פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 09/2016
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס'  09.2016היום
יום שבת ה  01.10.16בשעה  11:30במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי המועצה
.
נוכחים :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

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

נעדרו  -1 :עלי חיידר  -2תאופיק קסום  -3נאסר חאג  -4גנימה אבו גנימה
השתתפו  -1 :אמיר חביב – מזכיר המועצה  -2סמעאן זהראן – מהנדס המועצה -3
עו"ד מטאנס זידאן – ממשרד היועץ משפטי  -4עו"ד עמאד גזאווי – מבקר פנים
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 11:45
ראש המועצה מגנה את האירועים האחרונים שפוקדים את הכפר ושולח בשמו
ובשם כל חברי המועצה ותושבי הכפר הודעת גינוי למעשים .
ראש המועצה משתף שמנסים להשתלט על המצב ולהרגיע את הרוחות אך לצערנו
מרגישים שמתחילים לאבד שליטה בתקופה האחרונה  ,מכאן אני מודיע שבכוונתי
לפנות למשטרה ולדרוש שתמלא את חובתה ותפקידה בצורה יסודית כי לא ניתן
להמשיך כך .
לפני ימים מספר ובעת שהיינו עם ועדת סולחה אצל משפחת חסנין  ,ירו עלינו
בצורה קשה והמצב היה קשה מאוד ומסוכן מאוד והיו נפגעים מההדף  ,במזל לא
היו אבדות .
המצב מסוכן ובלתי ניתן להמשיך כך ולא מקובל עלינו בכלל וצריך לטפל בו בצורה
יסודית .
עלי חסן  :גורמים חיצוניים שנכנסו לכפר צריכים תשתית בכדי שיוכלו להיכנס
וכנראה הם קיבלו גיבוי מתוך הכפר לצערנו .
ראש המועצה  :מקווה מאוד שהצדדים יחזרו לדרך השלום  ,מספיק עם האבדות
שהיו ולא רוצים עוד אבדות ביישוב .
אני אישית עשיתי כל מה שניתן וכל מה שביכולתי אך לצערי הגענו למפוי סתום אך
מה שקרה בימים האחרונים אינו מקובל ומסוכן ויכול להביא לנזק גדול לכל הכפר .
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ראש המועצה פונה לכל החברים  ,כל אחד מהמקום שלו  ,לסייע ככל הניתן בהרגעת
הרוחות .
הוספת נושאים לסדר :
 -1אישור המליאה למתן תמיכות לעמותות בתחום הספורט והתרבות
ההוספה אושרה פה אחד
 -2אישור המליאה לתהליך מתן שמות ומספרים לרחובות
החלטה  :ההוספה אושרה פה אחד
 -3אישור המועצה למתן תמיכות  /מלגות לסטודנטים .
ההוספה אושרה פה אחד

-1

אישור פרוטוקול מליאה לא מן המניין  07.2016מיום . 17.09.2016
החלטה  :מאושר פה אחד

 -2אישור פתיחת חשבון בנק לחינוך בבנק מרכנתיל דיסקונט סניף אעבלין .
החלטה  :מאושר פה אחד

 -3אישור המליאה למתן תמיכות לעמותות בתחום הספורט והתרבות
אמיר חביב  :נתן הסבר אודות עניין חוזר מנכ"ל  04.2006בעניין תמיכות המועצה
במוסדות ציבור  ,הוסבר אודות התהליך  ,הכנת התבחינים  ,פרסום ועבודת וועדת
התמיכות .
החלטה  :אושר פה אחד
 -4אישור המליאה לעניין קול קורא לקריאת שמות ומתן מספרים לרחובות
אמיר חביב  :נתן סקירה אודות הקול קורא אשר הגישה המועצה לרשות נגב גליל
ואושר  ,בימים הקרובים אמורים להתחיל תהליך של כינוס ועדת השמות והמשך
עבודה בהתאם להנחיות המשרד לצורך הכנת תוכנית יישובית לכלל הרחובות בכפר.

החלטה  :מאושר פה אחד
 -5אישור המועצה למתן מלגות לסטודנטים בהתאם לסעיף התקציב המאושר
ובסך . ₪ 200,000
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ראש המועצה  :המועצה תקים ועדה בשיתוף מחלקת החינוך והרווחה ובחירת
סטודנטים שבאמת זקוקים למלגה .
אברהים חטיב  :מציע שנפרסם את העניין והסטודנטים יגישו בקשות ואז ועדה
תדון בבקשות (ועדה מקצועית) שתכלול עד  5חברים משתי העדות בכפר .
החלטה  :מאושר פה אחד
ראש המועצה  :מבקש להוסיף עוד נושא לסדר
אישור מינוי שומרים לבית ספר יסודי ב' החדש ולבית ספר יסודי ב' הישן
ראש המועצה  :בשל העובדה שהמבנה של יסודי ב הישן נטוש  ,אנחנו עדים להרבה
מקרים של וונדליזם ונזקים שנגרמים למבנה ולרכוש  .בנוסף מבנה בית ספר יסודי
ב' החדש בשל היותו מרוחק ומבודד אנחנו עדים גם לניסיונות של חבלה במבנה
ומתקניו  .לאור זאת נדרשים להציב שמירה בשעות הערב והלילה .

החלטה  :מאושר פה אחד
ראש המועצה – משתתפים בצער משפחת פרס במות הנשיא התשיעי למדינת ישראל
מר שמעון פרס ז"ל אשר היה איש שלום ופעל רבות למען השלום בארץ ובעולם .

ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 12:20

רשם :
אמיר חביב
מזכיר המועצה
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