כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 07/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך 29.08.2016
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:
מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
מר בהג'את ג'בארין -
מר מוחמד חלמי אגבאריה-

מר פרסאן אגבאריה-
ראש המועצה
סגן ראש המועצה מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה
מר אבראהים סודקי אבו בכר
חבר מועצה
מר שאדי ג'בארין -
חבר מועצה
מר מחמוד מוסטפא ג'בארין

משתתפים:

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

יועץ משפטי
גזבר
מזכיר

חסרים:
עו"ד נביל אמארה-
מר מוסטפא אגבאריה (אבו אלשיך)
מר מוחמד מועאד אמארה-
עו"ד מערוף ג'בארין
מר מאהר אגבאריה

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
מבקר פנים
עוזר יו"ר

סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  06/2016מתאריך .15.08.2016
אישור פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין מספר  04/2016מתאריך .15.08.2016
זכות חתימה למנהל בי"ס יסודי מושירפה החדש מר נאאיל אגבאריה ממוסמוס.
פתיחת חשבון בדקסיה לצורך מענקי מפעל הפיס.
שימוש בחצרות בתי הספר לצורך חתונות.
דיון בדוח ועדת הביקורת בנושא דוח המבקר החיצוני .2014
שונות:
-

העברות כל הועדות מתאופיק רפאעיה לאבראהים סודקי אבו בכר.

ראש המועצה:
פותח את הישיבה בשעה  18:10ומקריא בפני חברי המועצה את סדר היום של הישיבה.
סעיף מספר :1
הצבעה  :אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  06/2016מתאריך .15.08.2016

החלטה :29/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  06/2016מתאריך .15.08.2016

סעיף מספר :2
הצבעה  :אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר  04/2016מתאריך .15.08.2016

החלטה :30/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר  04/2016מתאריך .15.08.2016
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סעיף מספר :3
הצבעה  :זכות חתימה למנהל בי"ס יסודי מושירפה החדש מר נאאיל אגבאריה ממוסמוס.

החלטה :31/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת חשבון ע"ש בי"ס יסודי מושירפה כאשר בעלי זכות החתימה הם:
אגבאריה נאאיל ,ת.ז , 59376400 .מוסמוס -מנהל בי"ס יסודי מושירפה
אבו בכר עאמר ,ת.ז – 059942565 .גזבר המועצה.
סעיף מספר :4
הצבעה  :פתיחת חשבון בדקסיה לצורך מענקי מפעל הפיס.

החלטה :32/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת חשבון נפרד בבנק דיקסיה לצורך העברות של מפעל הפיס.
סעיף מספר :5
שימוש בחצרות בתי הספר לצורך חתונות.
ראש המועצה:
לפעמים יש צורך של תושבים להשתמש בחצרות בתי הספר לצורכי חתונות או אבילים ,העניין הזה דורש הסדרה
ובמיוחד עקב התנגדות של חלק ממנהלי בתי הספר .אני אומר חצר מחוץ לתחום ביה"ס אין מניעה אך בתוך ביה"ס
קיים חשש גדול ובמיוחד לנזקים כשמדובר בחתונה.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
מחוסר ברירה האנשים מבקשים להשתמש בחצרות אם יש מקום אחר מה כן אבל מחוסר ברירה יש לאשר בתנאי
שהחצר יוחזר לקדמותו וללא נזקים.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
לכל בי"ס יש שער לחצר ושער פנימי ,אנחנו מדברים על חצרות חיצוניים בביה"ס.

לאחר דיון ושמיעת כל הדעות.
הצבעה  :שימוש בחצרות בתי הספר לצורך חתונות.

החלטה :33/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד להתיר לתושבים להשתמש בחצרות החיצוניים של בתי הספר תמורת חתימה על
הסכם בה רשות וישלם סך של  ₪ 1000במזומן והשארת שיק בנקאי על סך  ₪ 1500כפקדון 50% ,מהסכום שיגבה
יועבר לשימוש ביה"ס.
סעיף מספר :6
יו"ר ועדת הביקורת וחלק מהחברים מבקשים לדחות את הדיון לישיבה הקרובה.
הצבעה  :דיון בדוח ועדת הביקורת בנושא דוח המבקר החיצוני .2014

החלטה :34/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד דחיית הדיון בדוח הביקורת  2014לישיבה הקרובה.
סעיף מספר 7
חבר המועצה אבראהים אבו בכר.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
 )1לפני חודשיים הצגנו נושא מרכז רפואי ואמבולנס ורופא במעלה עירון מה נעשה (מוקד)?
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 )2מלגות סטונדטים -העלינו את זה מס' פעמים עדיין אין מענה.
 )3תאורת רחובות -חסר  27עמודי חשמל ,שאלתי את חאלד עלי וענה שהעמודים נמצאים אך אין מנורות.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
צריך לבדוק את העניין ולבוא במשא ומתן עם משרד הבריאות לבדוק איך ניתן לבצע את זה.

מחמוד ג'בארין (טקטק) – הצטרף בשעה .18:37
היועץ המשפטי יבדוק את העניין ויפנה במכתבים למשרד הבריאות ולכל גורם אשר לו קשר עם העניין.
נושא עמודי החשמל:
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
לפעמים אין תאורה בכביש ראשי.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
חליל ונאג'י אחראים על העניין והקשר יהיה איתם.
נושא המלגות:
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
ועדה לקריטריונים,
הקריטריונים הועברו ע"י המזכיר לפרסאן אגבאריה לפני חודשיים ,יש לכנס ועדה מ :מנהל החינוך ,סגן ראש
המועצה ,גזבר המועצה ופרסאן אגבאריה ,יבדקו את הקריטריונים ויבואו עם המלצות.
לזמן ועדה לישיבה (באחריות מזכיר המועצה) .
אבראהים אבו בכר ,חבר מועצה:
בקשר לרכב טיאוט רחובות ,לא מנקה כל המקומות ולא משתמש במים ,ומזיקה יותר מאשר מועילה.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
עד רגע זה יצא הרכב פעמיים עם ליווי להסקת מסקנות איפה ניתן להשתמש ברכב ואיפה לא על מנת ללמוד לעתיד
איך ניתן.
ראש המועצה:
אבראהים אבו בכר נכנס במקומו של רפאעיה תאופיק.
אבראהים ישמש בועדות שתאופיק נמנה עליהן :
ועדת איכות סביבה – יו"ר
ועדת תמיכות – חבר
ועדת מכרזים – חבר

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 18:50
רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד
מזכיר המועצה
בכבוד

______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,
______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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