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פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 01/2017
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך 16.01.2017
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:
מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
מר מוחמד מועאד אמארה-
מר פתחאללה אגבאריה-
מר אבראהים אבו בכר
מר בהג'את ג'בארין -
מר מחמוד ג'בארין
מר מוחמד אבו אלנסר
משתתפים:
עו"ד אבראהים קבלאן
מר עאמר אבו בכר-
מר אחמד מחאמיד
עו"ד מערוף ג'בארין

:
מר מוסטפא אבו אלשיך
ראש המועצה
סגן ראש המועצה מר שאדי ג'בארין -
מר מוחמד חלמי אגבאריה-
חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה-
חבר מועצה
חבר מועצה
קהל:
חבר מועצה
עאדל אגבאריה – מוסמוס
חבר מועצה
בהאא פארוק אגבאריה
חבר מועצה
מוחמד ג'לאל
עבדאללה אבו זינה
יועץ משפטי
דאהר אגבאריה
גזבר
עאדל אגבאריה – מושירפה
מזכיר המועצה
חביב ג'בארין
מבקר פנים
אשרף קבלאן

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

סדר היום:
 .1אישור תקציב המועצה .2017
ראש המועצה:
פותח את הישיבה בשעה .18:32
אנחנו נקיים שתי ישיבות :אחת מליאה שלא מן המניין והשנייה ישיבת מליאה מן המניין בנושא אישור
פרוטוקולים.
הזמנו את החברים והסברנו לחברים בשלוש ישיבות מקדימות מבנה התקציב.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
היו כמה סעיפים להבהרות ולא קיבלנו תשובות.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
הישיבות המקדימות נקבעו ללא תיאום עם החברים.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
הישיבות נקבעו לשעה  16:00ולאחר מכן הוזזה לשעה .18:00
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
בסעיף תברואה הצעה היתה  ₪וההוצאה היתה .₪ 550,000
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
תברואה שונות -עניתי על זה ביצוע אמרנו  ₪ 550,000לחלוקת פחי אשפה היה אמור להיות תב"ר ויועבר לתב"ר.
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מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
כספי פחי האשפה הן מהתב"ר מדוע הופיעו בסעיף ,שונות.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
כמה קיבלנו?
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
 ₪ 970,000זה מה שקיבלנו.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
קיבלנו עד היום .₪ 430,000
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
סעיף בטיחות בדרכים ההצעה  ₪ 50,000ההוצאה  ,₪ 233,000יש גרעון עצום.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
בתקציב מהרשות לבטיחות בדרכים או ממשרד התחבורה קיבלנו כסף מעבר למה שהקצבנו.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
מה יש לנו בבטיחות מעבר למדריכות.
תשובה :סימון כבישים וכו'...
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
סימון הכבישים נעשה על ידינו.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
חינוך -תוקצב  100,000הוציאנו  ,₪ 441,000השנה אנחנו מציעים .₪ 50,000
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
משרד החינוך מתקצב פעולות שלא תכננו אותם ,זה לא מההכנסה שלנו ,זה תקצוב ספציפי.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
בהצעת התקציב רשמנו סכום מסוים ובמשך השנה מקבלים תוספות  ,מדוע העניין לא מובא לידיעת חברי המועצה.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
במשך השנה כל משרד ממשלתי נותן תמיכה מיוחדת מפרסם קול קורא והמועצה מגישה בקשה לקבל הכספים
למימון תוכניות.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
הדברים הבאים לא הובאו להחלטות המועצה.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
קול קורא זה לא תב"ר.
השנה משרד הפנים נתן  200מליון .₪
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
צריך לזמן ישיבה נוספת ע"מ להבהיר את הנקודות.
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עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
התקציב שלנו  2016היה  68מש"ח וקיבלנו תוך השנה  72מליון .₪
עו"ד מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
הגדלת התקציב היה אמור להביא אותו לאישור המליאה.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
משרד הפנים נתן תוספת של  200מש"ח לתקציב השוטף למועצה שלנו קיבלנו  2.8מש"ח.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
שלמת את המענק לסגירת חובות.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
למה הדבר לא הובא לאישור המליאה.
עו"ד מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
היית )לעאמר( חייב להביא תיקון תקציב על ההגדלה.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
אני אדפיס לך את ספר ההוצאות בכל הוצאה ,למוחמד אמארה.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
הובטח לנו למסור רשימת ספקים ,ועד היום לא קיבלנו כלום.
לדוגמא סעיף לבורנטים ,הסכום סאלם תיכון לבורנטית ,התקציב  140,000וההוצאה  ₪ 413,000לאן חלק הכסף
כאשר  ₪ 160,000שכר עובדים.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
שאלה למבקר :תפקידו של המבקר לעקוב על פעילות תקינה כאשר כאן מופיע חריגות בתקציב מעבר למאושר ,למה
המבקר לא מעיר להנהלת המועצה?
עו"ד מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
מאגר המידע שאני חשוף לו לא משקף בפועל את המציאות.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
בקשר ללבורנטים:
תקצבנו  141אש"ח ובמושירפה  255אש"ח ,שניהם  400,000הביצוע לשני בתיה"ס.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
אין לבורנטים במושירפה ,המעבדות לא עובדות .קיים  3לבורנטים בשני התיכוניים ושלוש החטיבות .אמצעי חימום
לקשישים מה זה? הקצבנו  .₪ 51,940ביצוע  ₪ 77,000עד  9116לסוף השנה .₪ 236,000
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
למבקר ,אני מתפלא מה אתה עובד במועצה?
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עו"ד מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
הדברים הנכונים.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
יש ערבוב בסעיפים ,ארוחות לקשישים ,כאן יש שיבוש ברישומים ,הכוונה למועדוני קשישים .
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
נושא המלגות בקשנו במקום  ₪ 250,000לתקצב ל.₪ 300,000 -
אבראהים סודקי אבו בכר ,חבר מועצה:
לקצץ מטיאוט רחובות ולהעביר לסטודנטים.
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
כמה תקציב הספורט?
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
 400,000החלוקה . 100,000 , 100,000 ,200,000
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
בתי קברות.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
ממתינים להקצאות ,ממוצע של  60-70אלף .₪
עו"ד מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
תקציבי רווחה ,תסביר תקציב פעולות.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
התקציב חייב לאישור ועדת הכספים וההנהלה.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
שאלה למבקר הפנים:
הבנתי מדבריך שאתה במאגר המידע שלך אינו מעודכן ,ואתה מגיש לנו דוח שנתי עפ"י הממצאים שיש לך.
האם הדוח שלך משקף את המציאות או שטחי?
עו"ד מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
אני לא יכול להקיף את כל הנושאים ,אני מנסה ומשתדל למצות את העניין עד הסוף.
אין לי נתונים ,יש לי נתונים חסרים וזה משפיע על הסרת המסכנות שלי ואז אני משאיר את זה עד שיהיה לי ואם לא
אקבל אני אציין את זה.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
המועצה חייבת להעמיד בפניך את כל הנתונים.
עו"ד מערוף ג'בארין מבקר פנים:
המועצה חייבת לספק לי כל מידע דרוש.
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פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
בנושא מתנות העובדים.
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
יש עובדים שמקבלים  400ועובדים .₪ 800
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
בואו נחסוך את המתנות ונעביר אותם לסעיף אחר.
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
להפך ,צריך להגדיל את המתנה לעובדים ,לא לשכוח שהם משלמים  ₪ 70לחודש.
אני רוצה לשאול בנושא החינוך 32 ,מש"ח תקציב ואנחנו משקיעים יותר.
מה התוכניות של המועצה לנושא החינוך מהשקעה ולשאת לתיכוניים או החטיבות אני מדבר על שעות להרמת
ההישגים של תלמידים.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
מה הצפי שלנו לשנת .2017
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
מה אנחנו נשקיע בחינוך ע"מ להרים את רמת ההישגים לתלמידינו.
אנחנו במצב מבייש בהישגים.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
נפגשנו עם מנהל החינוך ושאלנו על תוכנית של החינוך לשנת .2017
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:
איפה היועץ החינוכי?
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
אין תוכנית לחינוך.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
תדונו בזה בועדת החינוך ,קיימת תוכנית לחינוך.
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
מוקד עירוני ,אנחנו משלמים  ₪ 25,000הסכומים הקטנים בסוף הן הכסף הגדול שניתן לבנות  3גנים..
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
יש לתקן את תקציב הספורט  100,000לא יספיקו לקבוצה מאחר והם משכירים מגרשים.
 300,000זלפה  150,000 ,מושירפה 150,000 ,מוסמוס.
ראש המועצה:
יהיה תיקון לתקציב.
מלגות סטודנטים מ ₪ 250,000 -ל.₪ 300,000 -
בנושא הספורט הסכומים ישארו כפי שהם.
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מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
מבקש לדחות לשבוע.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
עד מתי ניתן לאשר את התקציב מפנה ליועץ המשפטי.
עו"ד אבראהים קבלאן ,יועץ משפטי:
התקציב היה צריך להיות מאושר.
ראש המועצה מביא את התקציב לאישור חברי המליאה:

הצבעה :אישור תקציב המועצה .2017
החלטה :01/2017

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את אישור תקציב המועצה לשנת  2017בסכום כולל של ₪ 72,526,243

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 19:30

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

ר ב,
______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה

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

