כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
1
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 01/2018
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום ראשון בתאריך 25.02.2018
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
:

נוכחים:
מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
מר מוחמד חסן זיתאווי
מר מוחמד סאלח אגבאריה-
מר שאדי ג'בארין -

ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

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

יועץ משפטי
מזכיר המועצה
גזבר
מבקר פנים

מר בהג'את ג'בארין -
מר מחמוד מוסטפא ג'בארין -
מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה
עו"ד פיאד חסן אגבאריה (
מר עומר סביחאת -

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
מר אבראהים סודקי -
עו"ד נביל אמארה-

חבר מועצה
חבר מועצה

סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר .01/2018
אישו פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר  02/2018מיום שני .25.02.2018
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  10/2017מתאריך .31.12.2017
אישור תב"רים (מצ"ב רשימה).
עדכון כניסת חשב מלווה חדש בשם יניב מוכתר במקום יצחק אלחדד.
שונות.
 מכתבו של חבר המועצה בהג'את ג'בארין מיום .16.02.2018נציג ציבור במכרזים במקום ד"ר ג'מאל.

סעיף מס'  1הצבעה:
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר .01/2018
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
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

V
V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V
V
V
V

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

החלטה מספר 01/2018

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת המליאה מספר  01/2018למעט חבר המועצה עו"ד פיאד
אגבאריה  ,הוא לא בתפקיד בזמנו.

סעיף מס'  2הצבעה:
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר  02/2018מיום שני .25.02.2018
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
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

V
V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V
V
V
V

החלטה מספר 02/2018

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין מספר  02/2018מיום .25.02.2018

סעיף מס'  3הצבעה:
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  10/2017מתאריך .31.12.2017
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
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

V
V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V

מחלה

V
V
V

לא היה בתפקיד

V
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה

החלטה מספר 03/2018

חברי המועצה מאשרים ברוב קולות את פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  10/2017מיום .31.12.2017
למעט :עו"ד פיאד אגבאריה ומר עומר סביחאת.

סעיף מס'  4הצבעה:
אישור תב"רים (מצ"ב רשימה)
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
יש תוספת תב"רים מתוכנית .922
 .1התייעלות אנרגטית  1,511,000 -987החלפת גופי תאורה במוסדות (לדים) .
 .2בניין רב תכליתי ומסחרי במושירפה .₪ 5,300,000
 .3ייעוץ לתוכנית .₪ 67,000 922
 .4נושאים לפי בקשת משרד הפנים  550,000מיפוי מספור ושילוט לרחובות ולמבנים ולבתים.
 .5סקר נכסים  ₪ 500,000כללי.
 .6חוקי עזר  150,000סלילת רחובות  ,שילוט חנייה ,שטחים ציבוריים פתוחים תיעול וניקוז.
 ₪ 271,000 .7הטמעת טכנולוגייה תיק תושב ,אפליקציה מערכות סריקות.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
התקציב שאתם מקבלי מתב"רים ,האם אתם מחלקים עפ"י שיקול דעתכם או מי מחלק את החלוקה?
קיבלתם  8מליון  ₪מדוע החרגתם את ביאדה?
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
בתב"רים הראשונים ביאדה מופיעה.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
אני חוזר ,מי ערך את החלוקה ואיפה זכויותינו ?
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
 8מליון  ₪נתנו ע"י המועצה בתנאי שתוגש לתוכנית מקור שיכניסו הכנסות למועצה.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
מדוע במושירפה למבנה יש יתרון ולביאדה לא?
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
תוכנית התייעלות אנרגטית כולל כל מוסדות המועצה בכל הכפרים.
 1,471שילוט ,מספור ,סקר נכסים ,חוקי עזר ומערכת מחשוב במועצה זה לכל הכפרים.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
ההשקעות חיב ות בכל הכפרים ולא בכפר אחד זה ע"ח אחר ,ערכנו סקר ,נאג'י בדק את כל המוסדות ולפי
תוצאות בדיקתו אנחנו נערכים.

4
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
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
אני שואל על הקמת מבנים ,מדוע ביאדה מוחרגת מכל הכפרים?
ראש המועצה:
בזלפה -מבנה  4מליון ( ₪אנחנו שוכרים בניין.
ביאדה – מבנה  200מטר.
מושירפה – מבנה אנחנו בשכירות של  ₪ 499,000לשנה.
מה אנחנו נעבוד בביאדה?
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
אני מבקש לבניין  1.5מליון  ₪ולא .₪ 800,000
ראש המועצה:
 ₪ 800,000לא מספיקות לבניין של  200מטר .
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
האם ערכת תכנון  ,אומדן.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
ערכנו הצעות מחיר.
ראש המועצה:
משרד השיכון הוא העריך  200מטר ל ₪ 800,000 -ולא אנחנו במועצה.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
מה שאמר אבו אוסאמה זה נכון ,היום יש מבנה שצריכים להקים אותו.

5
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה

סעיף מספר 4
הצבעה אישור תב"רים (מצ"ב רשימה)
מס'

מספר
תב"ר
531

1,200,000

סאלם

מבנה רב תכליתי

הרשאה משרד השיכון

2

461

1,200,000

מושירפה

מבנה רב תכליתי

הראשה משרד השיכון

3

462

1,500,000

מושירפה

מגרש ספורט משולב

הרשאה משרד השיכון

4

353

1,500,000

מוסמוס

מגרש ספורט משולב

הרשאה משרד השיכון

5

253

4,000,000

זלפה

מבנה רב תכליתי

הרשאה משרד השיכון

6

115

800,000

ביאדה

מבנה רב תכליתי

הרשאה משרד השיכון

7

252

6,949,460

זלפה

8

354

700,000

מושירפה

בי"ס יסודי חדש זלפה הרשאה
2017/03/030
תכנון מתחמים – מתחם 07

משרד החינוך
משרד השיכון

9

986

141,351

יישובים

סימון כבישים והתקני בטיחות 2017

משרד התחבורה

10

980

900,000

יישובים

תוכנית אתגרים 2018

משרד החינוך

11

987

1,511,000

יישובים

12

463

5,300,000

יישובים

תוכנית התייעלות  -החלפת גופי
תאורה במוסדות (לדים) .
בניין רב תכליתי ומסחרי במושירפה

13

988

67,000

יישובים

ייעוץ לתוכנית 922

14

989

550,000

יישובים

15

990

500,000

יישובים

מיפוי מספור ,שילוט לרחובות
,למבנים ולבתים.
סקר נכסים

16

991

150,000

יישובים

17

992

271,000

יישובים

חוקי עזר -סלילת רחובות ,שילוט
חנייה ,שטחים ציבוריים פתוחים,
תיעול וניקוז.
הטמעת טכנולוגייה תושב ,אפליקציה
מערכות סריקות.

1

סכום

תיאור הרשאה

יישוב

משרד ממשלתי

משרד הפנים
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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
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

V
V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

הערות

מותנה בסיום עבודה העבודה

V
V
V
V
V

החלטה מספר 04/2018

חברי המועצה מאשרים פה אחד את אישורי התב"רים שברשימה לעיל.

סעיף מס'  5הצבעה:
עדכון כניסת חשב מלווה חדש בשם יניב מוכתר במקום יצחק אלחדד.
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
מוחמד זיתאווי – חבר מועצה
מוחמד אבו אלנסר – חבר מועצה
מוחמד סאלח פארס אגבאריה
אבראהים סודקי אבו ב כר
שאדי ג'בארין – חבר מועצה
עו"ד פיאד אגבאריה – חבר מועצה
עומר סביחאת – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה

V
V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V
V
V
V

החלטה מספר 05/2018

חברי המועצה מאשרים פה אחד את כניסתו של החשב המלווה מר יניב מוכתר .

7
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה

עומר סביחאת ,חבר מועצה:
אני מציע שנושא נציג ציבור לדחות לישיבה הבאה.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
אנחנו מבקשים מגרש קט רגל בביאדה ,צריך להנחות את המהנדס לעבוד על הנושא הזה.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
תוכנית החומש  922כל שנה אנחנו מבצעים בכפרים לפי תקציבים שמקבלים.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
תשובה של סגן השר ח"כ זאקי לוי מבדיקה מול הגורמים המקצועיים במשרדינו  ,אנו מספקים לביאדה
במסגרת החלטת  922מגרש ספורט משולב מקורה.
עפ"י התשובה הנ"ל אני מבקש מהמועצה מידית לפעול למשוך את ההרשאה ממשרד השיכון ולהתחיל
בעבודה.
בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:
סיכום והמלצות לדווח ביקורת חיצוני .2016
מצורף לזה פרוטוקול ועדת הביקורת מס'  11/2017שנערך ביום .17.12.2017
המכתב של חבר המועצה בהג'את ג'בארין יידחה לישיבה הבאה.

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 20:02
רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד
מזכיר המועצה
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סאלם
מושירפה
מוסמוס
זלפה
ביאדה
טל'  / 04-6409006פקס04-6409034 :
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