
 

 

 01/2016מס'  מליאה מן המניין  פרוטוקול ישיבת 

היום   01/2016מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס' 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי    11:00בשעה   02.01.2016יום שבת ה 

 המועצה . 

 נוכחים : 

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   -1

 סגן מ"מ ראש המועצה   –יוסף גרגורה   -2

 סגן ראש המועצה   –עלי חיידר   -3

 חבר  -אברהים חטיב    -4

 חבר   –עלי חסן  -5

 חבר  -עדנאן חסנין   -6

  -5נאסר חאג  -4גנימה אבו גנימה  -3איליא חליל  -2אשרף מריסאת    -1:  ונעדר
 תאופיק קסום    

עו"ד   -3מזכיר המועצה  –אמיר חביב  -2גזבר המועצה  –באסם עואד  -1:  השתתפו
עוזר ראש המועצה ומ"מ מנהל   –פחרי שיח אחמד  -4מבקר פנים  –עימאד גזאווי 
 מהנדס המועצה   –סמעאן זהראן   -5  מחלקת חינוך

וביקש לשלוח תנחומים למשפחת   11:00: פתח את הישיבה בשעה ראש המועצה
  –טיב ולשלוח תנחומיו לבניו מר עבאללה ח'טיב ח'טיב במות חבר המועצה עומר ח'

מנהל אגף חינוך ערבים במשרד החינוך ובנו ד"ר מוחמד חטיב ומבקש מהנוכחים  
 לעמוד דקת דומייה לזכרו של המנוח )הנוכחים עמדו דקת דומייה ( 

מברך על הצטרפותם של שני חברי המועצה החדשים מר אברהים  ראש המועצה : 
'אה אלסחיח "אשר נכנס במקום מר וליד עותמאן אשר  ח'טיב מרשימת "אלאתג

הגיש את התפטרותו מהמועצה . ומברך את חבר המועצה מר עדנאן חסנין אשר  
 מחליף את המנוח עומר חטיב ז"ל מרשימת "אופק חדש " . 

 חברי המועצה החדשים נשבעו אימונים בפני המליאה . 

: מבקש קצת הסברים בעניין אי הכללת אעבלין בתוכנית של ההנחות במס   עלי חסן
 פטור במס .  /

: המועצה פנתה בעניין זה למשרדים הרלוונטיים אך לצערנו לא   ראש המועצה
 אישרו לאעבלין . הסיבות אינן קשורות במועצה אלא בעניין טכני שקבעו אותו . 

 

הם נכללו יישובים , אעבלין עונה על  לתוכנית היו קריטריונים על פי –אמיר חביב 
חלק גדול מהם לרבות מצב סוציו אקונומי , מרחק פריפריאלי ועוד . הבעייה היתה  



חינת הימצאות אעבלין מחוץ לתחום קו הרוחב אשר חצה  מב במיקום הגיאוגרפי 
צפונה היישובים נכללו   שמתמרה לאעבלין כך  תמרהאת האזור וממוקם בדיוק בין 

לרבות אעבלין היישובים לא נכללו . עם זאת פנינו במכתבים   דרומה ומתמרה
 למשרד ראש הממשלה ומשרד האוצר בעניין  

: המועצה פנתה בזמנו ואנחנו נפנה שוב וננסה לבדוק מה ניתן לעשות   ראש המועצה
 בעניין כיוון שהדבר יעזור לכל תושבי הכפר  . 

 בעניין הארנונה . מבקש מכל חברי המועצה לשים כתף :  עלי חידר

   2015: מבקש להוסיף נושא לסדר היום : עדכון תקציב  ראש המועצה

: כידוע היו לנו תוכניות אשר התווספו ודורשים עדכון בתקציב   באסם עואד 
בסעיפים מסוימים בעיקר ברווחה ובחינוך כמו תוכנית ציל"ה בעיקר בסעיפי  

₪ . כך שסך הכל   892,000הכנסה מול הוצאה ובסעיפי הרווחה עדכון סך של כ 
 ₪ .   ₪50,768,000 ועכשיו אחרי העדכון עומד על  49,876,000היה   2015תקציב 

 ברווחה עיקרי העדכון בסעיף ילדים במעון יום ומשפחתונים . 

 הוספת הנושא לסדר הובאה לאישור  

 החלטה : מאושרת פה אחד 

 

 הובא להצבעה   2015עדכון תקציב 

 

 החלטה : מאושר פה אחד 

 

: מבקש לדעת בעניין ציל"ה איך הנושא טופל ומופעל , פניתי מספר   עלי חידר 
 תשובות . פעמים ולא קיבלתי 

: חברים לכל מי שיש לו שאלה או בירור מוזמן לפנות , תוכל לפנות   ראש המועצה
 לגזבר ולקבל תשובות . 

בעניין ציל"ה הגשנו בקשה ואושרה לנו תקציבית . לפי התוכנית  :  פחרי שיח אחמד 
יש למשרד החינוך זכיין שמפעיל את התוכנית . אצלנו הזכיין שנבחר הוא חברת  

גנים של   8גנים של המועצה ועוד  5החברה למשק וכלכלה שמפעילה אומגה מטעם 
 .  30.06.16עד   30.11.15העמותות והתחלנו בתוכנית ב 

 

 

 . 05.12.15מיום  07.15אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  -2

 החלטה : מאושר פה אחד 



אישור המליאה להגדלת חוזה ההתקשרות עם הקבלן מפלסי הגליל עבודות  -3
 מסכום החוזה .  25%עפר בע"מ עד  

, הנושא הובא למליאה ומדובר בקו   מדובר במכרז קו ניקוז אלח'לה :  סמעאן זהראן
בית מוריס חביב ז"ל ואז   –ניקוז בשכונת אלח'לה מהכביש ליד ליד ירקות הכפר 

היה זורם חופשי בכל שטח אלח'לה ואז היה מתחבר לקו הניקוז ליד טיפת חלב .  
וכנית חלוקה בשטח לכן כל מי שרוצה לבנות בשטח התוכנית שם  הועדה ערכה ת

העבודה זה המועצה . היה לנו תקציב של  נדרש פתרון לניקוז . מי שאחראי על ביצוע 
₪ שאני ציינתי שלא יספיק כדי לבצע את העבודה כראוי נצטרך ליותר   150,000

וק מותר לנו  תקציב . לאחר תחילת העבודה , נדרשנו להוסיף עבודות . לפי הח
₪   173,000מערכו עם הקבלן . ההצעה של הקבלן היתה  25%להגדיל את החוזה עד 

 כולל מע"מ . 

מטר , השוחות ניתן לספור לפי   180מטר ונהיה  150יה אורך הקו ה:  ראש המועצה 
מספר בנוסף והכי חשוב זה התוואי של הקו . לא נלקח בחשבון עניין עקירת העצים  
בנוסף היתה בריכת ביוב מתחת לאדמה שניזוקה והיינו צריכים לתקן , בנוסף והכי  

לטן שהיה  מסובך בקו היה עניין נקודת ההתחברות בין סוף הקו הקיים לבין הקו
 באמצע הכביש הראשי . 

 החלטה : אושר פה אחד 

 

תוכנית מס'    –הרחבת אזור בית המטבחיים   –אישור המועצה לתוכנית מפורטת  -4
261-0358705 . 

 

: נתן הסבר אודות התוכנית וחשיבות הנושא , כיום יש הסכמות   ראש המועצה
 מכלל הגורמים וגם לגבי המיקום המוצע . 

ומהות  : הציג בפני המליאה את התוכנית , נתן הסבר אודות המיקום  סמעאן זהראן
 התוכנית . 

מדובר בקרקע של המינהל , המינהל אישר עקרונית אותה אבל ביקש תוכנית  
 .  45+   11חלקות    12197גוש  –מפורטת 

 החלטה : מאושר פה אחד 

   11:25ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה  

 רשם :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב 


