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30.07.21 

 

 05/21מס.  פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין

 

בישיבתה מן  16:00בשעה  30.06.2021 ד. היוםמליאת המועצה התכנסה 

 .05/21המניין מס. 

 

 על סדר היום :

מנוי זמני למ.מ מהנדס המועצה ,אנג' טלאל דראושה לתקופה של  -1

 שלושה חודשים 
 רענון ועדות המועצה -2

לאיכות הסביבה בהפחתה של  275אישור בשינוי מקורות תב"ר מס.  -3

 מקרן פיתוח  ₪ 225,000והוספה של  ₪ 225,000
 שונות  -4

 חברים משתתפים : 

 ראש המועצה , מר אמיר מזאריב -1

 חבר המועצה , חאלד גריפאת  -2

 חבר המועצה , סעיד גריפאת  -3
  פתחי רחאלחבר המועצה ,  -4

 חבר המועצה , יאסר היב -5
 מנסור גריפאת חבר המועצה ,  -6
 חבר המועצה ,פהים מזאריב -7

  חבר המועצה , כארם מזאריב -8
 

 משתתפים נוספים :

 

 מזכיר המועצה , מר אבראהים היב -1

 יועמ"ש הרשות , עו"ד טארק מזאריב -2

 .גזבר המועצה , רו"ח בני קונפורטי  -3
 , מהנדס טלאל דראושהאנג'  -4
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טלאל דראושה לתפקיד מ.מ מהנדס לאנ' : אישור מינוי זמני  01סעיף מס. 

 המועצה לתקופה של שלושה חודשים .

וברך את הנוכחים , ראש המועצה , מר אמיר מזאריב פתח את הישיבה  -

כמו כן הציג את אנג' טלאל דראושה כמועמד לקבל מנוי זמני של שלושה 

חודשים לתפקיד מ.מ. מהנדס המועצה . הוא פנה אליו ובקש שיציג את 

 עצמו .
אנג' טלאל דראושה  :  אני אנג' טלאל דראושה ,בעל תואר שני בהנדסה  -

 אזרחית , עוסק בניהול פרוייקטים בכל מני מקומות בארץ .
 .  1998עד  1994עבדתי כמהנדס מועצה אזורית נוף הגליל משנת  -
 עבדתי כמהנדס חברה שהקמנו עסק משפחתי . -
 קומיות אני מהנדס רשוי בהתאם לחוק המהנדסים ברשויות המ -

אנג' טלאל עזב את הישיבה , עפ"י בקשתו של ראש המועצה , ע"מ שחברי )

 יאשרו את מינויו .(המועצה 

 

ראש המועצה : אני מבקש מחברי המועצה לאשר את מינויו הזמני של  -

אנג' טלאל דראושה לתקופה של שלושה חודשים כממלא מקום מהנדס 

 המועצה .
אחד את מינויו של אנג' טלאל כל חברי המועצה הנוכחים אישרו פה  -

דראושה לתפקיד של ממלא מקום מהנדס המועצה המקומית זרזיר , 

 לתקופה של שלושה חודשים . 01.07.2021החל מיום 

 

 

 : ריענון ועדות המועצה :  02סעיף מס. 

שאל את היועמ"ש : מדוע אושר צוו הארנונה בישיבה חבר המועצה , יאסר היב 

 שלא היה מניין ? הקודמת למרות 

חאלד גריפאת , חבר המועצה , פנה ליועמ"ש : למה לא המשכתם גם בישיבה 

 השנייה , 

 היועמ"ש עו"ד טארק מזאריב : 

יועמ"ש : לאותו יום נקבעו שתי ישיבות על סדר היום , אחת לא מן המניין 

 והשניה מן המניין .



 מועצה מקומית בית זרזיר    مجلس بيت زرازير المحلي

 10600, דואר נהלל  81ת.ד.                                         10600بريد نهالل  81ص.ب.   

 04-6415526פקס:  ،04-6416100טלפון:                            04-6415526فاكس:  04-6416100تلفون: 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

הישיבה שלא מן המניין נפתחה בהרכב של חמשה חברים , לפני ההצבעה , 

 שני חברי המועצה , יאסר היב וחוסין עיאדאת נטשו את הישיבה .

) חבר המועצה , יאסר היב : אני לא נטשתי את הישיבה , היה ארוע משפחתי 

 ויצאתי (

היועמ"ש : במקרה של התמעטות חברי המליאה בהמשך הישיבה שנפתחה 

מחבריה במניין , תמשיך הישיבה להתקיים באופן חוקי ובתנאי שנשארו שליש 

לתוספת הדנה בדיני מליאת  23,24שנוכחו במניין , ) אני מפנה אותכם לסעיף 

 המועצה וצוו המועצות המקומיות .

באשר לשאלה של חבר המועצה , חאלד גריפאת : למה א המשכת את הישיבה 

 לא נפתחה . , כי מדובר בישיבה אחרת אשר

 

חבר המועצה עומרי מזאריב , התפטר מחברות המועצה , וועדות המועצה : 

 כמו כן מהחברות בוועדות המועצה .

חבר המועצה , פתחי רחאל : אני מציע את מועמדותי לתפקיד יו"ר ועדת הנחות 

 במקום עומרי מזאריב .

"ר ועדת חבר המועצה , פהים מזאריב : אני מציע את מועמדותי לתפקיד יו

 הנחות גם כן .

 הצבעה : 

 חבר המועצה סעיד גריפאת : בעד פתחי רחאל

 פהים מזאריב חבר המועצה , חאלד גריפאת : בעד 

 חבר המועצה , כארם מזאריב : בעד פתחי רחאל 

 חבר המועצה ף פהים מזאריב : בעד פהים מזאריב

 חבר המועצה , מנסור גריפאת : בעד פתחי רחאל

 ר היב  : בעד פתחי רחאל חבר המועצה ,יאס

חבר המועצה , פתחי רחאל , נבחר לתפקיד יו"ר ועדת הנחות ברוב של 

 חמשה חברים בעד ושני חברים נגד .

מליאת המועצה , אשרה את מינויו של חבר המועצה פתחי רחאל לתפקיד 

 של יו"ר ועדת הנחות .
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ת איכות הסביבה גריפאת : אני מוותר על תפקיד יו"ר ועדחבר המועצה , מנסור 

. 

חבר המועצה , פהים מזאריב : אני מבקש להיות יו"ר ועדת איכות הסביבה וגם 

 יו"ר ועדת ערר במקום החבר היוצא עומרי מזאריב .

את המנוי של פהים מזאריב ליו"ר ועדת מליאת המועצה מאשרת פה אחד 

 הסביבה ויו"ר ועדת ערר .

 

: אני מוותר על השתתפותי בוועדות ומתוור על  חבר המועצה כארם מזאריב

 חברותי בכל הוועדות .

 

 סעיף שונות : 

לאיכות הסביבה , להפחית סכום של  275שינוי מקורות מימון של תב"ר  -

והוספת סכום של , מימון של משרד איכות הסביבה  ₪ 225,000

מימון מקרן פיתוח של המועצה לכסוי תביעה של הקבלן  ₪ 225,000

 ה חביב בפרוייקט מגרש שחב"ק בשכונת ג'ואמיס .שלמ
גזבר המועצה , רו"ח בני קונפרטי : בתביעה של הקבלן שלמה חביב ,  -

קיים צורך לשנוי מקורות הממון של התב"ר בהפחתת סכום של 

ממימון משרד הגנת הסביבה והוספה של אותו סכום  ₪ 225,000

 מקרנות הפיתוח שדל המועצה .

עפ"י  275את שנוי מקורות ממון של תב"ר מס.  מליאת המועצה אשרה

 הפירוט שנתן גזבר המועצה .

 

 

  18:05הישיבה ננעלה בשעה 

 רשם : אבראהים היב , מזכיר המועצה
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