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פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 3/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה בתאריך 16.03.2016
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:
מר מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה
מר אגבאריה מוסטפא - ,ראש המועצה
מר אגבאריה מרואן,סגן/מ"מ יו"ר -חבר מועצה מר אגבאריה מוחמד נאסר  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר אגבאריה פרסאן
 חבר מועצהמר ג'בארין בהג'את
מר אמארה מוחמד מועד  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר רפאעי תאופיק
מר ג'בארין שאדי -חבר מועצה
מר אגבאריה מוחמד חלמי  -חבר מועצה
מר אגבאריה מאהר ,עוזר ראש המועצה
משתתפים:
עובדי המועצה:
אחמד מחאמיד ,מוחמד גאנם ,תאופיק ג'בארין ,עלי טאהא ,מוחמד ג'בארין ,נאג'י ג'בארין ,חליל אגבאריה ,עאדל
אגבאריה ,עבדאללה אבו זינה.

סדר היום:

 . 1אלימות כלפי עובדי המועצה.
ראש המועצה :

ישיבה זו נערכה עקב התקפות על עובדי המועצה ,חברי המועצה ועובדי המועצה 5 .פעמים בתקופה
האחרונה.
ניסינו להמעיט מהתופעה אך העניין הולך וגדל ,אני מציע להוציא כרוז לכל התושבים שזו הפעם האחרונה
אלימות כלפי העובדים מהיום והלא אם העניין ישנה המועצה לא תתערב ונתן לחוק להמשיך.
חליל אגבאריה ,מנהל מח' התשתיות:
העניין קרה בגללי ואני מודה לכם על זה שנוכחתם ,אני עובד כ 20 -שנה במערכת ,לפני תקופה היו יריות על
הבית שלי ובמקרה הזה מוחמד פארס ממושירפה אנחנו התכוונו להרחיב את הכביש .הנ"ל מבקש להכין לו
כניסה בגודל של  30מטר יש לו מסמך מעומר נג'אר וזה בהתאם לתוכנית הקודמת .
ראש המועצה ירד למשרד ביום חמישי  10.03.2016שעה  15:45ושאל אותי מה עושים ,הצעתי להוציא מודד
ולקבוע את תוואי הכביש לאחר מכן נשב ונבדוק.
שלחתי את ראני זיתאווי ,יום שני יצא למדוד ,קיבלתי באותו יום טלפון מראני ,ולאחר מכן התברר שגרשו
אותו ,מאוחר יותר התקשר אלי מוחמד פארס והתחיל לקלל ולאיים.
אתמול חזרתי הביתה ויצאנו לאום אל פחם ,נתקלתי איתו והוא אמר אתה שווה כדור אתה ,המהנדס וראש
המועצה.
אמרתי שאני לא מדבר איתך.
היום התקשר אל י עדנאן ארפאעיה וביקש שיגיע אליי לבירור עניין ,פתאום נכנס מוחמד פארס ושאל איפה
מוחמד סובחי? אני שאלתי :מי זה? אומר לי אתה יא , ......אתה שלחת מודד ,והתחיל לקלל .יצאתי מחדרי
לחדר מוחמד גאנם וסגרתי את הדלת אמרתי ביני לבין עצמי כשהוא ייצא אני אחזור לחדר אבל ,הוא מיד
בא אחריי לחדרו של מוחמד גאנם ואמר לי :ברחת ו התחיל לקלל ,והבן שלו דיבר איתי בצורה לא יפה
וניסה לתקוף אותי ,עדנאן ארפאעיה הדף אותי וראשד ג'בארין גם הדף את השני ,ונתקלו באוסאמה
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אגבאריה גם איימו עליו,אני רציתי לצאת לרכב ועובדים מנעו ממני ,ישבתי בחדר המזכיר שתיתי מים לאחר
מכן הרגיע אותי.
אני רוצה לשמוע את חברי המועצה ,ואת עמדתם ,אני העובד שהכי יותר יוצא לשטח.
מוחמד ג'בארין:
אני חושב לערב המשטרה ולא לוותר.
מוחמד אמארה:
עמודי החשמל חליל הבטיח ב 15 -לחודש לסיים בהתאם והבטחות ראש המועצה והוא מבטיח לתושבים
בהתאם להבטחות שקיבל.
הנהלת המועצה היא צריכה לקבל את האחריות לטוב ולרע.
שאדי ג'בארין:
הבעייה כאן תושב לוקח את החוק לידיים.
מוחמד אמארה:
אם חליל יספ ר כל מה שקורה איתו זה לא ייגמר ,העניין כאן התקיפה היתה בבניין המועצה.
תאופיק:
מה העמדה שלך בעניין?
מרואן אגבאריה:
אנחנו לא ברחנו מהאחריות ,התנהגות התושבים מוטעית.
ראש המועצה:
האיש הזה בנה גדר ונכנס  1.70מטר בתוך הכביש.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
לאנשים אין הרתעה ,אסור לוותר יותר לתושבים.
עאדל אגבאריה:
צריך להגיש תביעה משפטית מטעם המועצה וזה מעבר לבעייה האישית של העובד.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
באחת הישיבות קיבלנו החלטה שמי שפוגע ברכוש הציבור לצערי היו הרבה חריגות בכבישים והמועצה לא
עשתה כלום.
בהתנהגותנו המוטעה הזו מזמינה תגובה בצורה זו מדוע למה זה כן וזה לא.
בואו נבדוק את המדיניות שווה בשווה בין כל התושבים.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
ביקשתם סמכות לערב את המשטרה וקיבלתם את הסמכות אתם ההנהלה מתנערים מאחריות.
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מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
אם מי שהוא עבר את הגבולות צריך לערב את המשטרה.
חליל אגבאריה ,מנהל מח' תשתות:
ברגע שנאמר לי אתה לא שווה כדור ואם אתה גבר תצא החוצה ,......אתם כמועצה מקבלים אחריות על
העובדים.
מאהר אגבאריה ,עוזר ראש המועצה:
לפני כמה ימים היינו מעורבים באירוע ,מפקד התחנה אומר אם אני עוצר מישהוא מתחילים ללחוץ מכל
הכיוונים ואז זה כשלון.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
יש ועד ואנחנו איתכם.
תאופיק רפאעיה ,חבר מועצה:
להשבית את המועצה מחר.
אחמד מחאמיד ,מזכיר המועצה:
אנחנו מבקשים ביטחון לעובדים במידה ונגיע למסכנה שאין לנו בטחון אנחנו לא חוזרים לעבודה.
סעיד והבי ,מש"ק :
אני בא לעזור לפתרון בעיות לתושבים ,אני מתכוון לזמן חלק מהעובדים שנתקלו בבעיות על מנת לנסות
ולעזור ,אני בא לעבוד ולא עושה טובה לאף אחד .נושא האלימות אצלי בעדיפות ראשונה.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
משפחה שלמה באום אל פחם הלכה וראש הממשלה הבטיח לאישה שיטפלו בו עדיין אין כלום.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
מחר שביתה כללית במועצה אין קבלת קהל.
מוחמד גאנם ג'בארין ,יו"ר ועד העובדים:
אנחנו מבקשים להשבית מחר כל היום עקב האירועים שהיו בשבועיים האחרונים במועצה ואם הדבר ישנה
אנחנו נחשוב בהמשך הצעדים שלנו.
ראש המועצה:
עברנו  3מקרים ולא הגשנו תביעה.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
המקרה היה בתוך המועצה בחדרו של חליל ,על הנהלת המועצה לקבל את האחריות  ,המועצה חייבת לנקוט
עמדה.
מאהר אגבאריה ,עוזר ראש המועצה:
אין להישאר מעבר לשעה  16:30בבניין המועצה.
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מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
 .1מחר שביתה.
 .2חליל יגיש תביעה.
 .3המועצה תגיש תביעה.
סעיד והבי ,מש"ק:
מצידי אני אקבל תביעה מחליל ועוד כמה עדים מהעובדים והעניין יטופל באופן יסודי.
ראש המועצה:
המועצה בשביתה מחר ,כל העובדים נמצאים בבניין המועצה .18/03/2016
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
שביתה ליום שלם – סגירת המועצה.

החלטה :03/2016
המועצה מחר  17/03/2016תסגור את שעריה ותשבות כמחאה על התקפת עובדים בבניין המועצה.
המועצה תצא בכרוז לתושבים בו תציג את עמדת המועצה כלפי האלימות בקרב עובדיה.
מח' הגבייה תמשיך בעבודתה כרגיל.

רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד
מזכיר המועצה
בכבוד

______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,

______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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