כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
1
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 06/2017
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך 28.08.2017
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:

מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
מר בהג'את ג'בארין -
מר פתחאללה אגבאריה-
מר מוחמד סאלח אגבאריה-
עו"ד נביל אמארה-

ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

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

יועץ משפטי
גזבר
מבקר פנים
מזכיר המועצה
עוזר ראש המועצה

:

חבר מועצה
מר אבראהים סודקי -
חבר מועצה
מר מחמוד מוסטפא ג'בארין -
חבר מועצה
מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה
חבר מועצה
מר שאדי ג'בארין -
מר מוסטפא אגבאריה (אבו אלשיך) חבר מועצה
חבר מועצה
מר עומר סביחאת-

סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  05/2017מתאריך .31.07.2017
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר  04/2017מתאריך .09.08.2017
המלצה על תוכנית  354-03-6095שינוי במערך הדרכים צפון מערב לזלפה ,אישור המועצה על שינוי מספר
התוכנית למספר  354-64-69122מתאריך .25.04.2017
אישור יזום תוכניות מחוז חיפה :
 המועצה הינה יוזמת של תוכנית מס'  354-0300988מתחם  ,07שכונת הורדים. המועצה הינה יוזמת תכנית מס'  ,354-0477521שכונת אלבסאתין ,מוסמוס.שונות.
 הבקשה של אבראהים סודקי אבו בכר – נושא הכביש בסאלם תב"ר מספר .531 -דיון בנושא מנהל מח' תברואה.

ראש המועצה פותח את הישיבה בשעה  18:21ומקריא את סדר יומה.
ראש המועצה:
משביע את חבר המועצה החדש עומר סביחאת.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
אני מתחייב.

סעיף מספר : 1

הצבעה:
אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  05/2017מתאריך . 31.07.2017
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה

שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
פתחאללה אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
מוסטפא אבו אלשיך – חבר מועצה
עומר סביחאת
נביל אמארה – חבר מועצה

V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V
V
V

V
V

החלטה 29/2017

יועץ משפטי יחווה את דעתו בתוצאות ההצבעה!!ויצרף מכתב.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
פונה ליועץ המשפטי בנושאים ספציפיים ואי מתן תשובות ,על נושאים שהוטלו עליו ובמיוחד זכות חתימה בועד
ההורים במוסמוס ,מבקש חוות דעת היועץ המשפטי בכתב.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אישור פרוטוקול זה על מה שהיה בישיבה הקודמת.

סעיף מספר : 2

הצבעה:
אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר  04/2017מתאריך . 09.08.2017
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
פתחאללה אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
מוסטפא אבו אלשיך – חבר מועצה
עומר סביחאת
נביל אמארה – חבר מועצה

V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V

V
V
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
נוכחתי בישיבה הקודמת מה שנכתב בפרוטוקול לא משקף את המציאות.
מוחמד אבו אלנסר אגבאריה ,חבר מועצה:
יש זיוף מלא בפרוטוקול מהישיבה הקודמת ,ראש המועצה בקש הצבעה מי בעד ומי נגד ,בעד היו  5חברים ו7 -
אנשים נגד איחוד וחלוקה.
ראש המועצה פנה למחמוד לבקש ממנו להצביע ,ואני אמרתי לראש המועצה מה אתה שואל?
הפרוטוקול בעיני מזוייף אין אימונה לא במועצה ולא בהנהלה ,אתם בוחרים מה שאתם רוצים ,או שאנחנו מקבלים
החלטות כראוי או לא.
אני מציע להביא את הפרוטוקול למבקר הפנים להביע את דעתו בנושא.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
אני מבקש דחיית ההצבעה של הפרוטוקול מהנימוק לקיים דיון חוזר ובירור הענין לאחר מכן ניתן להצביע לאישור
מתייחס לפרוטוקול .04/2017
ראש המועצה:
תשובה למוחמד אבו אלנסר ,הבאתי להצבעה מתחם  07הצביעו  5בעד ו 7-חברים לא הצביעו ,לא שאלתי מי נגד ומי
נמנע וסגרתי את הישיבה ולא הושלמה ההצבעה.
עו"ד מערוף ג'בארין ,נבקר פנים:
ההצבעה לא הושלמה ונתקעה באמצע.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
נניח שההצבעה לא הושלמה אתה מתכוון לא להביא את העניין להצבעה? .
התכוונת להביא את הפרוטוקול המודפס מול הידני עם המזכיר ,עבדתי הרבה שנים ואין הוא יכול לשלוט בפרוטוקול
כאשר מס' אנשים מדברים ביחד.
אחמד מחאמיד ,מזכיר המועצה:
לראש המועצה ,אני מבקש לקבוע זמן דיבור לכל חבר מועצה על מנת לשמור על הסדר.
מוחמד אבון אלנסר ,חבר מועצה:
שיחתים את חברי המועצה ה 7 -שהתנגדו.
אני בודק שרוב מה שדברתי אינו מופיע בפרוטוקול ,אני ביקשתי מזמן שהישיבות יהיו מוקלטות.
מרואן אגבאריה ,חבר מועצה:
הצביעו בעד  5חברים ברור.
היועץ המשפטי שאל מי בעד והצביעו בעד ולא המשיך לשאול מי נגד ומי נמנע.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
מי ששאל ראש המועצה.
מדוע מהנדס המועצה וראגב זועבי יצאו?
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
אני הצבעתי נגד והמהנדס התחנן בפני להצביע.
ראש המועצה:
הצבענו בעד ולא המשכנו את הדיון.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
אתה פיזרת את הישיבה עקב השאלה על צווי ההריסות בסאלם.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
נוכחתי בישיבה והצבעתי ולאחר מכן התקשר אליי זאהי ג'בארין מרוגז ואומר ששאדי אמר לי שאתה .
אחמד מחאמיד ,מזכיר המועצה:
עו"ד נביל אמארה ביקש להביא את  10המתחמים ולא מתחם .07
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
מה שאמר המזכיר נכון זו ההצעה שהיתה .
עו"ד אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:
זכות הדיבור רק לחברי המועצה.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
לדחות את ההצבעה ויהיה דיון חוזר לא מצביעים על אישור פרוטוקול ,הפרוטוקול יובא לדיון מחדש וכל אחד יקבל
את זכות הדיבור ,יביע את עמדתו על מנת להסדיר מה שנשמט בפרוטוקול ולאחר מכן נשלים את ההצבעה על
המתחמים.
מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
הצענו לזמן את בעלי האדמות עם המהנדס והמתכנן להסביר על כל מתחם ומתחם.
פתחאללה אגבאריה ,חבר מועצה:
סעיף  4קשור למתחם  07ומתחם זה כולל  10מתחמים דוחים אותו ,חברי המועצה ...........
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
במתחם מסוים שטח של  250דונם ובנוי בו  300בניינים ,האם להביא את כולם??!!
הצבעה:
על הצעת עומר סביחאת
עקב חילוקי דעות ונשמטו דברים כן היתה הצבעה לא היתה ופיצוץ הישיבה ,אני מציע להביא לדיון חוזר על 10
המתחמים וחברי המועצה ימליצו את המשך המהלכים עם התושבים ומחלקת ההנדסה כל אחד יעשה עבודת בית
ויציג את זה במליאת המועצה או בכתב.
לאחר הדיון תתקיים הצבעה.
מוחמד סאלח אגבריה ,חבר מועצה:
מבקש שכל מתחם ירשם במספרו.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
מה הבעייה שהמועצה תזמין את התושבים?
ראש המועצה:
המהנדס נפגש עם כל התושבים הקשורים .
מחוז חיפה הקציב חלק לבית קברות בשנת  2011והמועצה הוציאה את זה.
ראש המועצה מעמיד את הצעתו של עומר סביחאת להצבעה.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
שם חבר מועצה

בעד

מוסטפא אגבאריה – ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
פתחאללה אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
מוסטפא אבו אלשיך – חבר מועצה
עומר סביחאת
נביל אמארה – חבר מועצה

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:
לזמן את כל התושבים ולבחור נציגות מכל מתחם וימנו ועדה בכל מתחם שינהלו את העניינים.

החלטה 30/2017

חברי המועצה מאשרים פה אחד על הצעתו של חבר המועצה עומר סביחאת להביא את  10המתחמים לדיון חוזר.

מוחמד סאלח אגבאריה ,חבר מועצה:
אני מבקש שלכל סעיף צריך להסביר במשפט קצר לפני הבאתו להצבעה.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
לא תהיה הצבעה על תוכנית זה.
ראש המועצה:
תושב שיזם תוכנית מפורטת על חשבונו אתה נגד מחמוד.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אתמול הגיעו אלינו תושבים שכנים ומתנגדים למשך  3חודשים.
מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:
לזמן את בעלי האדמות ויכול להיות שיגיעו להסדר ביניהם.
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני מבקש לזמן את משפחת סאלח יונס ג'בארין וכל מי שיש לו זכות באדמה.
ראש המועצה:
אתה ממליץ על הפקדת תוכנית מה הקשר של משפחת סאלח יונס?
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
למה להמליץ ויש אחרים שנפגעים.

6
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
אתה מבקש ממני להמליץ על התוכנית.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני מבקשת להצביע לאחר הסכמת שני הצדדים ולאחר מכן להביא לדיון במועצה.
מבקש שהמהנדס המועצה יזמין הנוגעים בעניין לישיבה במשרדו לדיון ולשנות ולקבל הסכמה בין הצדדים.
לא מתקיימת הצבעה בסעיף הזה.
סעיף מספר  4ידחה לדיון אחר.
סעיף מספר  -5שונות
 בקשת אבראהים סודקיאבראהים סודקי אבו בכר ,חבר מועצה:
מלפני שנה וחצי קיים תב"ר על סך  ,₪ 100,000תב"ר מספר  531אני מבקש לדעת מתי יהיה תחילה בביצוע העבודה?
ראש המועצה:
לפני  6חודשים ביקרנו אצל אבראהים ובקשו שעאדל אבו בכר יעשה את העבודה ,עאדל ביקש שמישהו יממן את
עלות האספלט ,ועאדל אינו יכול לבצע את העבודה.
חאלד עלי גם לא ביצע את העבודה.
אנחנו נצא במכרז ומי שיזכה יזכה.
אבראהים סודקי אבו בכר ,חבר מועצה :
מתי זה יסתיים
ראש המועצה:
משרד הפנים עצר את כל התב"רים וגם עוקב אחר התב"רים.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
התב"ר של כניסת סאלם ,אתה יודע מראש והדרך החלופית היא משכונת אבו בכר .התושב סובל הרבה פעמים עד
שהוא מגיע למטרתו אם היית יודע מלפני הייתי מבקש אתו לביצוע דרך חלופית לפני תחילת העבודה בכביש הראשי .
מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:
לא היה ניתן להטיל את העלויות של כביש השירות על חשבן החברה המבצעת.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
אני מבקש לזרז בזריזות הרבה את הכביש החילופי לפני סיום בכביש הראשי.
הכביש הזה הוא עורק ראשי לשירות התושבים ,הכביש מה  Tשל זלפה סאלם עד בית הקברות חשוב יותר מהכביש
שהם עובדים בו.
ראש המועצה:
המהנדס יכין תוכנית ואומדן לכביש בסכום שלא יעלה .
 5.1על  ₪ 100,000מביתו של אבו חסן עד גמר כ 100,000 -לברר אישור התב"רים במחוז.
 5.2מנהל מחלקת תברואה :

7
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
אני ביקשתי דיון והצבעה לאישור מנהל מחלקת תברואה.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
מוסטפא אבו אלשיף ,חבר מועצה:
האם אתה מתכוון לראשד למנות כמנהל תברואה או לפקיד אחר?
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
אני מתכוון לקבלת מנהל מחלקה לפי החוק ואני לא ממליץ על איש זה או אחר.
מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:
יש לנו עובד בשם ראשד ג'בארין עובד כ 5 -שנים ,המשכורת שלו היא כמעט אפסית ,אם נקדם אותו ונביא במקביל
עוד עובד.
עומר סביחאת ,חבר מועצה:
כל עוד שאין נחיצות משרה ,אפילו אם אשרנו במליאה לא יהיה ,תביא בהצעת נגדית איך נקצץ מאיזו מקום.
מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:
המצב התברואתי הוא קטסטרופה ויש לנו מפקח ולא מנהל אנחנו כחברים וראש המועצה נפנה למשרד הפנים
לאישור משרה.
ראש המועצה:
אני מציע למנות עוד פקח ,ראשד מ"מ תברואן ופקח.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
לכל מחלקה יש מנהל עם כשרונות ויכולות ,מחלקה שאין לה מנהל אין לה אבא ואמא.
מוחמד סאלח אגבאריה ,חבר מועצה:
לבדוק תקציב למנהל המחלקה ואם יש תקציב נביא את זה להצבעה.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
אנחנו כחברי המועצה ממליצים והמועצה תפנה למשרד הפנים לאישור נחיצות המשרה.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה :
אני מציע לקדם את ראשד למנהל מחלקה ולקבל תקן שני לפקח.
אבראהים סודקי אבו בכר ,חבר מועצה:
לאמץ את חוק העזר ולהפעיל אותו( ,לחדש את החוק).
ראש המועצה:
הצבעה לבקש אישור נחיצות משרה למנהל מחלקה  +פקח.
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
מרואן אגבאריה – סגן ראש המועצה
מחמוד מוסטפא ג'בארין – חבר מועצה
בהג'את ג'בארין – חבר מועצה
פתחאללה אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
מוסטפא אבו אלשיך – חבר מועצה
עומר סביחאת
נביל אמארה – חבר מועצה
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החלטה 31/2017

חברי המועצה מאשרים פה אחד הגשת בקשה לנחיצות משרה של מנהל מחלקת תברואה ופקח.
מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:
ראש ועדת מכרזים ,טאהר היה הזוכה.

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 20:10

רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד – מזכיר המועצה

בכבוד

______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,

______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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