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 05.2016מליאה לא מן המניין  פרוטוקול ישיבת 

  05.2016לא מן המניין מס' מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבה 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל   19:00בשעה  28.04.2016היום יום חמישי ה 

 חברי 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  –עלי חסן    -6

 חבר   –אברהים חטיב    -7

 חבר   -נאסר חאג'   -8

 חבר –ג'נימה אבו ג'נימה  -9

 באבל( )עדנאן חסנין  -2  נמצא בראיון בטלוויזיה(  –עלי חידר )בהודעה   -1 : נעדרו

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  - 1:  השתתפו

 .  19:00ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 

   11.04.16מיום   04.2016אישור פרוטוקול מליאה לא מן המניין   -1

  -5עלי חסן  -4אשרף מריסאת  -3יוסף גרגורה  -2מאמון אלשיח אחמד  -1:  בעד
 גנימה אבו גנימה   -8תאיר חורי   -7תאופיק קסום   -6אברהים חטיב 

 נאסר חאג'   -1:  נמנע

 : אין   נגד

 הפרוטוקול אושר ברב קולות

   11.09.2015מיום  9.2015אישור פרוטוקול מליאה לא מן המניין   -2

    נגד נאסר חאג : אני

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

 לא הייתי בישיבה    –תאיר חורי   -1:  נמנע

 נאסר חאג    -1:  נגד
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 הפרוטוקול אושר ברב קלות

בהתאם להחלטת  בלן פינוי אשפה חדש אישור המועצה להתקשרות עם ק -3
ובהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי   17.10.15ועדת המכרזים מיום 

ובהתאם למשא ומתן שהתקיים עם הקבלנים בהתאם   26.10.15מיום 
 להמלצות לעיל . 

ראש המועצה :  כזכור היה לנו מכרז לפינוי אשפה , המכרז הישן הסתיים בחודש  
 .  10.2015לחודשיים ולעוד חודש ועד ל וקיבלנו החלטה להארכה   07.2015

מה שקרה , היו ניסיונות להגדלת הסכומים ואנחנו כמועצה לא היינו יכולים  
להרשות לעצמנו לספוג את ההגדלות , היינו משלמים איסוף , הטמנה והיטל הטמנה  

 ₪ בממוצע .  250,000כ 

ור על  להגדלת סכום ההתקשרות ועשיתי הכל כדי לשמהיו לחצים על המועצה 
 הכסף הציבורי . 

לצערי הרב מה שקרה זה שנטשו את העבודה והזבל נהיה ערימות והיה מכרז ובדקה  
₪ לפני מע"מ עבור פינוי   280,000הגיש קבלן אחד "ויוליה" והגישו הצעה בסך  90ה 

+ הטמנה . היה נסיון של מחטף וללא מנוף . המועצה ערכה אומדן ואם לא היינו  
₪ . האומדן עמד על   370,000ומקצועי היינו משלמים כ עושים אומדן מפורט 

 ₪ . אחר כך הבנתי שהיה הסכם בין שאר הקבלנים בצורת קרטל .. 201,000

בעניין הזה יותר מכל זה עניין הקומבינה שניסו לעשות סביבנו .   שהכעיס אותימה 
ו  גרמנו לו הרבה בעיות ושרפו לו את הרכב והינלכן המועצה הביאה קבלן חדש ו 

גורמים לו להרבה תקלות ברכב בצורת נזקים מכוונים . אין ספק שלקבלן היו גם  
  50%בעיות ניהוליות וחוסר ניסיון אבל הייתי מעריך את הבעיות שהיו כך ש 

כתוצאה מחבלות שנגרמו במכוון לקבלן לכן   50%כתוצאה מחוסר ניסיון הקבלן ו 
רבה גורמים נכנסו לתמונה  . הקבלן החדש קנה רכבים וההעבודה לא בוצעה נכון 

בסופו של יום ישבתי עם הקבלן והסברתי לו שלא ניתן להמשיך בעבודה בצורה  
 הזאת . 

ניהלתי משא ומתן עם הקבלן אברהים נג'מי ועם הקבלן סאיב אבו גנימה ומוחמד  
 לא הגיע .   –חטיב  

 עם אברהים נג'מי ועם סאיב אבו גנימה  ניהלנו ישיבת משא ומתן 

₪ , היה לנו אומדן ויודעים מה   69,000נג'מי עבד היום בסך  הקבלן אברהים
 . ההתחלתית הדרישות שלנו 

 ₪ .  92,000ל   ושיפרו אותה ₪  97,000בנוסף יש לנו הצעה מהמשכ"ל בסך 

היום משלמים הטמנה + היטל הטמנה ביחד ישירות לאסף אבליים סדר גודל של  
90,000 – 92,000  . ₪ 

₪ לפני   97,000הקבלנים , הקבלן אברהים נגמי ביקש  2כיום ניהלנו משא ומתן עם 
 ₪ לפני מע"מ   90,000מע"מ והקבלן סאיב אבו גנימה ביקש  
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ועצה  מ אנחנו קיבלנו החלטה שהקבלן ס.ל.א. סאיב אבו גנימה הוא הקבלן הזול ושה
 תתקשר עימו בחוזה . 

סאיב אבו גנימה בחוזה   –החלטה : אישור המועצה להתקשרות עם הקבלן ס.ל.א. 
שנים כל   4לביצוע עבודת פינוי האשפה לתקופה של שנה בנוסף לתקופת אופציה של 

 . 01.05.16חודשים וזאת מיום   12פעם לתקופה של 

 

 הנושא הובא להצבעה : 

 

 החלטה : מאושר פה אחד 

 מה עם המנוף ? נאסר חאג : 

₪ ליום לפני   2000היו לנו הצעות מחיר למנוף , אברהים נגמי עבד ב ראש המועצה : 
 מע"מ  

₪ לפני מע"מ  ותקשרנו   1680ערכנו עוד פעם הצעות מחיר וקיבלנו הצעה זולה בסך 
 ₪ לפני מע"מ ליום עבודה .  1680עם הקבלן הזול ובסך 

 הנושא הובא להצבעה : 

  -5עלי חסן  -4אשרף מריסאת  -3גרגורה  יוסף -2מאמון אלשיח אחמד  -1:  בעד
 תאיר חורי   -8גנימה אבו גנימה    -7תאופיק קסום   -6אברהים חטיב 

 נאסר חאג     -1:  נמנע

 : אין    נגד

 ההחלטה התקבלה ברב קולות

 ראש המועצה : ברצוני להוסיף נושא לסדר  

כושר בסך היום קיבלנו הרשאה תקציבית מטוטו וינר עבור רכישת ציוד לחדר 
₪ אשר ימוקם בקומה הראשונה של אולם הספורט החדש . העלות של   120,000

 ₪ . ההפרש הינו השתתפות המועצה .  212,511הציוד הינה 

 החלטה : 

 מאושר פה אחד 

 ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה  

 

 רשם :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  


