כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
1
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 03/2017
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שלישי בתאריך 25.04.2017
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים
מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
מר מוסטפא אבו אלשיך
מר פתחאללה אגבאריה-
מר אבראהים אבו בכר
מר בהג'את ג'בארין -
מר מחמוד ג'בארין
מר שאדי ג'בארין -
מר מוחמד אבו אלנסר

חסרים
עו"ד נביל אמארה-
ראש המועצה
סגן ראש המועצה מר מוחמד מועאד אמארה-
מר עלי אחמד אגבאריה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

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

יועץ משפטי
גזבר
מזכיר המועצה
מבקר פנים

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

עוזר ראש המועצה

מהנדס המועצה

סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  02/2017מתאריך .20.02.2017
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר  02/2017מתאריך .21.02.2017
הצגת סיכום דוח ביקורת מבקר פנים .2014
העברת תב"ר מכביש אלדהר מוסמוס לכביש מספר  2במוסמוס.
המלצה על תוכנית – 354-04-69122שינוי במערך הדרכים צפון מערב זלפה.

ראש המועצה:

מבקש להוסיף סעיף לדיון "אישור פתיחת חשבון פיתוח למפעל הפיס"

הסעיף מובא להצבעה:
החלטה מספר :11/2017

חברי המועצה מאשרים פה אחד הוספת סעיף לדיון,
"אישור פתיחת חשבון פיתוח למפעל הפיס"

ראש המועצה:

פותח את הישיבה בשעה  18:40ומקריא את סדר היום של הישיבה.

סעיף מספר  : 1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  2-2017מתאריך .20.2.2017
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מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

פונה לראש המועצה ומבקש להקליט את הישיבה באמצעות הפלפון הפרטי שלו.

ראש המועצה:

פונה ליועץ המשפטי שמאשר את ההקלטה.
ראש המועצה מביא את נושא ההקלטה להצבעת החברים.

החלטה מספר :12/2017

חברי המועצה מאשרים את ההקלטה מלבד:
 .1מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
 .2מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה.

החלטה מספר 13/2017

חברי המועצה מאשרים ברוב קולות את פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  2-2017מלבד:
מוחמד אבו אלנסר שלא נוכח בזמנו בישיבה.

סעיף מספר  : 2אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  2-2017מתאריך . 21.2.2017
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:

קיבלנו בישיבה זו החלטות:
 .1חברי המועצה בעד שביתה בימי רביעי וחמישי.
 .2הוחלט ע"י המליאה להקדיש  2שעות ראשונות להסבר בפני התלמידים נושא האלימות .הנושא לא הועבר
למנהל החינוך ולא הוקדשו  2שעות להסבר בפני התלמידים.
 .3נושא השביתה בפני תחנת המשטרה ,היה בסדר והיתה היענות.
 .4בנושא תחנת המשטרה-
ראש המועצה הציג את הנושא באופן ברור בפני חברי המועצה.
ראש המועצה נתן תקופה של  15ימים למשטרה על מנת לדווח לחברי המועצה והמועצה איפה עומד העניין בנושא
סגן ראש המועצה ,ובמידה ולא יתקבל העדכון המשטרה תתפנה מבניין המועצה?
פתחאללה -לפי הדברים מבקש לבדוק את סעיפו ההסכם עם המשטרה ,אם המועצה חייבת להקצות להם חדרים
לפעולה ובמידה וקיים הסכם מבקש להניח אותו על שולחן המועצה.

ראש המועצה:

לזמן את המשטרה לישיבת עדכון בקשר לאירוע מיום  21.2.2017נושא סגן ראש המועצה.
מבקש מהגזבר להכין את ההסכם עם המשטרה.

החלטה מספר 14/2017

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את החלטות פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס'  2-2017מתאריך 21.2.2017
מלבד:
 .1מרואן אגבאריה -שלא נכח בישיבה.
 .2אבראהים אבו בכר -שלא נכח בישיבה.
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סעיף מספר  : 3הצגת סיכום דווח ביקורת מבקר פנים .2014

דווח מבקר המדינה ,דוח מבקר חיצוני
יו"ר ועדת הביקורת מציג בפני מליאת המועצה את דוחות הביקורת שנערכו בנושא.
 .1דווח ביקורת מבקר פנים .2014
 .2דווח מבקר המדינה.
 .3דווח ביקורת חיצוני משרד הפנים.

אבראהים סודקי אבו בכר ,חבר מועצה:

מה עושים עם המלצות ועדת הביקורת?

מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:

האם להנהלת המועצה יש תשובות לנושאי הביקורת?

מבקר פנים:
א .נושא גופי תאורה:

פניתי חזיתית לראש המועצה מיכאל אילוז וביררתי מה נעשה בזרועות החשמל (תאורת רחוב) ותשובתו
שראינו שהן בלויים והשמדנו אותם.
אחד העובדים מסר לי כי הוא נתבקש ע"י ראש המועצה לספור את כמות הגופים ולהודיע לו את מספרם
ומכאן קיים החשד.

ב .מתקני משחקים:

ראש המועצה האז מיכאל אילוז טען שקבל מכתב מאיכות הסביבה על מתקנים לא בטיחותיים ,ראש
המועצה שקבל את העניין בין לתקן את התקנים ולתחזק אותם לבין פירוק המתקנים.
ראש המועצה קבל החלטה לפרק את כל המתקנים ,למרות שאין שום סיבה לפירוקן.
(הציוד נמצא בתחנת המעבר עד היום)

בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:

בהתייחס לנאמר ע"י המבקר שהיתה התראה מאיכות הסביבה על קיום סיכון במשחקים ,לאחר בירור של הועדה
לא נתקבלה שום התראה מאיכות הסביבה בנושא המשחקים.

מוסטפא אבו אלשייך ,חבר מועצה:

אם התביעה תתייחס לראש המועצה האז מיכאל אילוז אין לי בעיה ,אבל העניין יופנה לעובדים אני לא מסכים.

בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:

בעיני ראש המועצה נוא האחראי הישיר.

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

אנחנו מבקשים מהיועץ המשפטי לבדוק תוך  30יום את העניין ולהביא את מסכנותיו בפני המליאה.

החלטה מספר 15/2017

מליאת המועצה מסמיכה את היועץ המשפטי לבדוק באם יש מקום להגיש תלונה במשטרה בנושא מתקני התאורה
והמשחקים.
תשובת הבדיקה תועבר למליאת המועצה תוך  30יום .
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דווח מבקר המדינה מס'  3-2016סיכום דיון ( 21.9.2016מצורף).
לצרף את פרוטוקול ועדת הביקורת בנושא דוח מבקר המדינה.
דוח מבקר חיצוני 2014
מתאריך  15.8.2016מס' ישיבה ( 2-2016מצורף)
(מצורף לזה סיכום דוחות הביקורת)

החלטה מספר 16/2017

שלושת הדוחות הונחו ע"י שולחן המועצה התקיים דיון ממצה והמועצה מאמצת את מסכנות הועדה בשלושת
הדוחות.

סעיף מספר  4העברת תב"ר מכביש אלדהר מוסמוס לכביש מס'  2במוסמוס.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

אני מבקש לדעת מי מאחורי השינוי בהעברת התב"ר למקום אחר?
יש תב"ר מאושר מ 3.4.2016 -והובטח לנו בזמנו להתחיל את העבודה ,מה קרה?
אני העברתי מכתב ע"י עו"ד למועצה לא לגעת בכסף ובו זמנית אני מבקש צוו התחלת עבודה לתב"ר .347

ראש המועצה:

אם מליאת המועצה תאשר להעביר את התב"ר יועבר.

מוחמד סובחי מחאג'נה ,מהנדס המועצה:

כביש  19מאושר ,הזמנו מתכנן לקיר ,יש חוות דעת מקצועית ונעשה תכנון לפי חתכים באורך של  60מטר נעשה
אומדן בעלות של  1.6מש"ח.
לפני שבועיים נתבקשתי ע"י ראש המועצה אם ניתן לפצל את הגדר לשני שלבים

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

אותו מתכנן נתן הצעה  ₪ 650,000והיום הגיע ל.₪ 1.650,000 -

ראש המועצה:

האם נוכל לעבוד ב ₪ 440,000 -ללא השלמה.

מוחמד סובחי ,מהנדס המועצה:

לא המצב מסוכן ואני לא מוכן לקבל אחריות.

בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:

העניין מסוכן ,והאנשים מדברים על קטסטרופה ,אני מציע לדחות את הדיון לעוד חודש ולבדוק וללמוד את העניין,
ולאחר מכן נחליט.
המהנדס -מצרף תוכניות ואומדנים לגדר:
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החלטה מספר 17/2017

הסעיף יידחה לישיבה הבאה.
סעיף מס'  – 5המלצות על תוכנית  354-04-69122שינוי במערך הדרכים צפון מעבר זלפה.
הוגשה תוכנית מפורטת לעניין ,והיא נמצאת בועדה.
המועצה הינה יוזמת תכנית מספר . 354-04-69122

סעיף מס'  – 6אישור פתיחת חשבון פיתוח מפעל הפיס.

החלטה מספר 18/2017

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות פתיחת חשבון פיתוח מפעל הפיס ,מלבד
פתחאללה אגבאריה – הוא נמנע.

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 19:50
רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד  -מזכיר המועצה
ב כ ב ו ד ר ב,
______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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