כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 06/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך 15.08.2016
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:
מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
מר בהג'את ג'בארין -
מר מוחמד חלמי אגבאריה-
מר שאדי ג'בארין -
עו"ד נביל אמארה-

מר פרסאן אגבאריה-
ראש המועצה
סגן ראש המועצה מר מוסטפא אגבאריה (אבו אלשיך)
מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה
חבר מועצה
מר מוחמד מועאד אמארה-
חבר מועצה
מר אבראהים סודקי אבו בכר
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד אבראהים קבלאן
מר עאמר אבו בכר-
מר אחמד מחאמיד-
עאתקה אגבאריה

יועץ משפטי
גזבר
מזכיר
מנהלת לשכה

חסרים:
עו"ד מערוף ג'בארין
מר מאהר אגבאריה
מר מחמוד מוסטפא ג'בארין

1

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מבקר פנים
עוזר יו"ר
חבר מועצה

סדר היום:
.1
.2

.3
.4
.5

אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  05/2016מתאריך .05.06.2016
אישור תב"רים:
 התחייבות מס'  2015/24/019לנגישות פיזית עבור נגישות פרטנית -מעלית בי"ס יסודימוסמוס – סכום  -₪ 387,000תב"ר מספר .350
 תמיכה ממשרד להגנת הסביבה עבור סיוע לרכש כלי אצירה וליווי תפעולי לשנים 2016- ,2018סכום –  -₪ 1,123,000תב"ר מספר .973
 תמיכה ממשרד להגנת הסביבה עבור סיוע ליווי תפעולי ,שיקום מפגעים וקידום סביבתייםלשנים  ,2016-2017סכום  - ₪ 1,500,000תב"ר מספר .974
עדכון פרויקט סביבה שווה והסמכת פקחים ביחידה סביבתית.
הסכם הצטרפות טייבה לתאגיד מי עירון.
אישור תב"רים של תכנית הפיתוח.
ישוב
כל היישובים
כל היישובים
ביאדה
סאלם
מוסמוס
מושריפה
זלפה
סה"כ

מס'
תב"ר
975
976
112
527
345
451
240

סכום
 220,000ש"ח
 100,000ש"ח
 100,000ש"ח
 100,000ש"ח
 240,000ש"ח
 150,000ש"ח
 150,000ש"ח
 1,060,000ש"ח

תיאור
שדרוג תאורת רחובות 2016
תכנון פרויקטים בישובי המועצה
כביש  56ביאדה
כביש  10, 48סאלם
כביש  384מוסמוס
כביש  64מושריפה
כביש  132זלפה

 .6שונות.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה

ראש המועצה:
נאשר קודם כל את ההחלטות שנתקבלו בישיבת המליאה שלא מן המניין מספר  4/2016בנושא צו הארנונה 2017
ובישיבה הבאה נאשר את הפרוטוקול.
ראש המועצה מקריא את הסעיפים של סדר היום.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
החלפת כלי האצירה על חשבון הקבלן וככה סוכם.
ראש המועצה :
נמשיך באישור שאר הסעיפים בישיבה.

הצבעה  :אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר .05/2016
החלטה :22/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  04/2016למעט החברים שלא
נכחו בישיבה הנ"ל .

הצבעה  :אישור החלטות שנתקבלו בישיבת המליאה שלא מן המניין מספר  4/2016מיום 15.08.2016

החלטה :23/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד את ההחלטות שנתקבלו בנושא צו הארנונה בישיבת המליאה שלא מן המניין מספר
 4/2016מיום .15.08.2016
הצבעה  :התחייבות מס'  2015/24/019לנגישות פיזית עבור נגישות פרטנית -מעלית בי"ס יסודי מוסמוס – סכום
 -₪ 387,000תב"ר מספר .350

החלטה :24/2016

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

ראש המועצה:

ממשיך בקריאת הסעיפים והצבעה עליהם ואישורם על ידי חברי המועצה.
תמיכה ממשרד להגנת הסביבה עבור סיוע לרכש כלי אצירה וליווי תפעולי לשנים  ,2016-2018סכום – -₪ 1,123,000
תב"ר מספר .973

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

התב"ר היה  1,800,000מה קרה היום הפך לסכום ?1,123,000

מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:

היה וביטלו אותו והוצאו תקציב חדש על הסכום הזה .₪ 1,123,000

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

היתה תכנית לנקות את היישובים והסביבה!!!

פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:

יש משהו לא ברור בליווי תפעולי?
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
ראש המועצה:

יש יועצת שאחראית על תפעול הפרויקטים של הגנת הסביבה והיא מלווה אותם.
היא זאת שבנתה את התכנית והגישה אותה למשרד הפנים ,השכר שלה .₪ 150,000

פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:

היתה הצבעה שחברת מגידו תשלם חלק בהחלפת כלי האצירה וזה חלק מהחוזה.

מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:

בזמנו היועץ המשפטי שהיה מר חוסין אגבאריה אמר שאי אפשר לתבוע את חברת מגידו על שבירת כלי האצירה וזה
לפי החוזה.

עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:

אתה יכול להחליט שהתב"ר יכנס לתקציב המועצה?

ראש המועצה:

התקציב לא יכנס למועצה כל עוד ולא הגשת חשבוניות .

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

מאהר עובד במועצה לטובת חברת מגידו ,והיה עובד בגזם ,איזה גזם הם עושים!!!  ₪ 3000לרכב !!! אנחנו עובדים
לחברת מגידו רק!!! אני מציע שהחוזה של מאהר וחברת מגידו יבוטל אנחנו לא צריך תפקיד עוזר ראש מועצה.

מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:

זה בושה שאתה מדבר עליו והוא לא נמצא ,אתה יכול לשבת אתו ולדבר אליו.

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

אני רוצה לדעת מי החברים של וועדת הרכש?
(לחברי המועצה) אתם יודעים מי הם???
מחליפים כלי אצירה ולא מחזיק זמן ונשבר!!! לא רוצים אותם נקנה ממקום אחר.

פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:

אני קורא מהחוזה של חברת מגידו!!

ראש המועצה:

היועץ המשפטי שלח מכתב לחברת מגידו והם השיבו שהם לא מתחייבים.

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

קניתי פחי אשפה חדשים ונשברו.

ראש המועצה:

את התקציב הזה רק לכלי האצירה ולא חוץ מזה.

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

מאהר רק דואג להצעות מחיר לגזם ,אמרנו ואומרים כבר הרבה זמן תביאו סורגים  10מטר ומשיבים אין תקציב,
רוצים לדעת איפה הכסף נעלם ,כל התב"רים אין בהם תכנית עבודה ,מה עובדים?? ומה עובדים עלינו??
כביש שהתקציב שלו  370,000ובסוף עולה  4מיליון ,מי מהנדס??!! מי מכין אומדן??!! מי משלם חריגות??!!
יש מקומות אחרים לאנשים פרטיים שתדעו מה מתרחש.
הצבענו על התקציב ,תגיד לנו מה אושר?
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:

התקציב שהצבעת עליו אושר על ידי הממונה על מחוז חיפה.

ראש המועצה:

סיכום לכלי האצירה ,היועמ"ש יבדוק את החוזה ויוציא מכתב אם לחייב או להזהיר והישיבה הבאה ייתן תשובות.

הצבעה  :תמיכה ממשרד להגנת הסביבה עבור סיוע לרכש כלי אצירה וליווי תפעולי לשנים  ,2016-2018סכום –
 -₪ 1,123,000תב"ר מספר .973

החלטה :25/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד תב"ר מספר  973רכישת כלי אצירה וליווי תפעולי בסכום כולל של
.₪ 1,123,000
ראש המועצה:

נעבור לתב"ר מספר  974תמיכה ממשרד להגנת הסביבה עבור סיוע ליווי תפעולי ,שיקום מפגעים וקידום סביבתיים
לשנים  ,2016-2017סכום . ₪ 1,500,000
הצבעה  :תמיכה ממשרד להגנת הסביבה עבור סיוע ליווי תפעולי ,שיקום מפגעים וקידום סביבתיים לשנים 2016-
 ,2017סכום  - ₪ 1,500,000תב"ר מספר .974

החלטה :26/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד תב"ר מספר  974סיוע וליווי תפעולי ,שיקום מפגעים וקידום סביבתיים
בסכום של .₪ 1,500,000

ראש המועצה:

נעבור לסעיף מספר  3עדכון פרויקט סביבה שווה והסמכת פקחים ביחידה סביבתית.
רוצים להסמיך פקח מהמועצה (ראשד) יש לו תעודה למטרת הפקת דוחות.

מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:

צריך רכב משוריין ונשק אישי בכדי שיעבוד פקח.

ראש המועצה:

לעדכון ולא אישור.

מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:

הפקח מהיחידה הסביבתית.

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

תמצא מקום לפסולת ואחר מכן לתבוע אותם במידה ויש מקום.

ראש המועצה:

נעבור לסעיף מספר  4הסכם הצטרפות טייבה לתאגיד מי עירון ,היועמ"ש יסביר לכם את הנושא.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
עו"ד אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:

יש מועצות ועיריות ששייכות לתאגיד מי עירון מתחלקות במניות ולכל עירייה או מועצה יש חלק כל המניות הן
( .100%קורא מתוך ההסכם של עיריית טייבה שהועבר על ידי התאגדי)

מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:

מי קבע את המניות?

מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:

זה לפי סקר הנכסים שהיה ואחרי העדכון של התביעה יהיה יותר.

עו"ד אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:

יש דירקטור חוסאם אבו בכר משותף לכל המועצות לכל מועצה שנתיים ,המועצה שלנו בחרה את הדירקטור.בתביעה
שהיתה בינינו הגענו לפשרה  , ₪ 3,100,000היינו חייבים מליון ,אנחנו בזכות  1,500,000ההסכם היה שיעשו זיפות
לכבישים  50%תאגיד ו 50% -מועצה.

עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:

מאהר עובד בתפקיד במועצה כעוזר ר אש המועצה ,הרבה פניות אליו ואין מענה ,רוצים לדעת מה הסמכויות שלו,
תאצילו אליו סמכויות כשנשב אתו או נדבר אתו נידע מה התפקיד שלו בדיוק.

מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:

בנוסף למה שנביל אמר ,יש הרבה הסתייגויות על מאהר והדבר משוייך לצד שלו ,מאהר לא עושה כלום ,המועצה
עושה .כשאני פונה למאהר בנושא או בעייה מסויית הוא משייך את הטיפול אליו ז"א הוא טיפל ולא המועצה.
הוא לא עושה זיפות ולא כבישים ,אנחנו מבקשים לדעת מה הסמכויות שלו כשיש לו סמכות נידע באיזה נושא לפנות
אליו.
הצבעה  :הסכם הצטרפות טייבה לתאגיד מי עירון.

החלטה :27/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד הסכם הצטרפות טייבה לתאגיד מי עירון.

פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:

יש קו מים בשכונת אלרוחה בכביש חקלאי ,מבקשים רכב מצעים כתוצאה ממה שחפרו בכביש.

מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:

יש איש שעושה סיבוב ויש לו סמכות איפה לשים את הזיפות והוא עושה את הדברים ,בנוסף לעמודי חשמל ,אני
מבקש ישיבה בנושא עמודי תאורה ,חליל והאחראי לעמודים ,יש אנשים שביקשו ולא נענו בחיוב ,הפעם הבאה אני
מבקש הסבר ובירור בנושא החשמל ועמודי התאורה.

ראש המועצה:

עובר על רשימת התב"רים של הפיתוח.

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

איפה התכנון?!! הכל עושים איך שאתם רוצים.

ראש המועצה:

מוסמוס  240,000כביש  384מוסמוס.

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

איפה זה?
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
ראש המועצה:

כביש אלבסאתין.
ממשיך ברשימת התב"רים של הפיתוח.

עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:

מתי זה?
עוקף זלפה (כביש ביאן) הכביש הכי חשוב.

ראש המועצה:

עד חודש אוקטובר נתחיל.

מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:

אני כמועצה אין תב"ר מאושר ,אני הגעתי לכאן בשבל להחזיר את הזכויות שלי כתושב.

הצבעה  :חלוקת התב"רים של הפיתוח.

החלטה :28/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד חלוקת התב"רים של הפיתוח לפי החלוקה ובסכום כולל של

 1,060,000ש"ח
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