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 03/2016מס'  מליאה שלא מן המניין פרוטוקול ישיבת 

  03.2016מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה שלא מן המניין מס' 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי   10:00בשעה  12.03.16היום יום שבת ה 

 המועצה . 

 נוכחים : 

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   -1

 סגן מ"מ ראש המועצה  –יוסף גרגורה   -2

 סגן ראש המועצה    –עלי חיידר    -3

 סגן ראש המועצה   –אשרף מריסאת   -4

 חבר   –תאופיק קסום   -5

 חבר    –עדנאן חסנין   -6

 חבר  –עלי חסן    -7

 חבר   –אברהים חטיב    -8

 חבר   -נאסר חאג'   -9

 חבר –ג'נימה אבו ג'נימה  -10

   תאיר חורי    -1 נעדרו :

עו"ד    -3מזכיר המועצה   –אמיר חביב   -2גזבר המועצה   –באסם עואד   -1:  השתתפו
  –סמעאן זהראן   -5מבקר פנים   –עו"ד עימאד גזאווי   -4יועץ משפטי    –עסאם ח'טיב 

 מהנדס המועצה .   

 נושאים : 

 .  05.03.2016מיום  03.2016אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  -1

₪ עבור   478,454בסך  –דתיות   אגף עדות –ממשרד הפנים  אישור תב"ר  -2
 .  מרכז תרבות חדש  

₪ עבור שיפוץ   58,610בסך  –אגף עדות דתיות   –ממשרד הפנים  אישור תב"ר  -3
 בית עלמין מוסלמי חדש .

₪ עבור    65,373בסך  –אגף עדות דתיות   –אישור תב"ר ממשרד הפנים   -4
 חדש .   נוצרי שיפוץ בית עלמין 

 .  10:05בשעה ראש המועצה פתח את הישיבה 

כביש הגישה לבית ספר יסודי   –  28: פירסמנו מכרז פומבי לכביש מס'   ראש המועצה
 יש סיור קבלנים .   10:00בשעה  14.03.16ב' וביום שני  
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 : מבקש להוסיף נושא לסדר   ראש המועצה

רים בגוש  הרחבת אזור מגו –  261-0303933אישור המליאה לתוכנית מפורטת מס' 
 על שם ג'מיל חדאד . 82,  42-43,  12-14חלקות   וחלקי 44+45חלקות  12211

 

 הוספת הנושא לסדר אושרה פה אחד 

 :  הצבעה 

 החלטה : התוכנית אושרה פה אחד 

 

 .  05.03.2016מיום  03.2016אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  -1

 

 החלטה : מאושר פה אחד 

₪ עבור   478,454בסך  –אגף עדות דתיות   –אישור תב"ר ממשרד הפנים   -2
 . מרכז תרבות חדש   

עלי חסן   -5אשרף מריסאת  -4עלי חידר  -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח    -1:  בעד
   גנימה אבו גנימה -9אברהים חטיב  -8עדנאן חסנין   -7תאופיק קסום  -6

   נאסר חאג:   נמנע

 אין :  נגד

 החלטה : מאושר ברב קולות

₪ עבור שיפוץ   58,610בסך  –אגף עדות דתיות   –אישור תב"ר ממשרד הפנים   -3
 בית עלמין מוסלמי חדש .

 החלטה : מאושר פה אחד 

 

₪ עבור    65,373בסך  –אגף עדות דתיות   –אישור תב"ר ממשרד הפנים   -4
 חדש   נוצרי שיפוץ בית עלמין 

 החלטה : מאושר פה אחד 

 .  10:15הישיבה בשעה ראש המועצה הכריז על נעילת  

 רשם :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  


