פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 01.2018
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס'  01.2018היום
יום שבת ה  03.02.2018בשעה  11:00במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי
המועצה .
נוכחים :
 -1מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
 -2גוני חאג – סגן מ"מ ראש המועצה
 -3מוחמד מואסי – סגן ראש המועצה
 -4זיאד מוחסן – חבר
 -5חוסין נגמי  -חבר
 -6סאלח מריסאת  -חבר
 -7עדנאן חסנין – חבר
 -8עבדאללה אדריס – חבר
 -9נאסר חאג – חבר
 -10חליל חליל – חבר
נעדרו  -1 :גנימה אבו גנימה
השתתפו  -1 :אמיר חביב – מזכיר המועצה  -2סמעאן זהראן – מהנדס המועצה
 -3עו"ד מטאנס זידאן כנציד היועץ המשפטי  -4עו"ד עמאד גזאווי – מבקר פנים
 -5פחרי שיח אחמד – מ"מ מנהל מחלקת חינוך
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 11:15
ראש המועצה מברך את הנוכחים בישיבה הראשונה לשנה זו .
אמיר חביב  :מבקש להביא את פרוטוקול ישיבת המליאה לא מן המניין 04.2017
בה אושר תקציב המועצה לשנת  2018לאישור המליאה .
דבר ראש המועצה :
 -1תוכנית מתאר  :סיימנו את ההכנה של הנספחים של התוכנית וכרגע מוכנה ,
מה שעיקב את התוכנית זה עניין התחבורה וההתחברויות לכביש . 781
המועצה וכפי שציינתי בעבר החליפה את מתכנן התחבורה ועברנו לעבוד עם
משרד חליל אלפאהום  ,קיימנו מספר ישיבות עם נתיבי ישראל ולאחר
עבודה קשה מאוד הצלחנו לקבל אישור עבור  3התחברויות עם כביש 781
באמצעות כיכרות  :כיכר בכניסה הראשית (אעבלין מזרח)  ,כיכר מול מגרש
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הכדורגל מול שכונת מריסאת וכיכר שלישית בכביש המוביל לבית עלמין
מוסלמי חדש  /לטמרה .
ראש המועצה מציין שנתיבי ישראל הולכים לבצע עבודת שדרוג בכביש
לרבות הרחבת נתיבים והצבת מפריד בין הנתיבים  .העבודה הזאת דרשה
מהמועצה עבודה קשה ואינטנסיבית במיוחד אנשי המקצוע וצוות התכנון
ובמיוחד של יועצת ראש המועצה גב' רנא ח'ורי אשר טיפלה ביותר מ 90%
מהעבודה .
 -2פתרון קצה לביוב  :בעיית פתרון הקצה ידועה לכולם ועניין הפסקת העבודה
בקו באזור קרית אתא כי בעירייה שם מתכננים להקים שכונה חדששה
באזור בו מתוכנן לעבור הקו  .בתאריך  02.01.2018התקיימה ישיבה בעניין
במטרה למצוא פתרון במיוחד שהושקעו בקו מליוני שקלים הן מחשבון
המועצה בתאגיד והן תקציבים ממשלתיים ולמרות זאת העניין תקוע והדבר
תוקע לנו תוכנית ההרחבה של היישוב  .פנינו למנהל רשות המים ולממונה
על המחוז במטרה למצוא פתרון ועל פי סיכום הישיבה האחרונה נתנו לנו
אישור התקדמות לפי עיקרון "השלביות"  .מתוכננת ישיבה נוספת בעניין
ביום  13.02.18במחוז .
נאסר חאג  :מהמידע שיש לי  ,התוכנית תקועה ולא מהסיבות שאתה מציין אללא
כי לא עבדתם לפי ההנחיות .
ראש המועצה  :במידה ויש לך מידע שיכול לעזור להתקדמות התוכנית אז בבקשה
תציג לנו !!
ראש המועצה נתן סקירה בעניין התוכנית הכוללנית אשר מקודמת על ידי המחוז
באמצעות האדריכל אלי פירשת .

 -3חלקות לזוגות צעירים בגוש  – 12207התוכנית מקודמת על ידי משרד
השיכון ובאמצע החודש הזה יש ישיבה לבדיקת התוכנית בטרם הגשתה
לועדה .
 -4פתרון לזוגות צעירים – המועצה יחד עם רמ"י מקדמים תוכנית לשכונה
חדשה בשטח של כ  200דונם – מול בית העלמין הנוצרי החדש – הקרקעות
בבעלות מדינה ופרטיים  .התוכנית מקודמת בנפרד על מנת לא לפגוע
בתוכנית המתאר של היישוב .
 -5אזור תעשייה  :התקיימו מספר ישיבות ומשרד הכלכלה מימן עלות התכנון ,
כרגע יש מספר חלופות תכנוניות ועתידה להתקיים ישיבה בנושא במחוז
בחודש . 03.2018
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 -1אישור פרוטוקול מליאה לא מן המניין  05.2017ופרוטוקול מליאה לא מן
המניין . 04.2017
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין
הפרוטוקולים אושרו ברוב קולות
 -2אישור המועצה לבניית אודיטוריום ליד המתנ"ס
ראש המועצה  :נתן הסבר בעניין התוכנית המוכנת לבניית אודיטוריום ומקורות
המימון .
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
נמנע  :אין
נגד  -1 :נאסר חאג (מבקש לבנות גם בשכונה המזרחית )
ראש המועצה  :אין בכל האזור אודיטוריום בהיקף כזה ודורש נגישות והמיקום
שלו בצמוד לכביש  871נותן יתרון עצום  .בנוסף חשוב לציי ןשאנחנו לא עושים
הבדלות בין מזרח למערב  ,אין לנו כיום שטח זמין בצבע חום לצורך הפרויקט ושוב
ההימצאות של השטח בצמוד לכביש  781נותן יתרון גדול להפעלתו והקרקע זמינה .
הנושא אושר ברב קולות

-3אישור הרשאה תקציבית ממשרד השיכון בסך  4.5מליון  ₪עבוד האודיטוריום
(הגדלה לתב"ר מס' .) 1222
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
נמנע  :אין
נגד  -1 :נאסר חאג
התב"ר אושר ברוב קולות
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-4אישור פתיחת חשבונות בנק לגני ילדים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד
חינוך .

בהתאם להנחיות משרד החינוך  ,כל גן ילדים רשמי מחוייב בפתיחת חשבון בנק
נפרד .
ההצעה הינה לפתיחת  12חשבונות בנק לגני הילדים הרשמיים בבנק מרכנתיל
דיסקונט סניף אעבלין .
מצ"ב רשימת  12הגנים לרבות שמות ותעודת זהות הגננת של הגן והסייעת (שהיא
עובדת מועצה ) אשר ביחד מהווים מורשה חתימה לכל חשבון .נספח א'
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין

הנושא אושר ברוב קולות
-5אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  ₪ 70,000עבור שדרוג תשתיות מחשוב בבית
ספר יסודי א' ג'בור טוקאן
פחרי שיח אחמד  :נתן הסבר על העניין
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין
התב"ר אושר ברוב קולות
 -6אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  ₪ 90,000עבור שדרוג תשתיות מחשוב
בבית ספר מקיף

בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
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נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין
התב"ר אושר ברוב קולות
-7אישור תב"ר בסך  ₪ 49,610עבור הנגשה פרטנית .
פחרי שיח אחמד  :נתן הסבר אודות התקציב
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין
התב"ר אושר ברוב קולות
-8אישור המליאה למינוי רופא וטרינארי במועצה .
ראש המועצה  :נדרשנו על ידי משרד החקלאות – השרות הוטרינארי למנות רופא
במועצה  ,כמובן העניין חיוני לבריאות הציבור בכלל .
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין
הנושא אושר ברוב קולות
-9אישור המליאה לסגירת תב"רים בהתאם לרשימה המצורפת אשר העבודה בהם
הסתיימה .
באסם עואד  :הציג רשימת תב"רים אשר הסתיימה הפעילות בהם ביום 31.12.17
והיתרות בהם עומדת על  ₪ 0לכן נדרשים להביאם לאישור מליאה לסגירתם
(.הרשימה מצורפת לפרוטוקול ומסומנת באות ב' )
-10אישור שיקום כביש בית העלמין המוסלמי החדש
עבדאללה אדריס  :צריך לשים לב שבאזור יש מפעל לניקוי חול ועובר משם ציוד
כבד לכן מבקש לבצע את הכביש כפי שצריך ועל מנת להימנע מנזק קרוב גם אם זה
דורש תקציב נוסף .
ראש המועצה  :הסביר את סוגיית הבעייתיות של הכביש והתשתית
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הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין
הנושא אושר ברוב קולות
-11אישור המליאה לשדרוג כבישים ברחבי היישוב .
ראש המועצה  :יש כבישים שלא מסודרים במיוחד חקלאיים ומספר כבישים
שדורשים שיפור ושדרוג  ,בנוסף לנזקי הגשמים שהיו והכל בהתאם לצורך .
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין
הנושא אושר ברוב קולות
.12הוספה לסדר – ריכוז התחייבויות כספיות של משרד הפנים למועצה עבור
תוכנית רשויות מצטיינות .
אמיר חביב  :זה עתה קיבלנו ריכוז לתקציבים שהמועצה אמורה לקבל במסגרת
תוכנית רשויות מצטיינות  ,חלק מהתקציבים כבר קיבלנו עבורו הרשאות והחלק
האחר עתידים לקבל בימים הקרובים  ,להלן ריכוז ההתחייבויות :

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

מימון מנהל התוכנית ₪ 932,195 :
גיבוש תוכנית אסטרטגית כלכלית ₪ 500,000 :
ציר כלכלי – פרויקטים כלכליים ₪ 10,000,000 :
תחומי ליבה פיננסיים –כלכליים ₪ 1,500,000 :
פיתוח ארגוני ותחומי ליבה נוספים  ₪ 4,275,000( :לפי )..
 .aליווי מקצועי ארגוני ₪ 500,000 :
 .bפעולות תומכות (ארגוני) ₪ 2,500,000 :
 .cשימושים עתידיים (ארגוני) ₪ 1,275,000 :
בונוס (בתנאי עמידה ביעדים ₪ 5,000,000 :

ההתחייבויות באו לאישור המליאה
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בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין
הנושא אושר ברוב קולות
 -13עדכון ועדות המועצה
ראש המועצה  :חבר המועצה מר עבדאללה אדריס אשר החליף את חבר המועצה חאלד
גזאוי  ,יחליף אותו בועדות כלהלן :
ועדת ההנהלה – חבר
ועדת מכרזים – חבר
ועדת איכות סביבה – חבר
ועדת רווחה – יו"ר
ועדת ספורט וצעירים – חבר
ועדת קריאת שמות – חבר
ועדת מל"ח – חבר
בנוסף  ,מר עלי חסן יחליף כנציג ציבור את מר שריף חיידר מועדת ערר על קביעת ארנונה .
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4עבדאללה אדריס -5
סאלח מריסאת  -6חוסין נגמי  -7זיאד מוחסן  -8עדנאן חסנין
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין
הנושא אושר ברוב קולות

עבדאללה אדריס  :היה דיון בכנסת בעניין הטבות המס והיישובים אשר נכללים בהחלטה ,
זה נושא חשוב מאוד .
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ראש המועצה  :העניין נבדק והמועצה הגישה בקשות ועונה על הדרישות אך הבעייה הינה
בקו רוחב  750אשר מוציא את אעבלין מההחלטה  ,פנה אליי מר טארק מערוף אשר עובד
על העניין ופנו חברי כנסת אלסעדי ואלטיבי  ,אנחנו נמשיך ללוות את העניין .

ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 12:20

רשם :
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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