כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 01/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום רביעי בתאריך ,27.01.2016
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:

מר מוסטפא אגבאריה -
מר מחמוד מוסטפא ג'בארין -
מר בהג'את ג'בארין -
מר שאדי ג'בארין -
מר מוחמד חלמי אגבאריה-
עו"ד נביל אמארה-

ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

עו"ד חוסין אגבאריה
מר עאמר אבו בכר
עו"ד מערוף ג'בארין
מר אחמד מחאמיד
מר חביב ג'בארין

יועץ משפטי
גזבר
מבקר פנים
מזכיר

משתתפים:

קהל מהיישובים

1

מר מרואן אגבאריה -
מר פרסאן אגבאריה-
מר מוסטפא אגבאריה (אבו אלשיך)
מר מוחמד מועאד אמארה-
מר רפאעי תאופיק -

סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
מר מאהר אגבאריה

עוזר ראש המועצה

מר מוחמד נאסר אגבאריה

חבר מועצה

גב' עאתקה אגבאריה

מנהלת לשכה

מזכיר מח'
המזכירות

סדר היום:

 . 1אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  11/2015מתאריך .28.12.2015
 .2תוכנית חלוקה חדשה צפון מזרח מוסמוס (משפחת שרקאוי)-מס' תוכנית 354-0357095
 .3אישור תב"ר מספר  974על סך - 150,000עבור הנגשת כיתות לליקויי שמיעה לפי הפירוט הנ"ל:
 בי"ס יסודי זלפה -סמל .30,000 – 318154 גן אלסנאפר – סמל – 198242זלפה – . 30,000 חט"ב מוסמוס – סמל .30,000 – 344556 מקיף מושירפה – סמל . 30,000 – 348359 בי"ס יסודי סאלם – סמל מוסד .30,000 -318246 .4אישור תב"ר מספר  2 -242כיתות גן בזלפה על סך .1,469,064
 .5אישור תב"ר על סך  102,240ש"ח וועדת ההקצבות – הנגשה פרטית לפי לקויות (חינוך מיוחד)
 .6אישור אשראי הבנקים:
 בנק דקסיה –  2,600,000ש"ח בנק הפועלים – .₪ 400,000ראש המועצה:
פותח את הישיבה בשעה  .18:20ראש המועצה מבקש להוסיף סעיף לדיון "אישור פרוטוקול מליאה שלא מן
המניין מס' ( 02/2016תקציב המועצה )2016
ראש המועצה מעמיד את הוספת הסעיף אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 02/2016
להצבעה.
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הצבעה :חברי המועצה מצביעים הוספת הסעיף אישור פרוטוקול ישבת מליאה שלא מן המניין מספר
 02/2016להצבעה.

החלטה :01/2016

חברי המועצה הצביעו פה אחד על הוספת הסעיף אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין
מספר  02/2016להצבעה.
ראש המועצה:
מעמיד את סעיף מספר אחד אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  11/2015להצבעה.

הצבעה:
החלטה :02/2016

חברי המועצה מצביעים על אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר .11/2015

חברי המועצה הצביעו פה אחד על אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר .11/2015
ראש המועצה:
מבקש לדחות סעיף מספר  2תוכנית חלוקה חדשה צפון מזרח מוסמוס לסוף הדיון עד שמהנדס המועצה יגיע
לתת הסבר.
מצב בי"ס יסודי זלפה על הפנים
ראש המועצה:
מצב שני בתי הספר יסוד י זלפה ויסודי מושירפה על הפנים .לא ניתן לתקן את כל הליקויים בשיפוצי הקיץ.
ראש המועצה עובר לסעיף מספר  3אישור תב"ר  974על סך  150,000ומעמיד אותו להצבעה.

הצבעה:
החלטה :03/2016

חברי המועצה מצביעים על אישור תב"ר  974על סך  150,000הנגשת כיתות לליקויי שמיעה.

חברי המועצה הצביעו פה אחד על אישור תב"ר מספר  974על סך  ₪ 150,000הנגשת כיתות
לליקויי שמיעה.
ראש המועצה:
אני עובר לסעיף מספר  4אישור תב"ר  2 – 242כיתות גן בזלפה ,הסעיף הזה מבוטל ,מס' התב"ר למושירפה,
ביקשנו ביום שלישי  26.01.2016תב"ר חדש לאותן גנים ,ולא מעמידים את הסעיף להצבעה/לאחר התיקון
נביא אותו לאישור והצבעה.
נעבור לסעיף מספר  5אישור תב"ר  975על סך  ₪ 102,240עבור ועדת הקצאות.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
אני מבקש מכל החברים שבנושא התב"רים ,כל תב"ר שמתחיל יושלם ולא להעביר ממקום למקום.
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ראש המועצה:
מעמיד את סעיף מספר  5אישור תב"ר  975על סך  ₪ 102,240עבור וועדת הקצאות להצבעה.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
אני מבקש פירוט לתב"ר הזה.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
מוגבלות שכלית התפתחותית 9,000
לקות למידה 7,168.89
אוטיזים 4,295.47
לפי פירוט המסמך ממשרד החינוך.

הצבעה:
החלטה :04/2016

חברי המועצה מצביעים על אישור תב"ר  975על סך  102,240ש"ח הנגשת כיתות לליקויי שמיעה.

חברי המועצה הצביעו פה אחד על אישור תב"ר מספר  975על סך  ₪ 102,240הנגשת כיתות
לליקויי שמיעה.
ראש המועצה:
סעיף מספר  - 6בנק דקסיה – ₪ 2,600,000

 -בנק הפועלים – .₪ 400,000

בהג'את גב'ארין ,חבר מועצה:
בפעם הקודמת דובר על הגדלת מסגרת מה זה? מה מקור התקציב ולמי שייכות?
ראש המועצה:
התקציב שלנו  60מליון ,מגיע לנו  5%מסגרת ,הבנקים הוסיפו בדיקסיה ובבנק הפועלים בהתאם למסגרת
התקציבים על כן יש כאן התוספת.
בהג'את גב'ארין ,חבר מועצה:
בישיבה  05/2015מיום  15.06.2015היה הגדלת מסגרת אשראי  400אלף .מה סיבת ההגדלה?
ראש המועצה:
זה זכות המתבסס על  5%מסגרת מתקציב המועצה ,המסגרת לפי השנה הקודמת בתקציב החדש ביקשנו
לעדכן את מסגרת האשראי.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
האם הגדלת המסגרת הזו חוקית? ואתם מנצלים אותה ,האם זה לא מגדיל את הגירעון של המועצה?
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עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
אין קשר בין המסגרת לבין התקציב ,המסגרת וגודלה הוא על מנת לגשר בין הפער שאתה מקבל לבין מה
שאתה מוציא וקשור בהעברות ממשרדי הממשלה.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה ונביל אמארה ,חבר מועצה :
בסוף השנה המסגרת נשארת קיימת או מופסקת?
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
תוכנית ההתייעלות זו הלוואות ,והלוואות חיבות בריבית .
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
כשיש מסגרת אתה לא שולט בעניין ופתאום יום אחד אתה מוצא את עצמך שאינך יכול לעמוד בהתחייבות.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
לא מנצלים את המסגרת כל הזמן.
תאופיק רפאעיה ,חבר מועצה:
נושא עמודי החשמל לא הושלמה עקב חוסר תשלום והמסגרת מאפשרת לו להמשיך את העבודה.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
לפעמים מנצלים את המסגרת ולפעמים בכלל לא מנצלים.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
מה נותן לך נושא המסגרת?
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
נותן לי חופש פעולה ומקטין את ההתלבטויות.
בהג'את גב'ארין ,חבר מועצה:
שמעתי מראש המועצה שקיים קשר בין התקציב למסגרת.
הגזבר אומר שהמסגרת לפי הצורך ז"א אין קשר בין המסגרת לתקציב .ז"א כל פעם שיש לנו בעיית
תקציבית אנחנו מגדילים את המסגרת עד מתי ולאן נגיע בעניין ,יש לנו תוכנית התייעלות ,תוכנית זו באה
לסגור את הפער בין הגרעון הקיים ולהקטין את הפער.
ראש המועצה:
 14מליון חוב ,קיבלנו  5מליון ,נשארנו ב 9 -מליון.
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בהג'את גב'ארין ,חבר מועצה:
כל פעם שאנחנו רוצים לקיים עבודה נאמר אין כסף ,אנחנו חייבים להקפיד על ההוצאות .אם נגדיל את
המסגרת זה כל לתשלומים אך השאלה האם זה לא יגדיל את הגרעון? בהמשך הדיון  4/2015נאמר
שהמסגרת תשלם מ .הכנסה ביטוח לאומי וחשמל.
באותה ישיבה ממשיך ראש המועצה ואומר לשלם הסעות וקרנות לעובדים.
שאלתה – תוכנית התייעלות מתייחסת ל.2014/2015 -
בשנת  2015אנחנו אומרים שישי לנו חוב קרנות וביטוח לאומי משנת ?2013
איך מוסד ממשלתי ממתין שנה לא לקבל את ההפרשות.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
תוכנית התייעלות לשנים  2014/2015אנחנו ב 2013 -לא היינו.
נביל אמארה ,חבר המועצה:
הכסף הזה להתייעלות מדוע הלך לשוטף?
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
עקב גרירת גרעון משנת  2013ושנת  2014קודם מחסלים גירעונות קודמים.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
 9-12/2013היה גרעון לא שולם קופות העובדים.
נביל אמארה ,חבר המועצה:
האם המועצה עדיין חייבת להסעות (לחברת אסיה ,עלימי)
בהג'את גב'ארין ,חבר מועצה:
יש חוק במשרד הכלכלה שמחייב את תשלום הקרנות בזמן גם במס הכנסה וביטוח לאומי.
אם מרואן אומר שקיים חוב משנת .2013
נביל אמארה ,חבר המועצה:
מחר אנחנו מחסלים את החובות.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
עדיין יש לנו עוד  4מליון לקבל להקטנת הגירעון מתוכנית ההתייעלות.
ראש המועצה:
רחוב של ביאן היה בו תב"ר (הכביש שיחבר את ביה"ס היסודי החדש).
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
לא ,לא כביש ביאן זה כביש שיחבר את ביה"ס היסודי החדש.
נביל אמארה ,חבר המועצה:
קיימת בעייה רצינית בתנועה יומית בשעות הבוקר ושעות אחה"צ.
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הבעייה הזו היא בעייה רצינית ואנחנו עמדנו לצידך על מנת לפתוח את הכביש הזה ,פתחנו אותו והופסקה
העבודה .אני מבקש שכביש זה יקבל תשומת לב מיוחדת להמשיך ולעבוד בכביש על מנת לצמצם סיכונים
לתלמידים.
ראש המועצה:
יש פתגם אין לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.
אתם אומרים אסור לעשות ואסור לעבודה ,אנחנו הקצנו  150,000לאותו כביש עם קבלת התב"ר .אנחנו
נמשיך לעבוד בו.
נביל אמארה ,חבר המועצה:
יש כבישים שעובדים בהם במושירפה ומוסמוס ללא תב"ר .אני הצגתי כאן בעייה כללית בזלפה.
ראש המועצה:
מעמיד את סעיף מספר  - 6בנק דקסיה –  - , ₪ 2,600,000בנק הפועלים –  ₪ 400,000להצבעה :
הצבעה :חברי המועצה מצביעים על אישור אשראי בנק דקסיה– ,₪ 2,600,000
 -בנק הפועלים– ₪400,000

החלטה :05/2016

נגד :בהג'את .
בעד 10 :חברים
חברי המועצה הצביעו ברוב קולות על אישור אשראי בנקים:
 .1בנק דקסיה – ₪ 2,600,000
 .2בנק הפועלים – ₪ 400,000

הצבעה:
החלטה :06/2016

אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' ( 02/2016תקציב המועצה )2016

מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' . 02/2016
נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני מדבר באחריות כביש כניסה לזלפה מהווה סכנה וניתן להעריך שיגרום לצרות בין התושבים .הכביש
החלופי נפתח ואנו עומדים על זה להשלים את הכביש.

חוזרים לסעיף מספר  .2תוכנית חלוקה חדשה צפון מזרח מוסמוס (משפחת שרקאוי).
מוחמד מחאג'נה ,מהנדס המועצה:
גוש  20302חלקה  -32 ,21קיימת הנחיה חדשה כל תוכנית חייבת לעבור מועצת עיר המטרה מהתוכנית
(איזור שרקאוי) חלקה  32קיימת בה מושעי ופלשו לחלק מהאדמה ,התושבים יזמו תוכנית חלוקה.
נביל אמארה ,חבר המועצה:
כמה שולם מהמועצה?
מוחמד מחאג'נה ,מהנדס המועצה:
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
לא שולם גרוש אחד מהמועצה ,היוזמה מבחינה כספית משפחת שרקאוי .התוכנית הופקדה וענאבוסי לא
השלים את הניתונים ,אנחנו םתחנו אותה מחדש.
בנושא ההפקעות חייבים לקבל את הסכמת המועצה.
ראש המועצה:
מעמיד את סעיף מספר  2תוכנית חלוקה חדשה צפון מזרח מוסמוס (משפחת שרקאוי).
הצבעה :חברי המועצה מצביעים על תוכנית חלוקה חדשה צפון מזרח מוסמוס (משפחת שרקאוי) מס'
תוכנית .354-0357095

החלטה :06/2016

חברי המועצה הצביעו פה אחד שהמועצה החליטה שהיא כמשתתפת וכיוזמת לתוכנית חלוקה
חדשה צפון מזרח מוסמוס (משפחת שרקאוי) מס' תוכנית .354-0357095
נביל אמארה ,חבר המועצה:
אני מבקש להביא אישור המשך העבודה בכביש סויסה ואני נוטל מעמצמי את האחריות ומעביר את
האחריות למועצה.
בהג'את גב'ארין ,חבר מועצה:
לפי דבריו של נביל אמארה שבמוסמוס ובמושירפה עבדו בכבישים אני שואל את ראש המועצה והסגן האם
יש תב"רים והאם ל כבישים ,אלו קיים רישוי על פי חוק ומי היה אחראי על המעקב של הכבישים.
ראש המועצה:
כשתשאל תשאל על כל הכפרים ,לא רק מושירפה ומוסמוס.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
למה יש לכם רגישות ,תדברו על כל הכפרים.
בהג'את גב'ארין ,חבר מועצה:
כשאני מדבר תנו לי להשלים ,מה הבעייה שלכם!! ביקשתי אם לכבישים אלו קיים תקציב? או תב"רים?
מאין תקצובו ואם נעשו כחוק?
ראש המועצה:
הכבישים שנעשו במושירפה ובמוסמוס וזלפה על פי תוכנית מתאר מאושרת .התקציב מהשוטף ואין חריגה
מתקציב המועצה בהשקעה.

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 19:22
רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד ,מזכיר המועצה
בכבוד
______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,
______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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