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 המועצה המקומית אעבלין 

 03.2018פרוטוקול ישיבת מליאה לא  מן המניין  מס' 

  03.2018מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה לא מן המניין מס' 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל    18:30בשעה  16.08.2018היום יום חמישי ה 

 חברי המועצה . 

 נוכחים : 

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   -1

 סגן מ"מ ראש המועצה   –גוני חאג   -2

 סגן   –פתחי עואלי  -3

 סגן   –סאלח מריסאת   -4

 חבר  -עלי אבו אלהיג'א      -5

 חבר    –עדנאן חסנין   -6

 חבר    –חוסין נגמי    -7

 חבר   -חוסין חוגיראת  -8

 חבר      –נאסר חאג   -9

 חבר    –ח'ליל ח'ליל     -10

 חבר  –ג'נימה אבו ג'נימה  -11

אמיר   -2מנהל הבחירות למועצה המקומית אעבלין  –בני תמים  -1:  השתתפו   
נציג היועץ משפטי למועצה וקהל   –עו"ד תומר בראון   -3מזכיר המועצה   –חביב 

 מהיישוב . 

 נושא הישיבה : 

 קביעת סיעות המועצה  

חל לכולם הצלחה , ומציג  ראש המועצה פתח את הישיבה ובירך את הנוכחים , מא
 את מנהל הבחירות למועצה מר בני תמים . 

 מבקש להוסיף לסדר עניין בחירת ועדת הבחירות  : ראש המועצה 

 הוספת הנושא אושרה פה אחד 

אני רואה בישיבה זו כיום חג , מאחל לכולנו חג שמח וככל שאנחנו  :  בני תמים
נעשה את העבודה בצורה טובה יותר כך נסיים אותה בצורה טובה יותר . אני  

אשתדל לעשות הכל כדי שהבחירות יתנהלו כאן בצורה מקצועית , רגועה ונעימה .  
עה שלו , מה  הישיבה היום לצורך הזדהות סיעות , כל חבר מועצה מציין מי הסי
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האות שלה , מי בא כח הסיעה ומי ממלא מקום בא כח הסיעה . בנוסף נבחר גם  
 ועדת בחירות , חבר המועצה יכול להיות חבר ועדת בחירות או יבחר נציג מטעמו . 

 חוסין נג'מי :   -1
 הסיעה : חד"ש  

   054395173בא כח הסיעה : פהד נג'מי 
   059871194מ"מ בא כח הסיעה : חאג' אוסמה  

 054395173נציג בועדת הבחירות : פהד נג'מי 
 

 סאלח מריסאת :  -2

 הסיעה : אופק חדש   
   318678166בא כח הסיעה : חטיב עלי   

   036568194מ"מ בא כח הסיעה : ח'טיב מוחמד  
 055191639סאלח מריסאת נציג בועדת הבחירות :  

 
 עדנאן חסנין   -3

  
 )סיעה חדשה (   אלמוסתקבל הסיעה : 

   034819060  ח'טיב ח'טיב בא כח הסיעה :  
    057630949  אברהים מ"מ בא כח הסיעה : ח'טיב 

 028271518 נציג בועדת הבחירות : עדנאן חסנין

 נאסר חאג   -4

 הסיעה : אלאזדהאר  
   051121580בא כח הסיעה : נאסר חאג'     

    028343762מ"מ בא כח הסיעה : יוסף חאג'    
 028343762 נציג בועדת הבחירות : נאסר חאג'

 
 חליל חליל   -5

   אלאתחאד אלקויהסיעה : 
   023325087    אליאס פרעוני בא כח הסיעה :  

    026433409    חליל חליל מ"מ בא כח הסיעה :  
 026433409ח'ליל ח'ליל נציג בועדת הבחירות :  

 
 חוסין חוג'יראת   -6
 

 הסיעה : אלאתג'אה אלסחיח 
   066067422בא כח הסיעה : קסום שאדי 

   058197591מ"מ בא כח הסיעה : עותמאן וליד 
 058151648נציג ועדת הבחירות : יוסף עותמאן 

 
 ג'נימה אבו ג'נימה   -7

 )סיעה חדשה ( הסיעה : אעבלין מווחדה 
   026163378בא כח הסיעה : אברהים אסעד  

   059962530מ"מ בא כח הסיעה : אבו ג'נימה ג'נימה  
 059962530נציד ועדת הבחירות : ג'נימה אבו ג'נימה 
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 עלי אבו אלהיג'א   -8

 הסיעה : סיעת ההתחדשות  
   056998453בא כח הסיעה : ג'מאל חידר 

   056280662מ"מ בא כח הסיעה : מוג'נדף פרג' 
 056910714ועדת הבחירות : עלי חידר   נציג

 
 פתחי עואלי   -9

 הסיעה : שבאב עבלין  
   025989542בא כח הסיעה : אשרף מריסאת  

 מ"מ בא  
 

   059445528כח הסיעה : מואסי תאופיק  
 057037541נציג ועדת הבחירות : פתחי עואלי  

 
 ג'וני חאג'   -10

 הסיעה : אלווחדה  
   055794457בא כח הסיעה : יוסף ג'רג'ורה 

   033195280מ"מ בא כח הסיעה : סלמאן מיעאד 
   028156479נציג ועדת הבחירות : ג'וני חאג' 

 
 מאמון אלשיח אחמד   -11

 הסיעה : אעבלין אוולן  
   052433158בא כח הסיעה : פח'רי שיח' אחמד 

   033932146מ"מ בא כח הסיעה : שיח' אחמד מוחמד 
 נציג ועדת הבחירות : מאמון אלשיח' אחמד  

 
 

 בחירת יו"ר ועדת הבחירות 
 

ראש המועצה מר מאמון שיח אחמד הציע את עצמו לתפקיד יו"ר ועדת  
 הבחירות  

 
 החלטה : מאושר ברב קולות

 
 
 
 
 
 
 

 רשם פרוטוקול 
 מזכיר המועצה ומזכיר ועדת הבחירות   –אמיר חביב 
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