כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
1
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 04/2017
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך 10.07.2017
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים
מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
מר מוסטפא אבו אלשיך
מר פתחאללה אגבאריה-
עו"ד נביל אמארה-
מר בהג'את ג'בארין -
מר מחמוד ג'בארין
מר שאדי ג'בארין -
מר מוחמד אבו אלנסר

חסרים
מר מוחמד מועאד אמארה-
ראש המועצה
סגן ראש המועצה מר מוחמד סאלח פארס אגבאריה
מר אבראהים אבו בכר
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 בהאא אגבאריה

יועץ משפטי
גזבר
מזכיר המועצה
מבקר פנים

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

עוזר ראש המועצה

רו"ח

סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  03/2017מתאריך .25.04.2017
זכות חתימה בחשבון הורים ליו"ר ועד הורים בי"ס יסודי מוסמוס מר מוחמד חלמי אגבאריה.
אימוץ החלטת משרד פנים להנחת הארנונה -מתן הנחה על חובות בתנאים מסוימים.
העברת תב"ר מכביש אלדהר מוסמוס לכביש מספר  2במוסמוס.
דיון בהמלצת הועדה לתיקון ליקויים.
עדכון כניסת חשב מלווה – זכות חתימה בחשבונות בכל הבנקים של המועצה.
שונות-
 -עדכון אשכולות .

ראש המועצה פותח את הישיבה בשעה  18:37ומקריא את סדר יומה.
ראש המועצה:
עדכון כניסתו של החשב המלווה ואישור חתימתו על כל חשבונות המועצה בבנקים השונים של המועצה.
ראש המועצה מביא את הוספת הסעיף לאישור:

2
סאלם
מושירפה
מוסמוס
זלפה
ביאדה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
שם חבר מועצה
מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מוסטפא אבו אלשיך – חבר מועצה
שאדי ג'בארין – חבר מועצה

בעד
V
V
V
V

נביל אמארה – חבר מועצה
מחמוד ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
פתחאללה אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה

V
V
V
V
V
9

נגד

נמנע

החלטה 19/2017

חברי המועצה מאשרים פה אחד הוספת סעיף מתן זכות חתימה לחשב המלווה.

סעיף מספר 1
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  03/2017מתאריך .25.04.2017
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
בישיבה הזו נתקבלו שתי החלטות וטרם בוצעו:
 .1נושא תאורת הרחוב ,גופי תאורה.
 .2הסכם עם המשטרה בנושא המשק אם קיים.
אני מבקש לבצע את ההחלטות ולאחר מכן ניתן להמשיך,לא ניתן לחזור על אותם דברים כל הזמן.
מחמוד ג'בארין ,חבר מועצה:
פתחאללה צודק ,מה נעשה בשני הסעיפים?
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
ליועץ המשפטי ,אנחנו צריכים לדעת לאן נעלמו  700הגופים?
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
אם יש לך חשדות תגיש תלונה למשטרה.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני מבקש מהנהלת המועצה להגיש תלונה במשטרה.
מרואן אגבאריה ,חבר מועצה:
אתה ראית שנעלמו  700גופים?
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
הנתון נמצא בדוח המבקר שנת  ,2014וועדת הביקורת דנה בנושא.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה :אנו מאמצים את החלטות המבקר ולפתוח בחקירה במשטרה ופונה למבקר אם
קיים ראיות לכאורה!!

3
סאלם
מושירפה
מוסמוס
זלפה
ביאדה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
טלפונים לשכת ראש המועצה:
כתובת למכתבים :ת"ד  2255עפולה מיקוד 18122
lischa@maaleiron.muni.il

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
עו"ד מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
יש ממצאי ביקורת ואפשר לעיין בממצאים.
ניתן לקרוא אותם ולנהוג בהתאם להמלצות....
הדווח עפ"י מה שאני זוכר נכתב מנתונים שקבלתי מכל המעורבים כולל יו"ר הועדה הממונה שטען שהשמיד אותם.
למרות שאחד העובדים נתבקש ע"י ראש המועצה לספור מס' הגופים ועובד אחר ציין כי הגיעו משאיות והעמיסו את
הגופים!!!
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
אם ידעת מדוע לא הערת בזמנו?
עו"ד מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
הביצוע בפועל היה כנראה בשנת  2013הנושא עלה בשנת  2014ונבדק שנה לאחר הביצוע.
אני לא מכהן כשוטר ,אין לי כלי חקירה שיש לגוף חוקר אלא מה שעיני רואות ומה שאני שומע .וחשתי שקיים חשש
(השמדה חייבת להביא לאישור וועדת השמדות).
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
פונה ליועץ המשפטי .אתה היית אמור לבדוק אם קיים חשש או לא.
עו"ד אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:
אני אעביר דווח למשטרה כתלונה בכתב.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
ראש המועצה דאז החליט בעצמו להשמיד.

החלטה 20/2017

חברי המועצה מסמיכים את היועץ המשפטי להגיש תלונה בכתב למשטרה!!!

פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
מה קורה עם החוזה של המשטרה? סוכם במליאה האחרונה שהגזבר יציג בפנינו את החוזה!!
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
לא קיים ביניו לבין המשטרה חוזה חתום .בזמנו שכרנו ע"ח המועצה מבנה ששמש את המשק במיוחד.
שם חבר מועצה
מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מוסטפא אבו אלשיך – חבר מועצה
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
נביל אמארה – חבר מועצה
מחמוד ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
פתחאללה אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה

בעד
V
V
V
V
V
V
V
V
V
9

נגד

נמנע

החלטה 21/2017

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת המליאה מספר  3-2017מתאריך .25.4.2017

4
סעיף מספר 2

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

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
זכות חתימה בחשבון הורים ליו"ר ועד הורים בי"ס יסודי מוסמוס מר מוחמד חלמי אגבאריה.
מוחמד אבו אלנסר אגבאריה ,חבר מועצה:
שנת הלימודים תמה ובתחילת השנה יבחר ועד הורים חדש ואז נאשר את הוספת חתימה למי שיבחר.
איך ניתן לאשר היום ,שנת הלימודים הסתיימה ובתחילת השנה יבחר ועד הורים חדש.
מוסטפא אבו אלשיך  ,חבר מועצה:
יש התחייבויות לביה"ס והם חייבים לשלם ולסגור חשבונות.
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
מוחמד חלמי ממשיך כיו"ר ועד ההורים ביסודי מוסמוס וב 01.09.2017 -יבחר ועד הורים חדש.
הצבעה סעיף מספר :2
ראש המועצה יעמיד את הסעיף מספר  2להצבעה  -זכות חתימה בחשבון הורים ליו"ר ועד הורים בי"ס יסודי
מוסמוס מר מוחמד חלמי אגבאריה.
שם חבר מועצה
מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מוסטפא אבו אלשיך – חבר מועצה
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
נביל אמארה – חבר מועצה
מחמוד ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
פתחאללה אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה

בעד
V
V
V
V

נגד

נמנע

V
V
V
V
4

V
1

4

החלטה 22/2017

עקב ויכוח שהתקיים בין חברי הועדה אם הסעיף עובר או לא היועץ המשפטי התבקש להעביר למזכיר חוות דעת
כתובה בנושא.
מצורף לזה חוות דעת היועץ המשפטי בנושא.
סעיף מספר 3
אימוץ החלטת משרד פנים להנחת הארנונה -מתן הנחה על חובות בתנאים מסוימים.
ראש המועצה מציג בפני חברי הועדה את תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) תיקון מס'  3תשע"ז.

5
שם חבר מועצה

בעד נגד

נמנע

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

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מוסטפא אבו אלשיך – חבר מועצה
שאדי ג'בארין – חבר מועצה

V
V
V
V

נביל אמארה – חבר מועצה
מחמוד ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
פתחאללה אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה

V
V
V
V
V
9

החלטה 23/2017

חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקנות וההסדרים במשק המדינה כפי שהופיעו בקובץ התקנות מיום
 23.4.2017מצורף קובץ התקנות.
סעיף מספר 4
העברת תב"ר מכביש אלדהר מוסמוס לכביש מספר  2במוסמוס.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
הסעיף הזה חוזר על עצמו  10פעמים.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
 3פעמים.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
אני מבקש שתסבירו לי אתה מרואן וראש המועצה ,אנחנו אישרנו תב"ר לכביש אלדהראא ע"ס  ₪ 440,000זה
האומדן הקודם והאומדן החדש  ₪ 1,600,000הגדר בן  100מטר אורך וגובה של  14מטר.
ראש המועצה:
 100מטר ,אמרנו  50מטר ועוד  50מטר מעקה בטיחות .
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
ההצעה  100מטר אורך וגובה  14מטר ,וההערכה עד  ₪ 700,000ניתן לסגור את הענין ,תסבירו לנו מה אתם צריכים
לעשות בכביש ?2
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
אנחנו קיימנו סיור יחד איתך.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
תעשה עבודה ב ₪ 440,000 -בכביש אלדהרה!!
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
אני מציע הצעה לאחר שיחות עם התושבים ,לעשות את הגדר בגובה של  1מטר תקני (כל הגדר) ונוסיף עליו מעקה
בטיחותי תקני ,בנוסף לחלק שנפל על הרכב ואז נסכים ,ובתנאי תוכנית עבודה ומכרז כמתבקש.

6
ראש 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

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
צריך לבדוק עם המהנדס אם קיימת אפשרות שיבנה את הגדר.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ועו"ד נביל אמארה ,חברי מועצה:
הצעתו של פתחאללה מקובלת.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
מבקשים התחייבות ולו"ז לביצוע.
הצעה שוב:
כל הגדר בגובה אחד מטר בטון לאורך כל הדרך ומעליו מעקה בטיחותי ותקני.
ביתר הכסף יופנו לכבישים כלליים במוסמוס.
שם חבר מועצה
מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מוסטפא אבו אלשיך – חבר מועצה
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
נביל אמארה – חבר מועצה
מחמוד ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
פתחאללה אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה

בעד
V
V
V
V
V
V
V
V
V
9

נגד

נמנע

החלטה 24/2017

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעתו של פתחאללה בנושא העברת תב"ר כביש אלדהר ממוסמוס .

עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
מה קורה עם כביש ואדי סויסה? הוקצו  ₪ 100,000תקציב.
ראש המועצה:
היה תקציב מאושר ונעשה בכביש מצעים ,ביתר הכסף נעשו עבודות בזלפה.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אנחנו חייבים לפתוח את הכביש הזה .ומה עם המשך כביש מגרש הכדורגל ?
ראש המועצה:
צריך להתחשבן עם התאגיד ולאחר מכן נמשיך.
סעיף מספר 5
דיון בהמלצת הועדה לתיקון ליקויים.
ראש המועצה דוחה את הסעיף לדיוו הבא.

7
סעיף מספר 6
עדכון כניסת חשב מלווה – זכות חתימה בחשבונות של המועצה בכל הבנקים.

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

כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
ראש המועצה:
מונה חשב מלווה למועצה מטעם משרד הפנים ואנו חייבים להצביע על מנת לאשר אותו כחותם על חשבונות הבנקים
וההתחייבויות הכספיות של המועצה .החשב רו"ח איציק אלחדד התחיל את עבודתו ביום חמישי .08.07.2017
שם חבר מועצה
מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מוסטפא אבו אלשיך – חבר מועצה
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
נביל אמארה – חבר מועצה
מחמוד ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
פתחאללה אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
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החלטה 25/2017

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הנוכחים אישור זכות חתימה למר איציק אלחדד בכל חשבונות הבנקים של
המועצה המקומית מעלה עירון בנוסף לחשבונות המצריכות אישור החשב.

פרטי החשב:
שם  :איציק אלחדד
ת.ז028938611 .
שלושת החתימות של ראש המועצה ,גזבר המועצה והחשב המלווה  +חותמת הרשות תחייב את המועצה.
סעיף מספר 7
עדכון אשכולות – החומר הועבר לחברי המועצה ונשמח לקבל הערות לישיבה הבאה .

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 19:48
רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד  -מזכיר המועצה
בכבוד
______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,
______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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