פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 07/2016
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה לא מן המניין מס' 07.2016
היום יום שבת ה  17.09.2016בשעה  11:30במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי
המועצה .
נוכחים :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
יוסף גרגורה – סגן מ"מ ראש המועצה
אשרף מריסאת – סגן ראש המועצה
אברהים חטיב – חבר
עלי חסן  -חבר
תאופיק קסום – חבר
עדנאן חסנין – חבר
גנימה אבו גנימה – חבר
תאיר חורי  -חבר

נעדרו  -1 :עלי חיידר  -2נאסר חאג
השתתפו  -1 :אמיר חביב – מזכיר המועצה  -2סמעאן זהראן – מהנדס המועצה -3
עו"ד עיסאם ח'טיב – יועץ משפטי  -4באסם עואד – גזבר  -5רנא ח'ורי – יועצת ראש
המועצה  -6נסים נח'לה – אדריכל  -7עו"ד עימאד גזאווי – מבקר פנים
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 11:40
ראש המועצה בירך את כלל החברים והתושבים בברכת שנת לימודים מוצלחת
ומבורכת כמו כן מברך לרגל חג אלאדחה לכלל החוגגים .
לבקשת חלק מחברי המועצה  ,נמצא איתנו היום המתכנן נסים נח'לה כדי להציג
בפנינו את תוכנית המתאר העתידית  .ברצוני לציין שוב את פתיחת שהת הלימודים
שהיתה מוצלחת מאוד ומודה לכל מי שתרם ותמך בעניין .
ראש המועצה מבקש להוסיף נושאים לסדר היום :
 -1הרשאה תקציבית ממשרד החינוך בסך  1,000אל"ש עבור השתתפות
בתשתיות היקפיות בבית ספר יסודי ב'.
ההוספה אושרה פה אחד
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 -2הצגת ואישור תוכנית המתאר העתידית שהמועצה מתכננת
ההוספה אושרה פה אחד
 -3דיון ואישור חוקי עזר למועצה  :חוק עזר לסלילת כבישים ומדרכות  ,חוק
עזר לתיעול וחוק עזר לשילוט

ההוספה אושרה פה אחד
 -4אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  08.2016מיום 03.09.16
ההוספה אושרה פה אחד
 -1תוכנית המתאר החדשה
ראש המועצה  :מבקש מהמתכנן נסים נח'לה להציג בפני המליאה את
תוכנית המתאר החדשה לרבות הסברים ועדכונים אודות ההתקדמות וכו .
נסים נחלה  :הציג את תוכנית המתאר החדשה בפני המליאה (כולל תשריטים) ,
נתן הסבר אודות ההרחבה המתוכננת – כ 1000 -דונם ברוטו – מסביב לכפר
ומכל הכיוונים בהתאם לתוכנית המתאר המחוזית ולגבולות הניתנים להרחבה
ובהתאם לאחוזים .
ציין שיש כביש טבעת מסביב לכפר לרבות נקודות התחברות לכביש . 781
בהרחבה המתוכננת ערכנו תכנון למערכת הכבישים ההיקפית ושיטת העבודה
לא התבססה על איחוד וחלוקה אלא לפי אחוז הפרשות שוות מכולם בהיקף של
כ . 30%
התקיים דיון ושאלות ותשובות מצד חברי המועצה אל מול המתכנן לרבות
הצגת התוכנית העתידית ושלבי ההתקדמות שלה הן מול גורמים מקצועיים ,
משרדי ממשלה  ,והועדה המקומית והמחוזית .
נסים נחלה  :התקיימה ישיבה על התוכנית בועד המחוזית בחודש  08.2015בה
ניתנה הסכמה עקרונית לתוכנית והתוכנית כיום נמצאת עם מספר – מס'
התוכנית . 22321
מבחינת התקדמות בשלבי אישור התוכנית – ההערכה שתוך חודשיים תגיע
להפקדה ואז יהיה שלב ההתנגדויות
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התוכנית הובאה להצבעה :

החלטה  :מאושרת פה אחד
 -2הרשאה תקציבית ממשרד החינוך בסך  1,000אל"ש עבור השתתפות
בתשתיות היקפיות בבית ספר יסודי ב'

החלטה  :התב"ר אושר פה אחד
 -3אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  08.2016מיום 03.09.16
החלטה  :מאושר פה אחד
 -4חוקי עזר למועצה :
 .aחוק עזר לסלילת כבישים ומדרכות
 .bחוק עזר לאעבלין (תיעול )
 .cחוק עזר לאעבלין (שילוט)
ראש המועצה  :הציג בפני המליאה את הרקע החוקתי של העניין בהסתמך על חוזר
מנכ"ל  02.2008מיום  09.03.2008ולהחלטת הממשלה מס'  2899מיום 06.01.2008
(ראש המועצה הקריא והציג למליאה את הנחיות חוזר המנכ"ל בעניין ).
תעריפים :
סלילת רחובות – מ"ר קרקע =  / ₪ 4מ"ר בנוי = ₪ 32.04
מדרכות – מ"ר קרקע =  / ₪ 3.15מ"ר בנוי = ₪ 25.18
תיעול – מ"ר קרקע =  / ₪ 2.96מ"ר בנוי = ₪ 23.65
שילוט – התעריף נע בין  ₪ 275 - ₪ 50תלוי בגודל וסוג השלט

חוקי העזר לרבות התעריפים הובאו להצבעה :
החלטה  :מאושר פה אחד
 -5אישור המליאה למינוי מנהל מחלקת חינוך במועצה מר מוחמד שיח אחמד
ראש המועצה  :כידוע לכם  ,המועצה פרסמה מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת
חינוך ונאלצנו לבטל אותו בשל העובדה שעלינו לפרסם קודם מכרז פנימי .
למכרז הפנימי ניגשו  3מועמדים מבין עובדי המועצה  -1 :ח'ליל שיח אחמד -2
שאפע ח'ורי  -3מוחמד שיח אחמד .
3

נציגי משרד החינוך ומשרד הפנים שהשתתפו בועדת הבחינה חלקו ביניהם בעניין
עמידת המועמדים בתנאי הסף ולכן הוחלט לפנות ליועצים המשפטיים של המועצה
ושל משרד החינוך לצורך בדיקת עמידתם של המתמודדים בתנאי הסף .
המשנה ליועצת המשפטית של משרד החינוך שלחה חוות דעת ביום 21.07.2016
אשר פסלה שניים מהמועמדים בשל אי עמידתם בתנאי הסף (שאפע חורי וח'ליל
שיח אחמד ) וכן אישרה את עמידתו בתנאי הסף של המועמד מוחמד שיח אחמד .
ועדת הבחינה התכנסה שוב וראיינה את המועמד מוחמד שיח אחמד  ,הועדה
התקיימה בראשות מזכיר המועצה מר אמיר חביב שמונה על ידי ראש המועצה ,
ונציגי משרד הפנים – ממונה המחוז רו"ח סאלח חוטבא  ,נציג ועדת מנהל שרות
עובדים ד"ר עבדאלסלאם יונס – מנהל מחלקת חינוך בערערה ונציג הסתדרות
המורים מר חאלד עבד אלרחמן ומפקח משרד חינוך ד"ר עומר חגוג .
הועדה ולאחר שראיינה את המועמד מוחמד שיח אחמד החליטה פה אחד לקבלו
לתפקיד וזאת ובין היתר בשל המקצועיות הגבוהה שהפגין ובשל הרושם החיובי
שהשאיר על חברי הועדה .
בשל קרבתו של המועמד לראש המועצה ( בן דוד ) אנו צריכים את אישור המליאה
לכך .
התקיים דיון בין חברי המועצה ומזכיר המועצה נתן תשובות לשאלות שעלו סביב
המכרז והמועמד וחוות הדעת המשפטית של יועצת משפטית של משרד החינוך
והרושם שהתקבל מהמועמד .
הנושא הובא להצבעה :
החלטה  :מאושר פה אחד

 -6אישור תב"ר בסך  ₪ 144,000מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת 2015
עבור עבודות תאורת רחובות .
החלטה  :מאושר פה אחד

 -7אישור תב"ר מתקציב הפיתוח לשנת  2015ממשרד הפנים בסך ₪ 100,000
עבור עבודות ניקוז בשכונה הדרומית .
החלטה  :מאושר פה אחד
ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 12:35
רשם :
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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