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פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 02/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך ,22.02.2016
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

יועץ משפטי
גזבר
מבקר פנים
מזכיר

משתתפים:

1

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

עוזר ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
מר מרואן אגבאריה -

סגן ראש המועצה

גב' עאתקה אגבאריה

מנהלת לשכה

סדר היום:

 .1אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  01/2016מתאריך .27.01.2016
 .2אישור ביצוע כביש מספר  -19זלפה
 .3אישור תב"רים מספר  – 242גני ילדים זלפה.
 .4שונות.
ראש המועצה:
פותח את הישיבה בשעה  .18:30ראש המועצה מקריא בפני חברי המועצה סדר היום של הישיבה.
סעיף מס'  : 1אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  01/2016מתאריך .27.01.2016
ראש המועצה מעמיד את הסעיף לאישור.
הצבעה :חברי המועצה מצביעים פה אחד לאישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר 01/2016
מתאריך .27.01.2016

החלטה :07/2016
חברי המועצה הצביעו ברוב קולות על אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר 01/2016
מתאריך  .27.01.2016בעד  9חברים
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
לא היה בישיבה הקודמת ,בהג'את נגד.
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2
בהג'את גב'ארין ,חבר מועצה:
יש בעייה עם הפרוטוקול הקודם ,ישיבה לא מן המניין מס'  02/2016לא קיבלתי את הפרוטוקול עד היום.
אחמד מחאמיד ,מזכיר המועצה:
הפרוטוקול צולם בו זמנית והועבר לחברים.
סעיף מס'  - 2אישור ביצוע כביש מספר  -19זלפה
אני מבקש אישור המליאה ,קיבלנו רשיון לכביש ( 19אבו זיד)  .שלחנו הודעות לכל התושבים הנוגעים בדבר
שמי שיש לו שימוש בתואי הכביש יפנה על מנת לסלול את הכביש.
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
מה עם כביש אלעין במוסמוס?
ראש המועצה:
התושבים שגרים במקום שילמו כסף .השתתפות בפתיחת הכביש ,וקיבלנו פניה ע"י עו"ד לפתוח את הכביש.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
ניתן לפתוח את הכביש לבוא במשא ומתן עם התושבים שבמקום  12מטר רוחב כביש נעשה  8מטר.
התושבים מתלוננים ,צריך לעשות הסכם פשרה עם בעלי הקרקעות.
אנחנו נאשר את הכביש.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
ניתן לפתוח את הכביש לבוא במצא ומתן עם התושבים שבמקום  12מטר רוחב כביש נעשה  8מטר.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
האם קיימת בעייה עם התושבים?
ראש המועצה:
אבו זיד מתנגד ויש לו תנאי אם צריך לסלול את הכביש צריך לסלול עד הסוף.
התושבים לוחצים לפתיחת הכביש כאשר גם שלמו  ₪ 12,000בהשתתפות ובסוף פנו לעו"ד.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
יש המשך אדמות קדימה ,אנחנו לא צריכים פתרון חלקי.
ראש המועצה:
הכביש  15מטר רוחב.
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
קבלת היתר ורשיון ומיקום גבולות הכביש במתווה הזה יש בעיות.
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ראש המועצה:
כן ,יש מקומות שצריך לצמצם ל 10 -מטר.
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
באופן זמני לפחות  6מטר רוחב.
תאופיק רפאעיה  ,חבר מועצה:
הבעייה היא פרנציב ,אני לא מציע למועצה לכנס לבעייה ,ניתן לפתור את הבעייה דרך מגשרים .אבו זיד
הולך בפרנציב ומבקש לפתוח את הכביש באותה מידה מתחילתו עד הסוף.
אני מציע פתיחת כביש ברוחב של  8מטר ולרצות את כל התושבים.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
חוקית אתה לא מדבר נכון צריך לפתוח את הכביש לפי ההיתר.
עו"ד חוסין אגבאריה ,יועץ משפטי:
אתה לא יכול לחרוג בכביש מתוכנית המתאר פחות כן אתה יכול.
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
אם נפתח את הכביש  8מטר האם תהיה עילה לתושבים לתבוע אותנו?
עו"ד חוסין אגבאריה ,יועץ משפטי:
לא אין שום עילה.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
נאשר את הכביש ובישיבת  13/3לחודש נמשיך לדון ברוחב הכביש.
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
האם ניתן לפנות לבעלי הקרקעות להגיע איתם להסדר?
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
ג'מאל קבלאן קנה שם ויש לו גישה ,ניתן לחבר את הכבישים ביחד ולחסוך.
ראש המועצה:
חברת החשמל ובזק לא תעבוד אלא בכביש ראשי.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
למה צריכים לכנס לבעיות בין התושבים?
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מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
אני מציע לקיים ישיבה בנוכחות המהנדס ולהגיע להסכמה.
מאהר אגבאריה ,עוזר ראש המועצה:
זימנו את מהנדס התכנון והסביר לנו שאין לחרוג מתואי הכביש.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
כביש עקאדה -מוצע  25והיום הוא פחות .אסור היום לכל אזרח לבנות בתוך הכביש.
ראש המועצה:
עם קבלת אישור לכביש האכיפה היא בידינו כמועצה ,אני מציע שנפתח אותו  6-7מטר.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
ביני לבין אחי יש כביש ע"י המתנ"ס ע"מ לפתוח את הכביש צריך להרוס בתים .ואבא שלי פתר את הבעייה
עם התכנון בעירון.
ראש המועצה:
תשכנעו את אבו זיד שנפתח את הכביש עד לבתים ,אני לא יכול להזמין את המשטרה לאחד כן ולשני לא.
בכביש מוסמוס יש היתר ,התושבים לא מאפשרים עבודות בכביש ועדיין אנחנו במשא ומתן עם התושבים.
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
קבלנו את התב"ר ולא השלמנ ו את העבודה אנחנו אישרנו אך לא רוצים לעבוד ..לא רוצים להתקדם אני
מבקש להשלים את העבודות שהתחלתם בהם.
ראש המועצה:
תביא הסכמת התושבים.
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
אין בעייה ,אנחנו צריכים לפתוח את הכביש לפי התואי ולא מה שקיים .תן הוראה לקבלן לצאת ואני אעמוד
יחד איתו ואני אטפל בנושא.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
אסור לנו להופיע חלשים בנושא הזה ,אנחנו בבעיה רצינית .אני מציע שהכביש יסלל ברוחב של  8מטר עד
הסוף.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה/עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה :
אנחנו מציעים לשבת עם התושבים והמהנדס
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תאופיק רפאעיה  ,חבר מועצה:
אנחנו חוזרים לבעייה של בי"ס יסודי זלפה ,אדמת מנהל ואדמה מופקעת .אני מציע שלא לכנס לבועיות
התושבים.

הצבעה :חברי המועצה מצביעים לאישור ביצוע כביש מספר  -19זלפה .

עו"ד נביל אמארה ,מוחמד אמארה ומחמוד מוסטפא ג'בארין יערכו פגישה עם המהנדס והתושבים ולהביא
למליאה את הסיכום על רוחב הכביש.

החלטה :08/2016
הדיון יידחה לישיבת המליאה הבאה.
סעיף מס'  - 3אישור תב"רים מספר  – 242גני ילדים זלפה
ראש המועצה:
יש לנו שני תב"רים לשני גנים כל תב"ר גוש  20400חלקה  25-26בסכום של  ₪ 708532כל תב"ר ,סמל
 .₪ 14069064מס' תב"ר 242
ההרשאה התקציבית הועברה לעיונו של בהג'את ג'בארין.

הצבעה:

אישור תב"רים מספר  – 242גני ילדים זלפה.

החלטה :09/2016

חברי המועצה הצביעו ברוב קולות על אישור תב"רים מספר  – 242גני ילדים זלפה.

נמנע :מוחמד אבו אלנסר אגבאריה

סעיף מס'  – 4שונות .
 .1פרסאן אגבאריה – שותפות מגידו.
 .2השלמת פרוייקט תאורה בכפרים.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
עאמר אמרת ששלמת את הכל מדוע לא עובדים ?
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
שום עבודה לא נעשתה לפי פיקוח ,עבודה סתם כל התושבים מקללים אותנו.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
אני מבקש להוסיף עוזר למהנדס.
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מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
כך הפקידים שותים קפה ,לא עושים כלום .על כל החברים לצאת להפגנה בפני משרד הפנים כולנו על מנת
לכסות את הגירעונות.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
משלב ערך ביקור במועצה האם מישהוא הזמין את החברים להיות נוכחים? אנחנו אשמים.
ראש המועצה:
הישיבה היתה עם מנהלי המחלקות ,מה אתם רוצים לזמן את משלב למפגש איתכם.
חבי המועצה:
כך צריך לזמן אותו לישיבה עם החברים.
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
מי שלח את קוסי לבדיקת בטיחות של המשפחתונים!
ראש המועצה:
צריך לשלוח את קוסי שיבדוק את המשפחתונים ,הרווחה צריכה לקבל אישור בטיחות במשפחתונים.
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
הייתם צריכים לשלוח מכתב למשפחתונים (הודעה) ולא לשלוח את האיש ולמחורת ביקש  ₪ 800מכל
משפחתונים צריכים לעבוד נכון ,אין גיבוש בין העובדים ,מדוע לא נעבוד נכון?
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
יש טעויות ,אנחנו חייבים להיות ביחד והנושא הציבור הוא החשוב מה שאנחנו עושים כאן זה סרחון
צריכים לחזק את מנהלי המחלקות.
ראש המועצה:
איזה מנהל מחלקה יעבוד כשהוא שומע את הדברים הנ"ל?
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
צריך לעבוד בשיתוף פעולה לזמן את משלב לדיון עם החברים בנושא גירעונות הועדה הממונה.
ראש המועצה:
לגבי אישור הבטיחות ,קיבלנו  3הצעות אחת  ₪ 2500וקוסיי  ,₪ 800אישור הבטיחות חובה וחסרנו על
המשפחתונים כסף ועלות.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
צריך להוציא את הקבלן שעבד בעמודי חשמל ולהעמידם נכון ולתקן את העבודה.
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הצבנו  250עמוד תראו איזו עבודה .שילמנו  ₪ 3000לכל עמוד.
ראש המועצה:
שילמנו .₪ 1800
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
לא  ₪ 2300לעמוד.
שותפות מגידו
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
אני מבקש לפרק את השותפות עם מגידו.
נביל אמארה ,חבר מועצה:
אנחנו שנתיים עם מגידו מה עשינו? הם עושים מאיתנו צחוק.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
הם מרוויחים כספים על גבינו ,ושום דבר לא מתקדם.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
הנושא הוצג ב ,2014 -בזמנו אמרתי עם גבעת חביבה אין שותפות ,עם מגידו כן אם יעבירו לנו גושים
מסוימים למעלה עירון.
לא שמעתי שום התקדמות ,כביש מחבר  65עם זלפה לא יצא מזה כלום.
ראש המועצה:
כשהצגנו את השותפות אמרנו אנחנו לא הראשונים ,כפר קרע ,פרדס חנה-כרכור ,מנשייה ,באקה ,זמר ועמק
חפר .אנחנו דיברנו בנושא האדמות ,ממתינים לועדת גבולות ויש מוכנות מצד מגידו.
הדבר השני כביש מתחנת הדלק מגידו ,יגיע עד זלפה וכל האדמות (ذراع سليمان) יועברו לזלפה.
מגרש הכדורגל ,העברנו אותנו ע"י דור אלון-סטאר ומרכזים מסחריים ותעסוקה ,העברת כל התעשייה
הזעירה למקום.
נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני מבקש לזמן את ריאד כבהא לדיון לבדיקת נושא ההתקדמות.
תאופיק רפאעיה ,חבר מועצה:
חברי ועדת ההיגוי כולם יהיו בישיבה הבאה והם יהיו מעודכנים.
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נביל אמארה ,חבר מועצה:
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
לא הוזמנו לכן לא נשתתף.
ראש המועצה:
תאופיק רפאעיה מציע פיצול המועצה זלפה סאלם מועצה מושירפה מוסמוס ביאדה.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
פיצול זלפה סאלם מגידו ומוסמוס מושירפה א.א.פחם.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
מציע ביאדה למועצת מגידו .סיכום עקרונות בין מועצת מעלה עירון ומגידו על שטחים לזכות מועצה מעלה
עירון.
נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני מציע לדון בהצעה על פיצול שתי מועצות.

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 20:10
רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד ,מזכיר המועצה
בכבוד
______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,
______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה

סאלם
מושירפה
מוסמוס
זלפה
ביאדה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

