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 08/2016מס'  מליאה לא מן המניין  פרוטוקול ישיבת 

  08.2016מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה לא  מן המניין מס' 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל   10:00בשעה    22.10.2016היום יום שבת ה 

 חברי המועצה . 

 נוכחים : 

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   -1

 סגן מ"מ ראש המועצה  –יוסף גרגורה   -2

 סגן ראש המועצה   –אשרף מריסאת   -3

 חבר    –אברהים חטיב    -4

 חבר    -עלי חסן  -5

 חבר    –עדנאן חסנין   -6

תאופיק   -3 הודיע על ניתוח שעבר (  -נאסר חאג  )מחלה  -2 עלי חיידר   -1 נעדרו :
 תאיר ח'ורי   -5ג'נימה אבו ג'נימה  -4קסום 

  -3מהנדס המועצה  –סמעאן זהראן   -2מזכיר המועצה  –אמיר חביב  -1:  השתתפו
רנא   -5גזבר  –באסם עואד  -4ממשרדו של היועץ המשפטי  –עו"ד מטאנס זידאן 

 מבקר פנים   –עו"ד עימאד גזאווי   -6יועצת ראש המועצה  –ח'ורי  

   10:15ועצה פתח את הישיבה בשעה ראש המ 

 ראש המועצה בירך את כלל החברים והנוכחים 

₪ ממפעל הפיס    5,843,740מעדכן שקיבלנו הרשאה תקציבית בסך  ראש המועצה
עבור שלב א' לתיכון המקיף . ראש המועצה נתן סקירה אודות התוכנית המאושרת  

 י הפרוגראמה . במבנה בית ספר מקיף לרבות תוספות הבנייה המאושרות לפ

בנוסף ובשל נחיצות העניין , המועצה החלה בעבודות שיפוצים במבנה בית ספר  
יסודי ב' הישן , העבודות כוללות צבע , דלתות , התאמת כיתות לגודל המאושר  

 והחלפת דלתות לרבות מידות וכו . 

חלק מהעבודות אשר היו נחוצים לצורך אכלוס המבנה בכדי להכשיר חדרים  
ית הספר המקיף ועל כן המועצה מרה עבודות לקבלן שיבצע את העבודות  לשימוש ב

בשל נחיצותן . העבודות כוללות פירוק מוקטים מהקירות , התאמת גודל כיתות  
 ודלתות , צבע ועוד .. 

: נתן עדכון בעניין הפרוגראמה החדשה של בית הספר המקיף , בנוסף   ראש המועצה
מציין שהמועצה בוחנת אפשרות לבניית חניון תת קרקעי בששטח של החצר קיימת  

כיום בכניסה למבנה החט"ב כך בצורה שננצל את השטח מצד אחד לחניון ומצד  
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ל הבחינות  העליון ישמש כחצר לבית הספר . כמובן נצטרך לבדוק את הנושא מכ 
 ההנדסיות והכספיות . 

: העבודות מתקדמות הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר אך עדיין נדרש   יסודי ד'
שיפור , לפי הסיכום עם הקבלן צריכים לאכלס את המבנה בתחילןת השליש השני  

 של שנת הלימודים הנוכחית . 

פנאי ,  : במסגרת התוכית מתוקצבים מדריכי מוגנות ומדריכי   עיר ללא אלימות
המועצה ובשל חשיבות תפקידם של המדריכים בבית הספר המקיף , קלטנו  

מוחמד   -1מדריכים והחלו בתהליך העבודה מול צוות בית הספר . המדריכים הם :  
 סמיר עואלי .  -3אמיר סביח נג'מי   -2לוטפי חטיב 

 ראש המועצה מבקש להוסיף נושאים לסדר : 

הפקעת צומת הכבישים שליד משפחת עואד ) דחא( ומשפחת טורקי והכביש   -1
 לפי התב"ע המאושרת .   –המוביל באזור 

 החלטה : ההוספה אושרה פה אחד 

השלמת פרוגראמה ואישור    –מעון יום אלאמל    –  1013עדכון תב"ר מס'  -2
 תב"ר חדש להצטיידות של בית הספר . 

 החלטה : ההוספה אושרה פה אחד 

 

  –ועצה להתנתקות מחברותה ביחידה הסביבתית "שער הגליל"  אישור המ  -3
טמרה והצטרפות ליחידה סביבתית איגוד ערים עין נטופה בסכנין ומינוי נציג  

 המועצה באיגוד . 

: נתן הסבר לחברים אודות הרציונאל מההתנתקות של המועצה  ראש המועצה 
רצון ומחוסר   ת ובין היתר בגלל אי שביעו  מהיחידה הסביבתית "שער הגליל" וזאת

קבלת מענים וחוסר שיתוף פעולה ובמיוחד בכל מה שקשור לאי אכיפת החוק  
 לקדם   באעבלין על ידי צוות היחידה בטמרה . למרות הניסיונות הרבים

 

 החלטה : ההוספה אושרה פה אחד 

ר  אישור המועצה לחלוקת מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ז ואישו -4
 הקריטריונים לחלוקה . 

 ההוספה אושרה פה אחד 

 

   01.10.2016מיום  09.2016אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  -1

 החלטה : מאושר פה אחד 
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בניית שלב א' של בית ספר תיכון   -₪   5,843,740. אישור תב"ר ממפעל הפיס בסך  2
 מקיף . 

 החלטה : מאושר פה אחד 

תמיכות לעמותות בתחום הספורט והתרבות ואישור  . אישור המועצה למתן  3
 התבחינים . 

: בישיבה הקודמת אישרנו את הנושא בהתאם לסעיף התקציב המאושר   אמיר חביב
, כרגע מונחות בפנינו התבחינים אשר נערכו לנושא , הכל מתבסס על חוזר מנכ"ל  

 וההנחיות המיוחדות המופיעות בו .  04.2006משרד הפנים 

התבחינים הוצגו בפני המליאה והוסברו , חברי המועצה נתנו הערות ותוקן סעיף  
תחומי התמיכה לספורט ולתרבות בנוסף לסעיף המתייחס אם הוגשה בקשה אחת  

 בלבד .. 

הנוהל לרבות התבחינים מצורפים לפרוטוקול ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו  
 ומסומנים באות א'  

 החלטה : מאושר פה אחד 

 .  02.2016+  01.2016ת ואישור הדו"חות הרבעוניים . הצג4

 

אשר הסתיים בגרעון קטן   01.2016הציג את הדוח"ות הרבעוניים באסם עואד :  
   ₪ 77,000אשר נסגר בעודף של כ  02.2016ודו"ח רבעוני  

 החלטה : הדו"חות אושרו פה אחד 

 יידות .מעון יום אלאמל ואישור תב"ר חדש להצט  – 1013. עדכון תב"ר מס' 5

₪   ₪58,800 , קיבלנו בזמנו הרשאה בסך   2,009,714התב"ר היה בסך  :   באסם עואד
  היינו צריכים –רנו את התוספת הזו לאותו תב"ר  עבור הצטיידות ובטעות איש

₪ ותוספת   73,051בנוסף קיבלנו הרשאות לאותו תב"ר בסך :  לפתוח תב"ר חדש . 
 ₪   ₪401,782 _ביחד   328,731שיפוע בסך  

 צריך כרגע : 

ש"  מהתב"ר ולאשר תב"ר חדש להצטיידות   58,800לבטל את סכום של   -1
 ₪  .  58,800בס

והתב"ר המעודכן יעמוד על   ₪1013 לתב"ר מס'   401,782לאשר תוספת בסך  -2
 אחר העדכון  ש"חח ל 2,410,697

 החלטה : מאושר פה אחד 
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אישור המליאה להפקעת צומת הכבישים ליד בית משפחת עואד )דחא(   .6
 ומשפחת טורקי והכביש הוביל עד לכיכר ליד בית משפח תיים . 

מציע שנקבל החלטה עקרונית ולבדוק אם הכביש מופקע ובמידה  : ראש המועצה
לפתור את הבעייה התחבורתית  ולא אז מאשרים את תהליך ההפקעה וזאת על מנת 

 הקשה הקיימת באזור . 

 החלטה : מאושר פה אחד 

 אישור המועצה לפרסום ולקריטריונים של חלוקת מלגות לסטודנטים . .7

ודמת , אנחנו מאשרים כרגע את  קבהמשך לאישור שלנו מהישיבה ה:  ראש המועצה
  טפסי.)  הקריטריונים לחלוקת מלגות לסטודנטים וכפי שנמסרו לחברי המליאה

הבקשה לרבות הקריטריונים מצורפים לפרוטוקול ומהווים חלק  בלתי נפרדד ממנו  
 ומסומנים באות ב' ( 

 החלטה : מאושר פה אחד 

 אישור המועצה ליציאה והתנתקות מהיחידה הסביבתית "שער הגליל" . .8

בהתאם להסבר שהזכרתי לעיל , אני מציע להתנתק ולצאת : ראש המועצה
 . מהיחידה 

 החלטה : מאושר פה אחד 

אישור המליאה להצטרפות לאיגוד ערים "בית נטופה" בסכנין החל מתאריך   .9
01.011.2017  . 

 החלטה : מאושר פה אחד 

נציג    –  אישור המליאה למינוי נציג המועצה באיגוד ערים "בית נטופה " .10
 המועצה הינו ראש המועצה מר מאמון אלשיח אחמד  

 החלטה : מאושר פה אחד 

מועצה לרכישת מטאטא מכאני לכבישים במשותף עם עוד מספר אישור ה .11
 רשויות כמו כפר מנדא וכאוכב . 

ראש המעצה : יש קול קור של המשרד להגנת הסביבה ובמסגרת הקול קורא יש  
אפשרות לרכישת מטאטא , אנחנו בודקים את העניין לרכישה משותפת עם כפ[ר  

 מנדא וכאוכב . 

 החלטה : מאושר פה אחד 

   11:15עצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה :  ראש המו

 רשם :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  


