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לשכת ראש המועצה
1
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 05/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום ראשון בתאריך 05.06.2016
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:

מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
מר בהג'את ג'בארין -
מר מוחמד חלמי אגבאריה-

מר פרסאן אגבאריה-
ראש המועצה
סגן ראש המועצה מר מוסטפא אגבאריה (אבו אלשיך)
מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה
חבר מועצה
מר מחמוד מוסטפא ג'בארין
חבר מועצה

משתתפים:

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

מבקר פנים
עוזר יו"ר
יועץ משפטי
גזבר
מזכיר
פ.כ"א אחראי

חסרים:
מר רפאעי תאופיק -
מר מוחמד מועאד אמארה-
מר שאדי ג'בארין -
עו"ד נביל אמארה-

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

הערות:

מוחמד חלמי הצטרף בשעה 19:48

סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  04/2016מתאריך .18.05.2016
 .2שונות.
-

עד שעה  18:31לא היה קוורום ,רשימת הנוכחים :ראש המועצה ,סגן ראש המועצה ,בהג'את
ג'בארין ,פרסאן אגבאריה ,מוחמד אבו אלנסר ,מוסטפא אבו אלשיך.
עאמר אבו בכר נכנס .18:34
עד שעה  18:43לא נוכחו מעבר ל 6 -חברי מועצה.

ראש המועצה:
לאור זאת הישיבה נדחית מחוסר קוורום.
ראש המועצה סוגר את הישיבה מחוסר קוורום.
-

מחמוד ג'בארין -נכנס לישיבה בשעה  18:46ובזה התקיים רוב לפתיחת הישיבה.
מס' החברים הנוכחים  7חברים.

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

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
2
ראש המועצה:
פותח את הישיבה בשעה .18:47
מקריא את סדר היום של הישיבה ,נאשר את הפרוטוקול ונכנס לנושאים לפי בקשתכם.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
אני רוצה להציע  2נקודות ומבקש הצבעה ע"מ לחייב את המועצה .אני מדבר על נושאים חשובים.

הצבעה  :סעיף מס'  -.1אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  04/2016מתאריך
.18.05.2016

החלטה :21/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר .04/2016

סעיף מספר  .2שונות :
א .נושאים שנתבקשו ע"י בהג'את .
ב .פרסאן אגבאריה – מינוי מורי תיכון במעלה עירון.
ג .מוסטפא אבו אלשיך:
 עניין פרוייקט  360שמנוהל ע"י מוסטפא ג'בארין ,אני רוצה אינפורמציה בנושא. תאורת רחובות והמשכיות ,פירוק מנורות וחזרה עוד פעם להרכבת מנורות. ועדת מכרזים -במושירפה ראיתי מישהוא שעושה גזם לאחר בירור מתברר שיש עו"ד אני מבקשלדעת אם היו הצעות מחיר מכרז או מה???!!!
ד .מוחמד אבו אלנסר :עניין הבתים של מוחמד זאהי +מוחמד תאופיק.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
מה מצבינו במגרש ואין סימנים לסיום העבודה.
זלפה נדחקת הצידה.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
צריך לבדוק מי הוציא הצעות ומכרזים ולבדוק איפה עומדת כל תוכנית ועל הגזבר לא לשלם לשום ספק.
מחמוד ג'בארין ,חבר מועצה:
תשובה לגבי מגרש הקטרגל סיום.
כביש שכונת אלמרתפעה אזור מאגר המים במיוחד סלילה לפי שלבים אין.
ראש המועצה:
אנו בודקים את הממצאים במחלקת ההנדסה.
מחמוד ג'בארין ,חבר מועצה:
כביש ביאן ,המשך סלילה.
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ראש המועצה:
אני מחכה לתב"ר.
מאהר אגבאריה ,עוזר ראש המועצה:
אנחנו עושים את זה ע"ח התאגיד.
מחמוד ג'בארין ,חבר מועצה:
כביש ביאן מתי תשאר הבעייה?? אינם ברמה ויש צורך להחזיר לתקן שוב.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
מאחר ואין פגישות בחודש רמדאן אני מבקש לכנס ולדון בקריטריונים בנושא מלגות סטודנטים.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
 .1אישור מליאה לאיחוד וחלוקה גוש  ,20302התושבים במושירפה פנו אלי על מנת להביא לדיון
במועצה ,אני מבקש שמחלקת ההנדסה תתחיל לפעול לקידום הפרוייקט.
ראש המועצה:
אנחנו עובדים על זה ע"מ שמשרד השיכון יעשה את העניין.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
צריך לקחת את העניין ברצינות ולהנחות מחלקת ההנדסה לזרז את הטיפול.
ראש המועצה:
יש לנו מתחם ביאדה מנשיה מושירפה מוסמוס עובד עליהם המהנדס ויוגשו בקרוב.
סאלם -עובד המהנדס ומשרד השיכון (לאיחוד וחלוקה)
נושא שני :אולם ספורט
ראש המועצה:
ע"פי מס' התושבים לא מגיע לכם אולם ספורט .מגיע לכם מגרש משולב ותן לנו חלקת אדמה.
בהג'את ג'בארין:
קיים ויש חלקה.
מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:
יש עומס על מחלקת ההנדסה ,צריך להוסיף עוד תפקיד או שני תפקידים להקטנת העומס הזה.
ראש המועצה:
מה אתה מתכוון למינויי מורים בתיכון?
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
השנה הקודמת ביקשתי למנות מורים עם תארים  B.Aולא . B.ED
מנסיוני כמורה עם  B.EDהמורה אינו יכול להגיש תלמידים לבגרות ,הוא יכול ללמד עד כיתה י'.
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ראש המועצה:
המנהל לא טיפש ,הוא לוקח מורים עם להכנות לבגרות ומסתדר עם זה .אף מנהל לא פנה שקיימת בעייה.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
אני מבקש מורה עם  + B.Aתעודת הוראה.
אין משא ומתן בעניין עתיד בנינו במיוחד החינוך .אני מבקש להביא את העניין להצבעה.
עו"ד חוסין אגבאריה ,יועץ משפטי:
הנושא לדיון ולא להצבעה.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
 B.EDיכול ללמד עד כיתה "י"
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
המנהלים יודעים שהמורים לא יכולים לתת מענה אבל אומרים שזה עניין פוליטי ואין לנו תשובה.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
רוב המורים בתיכון יש להם  M.Aוהתחילו עם  B.EDוהתקדמו וקיבלו תואר שני ומעריכים בגרות.
עו"ד חוסין אגבאריה ,יועץ משפטי:
המועצה תעדיף מורים בעלי תואר שני.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
להצבעה ולא לדיון ,אני מבקש להעביר את הנושא להצבעה.
ראש המועצה:
לדיון ולא להצבעה ,מפקח משרד החינוך היה מעורב בקליטת המורים.
מוחמד אבו לנסר ,חבר מועצה:
אתה מבקר נושא המורים ומינוייהם.
מערוף ג'בארין:
כן ,ויש לי הסתייגות.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
ועדת הביקורת תדון בנושא.
עו"ד חוסין אגבאריה ,יועץ משפטי:
הנושא עולה לדיון ולא להצבעה!!
מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:
הילדים שלנו למדו והשיגו  , B.EDאם אני לא אקבל אותו מי יקבל אותו ,לאן הוא ילך?
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ראש המועצה:
המורים שלנו עם  B.EDיש להם גם תעודות הוראה וראשון הוראה.
מוחמד חלמי ,חבר מועצה הצטרף לישיבה .19:48
ראש המועצה:
לידיעתכם ,היה לנו מכרז ליועץ משפטי וזכה עו"ד ריחאן ,הוזמן לחתימה אך הוא התפטר וכשיר מס'  2הוא
אבראהים קבלאן ,שיתחיל לעבוד החל מ.01.07.2016 -
הנושא לא להצבעה ,הנושא לעדכון עפ"י החלטת היועץ המשפטי.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
כביש ( 6מוסמוס) – אחמד ג'אבר
מקריא מכתב לצוו הריסה שמחזיק בידו (לאחר התייעצות עם ראש המועצה ____________)
התושבים הוזמנו למשטרה ע"מ להודיע להם על צוו ההריסה שהוצא ע"י הועדה המקומית עירון צוו הריסה
מנהלי !!!
אני מבקש שבכל עת אתם מחליטים לפתוח את הכביש עפ"י תוכנית ע  960אני אחראי ,אני אהרוס בעצמי
בתנאי עפ"י התוכנית!!!
מבנה זאהי:
העניין חשוב לכל התושבים ,לאחרונה בית המשפט הודיעו לבטל את העתירה ותוגש לשר ע"י אכרם חסון,
ותוגש לממשלה לאישור התוכנית.

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 20:34

רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד
מזכיר המועצה
בכבוד
______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,
______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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