פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 10/2016

מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבה מן המניין מס'  , 10/2016היום
יום שבת ה  03/12/2016בשעה  11:00לפני צהריים באולם הישיבות של המועצה
וזאת על פי הזמנה שנשלחה כדין לכלל חברי המועצה .
נוכחים :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

מאמון אלשיח' אחמד – יו"ר המועצה המקומית
יוסף גרגורה – סגן ממלא מקום ראש המועצה
עלי חיידר – סגן ראש המועצה
אשרף מריסאת – סגן ראש המועצה
תופיק קסום – חבר
עלי חסן – חבר
אבראהים ח'טיב – חבר
נאסר חאג' – חבר
ת'איר ח'ורי – חבר

נעדרו  :עדנאן חסנין  ,ג'נימה אבו ג'נימה .
השתתפו בישיבה  -1 :באסם עואד – גזבר המועצה  -2לואי עלימי – רו"ח  -3עו"ד
עמאד גזאוי-מבקר פנים  -4סמעאן זהראן – מהנדס המועצה
יו"ר המועצה מר מאמון אלשיח' אחמד ולאחר שבירך את הנוכחים פתח את
הישיבה  :אני רוצה לפתוח את הישיבה ולציין אירועים משמחים .בעקבות המקרה
המצער בתקופה האחרונה  ,אתמול ביום שישי התקיימה סולחה " פיוס "  ,בין שתי
המשפחות נאבולסי וחסנין לסיום הסכסוך ביניהם  .זהו אירוע משמח מאוד ואני
מודה לכל מי שתרם לסיום הסכסוך מהכפר ומחוצה לו  ,בשם כולם אני מברך את
המשפחות על צעד זה ומאחל רק שלום ויציבות לכל תושבי הכפר .
אני רוצה גם להעיר לגבי התיק ( עתירה מנהלית של שני חברי המועצה באופוזיציה
נאסר חאג' וג'נימה אבו ג'נימה ) שמתנהל נגד המועצה ונגדי באופן אישי  .ברצוני
לציין שיש לשקול את ההתבטאויות ובמיוחד מצד חברי המועצה נאסר חאג' וגנימה
אבו ג'נימה אשר מסיתים נגד ראש מועצה נבחר  .זכותו של כל חבר מועצה לעיין
במסמכי הרשות ודלתות המועצה פתוחות וכולם מוזמנים בכל עת שירצו  ,אולם
האשמות חמורות של חברי המועצה נאסר חאג' וג'נימה כלפי ראש המועצה

מעוררות תסיסה והסתה עד כדי סיכון חייו של ראש המועצה  .התקבל אצלנו מכתב
מעו"ד שמעון צח ב"כ חברי המועצה נאסר חאג' וג'נימה אבו ג'נימה  ,מהמכתב
עולה שראש הרשות מואשם שהוא עומד מאחורי האירועים החמורים האחרונים
נגד ג'נימה  .אני מגנה בתוקף את האירועים האחרונים ואני דוחה בכל תוקף את
ההאשמות שבאו ע"י ביטוי במכתבו של עו"ד צח  .בזמן האירועים אני הייתי בחו"ל
ואין לי מושג על מה מדבר עו"ד צח  .מתוך מכתבו של עו"ד צח ב"כ של שני חברי
המועצה נאסר וג'נימה עולה שלמחרת מתן פסק הדין ע"י בית המשפט  ,נזרק רימון
הלם על ביתו של ג'נימה  ,וכי לפני שבוע נורו יריות כלפי רכבו  .חברי המועצה נאסר
חאג'  ,ג'נימה וב"כ עו"ד צח משתמשים בביטויים קשים שאינם הולמים ובמיוחד
כאשר מדובר בחברי מועצה מכהנים  .אני לא התבטאתי בשום כלי תקשורת  ,נשלח
מכתב לב"כ של אותם חברי מועצה נאסר וג'נימה כדי לחזור בהם מאותו מכתב
ולהתנצל ואני מצפה שיעשו כן .
נאסר חאג'  :אני לא יודע על המכתב של עו"ד צח .
ראש המועצה  :אני רוצה לדבר על הגשמים המבורכים שירדו ברחבי הכפר בתקופה
האחרונה  ,המועצה ביצעה מבצע ניקוי ברחבי הכפר לניקוזים ואני רוצה להודות
לכל הצוות שעזר וסייע כדי להתגבר על בעיות השטפונות ביישוב ואנחנו נפעל ביחד
ובתיאום עם מחלקת ההנדסה כדי להביא לפיתרון לכל בעיות הניקוז ולהסיר את כל
המטרדים .
וכעת עבר ראש המועצה לדיון בנושאים שצוינו בהזמנה .
 -1אישור פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המניין מס'  08/16מיום . 22/10/16
בעד  :מאמון אלשיח' אחמד  ,עלי חיידר  ,יוסף גרגורה  ,אשרף מריסאת  ,עלי חסן ,
אבראהים ח'טיב  ,תופיק קסום .
נמנע  :נאסר חאג'  ,ת'איר ח'ורי ( אני לא הייתי בישיבה ) .
ההחלטה התקבלה ברוב קולות
 -2אישור תב"ר מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים על סך מיליון
 ₪כהשתתפות בתקציב הרגיל .
בעד :מאמון אלשיח' אחמד  ,עלי חיידר  ,יוסף גרגורה  ,אשרף מריסאת  ,עלי חסן ,
אבראהים ח'טיב  ,תופיק קסום  ,ת'איר ח'ורי .
נמנע  :נאסר חאג' .
ההחלטה התקבלה ברוב קולות
 -3אישור היתר אשראי לשנת  2017בהתאם להנחיות משרד הפנים .
באסם עואד  :זהו מהלך טכני  ,יש לנו אשראי בבנקים ובהתאם להנחיות החדשות
של משרד הפנים יש להביא את זה לאישור מליאה .
האשראים שיש למועצה הם כדלקמן :

בנק דקסיה – הלואה לזמן קצר =  ₪ 950,000בחשבון מס' 630
בנק לאומי – סניף אעבלין  908חשבון  41000/07סך אשראי ₪ 1,000,000
בנק מרכנתיל – סניף  756חשבון  2872סך אשראי ₪ 1,250,000

הנושא הובא להצבעה
בעד  :פה אחד .
ההחלטה התקבלה פה אחד
 -4אישור תוכנית מפורטת מס'  0267674-261בגוש  12199חלקים מחלקות ,77
. 65,60
סמעאן זהראן  :מדובר על מצב קיים  ,התוכנית היא של דירי חזירים ששייכת
לעו"ד יעקוב עזאם .
בעד  :מאמון אלשיח' אחמד  ,עלי חיידר  ,יוסף גרגורה  ,אשרף מריסאת  ,עלי חסן ,
אבראהים ח'טיב  ,ת'איר ח'ורי .
נמנע  :נאסר חאג'  ,תופיק קסום .
ההחלטה התקבלה ברוב קולות
 -5אישור תקנון החברה הכלכלית של המועצה המקומית אעבלין .
רו"ח עלימי  :אנחנו הגשנו את כל המסמכים לגורמים הרלונטיים במשרדע
הממשלה הקשורים להקמת חברה כלכלית למועצה המרומית אעבלין  .כיום יש
צורך לאישור התקנון להמשך רישום החברה בהתאם לנהלים .
בעד :מאמון אלשיח' אחמד  ,עלי חיידר  ,יוסף גרגורה  ,אשרף מריסאת  ,עלי
חסן  ,אבראהים ח'טיב  ,תופיק קסום  ,ת'איר ח'ורי .
נמנע  :נאסר חאג'.
ההחלטה התקבלה ברוב קולות
 -6אישור תב"ר ממשרד הפנים על סך של  ₪ 300,000במטרה להעסיק מנהל
לתוכנית רשויות מצטיינות .
ראש המועצה  :כידוע לכולם  ,המועצה המקומית אעבלין נמצאת ברשימת
הרשויות וזאת הודות כמובן לפעילות המצועית ולמאמצים המשותפים של
הנהלת המועצה והעומד בראשה וגורמי הקצוע במועצה  .התוכנית היא לחמש
שנים  .אני מציע להתקשר עם המנהל באופן שנתי ,יצליח נמשיך איתו  .יש
לציין שבמכרז השני שהתקיים ניגשו מועמדים טובים  ,אבל הוועדה בחרה
ברו"ח בהא אגבאריה לאחר שהוכיח את כישוריו ועמידתו בתנאים  .במכרז

הראשון נבחר רו"ח האני סמרה תושב הכפר  ,אבל הוא נפסל ע"י משרד הפנים
כיוון שהוא מכהן חשב מלווה ברשות אחרת .
בעד :מאמון אלשיח' אחמד  ,עלי חיידר  ,יוסף גרגורה  ,אשרף מריסאת  ,עלי
חסן  ,אבראהים ח'טיב  ,תופיק קסום  ,ת'איר ח'ורי .
נמנע  :נאסר חאג' .
ההחלטה התקבלה ברוב קולות

 -7אישור תב"ר ממשרד הפנים על סך של  ₪ 500,000להכנת תוכנית
אסטרטגית במסגרת התוכנית רשויות מצטיינות .
בעד  :מאמון אלשיח' אחמד  ,עלי חיידר  ,יוסף גרגורה  ,אשרף מריסאת  ,עלי חסן ,
אבראהים ח'טיב  ,תופיק קסום  ,ת'איר ח'ורי .
נמנע  :נאסר חאג' .
ההחלטה התקבלה ברוב קולות

רשם את הפרוטוקול  :פח'רי שיח' אחמד
מ"מ מנהל מח' חינוך

