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 04/2016מס'  מליאה שלא מן המניין פרוטוקול ישיבת 

  04.2016מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה שלא מן המניין מס' 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי   18:00בשעה  11.04.16היום יום שני 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    –עדנאן חסנין   -5

 חבר  –עלי חסן    -6

 חבר   –אברהים חטיב    -7

 חבר   -נאסר חאג'   -8

 חבר –ג'נימה אבו ג'נימה  -9

 קסום)אישר טלפונית כל הנושאים (תאופיק  -2 תאיר חורי    -1 : נעדרו

 

עו"ד    -3מזכיר המועצה   –אמיר חביב   -2גזבר המועצה   –באסם עואד   -1:  השתתפו
מבקר   –עו"ד עימאד גזאווי  -4יועץ משפטי   –עסאם ח'טיב  מטאנס זידאן ממשרדו  

 פנים.  

 ובירך כלל הנוכחים .   18:05ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 

   12.03.2016מיום  03.2016אישור פרוטוקול המליאה לא מן המניין  -1

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

 נאסר חאג   -1:  נמנע

 : אין   נגד

 הפרוטוקול אושר ברב קולות

 אישור המליאה לסגירת תב"רים אשר הסתיימה הפעילות בהם   -2
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תב"ר אשר   18: מציג ומחלק לחברים רשימה של תב"רים ובסך הכל  באסם עואד
₪ .   7,924,905הסתיימה העבודה בהם ובסך הכל פעילות כספית בכל בתב"רים בסך  

  העתק מרישמת התב"רים מצורף לפרוטוקול ומסומן באות א' ומהווה חלק בלתי
 נפרד ממנו . 

 סגירת התב"רים הובאה להצבעה : 

אברהים   -5אשרף מריסאת  -4עלי חידר  -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח    -1:  בעד
 עדנאן חסנין   -7עלי חסן   -6חטיב  

 גנימה אבו גנימה   -1:  נמנע

 נאסר חאג    -1:  נגד

 

 ההחלטה התקבלה ברב קולות

 סביל  ביר  –  15אישור המליאה להפקעת כביש מס'  -3

הציג בפני החברים את תוואי הכביש שמתחיל מצומת הכבישים  ראש המועצה : 
ליד מרפאת ד"ר חאלד שיח אחמד ונכנס לכיוון השכונה הצפונית עד לכביש בהתאם  

 לתוכנית המאושרת . 

הכביש היה בתוואי בעייתי והמועצה יזמה תוכנית מפורטת לתיקון המצב כיוון  
שקיבלו היתרי בנייה והם ממוקמים על הכביש לכן סידרנו  שבתוואי הישן היו בתים 

מטר . כיום תוואי הדרך לא    11הכל וקיבענו בתב"ע את הכביש הקיים ברוחב של כ 
 אבל בהרחבות העתידיות הוא כן יגיע .   781מגיע עש לכביש  

 החלטה : מאושר פה אחד 

וב על שם "רח הכנסיות. אישור המועצה לקריאת שם הכביש המחבר בין 4
 ".  הכנסיות

. אישור המליאה לקריאת שם הכביש הראשי המתחיל מכיכר המולד מזרחית  5
 ועד לבית העלמין הנוצרי הישן על שם הקדושה מרים בוארדי .

כידוע לכם בשנה שעברה הוכרזה בת אעבלין כקדושה "מרים  :  ראש המועצה
ביישוב    בוארדי" ואז סיכמנו שיום הקדושה מרים בוארדי יוכרז כיום חופשה

בנוסף התחייבנו לקרוא שם לכביש ביישוב על שמה של הקדושה . לכן בנוסף  אעבלין 
לכביש המחבר בין הכנסיות הוצע לקרוא לקטע הכביש המחבר בין צומת הכבישים  

לקרוא על שם  -הכביש הראשי  –מכיכר המולד ועד לבית העלמין הנוצרי הישן  
ל טועמה ומר לאפי חורי ונסראללה  הקדושה מרים בוארדי .פנו אליי הכומר מישי

זהראן וישבו איתי וביקשו לקרוא את הכביש על שם הקדושה מרים בוארדי ובנוסף  
 מתכננים לקראת יום הקדושה מרים בוארדי פעילות ביישוב וחנוכת הכביש . 

: אני מציע להרחיב את הרצועה כך שהכביש על שם מרים בוארדי יתחיל   נאסר חאג
מצומת הכבישים שליד בית כמאל ג'רג'ורה )מתחת לפאסת פוד( ליד חנות יוסף  

 סלמאן כיוון ששם יש צומת כבישים לכל הכיוונים . 
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אני מבקש להציע גם קריאת שם לרחוב המתחיל מחנות פאיז נגמי  :  אברהים ח'טיב
כיוון המסגד הישן והמועצה וממשיך ימינה עד לצומת הכבישים ליד ביתו  ועולה ל

ומצד שמאל ליד המסגד הישן ועד לביתו של סמיר ח'ורי על שם     -של כמאל גרגורה  
 "רחוב המסגד ".

: החברים כאן מקודם מהקואליציה הציעו זאת לפניך ואני רוצה   ראש המועצה
 להעלות את הנושא מעל הסדר . 

 הצבעות : 

 "  הכנסיותריאת הכביש המחבר בין הכנסיות על שם "רחוב ק

 החלטה : אושר פה אחד 

קריאת הכביש הראשי המתחיל מצומת הכבישים ליד הפאסט פוד ליד בית כמאל  
 "הקדושה מרים בוארדי  " גרגורה ועד לבית העלמין הנוצרי הישן על שם 

 החלטה : אושר פה אחד 

 הוספת נושא לסדר : 

פאיז נגמי ועולה לכיוון המסגד הישן והמועצה קריאת שם לרחוב המתחיל מחנות 
ומצד שמאל ליד    -וממשיך ימינה עד לצומת הכבישים ליד ביתו של כמאל גרגורה  

 המסגד הישן ועד לביתו של סמיר ח'ורי על שם "רחוב המסגד ". 

 הוספת הנושא אושרה פה אחד 

 אושרה פה אחד קריאת שם הכביש על שם "רחוב המסגד "

 .  18:30ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 

 

 רשם :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב 


