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1
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 03/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך ,28.03.2016
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:

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

מר מאהר אגבאריה
ראש המועצה
סגן ראש המועצה מר פרסאן אגבאריה-
מר מוסטפא אגבאריה (אבו אלשיך)
חבר מועצה
מר מוחמד מועאד אמארה-
חבר מועצה
מר רפאעי תאופיק -
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:

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

יועץ משפטי
גזבר
מבקר פנים
מזכיר

חסרים:

גב' עאתקה אגבאריה

עוזר ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מנהלת לשכה

סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  02/2016מתאריך .22.02.2016
עדכון חברי המועצה בעדכון פרוטוקול המליאה מן המניין מספר .01/2016
אישור תב"ר  2כיתות גן מושירפה גוש  20346חלקה .8-7
אישור התקשרות – סקר נכסים .
אישור מליאה לעובד קרוב משפחה.
שונות.

ראש המועצה:
פותח את הישיבה בשעה .18:48
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
מבקש להוסיף שני סעיפים לדיון:
 .1מנהל מחלקת החינוך שינוי להסכם בכירים.
 .2חליל אגבאריה -אי מילוי תפקידו.
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הצבעה:

אישור הוספת שני סעיפים לדיון.

החלטה :10/2016

חברי המועצה הצביעו ברוב קולות על הוספת שני סעיפים על סדר היום:
 .1מנהל מחלקת החינוך שינוי להסכם בכירים.
 .2חליל אגבאריה -אי מילוי תפקידו.

ראש המועצה:
ממשיך לאישור סעיף מס'  1פרוטוקול המליאה מן המניין מספר .02/2016

הצבעה:

אישור פרוטוקול המליאה מן המניין מספר .02/2016

החלטה :11/2016

חברי המועצה הצביעו פה אחד על אישור פרוטוקול המליאה מן המניין מספר .02/2016
מרואן אגבאריה סגן ראש המועצה לא היה נוכח בישיבה האמורה.
ראש המועצה:
עובר לסעיף מס'  2עדכון חברי המועצה בעדכון פרוטוקול המליאה מן המניין מספר .01/2016

הצבעה:

אישור סעיף מס'  2עדכון חברי המועצה בעדכון פרוטוקול המליאה מן המניין מספר .01/2016

החלטה :12/2016

חברי המועצה הצביעו פה אחד על אישור עדכון פרוטוקול המליאה מן המניין מספר .01/2016

ראש המועצה:
עובר לסעיף מס'  3אישור תב"ר  2 452כיתות גן מושירפה גוש  20346חלקה  8-7בסכום כולל של 1,469,064
.₪
הצבעה :אישור סעיף מס'  3תב"ר  2 452כיתות גן מושירפה גוש  20346חלקה  8-7בסכום כולל של
.₪ 1,469,064

החלטה :13/2016

חברי המועצה הצביעו פה אחד על אישור תב"ר  2 452כיתות גן מושירפה גוש  20346חלקה  8-7בסכום
כולל של .₪ 1,469,064
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ראש המועצה:
עובר לסעיף מס'  4אישור התקשרות -סקר נכסים.
ועדת המכרזים לא המליצה על אף מציע ויש חובה לערוך סקר נכסים בהתאם להוראות משרד הפנים.
אנחנו לוקחים אור הייטק – חברה שהכינה את סקר הנכסים הקודם למועצה חברה מקצועית ויש לה את
היכולת להטמיע את הנתונים למחשב.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה :
האם מוכרות  400בתים שלא רשומים בסקר ,ניתן לקבל את הרשומות מועדת עירון ולחסוך למועצה
הוצאות מיותרות.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
משרד הפנים מחייב סקר נכסים פעם בחמש שנים.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה :
להודיע למשרד הפנים שאני מוותר על הסקר ,או לתקצב את המועצה בסכום הסקר.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
צריך משהוא ממוחשב להשתיל למחשב.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה :
תקציב  ₪ 350,000אין תקציב אם משרד הפנים עומד על זה שיתקצב את הסקר.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
תוקצבנו  ₪ 250,000לפי תוכנית ההתייעלות .
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
לבדוק את ה 400 -בניינים שאתה מדבר עליהם.
ראש המועצה:
צריך לערוך צילום אוויר ולהטמיע במחשב וזה חובה שהמועצה תבצע ,כולל ספר נכסים.
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
כל הזמן אתם טוענים אין כסף ולסקר נכסים יש כסף!!
ראש המועצה:
הסכום הנדרש  ₪ 350,000היום כל הוצאות הסקר ,הגבייה הצפוייה  3-4מליון .₪
ראש המועצה מעמיד את סעיף מס'  4אישור התקשרות -סקר נכסים להצבעה .
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החלטה :14/2016

חברי המועצה הצביעו על התקשרות – סקר נכסים
 6חברי מועצה
בעד :
מוחמד מועאד אמארה  +בהג'את ג'בארין.
נמנע :
הצבעה  :מליאת המועצה תאשר את התקשרות המועצה עם אור הייטק

החלטה :15/2016

חברי המועצה מאשרים התקשרות עם חברת אור הייטק ברוב קולות של הנוכחים לעריכת סקר הנכסים.

סעיף מס'  5אישור מליאה לעובד קרוב משפחה :
דרוש אישור מליאת חברי המועצה להעסקת קרוב משפחה.
בזמנו קבלנו אישור לאעתמאד אמארה ,היום אנחנו נדרשים להצביע על קרוב משפחה אגבאריה ספאא
עובדת כמה שנים במערכת.
מדובר בעובדת אגבאריה ספאא ,ת.ז 029127172 .שניגשה למכרז מס' ע  22/2015לתפקיד מדריכה בנתיבים
להורות במושירפה בהיקף משרה של  .50%המכרז נערך בתאריך .11.11.2016
הצטרף לישיבה מחמוד ג'בארין בשעה .19:06
ראש המועצה:
מביא את סעיף מס'  5להצבעה.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
אישור מליאה לקרוב משפחה זה מוכר אם זה מגיע למשרד הפנים חייב לפנות לועדת שירות ולקבל אישור
 2/3מחברי המועצה.
הצבעה  :אישור מליאה לעובד קרוב משפחה

החלטה :16/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד את סעיף מס'  5העסקת עובד קרוב משפחה:
גב' ספאא אגבאריה ,ת.ז ,029127172 .בתפקיד מדריכה בנתיבים להורות במושירפה בהיקף משרה של
.50%
סעיף מס'  6שונות:
 )1מנהל מחלקת החינוך תאופיק ג'בארין.
ראש המועצה :
בנושא תאופיק (בהג'ת) הוא ביקש להעביר אותו לשכר בכירים העניין הזה נמצא בבדיקה.
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
אני מציע להצביע וההחלטה לאישור משרד הפנים.
תאופיק רפאעיה ,חבר מועצה :
אני נגד להצביע על דבר כזה.
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מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה :
לפני תקופה משרד הפנים ביקש שהקב"ט יועבר לאישור חוזה בכירים.
ראש המועצה:
אם יש צורך שנצביע אז נצביע בישיבה הבאה ,תנו לנו לבדוק את העניין ולאחר בדיקה נחליט.
עו"ד חוסין אגבאריה ,יועמ"ש:
זה נושא לדיון ולא להצבעה.
מס'  2בסעיף שונות חליל אגבאריה
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
פניתי לחליל מארבעה חודשים ,דיברתי אתו יש לנו בור באמצע הכביש ,ביקשתי ממנו לכסות את הבור,
עבר חודשיים וטרם תוקן הדבר.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה :
תתבע את המועצה.
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
אני יוצא מהתמונה מחר מחרתיים אם איש מביאדה יפגע בחליל.
תאופיק רפאעיה ,חבר מועצה :
אם אתה חושב כך אז אתה שולח אותו להכות את חליל.
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
היו מקרים שהעובדים היו תחת איומים.
עו"ד מערוף ג'בארין מבקר פנים:
הבור יושר ואני בדקתי בעצמי.
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
המועצה עשתה תיקון בכפר אבל ,המקרה הספציפי לא תוקן.
תאופיק רפאעיה ,חבר מועצה :
למה חליל ,מוחמד סובחי המהנדס?
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
פניתי למהנדס והשיב לי שחליל אחראי ,הבנתי שחליל צריך לפעול ולפתור את הבעיה.
ראש המועצה:
מי פתח את הבור בביאדה?
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
אני לא יודע יש פס שנפתח ברוחב של  40ס"מ לאורך כל הכביש.
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מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:
תוקן מול התאגיד אבל ,התיקון אינו תקין.
ראש המועצה:
אנחנו נפנה לתאגיד לפתור את הבעיה.
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
קו הביוב תוקן ע"י התאגיד ,לא מדובר בתאגיד  ,מישהוא פתח את הבור בביאדה  40ס"מ רוחב  20ס"מ
עומק לאורך כל הכביש.
ראש המועצה:
נדבר מחר עם חליל שיטפל בנושא.

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 19:27

רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד ,מזכיר המועצה

בכבוד

______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,

______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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