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02.12.2021 

 

 07/2פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס.  

 

באולם הישיבות בבניין   16:00בשעה  02.12.21ביום מליאת המועצה התכנסה 

 המועצה . 

 על סדר היום  

 דווח ראש המועצה -1
 דיון והתייעצות בעניין תחום השיפוט של זרזיר והרחבת איזור התעשיה  -2

אישור המליאה להיתר קבלת אשראי הלוואה חח"ד מבנק לאומי לישראל   -3

 אלף ₪ .  700ע"ס של 

 ר המועצה , רו"ח מוחמד חטיב . אישור מנוי ותנאי העסקתו של גזב -4
  ₪ להקמת מרכזי 111,800אישור תב"ר משרד החינוך ע"ס של  -5 -5

 הכלה בבתי ספר יסודיים , מזאריב ומרכזי זרזיר . 

 שונות   -6

 

 

 חברים משתתפים : 

 . אמיר מזאריב, ראש המועצה  1

 . פהים מזאריב, חבר  2

 . חוסין עיאדאת, חבר  3

 . סעיד גריפאת, חבר 4

 . חאלד גריפאת, חבר  5

 . כארם מזאריב, חבר   6

 

 חברים חסרים : 
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 פתחי   .1

 מנסור   .2
 יאסר  .3

 נוספים : משתתפים 

 אבראהים היב .1
 עו"ד טארק מזאריב  .2

 רו"ח מוחמד חטיב   .3

 

 הנוכחים  ראש המועצה פתח את הישיבה ובכך את 

 : דווח ראש המועצה :   1סעיף מס  

הבצוע בחמשת הכבישים באלהיב ובשכונת מזאריב וגם בשכונת   ---- דווח על 

המעון  גריפאת במעון יום בשכונת גריפאת בשלב סיום ובסוף החודש נחנוך את 

 . 

ראש  בית קברות באלהיב עצרנו את העבודה והולכים לשנות את כתב הכמויות  

 המועצה דבר גר על  תוכנית החומש שאושרה ע"י הממשלה . 

 ----- : היתה ישיבה וקודם  2סעיף 

מבנך לאומי ע"ס   ----- : אישור המליאה להיתר קבלת אשראי הלוואה   3סעיף 

 ₪ .   700,000של 

 ים וחוסין נגד . פה 2נגד  4מאושר 

ראש  : אישור מנוי ותנאי העסקה של גזבר המועצה, רו"ח מוחמד חטיב  4סעיף 

המועצה הציג את גזבר המועצה רו"ח מוחמד חטיב בקש לאשר אותו המורשה  

 .  95%חתימה ובתנאי שכר של חוזה בכירים עד 

 מאושר פה אחד. 

ארנונה   ---- - חבר המועצה פהום פונה לראש המועצה שיפנה לחברי המועצה 

על מנת להיות דוגמה אישית לא יכול להיות   םושהם יסדירו את חובותיה

 ---- רכה על  ----שהמועצה תשתמש 

על אוזניים קשובות , אני אפעל בנושא הזהו   ------------------ ראש המועצה : 

 ם בישיבה הבאה . ואני אעדכן אותכ
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 היועמ"ש יעביר לחבר המועצה פהים מזאריב את פסק הדין של התובע גבן  

 .  2009דיון בנושא חובות המים של תושבי זרזיר על שנים עברו עד שנת 

חבר המועצה פהים מזאריב : מדוע חבר המועצה פתחי היב עדיין חיים למועצה  

 .  2009חוב מיים מלפני שנת 

 המועצה שיסדיר את החוב שלו למועצה . ראש המועצה אני אפנה לחבר 

יועמ"ש הרשות עו"ד טארק מזאריב : הציג את הנושא ואת תהליך מחיקת  

 כחוב אבוד.   ------ם חובות ישני

 חבר המועצה חאלד גריפאת : אני מציג לדחות את החוב לישיבה הבאה . 

ה  חבר המועצה חוסין עיאדאת : אני מציע לצייר קווים אשר יהיו מסגרת למחיק

. הקווים האלה ירשמו ע"י מליאת    2009או הפחתה של חובות המים עד 

 על פיהם. המועצה וינחו את וועדת ההנחות שתפעל 

חבר המועצה חאלד גריפאת : התקיים דיון סוער בעניין הדיעות היו חלוקות  

להנה ולהנה אנחנו מושכים את הישיבה לתוך הלילה אנחנו עייפים ומציע  

 יבה הבאה . לדחות את הדיון ליש

 הוחלט פה אחד לדחות : 

למעט חבר המועצה פהים מזאריב   ---- כל חברי המועצה החזירו את רשימות 

 אתו . אשר השאיר את הרשימה 

יועמ"ש הרשות מבהיר לחבר המועצה פהים לשמור את הרשימה לעיונו בלבד  

 ולא לפרסום הפרט . 

 חבר המועצה : היבנתי את ההערה שלך ואני אפעל לפיה . 

להקמתי מרכזי   111,800: אישור תב"ר משרד החינוך ע"ס של   6עיף מס  ס

 הכלה בבתי ספר יסודיים, מזאריב ומרכזי זרזיר  

 

 מאושר פה אחד  

  352,000: הקטנה תב"ר הטמעה הרפורמה ברישוי עסקים מ  ₪   7סעיף מס' 

   ₪  320,582ל 
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 הצבעה :  

 ראש המועצה, בעד 

 סעיד גריפאת , בעד  

 בעד חאלד גריפאת, 

 כארם מזאריב, בעד 

 פהים מזאריב, בעד 

 חוסין עיאדאת, בעד 

 

 נמנעו 2,  4אושר ברוב של 

 

 הארכת כביש של בית העלמין לשירות התושבים ...  8סעיף מס' 

 המלצה של רוב החברים   

 


