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 המועצה המקומית אעבלין 

 04.2018פרוטוקול ישיבת מליאה לא  מן המניין  מס' 

  04.2018מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה לא מן המניין מס' 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל     12:00בשעה  24.11.2018היום יום שבת ה 

 חברי המועצה . 
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   12:00ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 

 

 השבעת אימונים :  

 חבר המועצה חוסין נגמי נשבע אימונים  

 חבר המועצה נאיף סקראן נשבע אימונים 

 ח'טיב  נשבע אימונים חבר המועצה ד"ר מוחמד 

 חבר המועצה יוסף יעקב נשבע אימונים 

 חבר המועצה יוסף עותמאן נשבע אימונים  

 חבר המועצה סוהיל קסום נשבע אימונים 

 חבר המועצה יוסף גרגורה נשבע אימונים 

 חבר המועצה גוני חאג נשבע אימונים 

 חבר המועצה אליאס פרעוני נשבע אימונים 

 ביד נשבעה אימונים חברת המועצה פוז עותמאן ע

 חבר המועצה חאלד גזאווי נבע אימונים  

 

ברים ומציע להם להצטרף לקואליצייה ללא יוצא מן  ראש המועצה פונה לכל הח
 הכלל על מנת לעבוד לכל תושבי הכפר ולמען היישוב . 

ראש המועצה מציין שהבחירות כבר מאחורינו ומאוד שמח וגאה שהמערכת עברה  
ה לא מובן מאליו ומודה לכל אחד מהחברים שלקח חלק  בשלום וללא תקלות וז

 בעניין הזה . 

 : מבקשת לשאת דברים   פוז עותמאן

 : בבקשה אבל לא נאום   ראש המועצה

נושא דברים ומברכת את ראש המועצה והמועצה ומצהירה    –פוז עותמאן עביד 
ומתחייבת לעבוד מהאופוזיצייה למען כל נושא שחשוב לכפר ולקידום הכפר  

 חייבת להיות אופוזיציה בונה .. ומת

: מצטרף לדברי הברכות של חברתי פוז ומברך את ראש    מד עומר חטיב ד"ר מוח
בו לראשונה מכהנת חברת   היסטורי המועצה וחברי המועצה ומציין שזה מאורע 

מועצה אישה מאז קום המועצה . אני מציין שהמועצה התחילה כבר לעבוד וכבר  
קיימנו ישיבה עם עו"ד בעניין אפשרות הערעור על נושא הטבות המס ונמשיך לעדכן  

 בהתפתחויות . 
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 אישור מורשה החתימה של המועצה   -1

ה מאמון אלשיח  : מורשה החתימה של המועצה הם ראש המועצ ראש המועצה
 אחמד וגזבר המועצה באסם עואד  

 הצבעה : 

 אושר פה אחד 

 קביעת מועדי ישיבות מליאת המועצה מן המניין  -2

הסביר עניין מועדי ישיבות מליאת המועצה מן המניין , בעיקרון  :  ראש המועצה
אחית לחודש המועצה אמורה להתכנס לישיבה מן המניין . מציע לקיים את 

 ימי שלישי הראשון בכל חודש .  18:00בימי שלישי בשעה הישיבות  

 הצבעה: 

 מאושר פה אחד 

 אישור נציגי המועצה בועדה לתכנון ובנייה גבעות אלונים . -3

נציגים ראש המועצה ועוד נציג . אני מציע    2: הסביר שלמועצה יש  ראש המועצה
 .  את ד"ר מוחמד חטיב כנציג שני למועצה

 לתכנון ובנייה גבעות אלונים יהיו : נציגי המועצה בועדה  

 056998396מאמון אלשחיח אחמד ת.ז.  -1

   036568194ד"ר מוחמד ח'טיב ת.ז.   -2

 

 הצבעה : 

  -5ד"ר מוחמד חטיב   -4גוני חאג   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח אחמד    -1בעד : 
  -10יוסף יעקב   -9אליאס פרעוני   -8נאיף סקראן   -7יוסף עותמאן    -6סוהיל קסום  

 חוסין נגמי  

 אין נגד : 

 פוז עותמאן עביד  -2חאלד גזאווי   -1נמנע : 

 

 הנושא אושר ברב קולות 
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 מינוי ועדות המועצה  -4

בשל ההרכב שנוצר והצטרפות חבר המועצה מר אליאס פרעוני  ראש המועצה : 
  וחבר המועצה מר יוסף יעקב לקואליציה , ובשל החשיבות לתת מענה וייצוג לכלל

הסיעות בועדות אני מציע לשחות את מינוי הועדות לישיבה אחרת מלבד ועדת  
 לה והכספים . הההנ 

 

 הנהלה וכספים : ועדת 

  -2מר יוסף גרגורה  -1ההרכב המוצע הינו ראש המועצה יחד עם חברי הקואליציה : 
מר   -6מר יוסף עותמאן  -5 קסוםמר סוהיל  -4ד"ר מוחמד חטיב   -3מר גוני חאג 
 מר יוסף יעקב   -9מר נאיף סקראן   -8מר אליאס פרעוני  -7חוסין נגמי 

 הצבעה : 

  -5ד"ר מוחמד חטיב   -4גוני חאג   -3יוסף גרגורה   -2  מאמון אלשיח אחמד  -1בעד : 
  -10יוסף יעקב   -9אליאס פרעוני   -8נאיף סקראן   -7יוסף עותמאן    -6סוהיל קסום  

 חוסין נגמי  

 אין נגד : 

 פוז עותמאן עביד  -2חאלד גזאווי   -1נמנע : 

 הנושא אושר ברב קולות 

 בחירת נציגי ציבור בועדה לקבלת עובדים  -5

: כיום מעהן ד"ר חאלד שיח אחמד ואני מציע להוסיף עוד נציגים כדי   ראש המועצה
שיהי אפשרי לכנס ועדות בכל עת ולא נהיה מוגבלים מבחינת זמנים ו/או מצבי ניגוד  

 עניינים . 

אני מציע לצרף את מר אוסמה מוחסן ואת מר מיעאד סלמאן שיכהנו כנציגי ציבור  
 בועדות לקבלת עובדים במועצה . 

 הצבעה : 

  -5ד"ר מוחמד חטיב   -4גוני חאג   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח אחמד    -1בעד : 
  -10יוסף יעקב   -9אליאס פרעוני   -8נאיף סקראן   -7יוסף עותמאן    -6סוהיל קסום  

 חוסין נגמי  

 אין נגד : 

 פוז עותמאן עביד  -2חאלד גזאווי   -1נמנע : 

 

 הנושא אושר ברב קולות 

 המועצה .בחירת סגנים לראש   -7
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אני מציע למנות את חבר המועצה חברנו מר גוני חאג לתפקיד סגן  :  ראש המועצה
 עם סמכויות בתחום הגבייה ואיכות הסביבה ובשכר .  14ראש המועצה לפי סעיף  

מצורפת לפרוטוקול ומהווה   –חוות הדעת של הגזבר צורפה להזמנה   אמיר חביב  :
 חלק בלתי נפרד ממנו ומסומנת באות א' . 

אני מקריא את חוות דעתי כיועץ המשפטי של המועצה אשר מונחת  :  עו"ד רשף חן
 בפניכם ומצורפת לפרוטוקול ומסומנת באות ב' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו . 

שכר ועם סמכויות בתחום  ב 14מינוי מר גוני חאג לסגן ממלא מקום לפי סעיף 
 יכות הסביבה הובא להצבעה : הגבייה וא 

 הצבעה : 

  -5ד"ר מוחמד חטיב   -4גוני חאג   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח אחמד    -1 בעד :
  -10יוסף יעקב   -9אליאס פרעוני   -8נאיף סקראן   -7יוסף עותמאן    -6סוהיל קסום  

 חוסין נגמי  

 אין נגד : 

 פוז עותמאן עביד  -2חאלד גזאווי   -1נמנע : 

 

 הנושא אושר ברב קולות 

ת מר נאיף סקראן לסגן ראש המועצה לפי סעיף  : אני מציע למנות א ראש המועצה
15   

  -5ד"ר מוחמד חטיב   -4גוני חאג   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח אחמד    -1בעד : 
  -10יוסף יעקב   -9אליאס פרעוני   -8נאיף סקראן   -7יוסף עותמאן    -6סוהיל קסום  

 חוסין נגמי  

 אין נגד : 

 פוז עותמאן עביד  -2חאלד גזאווי   -1נמנע : 

 

 הנושא אושר ברב קולות 
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: אני מציע למנות את מר סוהיל קסום  לסגן ראש המועצה לפי סעיף   ראש המועצה
15   

  -5ד"ר מוחמד חטיב   -4גוני חאג   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח אחמד    -1בעד : 
  -10יוסף יעקב   -9אליאס פרעוני   -8נאיף סקראן   -7יוסף עותמאן    -6סוהיל קסום  

 חוסין נגמי  

 אין נגד : 

 פוז עותמאן עביד  -2חאלד גזאווי   -1נמנע : 

 

 הנושא אושר ברב קולות 

 

 .  12:45ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 

 

 רשם :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב 


