כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
1
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 09/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך 28.11.2016
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:
מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
עו"ד נביל אמארה-
מר פתחאללה אגבאריה-
מר אבראהים אבו בכר
מר בהג'את ג'בארין -
מר מחמוד ג'בארין

מר מוחמד חלמי אגבאריה-
ראש המועצה
סגן ראש המועצה מר מוחמד מועאד אמארה-
מר שאדי ג'בארין -
חבר מועצה
מר מוסטפא אבו אלשיך
חבר מועצה
מר מאהר אגבאריה
חבר מועצה
מר מוחמד אבו אלנסר
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:
עו"ד אבראהים קבלאן
מר עאמר אבו בכר-
עו"ד מערוף ג'בארין
מר אחמד מחאמיד

יועץ משפטי
גזבר
מבקר פנים
מזכיר המועצה

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
עוזר יו"ר
חבר מועצה

סדר היום:
.1
.2
.3
.4

אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  08/2016מתאריך .31.10.2016
מינוי ממונה על חופש המידע ותלונות הציבור.
אישור תב"רים -מענק פיתוח רשויות ערביות.
שונות.

ראש המועצה:
הישיבה זומנה בשעה .18:00
פותח את הישיבה בשעה .18:25
התחלפו במשך הקדנציה  2חברי מועצה ונכנסו במקומם שני חברים ,אבו בכר אבראהים סודקי ופתחאללה
אגבאריה ,מתחייבים שני החברים ומצהירים אימונים.
ראש המועצה מתחיל בסדר היום.

סעיף מס' : 1

אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  08/2016מתאריך .31.10.2016

החלטה מס':43/2016

מוסטפא אגבאריה ,מרואן אגבאריה ,אבראהים אבו בכר ,בהג'את ג'בארין.
יתר החברים לא נכחו בישיבה.
חברי המועצה מאשרים את פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  08/2016מתאריך .31.10.2016

סעיף מס' : 2

מינוי ממונה על חופש המידע ותלונות הציבור.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
ראש המועצה:
אם אנחנו נמנה אחד מעובדי המועצה הבכירים ,נחסוך שכר שאין לנו מאיפה לממן אותו.
עו"ד אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:
לפי החוק זכות למבקר הפנים של המועצה אולם גם המועצה תוכל למנות עובד בכיר אחר בעל תואר אקדמאי...
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
העובד הבכיר יעשה את העבודה בחינם?
מחמוד מוסטפא ומוחמד אבו אלנסר ,הצטרפו לישיבה בשעה .18:30
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
אנחנו לא נגד למנות עובד.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
לראש המועצה והיועץ המשפטי ולמבקר הפנים ,האם אין תוספת שכר לעובד שיעסוק בתקן?
עו"ד נביל אמארה הצטרף לישיבה בעשה .18:32
עו"ד מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
החוק משנת  2008התפקיד הזה מיועד לתפקיד מבקר הרשות אולם מטעמים אחרים המועצה יכולה למנות עובד
אחר .אני מבקש מהיועץ המשפטי להקריא את הסעיפים של החוק בפנינו ,אבראהים אם קיים ניגוד עניינים לאותו
האדם שימונה לתפקיד ניתן לבטל ,במידה וקיים חשש לניגוד אינטרסים ניתן לתקצב משרה לממונה על חופש המידע
ולמנות עובד אחר.
ראש המועצה:
התקציב אינו מאפשר לקלוט עובד חדש.
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
אני לא נגד תלונות הציבור ,צריכים להקשיב לו ,או סתם צריכים למנות עובד במשרה מלאה.
אנחנו מנותקים מהתושבים ,חייבים באתר ,במוקד ואם יש צורך למנות עובד חדש נמנה עובד.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
נכון קיימים ,תראה לי תשובה אחת וטיפולה באופן מקצוע.
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
ישיבות המועצה האלו ,לא חשופה לציבור כל דבר שקורה במועצה צריך הציבור להיות מעודכן.
מוקד -צריך להיות פעיל  24שעות.
עו"ד אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:
מידע לציבור יש היום איכות השלטון שתבעו אותנו עקב אי מינוי נציב תלונות ציבור קיים סמכות לשר למנות אחד
לפי בחירתו.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
תציגו לנו תוכנית ,או שם של אדם שאתם מייעצים לנציב תלונות הציבור.
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
עקב עומס על הבכירים אני מציע עובד אקדמאי במכרז ,אדם מתפנה שיכול להתפנות למשרה.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
ראש המועצה:
אני מציע למנות עובד אקדמאי ולצאת למכרז.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
האם התקן מתוקצב ממשרד הפנים או תקציב המועצה.
אנחנו נתקצב את המשרה לשנת  2017ולצאת למכרז בעניין.

החלטה מס':44/2016
בעד :מוסטפא ,מרואן ,אבראהים אבו בכר.
נגד :אבו אלנסר ,מוסטפא אבו אלשייך ,מוחמד חלמי ,שאדי ג'בארין ,מחמוד ג'בארין ,פתחאללה אגבאריה ,בהג'את
ג'בארין.
נמנע :עו"ד נביל אמארה ,מוחמד אמארה
סעיף מס'  2מינוי ממונה על חופש המידע ותלונות הציבור ,לא עבר ברוב קולות חברי המועצה.

סעיף מס' : 3

אישור תב"רים -מענק פיתוח רשויות ערביות.
אישור תב"רים ,מענק פיתוח רשויות ערביות  2016תכנית הממשלה .992

רשימת תב"רים
שם תב"ר

מספר תב"ר

סכום

שדרוג תאורת רחובות  /לדים

978

317,920-.

מוסמוס כביש 384

345

300,000.-

זלפה מגרש ספורט

236

400,000 .-

מוסמוס כביש 6

348

100,000 -.

זלפה כביש 19

241

100,000.-

מושריפה כביש 35

452

100,000.-

סאלם כביש 2

528

100,000.-
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
ביאדה כביש 56

100,000.-

112

1,517,920

סה"כ

בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
מי מתכנן את הכבישים ומיקום המנורות? ,מי המפקח ומדוע תאורה בגנים פרטיים ולא כבישים ,ואין למועצה קשר
למועצה בנושא הזה.
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
דנו בזה קודם והוחלט לזמן את בעלי התפקידים לדיון בנושא.
אני רוצה לדעת למה מוקצים לתב"ר לחוב קודם אני מתנגד לפיתוח כן.
מגרש כדורגל זה התכנון  900 – 1,100,000אש"ח ואשרנו אך הגיע ל  3-2מליון  ,₪מי שאשר שישלם ,ביקשנו רשימת
התב"רים חלוקתה איפה הגענו בכל תב"ר ותב"ר.
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
לפי החוק כשמזמינים לאישור תב"רים צריך לצרף עם הזמנה את התב"ר ,ואנחנו רוצים את האישורים יחד עם
ההזמנה.
מחמוד מוסטפא ,חבר מועצה :
המגרש משמש את כל הקבוצות במעלה עירון ולא לזלפה כפי שאנו שומעים כל פעם.
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
את המגרש הזה צריכים לפתח לאסטדיון וישמש את כל הכפרים נקודה.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה :
 ₪ 400,000למגרש זלפה.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה :
בתב"ר הראשון אושר .₪ 150,000
פעם שנייה אושר .₪ 150,000
והרגע אתה אומר ל 100 -אלף אישרנו ועכשיו עוד .100,000
ראש המועצה:
לגבי התב"רים תפנה לגזבר והוא יסביר לך.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
מדוע כל פרויקט שאנחנו מבצעים עובר את האומדן ומגיע לפי שלושה מהעלות המקורית.
התפשרנו עם התאגיד ב  ₪ 3,100,000עקב תביעה משפטית שלנו.
כביש אלבסאתין הניחו קוי מים ,ביוב ואספלט.
חצי מההוצאה תאגיד וחצי ע"ח המועצה.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר המועצה:
האם שקלתם את הנושא של  50%מעלות האספלט ע"ח המועצה ו 50% -ע"ח התאגיד.
אני מבקש שכל קבלן מבצע עבודה לסגור אתו את החשבון ולא להשאיר חשבונות פתוחים..
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
 3,100,000קיבלתם פיצוי מהתאגיד ,הפיצויים הנ"ל עבור תשתיות שרכשו אותם מהמועצה.
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
ההחזר של התאגיד היה צריך מחולק בשווה בין הכפרים כי יתכן והתאגיד יעשה עבודה מסויימת וייגמר הכסף אז
חלק מהכפרים נפגעים ולא ניתן להשלים את העבודה .
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
מה חלקה של ביאדה מההחזר הכספי של התאגיד.
ראש המועצה:
אנחנו נעבוד על קו ביוב בכביש ובזה נסיים.

החלטה מס':45/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד את חלוקת התב"רים  -מענק פיתוח רשויות ערביות.

עו"ד אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:
יש הרבה אנשים שיש להם חוסר בחיבורי החשמל ,בדאלית אלכרמל קיבל  700חיבורים וגם בעוספייה.
ראש המועצה:
אנחנו פנינו הרבה מכתבים ולא קיבלנו חשובה.

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 20:00

בכבוד
______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,

רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד
מזכיר המועצה

______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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