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 06.2016מליאה לא מן המניין  פרוטוקול ישיבת 

  06.2016לא מן המניין מס' מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבה 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל    11:00בשעה  18.06.2016היום יום שבת  ה 

 חברי המועצה . 

 נוכחים : 

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   -1

    סגן מ"מ ראש המועצה  –יוסף גרגורה   -2

 סגן ראש המועצה   –אשרף מריסאת   -3

 חבר  –עלי חסן  -4

 חבר   –אברהים חטיב    -5

 חבר    –עדנאן חסנין   -6

 חבר    –תאיר ח'ורי   -7

 תאופיק קסום   -4נאסר חאג    -3גנימה אבו גנימה    -2    עלי חידר  -1 : נעדרו

עו"ד עיסאם   -3גזבר  –באסם עואד  -2מזכיר המועצה  –אמיר חביב  - 1:  השתתפו
מהנדס   –סמעאן זהראן  -5מבקר פנים  –עו"ד עימאד גזאווי  -4יועץ משפטי  –חטיב 

 המועצה  

 

 .  11:05ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 

 : מבקש להוסיף  נושא לסדר :   ראש המועצה

  – 05.2016ן מכרז זוטא הגדלת חוזה ההתקשרות עם הקבלן ג'ורג' מסירות בעניי 
 מסכום החוזה .   25%הרווחה בשיעור של שיפוץ מחלקת  

ובסך של   165.ה התקשרה עם הקבלן בחוזה לפי מכרז זוטא המועצ :  ראש המועצה
₪ כולל מע"מ , בעקבות תוספות שהיו המועצה מעוניינת בהגדלת סכום   193,516

מע"מ . סכום ההתקשרות  ₪ כולל  48,379שהם סך של  25%החוזה בשיעור של 
 ₪ כולל מע"מ .  241,895לאחר ההגדלה יעמוד על 

 הוספת הנושא לסדר אושרה פה אחד 

   04.06.16מיום  05.2016אישור פרוטוקול מליאה מן המניין   -1

 החלטה : מאושר פה אחד 

₪ לפי החלוקה   800,000אישור תקציב מהוועדה לתכנון ובנייה בסך כולל של  -2
 הבאה : 
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אושר בישיבה   –₪ עבור השתתפות המועצה בת"ר ציוד חדר כושר   82,000 .א
 הקודמת . 

₪ עבור תב"ר עבור עבודות חשמל ותאורה במגרש האימונים   100,000 .ב
 הסנטטי החדש . 

 
: נעשה תכנון למגרש האימונים והתכנון לא כלל עבודות   ראש המועצה

 חשמל ותאורה לכן צריכים לעשות את העבודות . 
 

 החלטה : התב"ר אושר פה אחד 

 עבור עבודות תכנון לאודיטוריום . ₪1182 עבור הגדלת תב"ר מס'  117,000 .ג

  500כידוע לכם המועצה מתכנת אודיטוריום ליד המתנ"ס בגודל של :  ראש המועצה
מליון ₪ . חתמנו חוזה עם המתכנן והגבלנו   10מושבים ובעלות מוערכת של קרוב ל  

ל התב"ר הקיים , כיוון שהתב"ר הקיים לא מספיק ונצטרך  את החוזה עד לסכום ש
 ₪ .  117,000להגדילו עוד מתכוונים בשלב זה להגדיל אותו בעוד 

 החלטה : התב"ר מאושר פה אחד 

שיפוץ מתקני ספורט )התב"ר   –  ₪1183 עבור תוספת לתב"ר מס'  13,592 .ד
 נדרשת השתתפות הרשות .  –  121,758המאושר הינו בסך  

 ושר פה אחד החלטה : מא

 ₪ עבור תב"ר עבודות פיתוח כלליות ברחבי היישוב .  468,960 .ה

 החלטה : מאושר פה אחד 

הגדלת חוזה ההתקשרות עם הקבלן ג'ורג' מסירות בעניין סכום החוזה של  . 3
 .  שיפוץ מחלקת הרווחה –  03.216מכרז זוטא  

ובסך של   165.: המועצה התקשרה עם הקבלן בחוזה לפי מכרז זוטא   ראש המועצה
₪ כולל מע"מ , בעקבות תוספות שהיו המועצה מעוניינת בהגדלת סכום   193,516

₪ כולל מע"מ . סכום ההתקשרות   48,379שהם סך של   25%החוזה בשיעור של  
 ₪ כולל מע"מ  241,895לאחר ההגדלה יעמוד על 

 החלטה : מאושר פה אחד 

. אישור המליאה לחוזה ההתקשרות עם כללית שרותי בריאות בדבר השכרת  4
קומה ראשונה בבניין המועצה לצורך הפעלתה כמרפאה ובית מרקחת לתקופה של  

 .  01.01.2016שנים החל מיום  4.5

לאחר משא ומתן קשה וארוך של המועצה וכללית שרותי בריאות  :  ראש המועצה
$ למטר .   $10.5 למטר עד  5ת ששילמו עד היום מ הצלחנו להכפיל את סכום השכירו

הדבר הצליח לאחר משא ומתן קשה ועבודה מקצועית וקשה ובמיוחד של היועץ  
 מטר .  530המשפטי של המועצה . שטח המבנה 

 החלטה : מאושר פה אחד 
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למה לא רוכשים מטאטא מכני ליישוב ודואגים שהכבישים יהיו נקיים  : תאיר ח'ורי 
 .  הפניםכי מצבם על  

בדקנו את האפשרות והעלות של רכישת מטאטא גבוהה מאוד  :  ראש המועצה
בנוסף לעלול האחזקה שלה , לכן המועצה עובדת ומטפלת בנושא על ידי השכרת  

 .  מטאטא לפי הצורך ובעלות יומית

 .  בדקנו ואפילו בדקנו רכישה משותפת עם רשות אחרת וזה לא כדאי:  יוסף גרגורה

 הזמין מטאטא לכבישים פעמיים בחודש . הוחלט לפעול ל

 

 .  11:20ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 

 

 רשם פרוטוקול :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  


