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 01.2018פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין  מס' 

  01.2018מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה לא מן המניין מס' 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי   11:00בשעה  23.06.2018היום יום שבת ה 

 המועצה . 

 נוכחים : 

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   -1

 סגן מ"מ ראש המועצה   –גוני חאג   -2

 סגן ראש המועצה   –פתחי עואלי  -3

 סגן ראש המועצה   –סאלח מריסאת   -4

 חבר   –חוסין חוגיראת      -5

 חבר    -עלי אבו אלהיגא    -6

 חבר    –חוסין נגמי    -7

 חבר      –נאסר חאג   -8

 חבר   –גנימה אבו גנימה    -9

 עדנאן חסנין   -2חליל חליל    -1 נעדרו :

מבקר פנים    –עו"ד עמאד גזאווי  -2מזכיר המועצה   –אמיר חביב  -1:  השתתפו   
 גזבר    –באסם עואד   -3

   11:15ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 

 חבר המועצה החדש מר חוסין חוגיראת נשבע אימונים  

 .חבר המועצה החדש עלי אבו אלהיגא נשבע אימונים 

 דבר ראש המועצה : 

בשבוע שעבר התקיימה ישיבה במחוז בעניין הרשויות המצטיינות , התוכנית שלנו  
מליון ₪ . התקציב מיועד למטרות שונות   18.5הוצגה ואושרה במחוז ובתקציב של 

 ית עלמין ועוד .בין היתר לבית המטבחיים , בריכת שחייה , כביש גישה לב

 .המועצה המקומית אעבלין מועמדת לפרס ניהול תקין מטעם משרד הפנים 

 היתר הבנייה הונפק והקבלן אמור להתחיל בקרוב בשלב א' .  –בית ספר מקיף  

 הוספת נושאים לסדר : 

ראש המועצה מציע לקרוא לבית הספר המקיף על שם המנוח והסופר ג'ורג' נג'יב  
 ח'ליל . 
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המועצה מציין שהמנוח היה לו עבר מלא בעשייה חינוכית ורואה לנכון לקרוא  ראש 
 לבית הספר המקיף על שמו כאות הערכה . 

 הנושא הובא להצבעה : 

 החלטה : מאושר פה חד 

אני מציין שהאישור היום הינו עקרוני והינו תחילתו של תהליך והדבר  :  אמיר חביב
להוראות החוזר הן של משרד הפנים ושל  מחייב ביצוע התהליך המלא בהתאם 

 משרד החינוך בעניין קריאת שמות למבני ציבור . 

 .  02.06.2018מיום  04.2018אישור פרוטוקול מליאה מן המניין   -1

 הנושא יורד מסדר היום בשל העובדה שהפרוטוקול טרם מוכן . 

 

מקרן לעבודות פיתוח לצורך עבודות פיתוח   503,000אישור תב"ר בסך  -2
 ז תרבות חדש .במרכ

הסביר את עניין תביעת הפיצויים שהמועצה זכתה בה כנגד הועדה  ראש המועצה : 
ואשר בזמנו הועדה קיזזה כספים מתקציב המועצה  לתכנון ובנייה גבעות אלונים 

באשר לתביעת פיצויים שהוגשה בעבר כנגד הוועדה בעניין אולמי אלרשיד . המועצה  
ין ולבסוף כאשר לא היה מנוס הגשנו תביעה כנגד  דאגה לפנות לוועדה ולמחוז בעני 

₪   600,000הועדה והצלחנו בהסכם פשרה בתהליך גישור לקבל בחזרה סך של 
 לקופת המועצה . 

 התב"ר הובא להצבעה : 

חוסין נגמי    -5פתחי עואלי  -4סאלח מריסאת    -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח    -1: בעד 
 חוגיראת . חוסין   -7עלי אבו אלהיגא   -6

   נאסר חאג -2גנימה אבו גנימה  -1:  נמנע

 : אין   נגד

 התב"ר אושר ברוב קולות

₪ מהקרן לעבודות פיתוח לטובת תשתית מים   204,000אישור תב"ר בסך  -3
 וביוב במרכז תרבות חדש .

 מרכז התרבות החדש כבר נכנך ויש בו מים וביוב , לא ?:  גנימה אבו גנימה

 בוצעו .  : עדיין לא ראש המועצה

 . : אבל אמרת שכבר בוצעו  גנימה אבו גנימה

 . : עדיין לא בוצעו  ראש המועצה
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 התב"ר הובא להצבעה : 

חוסין נגמי    -5פתחי עואלי  -4סאלח מריסאת    -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח    -1: בעד 
 חוסין חוגיראת .   -7עלי אבו אלהיגא   -6

 גנימה אבו גנימה   -1:  נמנע

 אג  נאסר ח  -1:  נגד

 התב"ר אושר ברוב קולות

 

 .  11:30ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 

 

 רשם פרוטוקול 

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  


