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פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 02/2017

אירוע חריג

מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שלישי בתאריך 21.02.2017
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
:
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
מר סעיד והבי  -מש"ק
חבר מועצה
מר ג'מאל זוהיר
חבר מועצה

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 אחמד מחאמיד

יועץ משפטי
מזכיר המועצה

מר חביב ג'בארין

פקיד כ"א

מר ראשד ג'בארין
מר מוחמד אבו מנסור
מוחמד גאנם ג'בארין
מר עבדאלוהאב ג'בארין
מר עבדאללה אבו זינה

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

ועד עובדים
ועד עובדים
ועד עובדים
ועד עובדים

ראש המועצה :
ראש המועצה פותח את הישיבה בשעה 20:00
ישיבה דחופה לא מן המניין בעקבות הירי על רכבו של סגן ראש המועצה מר מרואן אגבאריה.
בחזרתו של הסגן רכב עוקף ירה על רכבו בנשק .
אני רוצה לשמוע את חוות דעת החברים .
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה :
העניין הזה חוזר על עצמו יותר מפעם .
כל חבר מועצה או פקיד הוא מטרה לאלימות  ,ולאיום אנחנו צריכים לקבל החלטות שמחייבת את הכל.
ופונה למשטרה להעמיק ולהביא את האנשים המעורבים אנחנו מפנה את האחריות למשטרה ע"מ לשמור על
ביטחונם של העובדים .
אני מבקש להודיע על שביתה ליותר מיום אחד אפילו להעביר את בנין המועצה מסאלם מאחר וזה סיבה לאיום על
ביטחונם של העובדים .
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני מוקיע את המקרה צריכים לברר האם העניין קשור למועצה או נושא פרטי חשוב לדעת .
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה :
אני מוקיע ומצטרף לחברים  ,צריכים להשבית את המועצה ליום או יומיים ופונה למשטרה שהמשטרה לא תרפה על
גילוי האנשים מאחורי זה .
זה לא פעם ראשונה של ירי על עובדי מועצה  ,אנו מאחלים בריאות שלמה לסגן .
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
מובן מאיליו שהמועצה תושבת  ,כל הזמן מאשימים את המשטרה למה לא מפנים את האשמה לעצמנו .
העניין חוזר על עצמו מאחר ואין שיתוף פעולה בנינו לבין המשטרה .
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שאדי ג'בארין ,חבר מועצה :
מאחלים לאבו דאהר החלמה ,אנו מתפללים שזה היה במצב זה ולא מצב יותר גרוע על כוחות הביטחון לתת ביטחון
לעובדים ,אני עד למקרים שתושבים מאיימים על פקידים צריך לצאת לשביתה כללית .
מוסטאפא אגבאריה :
ללא קשר עם היום מרואן הוא הסגן אני אומר אפילו השביתה צריכה להיות מתארכת
ובבתי הספר התיכוניים בשעתיים הראשונות ולערב את מנהלי בתיה"ס שתינתן הרצאות על האלימות.
המשטרה נמצאת בבניין המועצה וכשיש אירוח אנחנו סולחים ברגע של התערבות תושבים אחרים .
אם המשטרה היתה עניינית יותר מהאנשים שנפגעו קודם לא היינו מגיעים למצב כזה .
ישבנו קודם ודנו בנושא אך לא ראינו שהאם התושבים שתפו פעולה עם המשטרה .
על המשטרה לעשות את המקסימום
שביתה עד ליום חמישי .
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה :
אנו מוקיעים את המקרים  ,זו לא פעם ראשונה שקורה דבר כזה  ,וללא תוצאות .
אני פונה לראש המועצה לקיים הפגנה כללית בפני משטרת אום אל פחם .
שני שיעורים ראשונים  ,המורים יסבירו על האלימות  ,רביעי  ,חמישי שביתה .
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
מוקיע את המקרה והמקרים הקודמים .
נושא האלימות הולך ומקבל תוצאה גבוהה  ,העניין לא כל יכול להיות לסיבות פוליטיות או אישיות וכו' ..
יש בעיה בחברה שלנו להתדיין בנושאים  ,החברה חייבת יש בעיה בחברה חייבת לקבלת עצמה גם המשטרה .
אני מציע להשתמש בשיעורי החינוך  ,לצורך הסבר על נושא להשתמש בשעורי החינוך  ,לצורך הסבר על נושא
האלימות מערכת החינוך תעמיק את ההסברה .
יש הרבה צרכים לפתור בעיות ללא וכו' ...
יש הרבה צרכים לפתור בעליות ללא וכו' ..
אני מתנגד לשביתה בביה"ס וישקיעו הסברה יותר יש לנו פסיכולוגים צריכים לקבל אחריות יתר ולהשתמש בכל
הצוותים המקצועיים .
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה :
מבקשים מהמשטרה להעמיק את החקירות ולעשות כל אשר יכולה לגלות את התעלומה .
צריך לפנות לשר לביטחון פנים ...
תבדקו את הרשתות החברתיות הכל מדובר על רצח ופגיעות ופציעות .
השלטון המרכזי והמשטרה אינה ממלאת את תפקודה כראוי .
הם משקיעים מאמץ אך זה לא מספיק .
אנחנו רוצים למנוע את הבא ולא רק לטפל במה שקורה  ,אני מעוניין בחברה שתשמור על עצמה ולא נוכחות כוחות
משטרה בכפר זה או אחר .
אנחנו חייבים לחנך גיל שיוכל לחיות .
אני מציע בנושא המשטרה כנגד האלימות צריך להיות אלימות נגדית .
אנחנו שואלים שהסגן עבר ניסיון רצח מה המועצה יכולה לעזור לאיש ע"מ לחזור לעבודתו .
צריך לפנות לקבלת אישור שמירה אישית .
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סעיד והבי ,מש"ק :
הוא מאוים בדרגה  5ויש לו שומרים.
אני לא בא להגן על המשטרה .
המשטרה סורגה את האירוע ברמה גבוהה .
אני רוצה להגיד שאני כשוטר מפחד לשבת עם גורמים שליליים ואם אני אפנה לאותו איש .
אני נמצא בדלת תרבות יש דברים שאני לא מכיר שיתוף פעולה עם המשטרה מתבקשת  ,אנחנו עובדים מסביב לשעה
 ,כל עובד צריך להעריך את עצמנו ולא את האחרים  ,היו הרבה מקרים שהמאוימים לא שיתף פעולה עם המשטרה
הרבה דברים קורים במועצה ואני לא מרוצה ממנה  ,אני מודע לאיומים הקיימים  ,אני מסתובב בכל מערכת החינוך
וכל התופעות השליליות הן לבני טובים  ,יש לנו בעיות בחברה המשכילה .
הטלפון הראשון שנתקבל אצלי מיד היו סל ניצות נפרסו מתאמים בכל המחוז קצין החקירות וקצינתו היו באיזור
האירוע שיתוף הפעולה חשוב באום אל פחם היה מקרה ובתוך חודשיים היו תוצאות .
אני כבר שנה כאן לא קיבלתי שום תלונה מהעובדים למרות שקיים .
המשטרה חייבת להיות בכל האירועים  ,מי שהוא מכאן לא יודיע שיש אנשים שיש להם קרובים עם נשק .
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה :
המשטרה חייבת להכות ביד מברזל .
אנחנו רואים שמי שנתפס בנשק אקדח לדוגמא לאחר יומיים שלוש יוצא עם עוזי.
בהאא אגבאריה ,רו"ח:
אנחנו בקשנו דרגת איום מס'  6המחוז אשר דרגה . 5
כל אדם צריך לשאול את עצמו מה הוא הגוש לבניית חברה טובה .
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה :
אני רוצה לראות את המשטרה מטפלת בנושא הנשק הלא חוקי.
סעיד והבי ,מש"ק :
ישלנו תופעה בחברה בהגזמה בכל דבר מישהוא שמע ירי למחורת מדברים על אירוע מאוד גבוהה .
דוחות תנועה  ,ניתן דו"ח ונעשה מזה סיפור גדול .
אני מפנה למועצה ולמנהלים ולמנהיגים .
בנושא המקרה עצמו  ,מפקד התחנה  ,הצוותים עסוקים .
מוחמד ג'לאל :
עם כל מה שאתה מספר אני מסתכל על מבחן התוצאה ,כל התוצאות .
המשטרה לא מעוניינת לגלות את האמת .
כמה שנים אתם כאן במועצה מה עשיתם?
סעיד והבי ,מש"ק:
אני בא לעבוד  ,יש אנשים שמעריכים את עבודתי ויש אחרים שלא רוצים לראות אותי .
מוחמד ג'לאל :
אנחנו לא מדברים על איש על המנהג.
סעיד והבי ,מש"ק :
באמצעים שיש גם אצלי אני אעשה ואני מקווה אני מאחל לאבו דאהר בריאות שלמה .
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ראש המועצה :
 .1חברי המועצה בעד שביתה ימי רביעי וחמישי .
 .2בנושא מערכת החינוך שעות חינוך באלימות שעתיים ראשונות .
 .3בנושא המשטרה  ,מה שעלינו אנחנו נעשה עכשיו התור הוא שלכם .
ב 2014 -היה שבירת מצבות בקיבוץ ועצרו תושבים מזלפה לאחר מספר ימים התברר שמי ששבר את המצבות הוא
תושב גבעת עוז .
בקיבוץ לקח להם  5ימים אנו נותנים לכם סל ימים אם לא יהיה תוצאה  ,אנחנו נזמן ישיבה לחברי המועצה לדון
בנושא המשך .
איך כזה שאירוע במגזר היהודי קורה ולא מגלים את האשמים אצלנו לצערנו אין תוצאות .
מוחמד ג'בארין )אבו מנסור( ,ועד עובדים :
כל מי שמקבל איום מעובדי המועצה תועבר למשטרה ולא לשתוק .
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה :
לכן שאלתי אם העניין של הסגן קשור למועצה או באופן אישי .
היה מקרה גם עם המזכיר פעמיים ואנחנו לא טרחנו לקיים ישיבת מועצה .
בהג'ת ג'בארין ,חבר מועצה :
אנחנו אישרנו נושא עיר ללא אלימות איפה זה הגיע? והאם זה יעזור לביטחון התושבים .
עלי טאהא ,קב"ט המועצה:
אני התקשרתי לכל הגורמים  ,אין צורך לשתוק  ,יש צורך להקפיד יותר נגד האלימות .
 .1רוב החברים מבקשים שביתה ימי רביעי וחמישי .
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה :
מח' הרווחה יש לה תקציב גדול והרבה עובדים,אני מציע שיכנסו יותר לנושא ההסברה בבתי ספר .
מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה :
אני מבקש שביתה ליומיים במועצה .
בתיה"ס  2שעות ראשונה הסבר על האלימות ולשחרר את התלמידים הביתה .
אם העובדים במועצה שובתים זה לא צריך לכלול את השביתה ועובדי המועצה .
סיכום ראש המועצה :
 .1מחר יום רביעי שביתה לכל עובדי בניין המועצה .
 .2יום חמישי שביתה  /הפגנה בהשתתפות כל העובדים וחברי המועצה מול תחנת המשטרה באום אל פחם שעה
. 13:00
 .3להודיע למנהל מח' החינוך ששני שיעורים ראשונים הסברה נגד אלימות .
 .4מכתב לשר הביטחון הפנים  ,על פנייה המועצה להעמיק את החקירות ולבוא בתוצאות .
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הצבעה  :שביתת המועצה ליומיים רביעי וחמישי ,וביום חמישי הפגנה בהשתתפות כל עובדי המועצה עקב המקרה
של הירי על סגן ראש המועצה.

החלטה : 02/2017

חברי המועצה מאשרים בפה אחד את השביתה ליום רביעי וחמישי ,בנוסף להפגנה מול המשטרה בהשתתפות כל
עובדי המועצה.

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 20:47

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

ר ב,
______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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