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 19/3ן י ישיבת מליאה מן המני

היום יום שלישי    3/2019ן  מס' י ה לישיבתה מן המנימליאת המועצה המקומית אעבלין התכנס 
 עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי המועצה . 17:00בשעה   02.04.2019 ה

 נוכחים:  

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   .1

 סגן מ"מ ראש המועצה   –ג'וני חאג'   .2

 סגן ראש המועצה  –סוהיל קסום   .3

 ן ראש המועצה ג ס –סכראן נאיף  .4

 חבר    –יוסף עותמאן .5

 חבר    –יוסף יעקוב   .6

 חבר   –נג'מי   חוסין .7

 חבר –אליאס פרעוני   .8

 חבר  –ג'זאוי  ח'אלד  .9

 חבר –פוז עותמאן עביד  .10

 חבר   -ד"ר מוחמד ח'טיב . 11             

 נעדרו :  

 חולה    –גרג'רורהיוסף  .1
 

 השתתפו :  

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  .1

 גזבר המועצה –באסם עואד  .2

 מבקר פנים  –גזאוי עמאד .3

 :  17:15פתח את הישיבה בשעה ראש המועצה 

הותמ"ל ,    תוכנית מתקיים מפגש שיתוף ציבור בענין  18:00כידוע לכם היום בשעה  -1
  –ים על תוכנית המתאר של אעבליןדשנים עוב 5בנוסף ,היום      יום חג ביישוב , מזה כ'  

מצב הקיים , ולאחר עבודה קשה מאוד של כל  הסדרת השתי תוכניות הרחבת היישוב ו
להגיע למצב של  נסים נח'לה הצלחנו היום   תכנןמוה   ח'ורי הגורמים ובראשם גב' רנא

 ) נוסח הפרסום מחולק לכולכם ( . הפקדה 
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שנים ,   9בפועל הנה התוכנית הכי גדולה במחוז הצפון שנעשתה מזה  תהתוכנית שהופקד 
 יחידת דיור .  6442דונם הרחבה , השטח מיועד לכ'   1621בשטח של  

כרגע העניין יפורסם לציבור  בותה ליישוב ית וחש ש המועצה תיאר את חיוניות התוכנירא
 יום להתנגדויות .  60בעיתונות ובמועצה ובוועדה ותהיה תקופה של  

 
המועצה ייעצו לתושבים על מנת להפחית  ו: מציע שחברי המועצה   ד"ר מוחמד ח'טיב

 עניין התנגדויות ככל שמדובר באי הבנות . 
 

 ן . יעזר ותמך לקידום העני שמודה לראש המועצה ולכל מי יוסף יעקוב : 
 מבקש להוסיף נושא מעל הסדר .  ראש המועצה :
   רכז החלטה במ  ומרכז השלטון המקומי פנה אלינו וזאת לאחר שקיבל                        

ף  ומרכז השלטון המקומית כג חבת תאגידי מים ומיזוג תאגידים .  ין התנגדות להר י בענ
, מנהל מאבקים נגד הרחבת התאגידים ובכלל זה לנסות להביא   תהמייצג את הרשויו

 של התאגידים בכלל .  יטול לב
 הבא . כיום עלינו לקבל החלטה במליאת המועצה בנוסח 

 הוספת הנושא אושרה פה אחד 
 ההחלטה : ראש המועצה מקריא את נוסח  

מועצת הרשות המקומית אעבלין , המהווה חלק מהאסיפה הכללית ובעלת מניות  
בתאגיד המים והביוב סובב שפרעם , מחליטה כי היא מתנגדת לצירוף של כל תאגיד מים  

 וביוב /רשות , וזאת עד לביטול תאגידי המים והביוב . 
משק המים והביוב יופעל ע"י הרשות המקומית כמשק המביא בהכרח להפחתת עלויות  

מצורפת לפרוטוקול ומסומנת   – המים והביוב ולשירות טוב יותר לתושבי הרשות .
 כנספח א' . 

 
 החלטה מאושרת פה אחד

   5.3.2019מיום   2/19אישור פרוטוקול מליאה מן המנין   .1

 אושר פה אחד 

 נוהל השכרת חצרות מבני ציבור :  .2
ראש המועצה : כידוע לכם בתקופת החתונות מרבים להשתמש בחצרות ובמיוחד  
עכשיו מבנה אולם תרבות החדש . האולם מעמידים אותו לפעילויות תרבות ופנאי  

 וללא עלות בנוסף משתמשים בו להלוויות . 
 ם ומטבח ותאורה וניקיון וההצעה הינה . רותיי ש וישלחצר , בקשר 

₪ ללילה בנוסף לחתימת בעל   1500לאחר דיון , סוכם להשכיר את החצר תמורת 
 האירוע על חתימה על התחייבות של האחריות ותשלום מראש . 

 החלטה מאושרת פה אחד

 של החברה הכלכלית לאעבלין :וריון אישור חברי הדירקט .3

היועץ המשפטי מבקשים להוציא את הנושא מהסדר  ראש המועצה : בהתאם לדעת 
על מנת להכין את כל החומר בצורה מלאה ואחר כך להביא את הנושא לאישור  

 המליאה . 

 נציגי ציבור   1/3עובדי מועצה +  1/3חברי מועצה  1/3ההרכב של הדירקטרין הנו 
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 משרת אימון :בראש המועצה מבקש לאשר את העסקת המזכירה שלו  .4

 

אדריס במשרה מלאה   ללשכה שלי גב' סנאא מועצה : מבקש לאשר מינוי מזכירה ראש ה
 כמשרת אימון . 

 אושר פה אחד 

הותמ"ל , השטח   תוכנית מזכיר שעכשיו יש לנו ישבת שיתוף ציבור בעניןראש המועצה 
דונם , חלקם פרטיים וחלקם מינהל, חלק גדול מהשטח מוגדר   200שך התוכנית כי 

, זה אומר שאם המועצה לבדה היתה מעוניינת   י למעבר בעלי חיים  ג אקולו מסדרוןכ
בעבודה משותפת עם המינהל  הצלחנו   להעביר את התוכנית לא היינו מצליחים , אבל 

 לקדם את התוכנית. 

רך להתמודד מולו זה  טמרכזי שנצ     60%ומהמנהל כ    40רטים כ %  יהיו מהפ ההפרשות  
 מניעת גורמי חוץ להשתלט על הקרקעות. 

 18:00ראש המועצה הכריז על נעילת הישבה בשעה 

 

 

 :רשם

 מזכיר המועצה   -אמיר חביב 

 

 

 
 

 

 

 


