לשכת ראש המועצה
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 2/2019
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום ראשון בתאריך 24.2.2019 :
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:
מר מחמוד גבארין
מר מוחמד אחמד גבארין
מר מואייד אבו בכר
מר עלאם ג'עס
מר זיאד גבארין
עו"ד נביל אמארה

ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
סגן רוה"מ

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

יועץ משפטי
גזבר
מבקר פנים
מנכ"ל

מר תאופיק רפאעיה
מר עבד אלהאדי אבו שהאב
מר מוחמד אחמד אגבאריה
מר עסאם אגבאריה
מר אחמד חסן אגבאריה
מר מוחמד תאופיק אגבאריה

מ"מ רוה"מ
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה -חסר
חבר מועצה
חבר מועצה

חסר

סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאת מועצה מספר  01/2019מיום .28.01.2019
 .2אישור תב"רים
 2.1תב"ר  538מבני דת ,מסגד סאלם ע"ס ₪ 321,888
 2.2תב"ר  1906התחייבות משרד לבטחון הפנים ,מאבק באלימות בסמים ואלכוהול
ברשות ,ע"ס 423,151ש"ח
 2.3תב"ר  1907התחייבות המשרד לשוויון חברתי  ,אמצעים דיגיטליים ע"ס 224,832
₪
 .3אישור מינוי נציגי הרשות ב:
 3.1הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה -תאופיק רפאעי.
 3.2רשות ניקוז קישון.
 .4אישור עדכון מורשי חתימה עבור חשבון בי"ס תיכון סאלם .
 .5האצלת סמכויות לסגני ראש המועצה.
 .6דיווחים ושונות.
 6.1מכתבם של חברי המועצה מיום 22.1.2019
א .נושא כביש ראשי מוסמוס.
ב .מגרש כדורגל מוסמוס.
 6.2מכתביו של חבר המועצה עלאם ג'עס בנושא בי"ס טכנולוגי  +פטור למשפחות
רווחה השתתפות הורים  +נציג תאגיד מי עירון
 6.3פתיחת חשבון למועצה בבנק מרכנתיל דיסקונט אום אל פחם.
מחמוד גבארין  ,ראש המועצה :
פותח את הישיבה  ,בשעה  18:30ומקריא סדר יום ומסביר שאחמד מחאמיד המנכ"ל מקריא
סעיפים ומסביר אותם.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל המועצה:

מביא לאישור פרוטוקול מליאת המועצה מס'  01/2019מיום ,28.01.2019 :האם יש הערות.
מוחמד אחמד אבו ח'מיס:

לשכת ראש המועצה
אומרים שאנו יושבים מצביעים והולכים הביתה בלי לדעת על מה מצביעים ,צריכים להבין על מה
מצביעים.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
הצבעת נגד?
מוחמד אבו ח'מיס ,חבר
כן אבל לא נגד פרוטוקול
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל המועצה:
הפרוטוקול מחולק לשני חלקים:
א .פרטני  ,זה קשה לשלוט עליו.
ב .סיכום דברים ,נושא וסיכום.
מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
צריכים לרשום על מה ההתנגדות.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל המועצה:
בעקבות הצבעת חברים נגד פרוטוקול מסיבה שנטען שלא נרשמו הערות של החברים בדבר
התנהלותם ,הדברים שטענו שלא נרשמו.
מוחמד אבו ח'מיס ,חבר:
צרפנו מכתב בעניין האצלת סמכויות בפרוטוקול ,אמרנו לא היה הצבעה בפועל ובקשנו להביא את
זה לישיבת היום להצבעה.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
כן העלינו סמכויות אבל שוב חוזרים על ההצבעה כבקשתכם.
אני מבקש שתקשיבו אחד לשני שנוכל לדעת מה קורה בישיבה ועל מה מצביעים.
מוחמד אבו ח'מיס ,חבר:
אנשים קוראים את הפרוטוקול ולא מבינים למה הצבענו.
מערוף ג'בארין
צריכים לרשום בפרוטוקול כל דבר.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
אני מבקש שקט ועוד פעם נקשיב אחד לשני על מנת לדעת מה הולך בישיבה.
אברהים קבלן ,יועמ"ש:
ההערות נרשמו בפרוטוקול.
מוחמד תאופיק  ,חבר:
אני עם אבו חמיס' ,צריכים לפרט.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה :

הצבעה סעיף מס' : 1

לשכת ראש המועצה
אישור פרוטוקול מליאה ,1/2019
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמד אחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה

V
V
V
V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V

V
V

החלטה מספר 7/2019
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  1/2019מיום 28.1.19 :כפוף
להערות שנרשמו בפרוטוקול של היום.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
סעיף מס'  ,2תב"רים.
אחמד מחאמיד מסביר
סעיף  2תב"רים:תב"ר מס' 538 :מבנה דת  , ₪ 321,888.-קיבלנו הרשאה תקציבית בשנת 2018
לטובתמסגד סאלם לתקופה של  3שנים .

הצבעה סעיף מס' 2.1

תב"ר  538מבני דת – כפר סאלם  -ע"ס ₪ 321,888
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמד אחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה

V
V
V
V
V
V
V
V

החלטה מספר 8/2019

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V

V
V

לשכת ראש המועצה
חברי המועצה מאשרים פה אחד אישור תב"ר מס'  , 538ע"ס ₪ 321,888 :למבנה
דת כפר סאלם.
עבד אלהאדי  ,חבר מועצה
מה עם מסגד אבו שהאב ומי מגיש בקשה להרשאה?
מחמוד ג'בארין,ראש המועצה:
זה תקציב מ .פנים למבני דת בכפר סאלם.
מוחמד תאופיק ,חבר מועצה:
מה עם מסגד מוסמוס שכ' מזרחית ,תאגיד המים מבקש מהמסגד כספים ומאיים לעשות עיקול
על חשבונם בבנק ואותו דבר חברת חשמל.
תאופיק רפאעי ,מ"מ רוה"מ
לידיעה ,בסאלם הגשנו בקשה לתוספת בנייה 250מ"ר למסגד קיים ועם ההיתר קיבלנו תב"ר.
זיאד ג'בארין ,חבר מועצה
מתי הגשתם בקשתכם.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
מי שעשה זה יוסף דרויש ועל חשבונו.
מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
יש קולות קוראים מ .פנים ודתות ,כל אחד יש לו עמותה וניהול תקין יכול להגיש במועצה.
יש כאלה שקיבלו ויש שלא.
עבד אלהאדי ,חבר
למסגדים יש תקצוב מהמועצה
מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
הפסיקו את התמיכות למסגדים
תאופיק:
ב 5שנים שעברו  ,היה תמיכות לתקופה שך  4שנים ושנה אחרונה הופסק.
מוחמד תאופיק ,חבר:
אני מבקש שהמועצה תדאג להחזיר את התמיכות למסגדים לתשלום מים וחשמל.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
איך נוכל לרשום את הדברים אם כולכם מדברים ביחד ,לא ניתן לשלוט ולכתוב פרוטוקול
שמשקף את המציאות.
מוחמד תאופיק ,חבר:
מתווכחים!!!!!!
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
אז אל תבקש לרשום את הכל ,ולבוא בטענות שהדברים לא נרשמו.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
סעיף  2.2תב"ר  , 1906התחייבות המשרד לביטחון פנים ,מאבק באלימות בסמים ואלכוהול
ברשות.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:

לשכת ראש המועצה
תב"ר  1906התחייבות המשרד לבטחון פנים ,מאבק באלימות בסמים ואלכוהול ברשות ע"ס
423,151ש"ח .
מחמד ג'בארין ,חבר:
לאיזה מחלקה זה שייך.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
מחלקת נוער  ,אנחנו בקשנו ורוצים להשקיע בבתי ספר ,ואתם מוזמנים לישיבה ב  28.2.19בעניין
התקציב הזה.
עבד אלהאדי ,חבר:
לא מבין את התב"רים.
אחמד מחאמיד  ,מנכ"ל המועצה:
המשרד לביטחון פנים עשה סקר לאלימות וסמים ותקצבו את התוכנית ע"מ ליישם אותה.
אחמד חסן ,חבר:
מי מנהל את התוכנית?
עבד אלהאדי ,חבר:
לאיזה מחלקה?
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
מחלקת נוער וקידום נוער.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
השתתפות המועצה  ,15%מעלות התב"ר.

הצבעה סעיף מס' 2.2
תב"ר  1906התחייבות מ .בטחון ע"ס 423,151ש"ח
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמדאחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה

V
V
V
V
V
V
V
V

החלטה מספר 9/2019

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V

V
V

לשכת ראש המועצה
חברי המועצה מאשרים פה אחד אישור תב"ר  ,1906מאבק באלימות ,בסמים
ואלכוהול ,הרשאה משרד לביטחון הפנים ,ע"ס.₪ 423,151 :
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
סעיף  2.3תב"ר  1907התחייבות משרד לשוויון חברתי אמצעים דיגיטאלים ע"ס . ₪ 224,832
הגשנו בקשה קול קורא למצלמות מרכזיה באמצעים דיגיטאלים ונשלח תקציב מותנה  ,קבלנו
אישור ,יש מסמך מצורף להזמנה לישיבה על אישור סכום של .₪ 224,832 :
אחמד חסן ,חבר:
במועצה.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
כן.
מוחמד אבו ח'מיס ,חבר
מבקשים הקלטה באולם ישיבות.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
כולל רמקולים והקלטה.

הצבעה סעיף מס' 2.3
תב"ר  1907התחייבות משרד בטחון לשויון חברתי  ,אמצעים דיגיטליים ע"ס
. ₪ 224,832
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמדאחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה

V
V
V
V
V
V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V

V
V

החלטה מספר 10/2019
חברי המועצה מאשרים פה אחד את התב"ר מס'  ,1907אמצעים דיגיטאלים ,ע"ס:
.₪ 224,832
מוחמד אבו ח'מיס ,חבר
רוצה להבין ,אנו כל הזמן מאשרים אבל לא רואים ביצוע מה אחר כך ,אישרנו בתי עלמין וגנ"י ,
מה מתקדם? למשל מושירפה.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
זה תהליך -זה לא מיידי.

לשכת ראש המועצה
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
תלוי אם יש תכנון או לא  ,גזברות עושה את התהליך עד קבלת אישור מחוז.
מערוף  -כשמקבלים אישור מחוז אז מתחילים.
מוחמד אבו ח'מיס ,חבר:
כמה זמן בערך.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
אוליי חודשיים או שלוש.
אל תשכחו שאנו עובדים על תוכנית הבראה ואנו עד  30.03.2019חייבים למסור ולסגור וזה צריך
זמן ויש דברים בינתיים תקועים עד שנסגור את התוכנית.
מחמוד גבארין  ,ראש המועצה:
סעיף  3מינוי נציגי רשות.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
בפרוטוקול הקדם אושרו חלק מנציגי המועצה וחלק לא ,ועכשיו צריכים להשלים לאשר :
סעיף  3.1נציגי ועדה מחוזית לתכנון ובנייה ,הנציג שלנו הוא תאופיק רפאעיה מ"מ ראש המועצה.
סעיף  3.2נציג רשות ניקוז קישון מר יוסף עלי מחאמיד עובד אגודת מים זלפה.
מחמוד גבארין ,ראש המועצה:
איש חיצוני לא חבר מועצה.

הצבעה סעיף מס' : 3.1
נציגי ועדה מחוזית
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמד אחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה

V
V
V

נגד

נמנע

לא
נכח

V
V
V
V
V
V
V
V
V

החלטה מספר 11/2019
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות חבריה את נציג הרשות :
מר תאופיק רפאעיה – נציג לועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,חיפה.
הצבעה סעיף מס' : 3.2
נציג רשות ניקוז קישון

לשכת ראש המועצה
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמד אחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה
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החלטה מספר 12/2019
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות חבריה את נציג הרשות :
מר מחאמיד יוסף עלי – נציג הרשות לרשות ניקוז  ,קישון.
מחמוד גבארין  ,ראש המועצה:
סעיף  4פונה לאחמד מחאמיד להסבר.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
מסביר ,אישור עדכון מורשי חתימה ,לזכות חתימה בבנק לאומי אום אל פחם למנהל  +מזכירה
שניהם ביחד ,החשבון מיועד לבי"ס תיכון סאלם.

הצבעה סעיף מס' :4
אישור מורשי חתימה עבור חשבון בי"ס תיכון סאלם
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמדאחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה
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החלטה מספר 13/2019
מליאת המועצה מאשרת פה אחד אישור מורשי החתימה עבוד חשבון בי"ס תיכון
סאלם,

לשכת ראש המועצה
 .1אגבאריה חאלד טאהא  ,ת"ז.058919606 :
 .2אבו בכר אומילה  ,ת"ז.029832391 :
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
סעיף מס'  , 5אחמד מחאמיד מסביר.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
סעיף  , 5האצלת סמכויות,
נטען בישיבה הקודמת נושא הסמכויות לא הובא להצבעה ,אני מביאים היום שוב את הנושא
להצבעה.
נבילאמארה  ,זיאד גבארין חברי מועצה – חינוך וספורט.

הצבעה סעיף מס': 5
אישור האצלת סמכויות:
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמדאחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה
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החלטה מספר 14/2019
מאשרים פה אחד – נבילאמארה ,זיאד גבארין– חינוך וספורט.
מוחמד תאופיק ,חבר:
אני מבקש לעשות הצבעה חוזרת בנושא  3.1תכנון ובניה.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
מסביר סעיף נציגי ועדה מחוזית

מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה

הצבעה חוזרת בסעיף 3.1

לשכת ראש המועצה
אישור נציג ועדה מחוזית
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמדאחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה
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אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:

עלאם ג'עס ,נביל אמארה ,זיאד ג'בארין – רווחה .

מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה :

הצבעה סעיף מס': 5
אישור האצלת סמכויות:
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמדאחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה
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החלטה מספר 15/2019
מאשרים פה אחד  -עלאם ג'עס ,נביל אמארה ,זיאד ג'בארין – רווחה .
מוחמד ח'מיס ,חבר מועצה:
בפרוטוקול כתוב האצלת סמכויות לסגנים ועלאם לא סגן אז לשנות.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל
מחלקת שפ"ע -זיאד ג'בארין.
עבד אלהאדי ,חבר מועצה:

לשכת ראש המועצה
לא יכול להיות זיאד ועלאם  ,בו נפריד אני רוצה להצביע למשל עם עלאם ולא רוצה זיאד
מוחמד תאופיק ,חבר:
למה הצבעה כולה ביחד
עבד אלהאדי ,חבר מועצה:
זה צריך בדיקה חוקית ורוצה שזה ירשם בפרוטוקול
מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
מבחינה הגיונית צריך להיות אחד ,על מנת לדעת למי לפנות ,לא יכול להיות שניהם לאותה
מחלקה.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
כולם מתנדבים ורוצים לעזור.
מוחמד תאופיק ,חבר:
אין לנו שום סמכות ,כל הסמכויות לכם.
אברהים קבלן ,יועמ"ש:
אני רואה שיש פגם בהאצלת סמכויות ולהביא את הנושא לישיבה הבאה .
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
דוחים את הנושא של האצלת סמכויות לישיבה הבאה.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
סעיף  6.1מכתב חברי מועצה בקשר ל:
כביש ראשי מוסמוס
מגרש כדורגל מוסמוס
אני יודע שכבר יש ישיבה ב  27.2.19בנושא הנ"ל .
עבד אלהאדי ,חבר מועצה:
שלחתי תמונות לבורות בכביש וזה צריך טיפול מיידי.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
תקשיב ותקבל תשובה ,אתה יודע מצב המועצה ואני עצמי עשיתי סיור ועשינו אומדן ויצא בסך
של  ₪ 250,000.-ל  5ישובים.
אני יודע שיש בכל הישובים והבעיה שאין תקציב אז מה עושים.
עבד אלהאדי ,חבר מועצה:
לסגור מועצה וזהו
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
העניין חשוב לי כמו שחשוב לכם ,דיברתי עם החשב המלווה בתקווה שנמצא פתרון עם המהנדס
גם מיידי  ,יכול להיות שנקבל תקציב ונעשה תיקון לרחובות ובורות בכבישים.
עבד אלהאדי ,חבר מועצה:
אבל כביש מוסמוס הכסף מוכן
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה

לשכת ראש המועצה
תב"ר מוכן ויש תכנון הכל מאושר והחשב חתם וביום רביעי יש ישיבה בעניין והמהנדס יסביר
לכם  .לא רוצה להתחיל בטעויות עבר.
עבד אלהאדי ,חבר מועצה:
עוד לא התחלנו
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
אני יודע אני לא רוצה להתחיל ולעצור באמצע
תאופיק רפאעי ,מ"מ רוה"מ:
ביום רביעי תקבלו תשובות להתחלת כביש מוסמוס.
עבד אלהאדי ,חבר מועצה:
מעניין אותי כל הכבישים ולא רק מוסמוס.
תאופיק רפאעי  ,מ"מ:
מיותר לדון בנושא ,יש ישיבה ביום רביעי הקרוב.
נביל אמארה ,סגן:
קיבלנו מכתב ההתנגדות נגד ביצוע עבודה בכביש מושירפה 35
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
תקבלו הסבר בישיבת  27.2.19תקבלו התייחסות.
עבד אלהאדי ,חבר:
כמה זמן לביצוע
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
כחודשיים ,וזה חשוב לי כמו לכם אפילו יותר ותקבלו הסבר מדוייק בישיבה.
פונה לאחמד מחאמיד תעבור לסעיף הבא
אחמד מחאמיד
סעיף  6.2בי"ס טכנולוגי
תאופיק ג'בארין  ,מ.מ .חינוך:
נושא בית הספר כבר שנים אנחנו מטפלים בו ,משרד החינוך לא מאשר ופנינו למשרד כלכלה לפני
שנתיים ובדקו את הבניין שנמצא בזלפה ,והבניין ענה על הדרישות ובקשנו ישיבה להמשך טיפול,
בחודש  6/18קיבלנו מכתב ממשרד כלכלה שבואדי עארה יש  2בתי ספר טכנולוגיות ומי שמפעיל
אותם זה מכללת סכנין ובגללו נדחתה בקשתנו מפני ואינו מעוניין לפתוח עוד בית ספר בואדי
עארה זה לא לטובתו.
בבית ספר יש מגמות טכנולוגיות אלקטרוניקה הנדסת מחשבים תקשורת.
ואם המליאה תאשר  ,אז נחדש את הבקשות שלנו לבית ספר טכנולוגי והנושא הזה יצטרך קשרים
או שפונים לסכנין לראות איך עושים מפני וסכנין ימשיך להכשיל את התהליך.

מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה

הצבעה בסעיף 6.2
בית ספר טכנולוגי ,הגשת בקשה חדשה

לשכת ראש המועצה
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמדאחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה
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החלטה מספר 16/2019
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסעיף פתיחת בי"ס טיכנולגי ומבקשת
ממנהל מח' החינוך לחדש את הקשרו לפתחית ביה"ס.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
סעיף  6.2נושא פטור למשפחות רווחה השתתפות הורים
אברהים קבלן ,יועמ"ש:
אני חייב להתערב ,אנחנו כחברים לא נוכל להתערב זה חוק ,ואנו כמועצה חייבים את
ההשתתפות.
עלאם ג'עס ,חבר:
אתה מדבר חוקית  ,אבל בכל המועצות הערביות לא משלמים.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
אי אפשר לעבור על החוק ,למרות שזה כואב לי
מערוף גבארין ,מבקר פנים:
זאת גביה על פי חוק ,אי אפשר לקבל פטור או להקפיא
נביל אמארה ,סגן:
בשם חברי המועצה אנו מבקשים מהחשב המלווה שיקפיא את הנושא של השתתפות הורים.
אחמד מחאמיד ,מנכ"ל:
סעיל  6.2נציג תאגיד מי עירון
נציג מועצה במקום עלאם ג'עס יהיה מחאמיד יוסף חוסין.
אברהים קבלן ,יועמ"ש:
לפי ההסכם החדש למעלה עירון בסמה וגת יש נציג ,וצריך להיות עם תואר.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה

הצבעה סעיף מס' :6.2
אישור נציג המועצה בתאגיד מי עירון :
שם חבר מועצה

בעד

נגד

נמנע

לא
נכח

לשכת ראש המועצה
מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמד אחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה
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החלטה מספר 17/2019
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות חבריה את יוסף עלי מחאמיד כנציג בתאגיד
מי עירון במקומו של עלאם ג'עס.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה
סעיף אחרון  6.3פתיחת חשבון למועצה בבנק במרכנתיל דיסקונט אום אל פחם
יש לנו בעיה בבנק פועלים ,עקבו אותנו בחתימות עם החשב ורוצים לשנות

הצבעה סעיף מס' :6.3
אישור פתיחת חשבון למועצה בבנק מרכנתיל דיסקונט אום אל פחם
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמדאחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה
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החלטה מספר 18/2019
מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון בנק למועצה בסניף מרכנתיל
דיסקונט באום אלפחם.
ולדחיפות העניין נבקש הוספת סעיף בשונות.

סעיף  6.4הוספה בסעיף שונות  ,שטח ציבורי .
גוש 40.9.86-20718
מגוש 20134-20715

לשכת ראש המועצה
נביל אמארה ,סגן:
תושב שעשה תוכנית והשקיע עליה והכניסו אותה בשטח ציבורי וצריך אישור מליאה בהליך
טיפול
מערוף ג'בארין ,מבקר פנים:
הוא יזם תוכנית מפורטת ,מבקשים בועדה מקומית פרוטוקול מועצה ותכנון ובניה וממשיך
תהליך.
מחמוד ג'בארין ,ראש המועצה

הצבעה סעיף מס' :6.4
אישור הוספת סעיף שטח ציבורי ואישורו
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמדאחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה
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החלטה מספר 19/2019
מליאת המועצה מאשרת פה אחד הצרחת ייעוד קרקע סאלם ,תוך שמירה על סה"כ
שטחי ציבור ,מאשרים העתקת שטח ציבור מפרטיים לאדמות מדינה תוך שמירה
על מגרש פרופורציונאלי מגוש 40.9.86-20718 -ומגוש – .20134-20715
מחמוד גבארין  ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה .19:34
בכבוד
-----------------------------------גבארין מחמוד  -ראש המועצה

ר ב,
-----------------------------------מחאמיד אחמד – מנכ"ל המועצה

