
 

 08/2016מס'  מליאה מן המניין  פרוטוקול ישיבת 

היום   08.2016מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס' 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי   11:00בשעה  03.09.2016יום שבת ה 

 המועצה . 
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 )הודיע ואישר כל הנושאים טלפונית (    עדנאן חסנין  -2 עלי חיידר    -1 נעדרו :

  -3מהנדס המועצה  –סמעאן זהראן   -2מזכיר המועצה  –אמיר חביב  -1:  השתתפו
 יועץ משפטי   –עו"ד עיסאם ח'טיב 

   11:10ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 

ראש המועצה בירך את כלל החברים והתושבים בברכת שנת לימודים מוצלחת  
 חל חג אדחה שמח לכלל החוגגים . כמו כן מא ומבורכת 

יין שפתיחת שנת הלימודים עברה בצורה מוצלחת מאוד , חנכנו  צראש המועצה 
מבנה בית ספר יסודי ב' החדש אשר מהווה מבנה למופת מכל הבחינות , כל תושבי  
הכפר הגיעו לבית הספר והיה מאוד שמח . ברצוני להודות לכל מי שסייע ותרם  

ר בתנאים הכי קשים שעמדו בפנינו ובמיוחד ברצוני לציין  ועמל לפתיחת בית הספ 
לשבח את מהנדס המועצה מר סמעאן זהראן אשר ליווה את הפרויקט ליל ויום  
בצורה מאוד אחראית , מקצועית ועקבית , בנוסף לחברי המועצה ועובדיה ולכל מי  

 שתרם וסייע . 

,  י ביוב , קווי חשמל עמדו בפנינו הרבה אתגרים מבחינת תשתית , קווי מים , קוו
התאמת כניסות וכו וברוך השם הצלחנו לעמוד באתגר וסללנו את הכביש בגבולות  

 שלו וחנכנו את בית הספר לתפארת . 

שאר בתי הספר גם ערכנו בהם סיורים וכולם מוכנים וערוכים לקליטת התלמידים  
 ופתחו את שנת הלימודים בצורה מצוינת. 



ברצוני לברך את גב' רפקה סלים לרגל מינויה למנהלת בית ספר יסודי א' ג'בור  
ומאחלים לה הצלחה רבה במילוי התפקיד והרמת בית הספר , אנחנו  טוקאן 

 מאמינים ביכולות שלה ואין לי ספק שתצליח בתפקיד . 

 שאר בתי הספר ערוכים ומוכנים והמועצה תדאג לכל הצרכים שיידרשו . 

מקווים עד השליש הראשון האגף החדש יהיה מוכן לאכלוס   –די ד' בית ספר יסו
 התלמידים . 

 המועצה הולכת לבנות יציע בחצר   –יסודי ג' 

 שוב מודה לכל החברים שסייעו ותמכו ולכל העובדים אחד אחד . 

: מילת תודה בשמי ובשם תושבי אעבלין לראש המועצה מר מאמון   אשרף מריסאת
. בנוסף  אלשיח אחמד על המאמצים שהוא משקיע בחינוך ובבתי הספר ובכפר בכלל 

 מצטרף לתודות למהנדס המועצה מר סמעאן זהראן על העבודה המקצועית שעשה . 

   06.08.2016מיום  07.2016אישור פרוטוקול מליאה מן המניין   -1

 הובא להצבעה :  הנושא

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

 גנימה אבו גנימה    -2תאיר חורי  -1: נמנע 

 נאסר חאג   -1:  נגד

 החלטה : הפרוטוקול אושר ברב קולות 

₪   956,137בסך  2015ממשרד הפנים מתקציב הפיתוח לשנת  אישור תב"ר -2
 לטובת מבנה אולם ספורט החדש . 

: המועצה ובשל העובדה שהתחילה לבנות אולם ספורט חדש   סמעאן זהראן
הגשנו בקשה לקבלת תוספת תקציב והצלחנו   2332ובהתאם להחלטת הממשלה 

 ₪ .  956,137לקבל סכום של 

פרויקט הינו משותף בין הטוטו למפעל הפיס , היו  : בשל העובדה שה  ראש המועצה 
 תוספות במיוחד בפיתוח ובפרקט , הגשנו בקשה והצלחנו להשיג תקציב . 

 החלטה : התב"ר אושר פה אחד 

: ברצוני להסב תשומת לבכם לעניין הגבייה , המועצה לא מפעילה  ראש המועצה 
חודשים לסוף השנה   4 חברת גבייה ועובדי המחלקה פונים לתושבים , נותרו לנו כ 

ועלינו כל אחד מהמקום שלנו לשים תכף ולסייע בעניין גביית המסים בכדי שנוכל  
לעמוד ביעד , אין שום סיבה שלא נגיע ליעד ובמיוחד המועצה מספקת שירותים  

 ברמה גבוהה מאוד לכלל התושבים . 

 : בתי הספר ביישוב במצב מצויין וברצוני להודות על כך .  תאיר חורי



מנהל יסודי א' לשעבר עמד לצידה   –: ברצוני לציין שמר מחמוד חאג  וסף גרגורהי
של המנהלת החדשה גב' רפקה סלים וסייע לה בפתיחת שנת הלימודים ומוכן ללוות  

, המועצה מתכוונת לערוך לו מסיבת פרידה בשל יציאתו  אותה ככל שיידרש 
 לגמלאות . 

 אישור ועדת תמרור יישובית  -3

נתן הסבר אודות מהות הועדה וההרכב שלה אשר כולל ראש המועצה  :  אמיר חביב
 , מהנדס המועצה , מהנדס תחבורה ונציג המשטרה . 

: יש לנו כיום צורך בכינוס ועדת תמרור במספר פרויקטים כמו כיכר   סמעאן זהראן
המחבר אעבלין ושפרעם , וגם לכביש אלג'למה . קיבלנו שם את התכנון מהמתכננת  

 ה . פאתן קראקר 

 החלטה : מאושר פה אחד 

מליון   3בקשר לישיבה אשר אישרנו לפני מספר חודשים בעניין :  תאופיק קסום
לפריצת כבישים , רציתי לברר איפה העניין עומד ? בנוסף רציתי לברר למה לא  

 מתקנים את הכביש אצלנו בשכונה המוביל לבית שלי . 

: מסב תשומת לבכם לכביש שמוביל לשכונת בלישה ליד הבית של זייד   תאיר חורי 
 אסעד . 

: הכביש שלהם מלמעלה , הכביש הופקע ומציין שהכביש הראשון   ראש המועצה
 שיבוצע הוא הכביש הזה .

: הבעייה היחידה שם היא אצל עיסא עואד ואני דיברתי איתו   ג'נימה אבו ג'נימה 
 והסברתי לו והוא מסכים .

: מה עם אבו ראתב ? הסככה שעשה בכביש !  מציע לעשות ישיבה   המועצה  ראש
 בשכונה ולהסביר לתושבים ולהראות להם את התשריט . 

: המועצה הולכת לפתוח כביש בשכונה אצלנו עכשיו , מדובר   אשרף מריסאת
 בפריצה לכביש .  

התושבים שבשכונה  ברצוני לציין שיש בעייה באזור יסודי א' ג'בור טוקאן , 
מתלוננים מהחנייה של המורים אשר חונים בכניסה לבתיהם וחוסמים את הכביש  

 .  אבקש לפנות למנהלת בית הספר שתטפל בעניין מול המורים

ישיבות ביקשנו לערוך ישיבה עם צוות התגנון של   2: לפני  ג'נימה אבו ג'נימה
 תוכנית המתאר . 

 ראש המועצה : נכון , מהלחץ העניין נשכח ולא נערכנו , נקיים ישיבה מיוחדת לעניין 

 11:50ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה  

 רשם :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב 


