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 04.2018פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  מס' 

  04.2018מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה לא מן המניין מס' 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי   10:00בשעה  02.06.2018היום יום שבת ה 

 המועצה . 

 נוכחים : 

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   -1

 סגן מ"מ ראש המועצה   –גוני חאג   -2

 חבר   –פתחי עואלי  -3

 סגן ראש המועצה   –סאלח מריסאת   -4

 חבר  -עבדאללה אדריס     -5

 חבר    –עדנאן חסנין   -6

 חבר    –חוסין נגמי    -7

 חבר      –נאסר חאג   -8

 חבר    –ח'ליל ח'ליל     -9

 ת   חוסין חוגירא  -2גנימה אבו גנימה      -1 נעדרו :

מבקר פנים    –עו"ד עמאד גזאווי  -2מזכיר המועצה   –אמיר חביב  -1:  השתתפו   
יועץ   –עו"ד רשף חן  -5מהנדס המועצה  –סמעאן זהראן  -4גזבר   –באסם עואד  -3

 משפטי  

   10:15ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 

 חבר המועצה החדש מר פתחי עואלי  נשבע אימונים  

אני נכנסתי כחבר מועצה מטעם הרשימה המשותפת , כיום אני  עבדאללה אדריס : 
מגיש את התפטרותי מחברות במועצה ומודה לכולם על התקופה בה עבדנו יחד  
ומאחל הצלחה לכולם בהמשך העשייה למען הכפר , אחריי ברשימה נכנס מר עלי  

 גא שמאחל לו הצלחה . אבו אלהי

: היה לנו הכבוד לעבוד עם מר עבדאללה אדריס אשר במשך כל   ראש המועצה
 תקופת חברותו במועצה הפגין מחויבות עמוקה לתושבים . 

ראש המועצה : מבקש להוסיף נושאים לסדר , אתמול התקבלו הרשאות תקציביות  
 : לפי הפירוט הבא  2018מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת 
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 ₪4,40,12,1 עבור כבישים   250,000בסך   1001109086הרשאה מס'   .א

   ₪78,74,57 עבור כבישים   250,000בסך  101109089הרשאה מס'   .ב

 ₪ עבור הצללה ליסודי א'   149,000בסך   1001109090הרשאה מס'   .ג

₪ עבור כיש בית עלמין מוסלמי   250,000בסך  1001109088הרשאה מס'  .ד
 חדש  

 

 הוספת הנושאים הובאה להצבעה : 

עדנאן   -5חוסין נגמי  -4סאלח מריסאת  -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח  -1:  בעד
 פתחי עואלי    -7עבדאללה אדריס  -6חסנין  

 נאסר חאג    -2חליל חליל   -1: נמנע 

 : אין   נגד

 הוספת הנושאים אושרה ברב קולות 

 

  250,000בסך   2018אישור תב"ר מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת   -1
 (.  1001109086)הרשאה מס   1,12,40,4בישים ₪ עבור ריפוד כ

 הצבעה : 

עדנאן   -5חוסין נגמי  -4סאלח מריסאת  -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח  -1:  בעד
 פתחי עואלי    -7עבדאללה אדריס  -6חסנין  

 נאסר חאג    -2חליל חליל   -1: נמנע 

 : אין   נגד

 התב"ר אושר ברוב קולות

  250,000בסך   2018הפנים לשנת  אישור תב"ר מתקציב הפיתוח של משרד   -2
 (.  1001109089)הרשאה מס  ( 57,74,78עבור ריפוד כבישים ) ₪ 

 הצבעה : 

עדנאן   -5חוסין נגמי  -4סאלח מריסאת  -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח  -1:  בעד
 פתחי עואלי    -7עבדאללה אדריס  -6חסנין  

 נאסר חאג    -2חליל חליל   -1: נמנע 

 : אין   נגד

 התב"ר אושר ברוב קולות
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  149,000בסך   2018אישור תב"ר מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת   -3
 (.  1001109090)הרשאה מס  סודי א' הצללת בית ספר יעבור ₪ 

 הצבעה : 

עדנאן   -5חוסין נגמי  -4סאלח מריסאת  -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח  -1:  בעד
 פתחי עואלי    -7עבדאללה אדריס  -6חסנין  

 נאסר חאג    -2חליל חליל   -1: נמנע 

 : אין   נגד

 התב"ר אושר ברוב קולות

   250,000בסך   2018אישור תב"ר מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת   -4
 (.   100119088)הרשאה מס  עבור כביש בית עלמין מוסלמי חדש  ₪ 

 הצבעה : 

עדנאן   -5חוסין נגמי  -4סאלח מריסאת  -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח  -1:  בעד
 פתחי עואלי    -7עבדאללה אדריס  -6חסנין  

 נאסר חאג    -2ל  חליל חלי -1: נמנע 

 : אין   נגד

 התב"ר אושר ברוב קולות

 .  07.04.2018מיום  03.2018אישור פרוטוקול מליאה מן המניין   -5

 הצבעה : 

עדנאן   -5חוסין נגמי  -4סאלח מריסאת  -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח  -1:  בעד
 פתחי עואלי    -7עבדאללה אדריס  -6חסנין  

 נאסר חאג    -2חליל חליל   -1: נמנע 

 : אין   נגד

 אושר ברוב קולות הפרוטוקול 

₪ מהמשרד לשיווין חברתי עבור פרויקט   233,385אישור תב"ר בסך  -6
 גוף ההרשאה . דיגיטציה לפי חלוקה שב

 

 הצבעה : 

עדנאן   -5חוסין נגמי  -4סאלח מריסאת  -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח  -1:  בעד
 פתחי עואלי    -7עבדאללה אדריס  -6חסנין  
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 נאסר חאג    -2חליל חליל   -1: נמנע 

 : אין   נגד

 אושר ברוב קולות  התב"ר  

 בהזמנה יורד מסדר היום .  2סעיף מס' 

 

 . 15המועצה בהתאם לסעיף בחירת סגן לראש  -7

כיוון שחבר המועצה מר מוחמד מואסי התפטר מתפקידו ונכנס  :  ראש המועצה
במקומו מר פתחי עואלי , אני מציע למנות את מר פתחי עואלי לסגן ראש המועצה  

 .  15לפי סעיף 

 הצבעה : 

עדנאן   -5חוסין נגמי  -4סאלח מריסאת  -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח  -1:  בעד
 פתחי עואלי    -7עבדאללה אדריס  -6חסנין  

 נאסר חאג    -2חליל חליל   -1: נמנע 

 : אין   נגד

 הנושא אושר ברוב קולות

 עדכון ועדות המועצה   -8

חבר ובין  מר פתחי עואלי יחליף את מר מוחמד מואסי בכל הוועדות בהם כיהן בין כ
 כיו"ר 

 הצבעה : 

עדנאן   -5חוסין נגמי  -4סאלח מריסאת  -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח  -1:  בעד
 פתחי עואלי    -7עבדאללה אדריס  -6חסנין  

 נאסר חאג    -2חליל חליל   -1: נמנע 

 : אין   נגד

 הנושא אושר ברוב קולות

 .  10:40ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 

 

 פרוטוקול :רשם 

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  


