פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 01/2016
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה לא מן המניין מס' 01/2016
היום יום שבת ה  06.02.2016בשעה  10:40במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי
המועצה .
נוכחים :
 -1מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
 -2יוסף גרגורה – סגן מ"מ ראש המועצה
 -3עלי חיידר – סגן ראש המועצה
 -4אברהים חטיב  -חבר
 -5עלי חסן – חבר
 -6עדנאן חסנין – חבר
 -7תאופיק קסום – חבר
 -8נאסר חאג – חבר
 -9תאיר חורי – חבר
 -10גנימה אבו גנימה – חבר
נעדרו  -1 :אשרף מריסאת
השתתפו  -1 :באסם עואד – גזבר המועצה  -2אמיר חביב – מזכיר המועצה  -3עו"ד
עימאד גזאווי – מבקר פנים  -4פחרי שיח אחמד – עוזר ראש המועצה ומ"מ מנהל
מחלקת חינוך  -5סמעאן זהראן – מהנדס המועצה  -6רו"ח לואי אעלימי – רו"ח -7
עו"ד עיסאם ח'טיב – יועץ משפטי
ראש המועצה :פתח את הישיבה בשעה . 10:40
נושא הישיבה  :אישור תקציב המועצה המפורט לשנת . 2016
ראש המועצה  :המועצה סיימה את שנת התקציב  2015בעודף של כ ₪ 700,000
ועובדים למען כלל התושבים ללא הבדל מכל הבחינות  .כראש המועצה אני נותן
שירותים לכולם  ,יש האשמות עלינו במועצה שעובדים לא לפי החוק ומאשימים
אותנו בכל מיני האשמות  .מי שקורא את התביעה אומר שיש כאן בלגן אבל מי
שעובר על הדו"חות ורואה את העודף מגיע למסקנה שהעבודה כאן מקצועית והכסף
של המועצה מתייחסים אליו כאל כסף וואקף  .אני כאן מפנה את הדברים למי
שצריך לשמוע אותם ומציע שתחשוב על הדברים שאומרים ומוציאים מהפה כי כל
אחד אחראי למה שהוא אומר וטוען .
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התקציב של המועצה לשנת  2016נמסר לכם ונמצא בידיכם  ,מוזמנים לעבור עליו ,
בישיבה שלפני אישרנו  13סעיפים של תקציבים וכל זה בזכות עבודה קשה
ומקצועית של אנשי המקצוע של המועצה וזאת התשובה הכי טובה לכל הטענות .
אני מצפה ממי שצריך לעשות חשבון נפש על דבריו שוב לעשות זאת  ,זכות ההבעה
של כל חבר מועצה הינה זכות מוקנית ואין לנו בעיה להציג לכל מי שרוצה ומבקש
את מה שהוא רוצה אבל בצורה תרבותית ומכובדת .
כיום אנחנו מצביעים על תקציב המועצה המפורט לשנת . 2016
באסם עואד – כגזבר המועצה מציג בפניכם את התקציב לשנת  2016על כל סעיפיו .
הן המסגרת והן סעיפי התקציב המפורט נמצאים מולכם  .גזבר המועצה עבר על
סעיפי התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות ומסתכמת בסך ששל . ₪ 57,067,500
(תקציב המועצה לשנת  2016מצורף לפרוטוקול ומסומן באות א' ומהווה חלק בלתי
נפרד מהפרוטוקול ) .
ראש המועצה  :בעניין הסעיף של הכנסה לכיסוי גרעון נצבר  ,מדובר ב  15%מיתרת
תוכנית ההבראה אשר בוצעה במועצה  .כיוון שעמדנו וביצענו את תוכנית ההבראה
לפי כל ההנחיות והדרישות  ,מגיע לנו לקבל את ה  15%אשר החזיק בהם משרד
הפנים ומהווים סך של  ₪ 691,000והמועצה עמדה על כך שתקבל אותם .
נאסר חאג  :תודה שלי היה חלק נכבד מסגירת התיק .
ראש המועצה  :כן גם לך היה חלק של  % 1ולי . % 99
ראש המועצה  :הצלחנו לסגור תיק האיחוד שהיה בו  132נושים במסגרת תוכנית
ההבראה ובנוסף יש תוכנית חדשה של  350מליון  ₪לעידוד רשויות מצטיינות במגזר
הערבי והשנה נבחרו  8רשויות ואעבלין נמצאת הראשונה ברשימה  .כל זה כתוצאה
של עבודה מקצועית ואמינה ועבודה קשה .
באסם עואד  :המשיך בהצגת התקציב על כלל סעיפיו בנוסף הציג את התקנים
המאושרים במסגרת התקציב ובסך הכך  219.95תקנים  .גזבר המועצה פנה לחברים
במידה ולמישהו יש שאלות  /הבהרות בעניין התקציב בטרם הבאתו להצבעה .
תאיר חורי  :מבקש לברר לגבי סעיף הניהול העצמי ?
באסם עואד  :הסביר את עניין תוכנית הניהול העצמי בבתי הספר היסודיים ,
תקציב בתי הספר מגיע למועצה והמועצה מעבירה לחשבון הבנק של בית הספר לפי
נוסחה של משרד החינוך .
תאיר ח'ורי  :בקשר לפרק  712300סעיף  – 750איסוף וביעור אשפה .
באסם עואד  :נתן הסבר שהפרק מתייחס לכל עבודות פינוי האשפה לרבות עבודות
נוספות בתחום האשפה והגזם .
ראש המועצה  :באשר לעניין האשפה  ,נאמרו הרבה דברים ואני מבהיר  .עלויות
פינוי האשפה מתווסף עליהם עלות שהיא בגדר קנס של מה שנקרא היטל הטמנה
שהיום עומד על  ₪ 108לפני המע"מ לטון והמחיר במגמת עלייה  .המועצה משלמת
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את העלויות האלה על חשבון משלם המסים  .מרכז השלטון המקומי פועל בעניין
והגיש עתירה נגד המשרד להגנת הסביבה בנושא  .הנושא מדובר מזה שנים אך לא
נעשה בו כלום  .צריכים לבדוק לאן הכסף הזה מגיע ומי נהנה ממנו ומהווה נטל על
הרשויות  .עניין איסוף האשפה הינו על חשבון משלם המסים  ,וכל הניסיונות שנעשו
הם כדי לחסוך עלויות  .היה לנו מכרז והגישה חברת ויוליה בהצעה על סך 280,000
 ₪לחודש לפני מע"מ לא כולל מנוף כולל היטל הטמנה  .המועצה לא תוכל לעמוד
בהצעה כזאת כי אם נוסיף את עלות ההטמנה נעבור את ה  4מליון  ₪שנתי וזה לא
יכול להיות  .לכן המועצה הכינה אומדן אמיתי מקצועי ומפורט על פי כמויות ועל
פני שנים והמועצה בסוף קיבלה הצעות מהחברה למשק ומקבלנים נוספים .
ויוליה הגישו לנו דרך החברה למשק בסך  ₪ 87,000לכן חסכנו כ  ₪ 100,000לחודש.
גנימה אבו גנימה  :היתה הצעה של הקבלן הישן בסך  ₪ 97,000ולא קיבלתם
אותה?
ראש המועצה  :זאת ההצעה של משכ"ל  ,היה רשום עליה הצעה מקדמית ועם
הערה של מחיר מקדמי שניתן לקבל עליה הנחה  .החברה למשק שהיא פטורה
ממכרז ולאחר שפנו לקבלנים שלהם  ,ההצעה הכי נמוכה היתה של ויוליה ובסך
 - ₪ 87,000תוסיף על זה כ  ₪ 100,000היטל הטמנה ז"א פחות  ₪ 100,000מהצעה
שנתנו לנו במסגרת המכרז שהמועצה ערכה וזה אומר דרשני בלשון המעטה .למשל
בגדיידה מכר שהיא פי שניים ממספר התושבים באעבלין משלמים כיום ₪ 283,000
 ,לכן עמדנו על כך שהמועצה תעשה את המיטב על מנת לחסוך לקופה הציבורית .
ציינתי שיש הרבה דיבורים ברחוב בנושא  ,אדם האחראי מעיין במסמכים ומסיק
מסקנות מוכחות  .המועצה לא מחלקת כסף על ימין ושמאל  ,צריך לבדוק ולהחליט
 ,והעימותים שקרו הינם כתוצאה מעמידתנו על כך שנעבוד לפי הספר ונחסוך
לקופה הציבורית .
גנימה אבו גנימה  :מה עם האשפה היום ? יש קבלן ? יש מכרז ?
ראש המועצה  :יש הצעות מחיר והחלטה בעניין
הקבלן הקודם של האשפה עזב את העבודה לפני הזמן והשאיר אחריו ערימות של
זבל  ,הדבר יצר מקרה חירום והתמודדנו איתו ואני אישית הייתי מוכן לתפעל את
רכב האשפה במידה ולא יימצא פתרון ע"מ להקל על התושבים.
גנימה אבו גנימה  :טענתם שהקבלן הקודם היה לוקח יותר מדיי ?
ראש המועצה  :לא ,אף אחד לא טען  ,שילמנו  ₪ 250,000בחודש והיו דרישות מצד
הקבלן להעלות את המחיר  ,ואני לא יכול להעמיס על קופת המועצה מחשבון משלם
המסים  ,אני נותן את הדוגמה של מודיעין ששם ציבו מכולות להפרדת פסולת
ובסופו של יום מגיעה משאית אחת ומעמיסה הכל יחד !! אז מה הרעיון שהתושבים
יפרידו במקור את הפסולת למכולות נפרדות של פלסטיק וקרטון ובסוף היום
אוספים אותם ביחד לאותו רכב אשפה !!
גנימה אבו גנימה  :כמות ההטמנה לאחר שינוי הקבלן מה איתה ?
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ראש המועצה  :ירדה מ  580טון ל  428 – 407טון בממוצע לחודש כיום  .בחודשים
 11ו  12עשינו עבודה אינטנסיבית של המנוף
גנימה אבו גנימה  :איך עובד המנוף ?
ראש המועצה  :עובד לפי יומית ..כ  ₪ 2000ליום אבל מבצע  3איסופים  ,אנחנו
עובדים בידיים נקיות ולטובת היישוב .
תאיר חורי  :סעיף אבטחת בתי הספר למה יש הגדלה ?
באסם עואד  :מדובר בתקצוב לשנה שלמה  ,אז לה היה לשנה שלמה
ראש המועצה  :העבודה מבוצעת דרך מכרז של החברה למשק וכלכלה .
עלי חסן  :מבקש מכל החברים לשים לב לעניין סעיף חדש בתקציב וזה מלגות
לסטודנטים בסך  ₪ 200,000מבקש מכל חברי המועצה לסייע באיתור הסטודנטים
הזקוקים .
נאסר חאג  :הנושא מצריך ישיבה נפרדת וכן שיהיה בה לפחות נציג מהאופוזיציה .
ראש המועצה  :אני כראש המועצה משרת את כולם ואתה מבקש נציג אחד של
האופוזיציה !?אני רוצה שכל חברי המועצה יקחו חלק ומוזמנים כאן לקבל כל מידע
שיבקשו .
נאסר חאג  :אנחנו שלחנו לך מספר פעמים מכתבים ולא ענית .
ראש המועצה  :אני אומר לך שכל חומר שתבקש תקבל אבל אתה שלחת מכתב אחד
וחיכית שנה ולא הגעת למועצה ע"מ לקבל מענה והגשת תלונה בנושא  .אם היית
עוקב היית מקבל תשובות .
נאסר חאג  :אני פניתי לסמעאן ואמר לי שצריך יומיים להכין את החומר ואז ביום
שבת בישיבה שאלתי אותו וענה לי שאני לא חבר מועצה ואל תדבר אליי כך ..פניתי
לבאסם וענה לי שלא יודע כלום .
ראש המועצה  :שלחת מכתב וחיכית בבית ? למה לא שאלת ? למה לא עקבת ? אתה
שולח מכתב ומחכה לתשובה ולא טורח לבוא ולברר מה עם המכתב ?
סמעאן זהראן  :אני עניתי לו כך כיוון שפנה אליי בצעקות ואמרתי לו שאני לא חבר
מועצה שידבר יפה ושלא יצעק עליי  .הפעם היחידה ששאל אותי על החומר היתה
בישיבה עצמה לא דיבר איתי לפני !!ולאחר כמעט שנה משליחת המכתב.
ראש המועצה  :ראש המועצה וההנהלה במועצה אין להם מה להסתיר ..וכיום
בעידן הטכנולוגיה ניתן לקבל כל חומר שנדרש  ,שלחתם מכתב ועניתי לכם
שמוזמנים להגיע ולתאם עם מהנדס המועצה ועם גזבר המועצה אך בחרתם לא
להגיע  .ואתם מבקשים חומרים שמצריכים  3רכבים בכדי להעמיס אותם ..לישיבות
המליאה לא טורחים להגיע על מנת להכשיל את העבודה של המועצה .
נאסר חאג  :ישיבה אחת לא השתתפנו
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עלי חידר  :אני פונה לכלל חברי המועצה וכסגן ראש המועצה  ,מציע לכולם לבוא
ולהצטרף אלינו לקואליציה ונמשוך את העתירה ונתחיל דף חדש ונעבוד יחד לטובת
כולם ולשרת את כלל האוכלוסייה באעבלין ונוכיח לכולם שאנחנו כפר אחד ויד
אחת  .אני פונה לכולם שנתחיל דף חדש ולעבוד ביחד ואני מדבר ממקום של כבוד
הדדי ואימון .
גנימה אבו גנימה  :אתה לא נתת לנו להרגיש בכך לפני ..
תקציב המועצה המפורט לשנת  2016והתקנים הובא להצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2יוסף גרגורה  -3עלי חידר  -4עלי חסן  -5תאופיק
קסום  -6אברהים חטיב  -7עדנאן חסנין  -8תאיר ח'ורי
נמנע  -1 :גנימה אבו גנימה  -2נאסר חאג
נגד  :אין

תקציב המועצה המפורט לשנת  2016אושר ברב קולות

ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 11:45

רשם :
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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