פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 03/2016
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס'  03.2016היום
יום שבת ה  05.03.16בשעה  10:00במועצה 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
עלי חיידר – סגן ראש המועצה
אשרף מריסאת – סגן ראש המועצה
עלי חסן – חבר
אברהים חטיב – חבר
נאסר חאג'  -חבר
ג'נימה אבו ג'נימה – חבר
תאיר חורי – חבר

נעדרו  -1 :עדנאן חסנין  -2תאופיק קסום
השתתפו  -1 :באסם עואד – גזבר המועצה  -2אמיר חביב – מזכיר המועצה  -3עו"ד
עסאם ח'טיב – יועץ משפטי  -4עו"ד עימאד גזאווי – מבקר פנים  -5סמעאן זהראן –
מהנדס המועצה .
נושאים :
-1
-2
-3
-4
-5

אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין  02.2016מיום 13.02.16
אישור תב"ר ממשרד התרבות והספורט בסך  ₪ 121,758עבור החלפת
מתקני סלים במגרשים כדורסל ואולמות .
אישור תב"ר ממשרד התרבות והספורט בסך  30,000ש,ח עבור בניית תוכנית
אב לספורט .
אישור הגדלת תב"ר ובסך  ₪ 300,000ממשרד השיכון והבינוי עבור תכנון
קרקע פרטית (הגדלת תב"ר קיים).
אישור תקציב מהועדה לתכנון ובנייה גבעות אלונים בסך  ₪ 500,000לפי
החלוקה הבאה :
 ₪ 2750 .aהשתתפות המועצה בתב"ר המשרד לאיכות הסביבה
 ₪ 51,476 .bהשתתפות המועצה בתב"ר שיפוץ מחלקת הרווחה
 ₪ 300,000 .cעבור השתתפות בתקציב הרגיל
 ₪ 145,774 .dעבור עבודות תכנון ומדידות .

ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה  10:15ובירך את הנוכחים .
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ראש המועצה שולח תנחומים למשפחת עבדאלחלים ולתושבי כפר מנדא על פטירתו
של מר טאהא עבד אלחלים ראש המועצה המקומית כפר מנדא .
ראש המועצה  :ברצוני לעדכן שהמועצה בראשותי וכתוצאה מעבודה מקצועית
ומניהול תקין  ,נבחרנו להיות בין הרשויות המצטיינות במגזר הערבי  .בהתחלה
בחרו  8רשויות כאשר אעבלין היתה אחת מהן ומאוחר יותר הוסיפו עוד  8רשויות
נוספות לתוכנית  .הבחירה במועצה המקומית אעבלין ובעומד בראשה הינה תעודת
הוקרה והוכחה לעבודה המקצועית  ,האמינה והניהול התקין של המועצה וכולנו
צריכים להתגאות בה .
ראש המועצה  :ברצוני להוסיף נושא לסדר :
כידוע לכם מעבר בתי הספר לניהול עצמי מחייב כל בית ספר בפתיחת  2חשבונות
בנק  ,האחד זה חשבון בית ספר ומורשה החתימה בו יהיו מנהל/ת בית הספר
והמזכירה  .החשבון השני הינו חשבון הורים ומורשה החתימה בו יהיו  :מנהל/ת
בית הספר  ,המזכירה ונציג מטעם ההורים  .יש לנו  4בתי ספר יסודיים :
בית ספר יסודי א' ג'בור טוקאן :
חשבון ניהול עצמי  :מורשה החתימה מנהל בית הספר מחמוד חאג ומזכירת בית
הספר אלזה תיים .
חשבון הורים  :מורשה החתימה מנהל בית הספר מחמוד חאג ומזכירת בית הספר
אלזה תיים ונציג/ת הורים
בית ספר יסודי ב' עבדו סלים :
חשבון ניהול עצמי  :מורשה החתימה מנהלת בית הספר אנגאד אדלבי ומזכירת בית
הספר האלא טאהא
חשבון הורים  :מורשה החתימה מנהלת בית הספר אנגאד אדלבי ומזכירת בית
הספר האלא טאהא ונציג/ת ההורים .
בית ספר יסודי ג' :
חשבון ניהול עצמי  :מורשה חתימה מנהלת בית הספר תג'ריד שיח אחמד ומזכירת
בית הספר אמנה עותמאן
חשבון הורים  :מנהלת בית הספר תגריד שיח אחמד ומזכירת בית הספר אמנה
עותמאן ונציג/ת הורים
בית ספר יסודי ד' :
חשבון ניהול עצמי  :מורשה החתימה מנהל בית הספר פהד חאג אחמד ומזכירת
בית הספר ענאיה אליאס
חשבון הורים  :מורשה החתימה מנהל בית הספר פהד חאג אחמד ומזכירת בית
הספר ענאיה אליאס ונציג הורים תאמר חסנין ת.ז. 34825596 .
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הנושא הובא להצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2יוסף גרגורה  -3עלי חידר  -4אשרף מריסאת -5
עלי חסן  -6אברהים חטיב
נמנע  :אין
נגד  -1 :נאסר חאג  -2גנימה אבו גנימה  -3תאיר חורי
החלטה  :מאושר ברב קולות
נאסר חאג  :הגשנו בקשה לשינוי מועדי הישיבות מימי שבת ..
ראש המועצה  :כשאסיים לדבר אתן לך רשות דיבור.
 -1אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין  02.2016מיום 13.02.16
ג'נימה אבו ג'נימה  :יש טעות בפרוטוקול בסעיף ס'  ,אני הצבעתי נגד מינויו של ד"ר
חאלד שיח אחמד כנציג בועדת קבלת עובדים ובפרוטוקול רשום שאני הצבעתי בעד
 .מבקש לתקן ולאחר התיקון אין לי בעייה לאשר אותו
הפרוטוקול הובא להצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2יוסף גרגורה  -3עלי חידר  -4אשרף מריסאת -5
עלי חסן  -6אברהים חטיב  -7גנימה אבו גנימה  -8תאיר חורי .
נמנע  -1 :נאסר חאג – לא השתתפתי בישיבה
נגד  :אין
הפרוטוקול אושר ברב קולות
 -2אישור תב"ר ממשרד התרבות והספורט בסך  ₪ 121,758עבור החלפת
מתקני סלים במגרשים כדורסל ואולמות .
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2יוסף גרגורה  -3עלי חידר  -4אשרף מריסאת -5
עלי חסן  -6אברהים חטיב.
נמנע  :אין
נגד  -1 :תאיר חורי  -2גנימה אבו גנימה  -3נאסר חאג
החלטה  :מאושר ברב קולות

 -3אישור תב"ר ממשרד התרבות והספורט בסך  30,000ש,ח עבור בניית תוכנית
אב לספורט .
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2יוסף גרגורה  -3עלי חידר  -4אשרף מריסאת -5
עלי חסן  -6אברהים חטיב.
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נמנע  :אין
נגד  -1 :תאיר חורי  -2גנימה אבו גנימה  -3נאסר חאג

החלטה  :מאושר ברב קולות
 -4אישור הגדלת תב"ר ובסך  ₪ 300,000ממשרד השיכון והבינוי עבור תכנון
קרקע פרטית (הגדלת תב"ר קיים).
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2יוסף גרגורה  -3עלי חידר  -4אשרף מריסאת -5
עלי חסן  -6אברהים חטיב  -7גנימה אבו גנימה  -8תאיר חורי .
נמנע  :אין
נגד  -1 :נאסר חאג
החלטה  :מאושר ברב קולות

 -5אישור תקציב מהועדה לתכנון ובנייה גבעות אלונים בסך  ₪ 500,000לפי
החלוקה הבאה :
 ₪ 2750 .aהשתתפות המועצה בתב"ר המשרד לאיכות הסביבה
 ₪ 51,476 .bהשתתפות המועצה בתב"ר שיפוץ מחלקת הרווחה
 ₪ 300,000 .cעבור השתתפות בתקציב הרגיל
 ₪ 145,774 .dעבור עבודות תכנון ומדידות .
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2יוסף גרגורה  -3עלי חידר  -4אשרף מריסאת -5
עלי חסן  -6אברהים חטיב  -7גנימה אבו גנימה  -8תאיר חורי .
נמנע  :אין
נגד  -1 :נאסר חאג
החלטה  :מאושר ברב קולות
נאסר חאג  :פנינו בכתב בבקשה לשנות את מועדי הישיבות מימי שבת ולא
נענינו  ,בנוסף כשאני מצביע נגד זה רק מהסיבה שלא יודע איך עובדים עם הכסף
ומי עובד ולא כי אני נגד תקציבים שמגיעים ליישוב .
ראש המועצה  :בעניין ימי הישיבות  ,קיבלנו את ההחלטה על סמך העובדה
שיום שבת אצלנו הוא יום עבודה לכל דבר  ,ימי המנוחה במועצה הם ימי ששי
וראשון  .בנוסף ובשל העובדה שרב חברי המועצה עובדים ויום שבת זה היום
הכי מתאים להם להגיע לישיבות כי הם במנוחה .
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ג'נימה אבו ג'נימה  :בחרנו בשבת בתקופת הרמדאן ורמדאן הסתיים וצריך
לשנות את המועד ולחזור למועד הישן כרגיל לבחור יום במהלך השבוע בשעות
הערב
עלי חסן  :חלק גדול מהחברים מאחרים בעבודה וזה מקשה עליהם  ,שבת כולם
יכולים  .אנחנו כחברי מועצה נציגי ציבור ועלינו להגיע מתי שנדרש .
ראש המועצה נעל את הישיבה בשעה . 10:30

רשם :
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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