ואין צורךבהסכמת אחרים , ממליץ לקדם את התוכנית .

חברי המועצה הנוכחים ממליצים פה אחד לועדה המקומית להפקיד את 

 . 0945196-254התוכנית מס.

 

לעבודות  364מתוך תב"ר מס.  ₪ 500,000אישור תקציב של  -4

 תכנון .

 חברי המועצה הנוכחים , אשרו פה אחד את הסעיף הנ"ל .   

 

כתות לימוד  9 -אישור תב"ר משרד החינוך להנגשות אקוסטיות ל -5

 . ₪ 270,000בבתי הספר בזרזיר ע"ס של 

 .כל חברי המועצה הנוכחים , אשרו פה אחד את הסעיף הנ"ל 

 

בסכום של  323אישור מליאת המועצה להקטנת תב"ר מס.  -6

100,000 ₪  

 כל חברי המועצה הנוכחים , אשרו פה אחד את הסעיף הנ"ל .

 

  ₪ 100,000אישור תב"ר לשיפוץ מחלקת הנדסה בסכום של  -7

 כל חברי המועצה הנוכחים , אשרו פה אחד את הסעיף הנ"ל .
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מפעל הפייס להצטיידות בתי ספר מסכום של  אישור הגדלת תב"ר -8

 הגדלה (. ₪ 31000) ₪ 461,000לסכום של  ₪ 430,000

 כל חברי המועצה הנוכחים , אשרו פה אחד את הסעיף הנ"ל .    

 

 

 אישור דו"ח ביקורת של מבקר פנים עו"ד ויסאם פלאח  -9

 מליאת המועצה לא דנה בדו"ח הביקורת ונדחה לישיבה הבאה .

 

 

 

  18:00הישיבה ננעלה בשעה 

 רשם : אבראהים היב , מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 


