
 

 07/2016מס'  מליאה מן המניין  פרוטוקול ישיבת 

היום   07.2016מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס' 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי המועצה   11:00בשעה  06.08.16יום שבת ה  

. 

 נוכחים : 

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   -1

 סגן מ"מ ראש המועצה  –יוסף גרגורה   -2

 סגן ראש המועצה   –אשרף מריסאת   -3

 סגן ראש המועצה   –עלי חידר  -4

 חבר    –עדנאן חסנין   -5

 חבר  –עלי חסן    -6

 חבר   -נאסר חאג'   -7

)הודיע ואישר כל הנושאים   תאופיק קסום -2 תאיר חורי  )בחו"ל(   -1 נעדרו :
 הודיע ואישר טלפונית את הנושאים (  אברהים חטיב )   -3טלפונית (  

  -3מהנדס המועצה  –סמעאן זהראן     -2  מזכיר המועצה –אמיר חביב   -1:  השתתפו
רד עו"ד עיסאם  שממ -עו"ד מטאנס זידאן -4יועץ משפטי   –עו"ד עיסאם ח'טיב 

 .   פחרי שיח אחמד  -5ח'טיב  

   11:13ש המועצה פתח את הישיבה בשעה רא

   02.07.2016מיום  06.2016אישור פרוטוקול מליאה מן המניין   -1

יש לי הסתייגות כיוון שבישיבה הקודמת כאשר סמעאן דיבר על  :  נאסר חאג'
 !    12203/9ההפקעה לא הזכיר חלקה 

 הנושא הובא להצבעה : 

  -5עלי חידר    -4אשרף מריסאת   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח' אחמד    -1:  בעד
 עדנאן חסנין    -6עלי חסן 

 נאסר חאג'  -1: נמנע 

 : אין  נגד

 

 קולותהפרוטוקול אושר ברב  

₪   113,009אישור תב"ר ממשרד התחבורה עבור התקני בטיחות בסך   -2
 ₪   125,565סך הכל התב"ר  -₪   12566והשתתפות המועצה בסך 



עלי חידר    -4אשרף מריסאת   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח' אחמד    -1:  בעד
 עדנאן חסנין    -6עלי חסן   -5

 נאסר חאג'  -1: נמנע 

 : אין  נגד

 אושר ברב קולות התב"ר

 

 אישור מינוי ממונה תלונות הציבור מר פחרי שיח אחמד .  -3

למנות ממונה  נתבקשנו על ידי עמותת עורכי דין למען מינהל תקין ראש המועצה : 
תלונות הציבור . בשל העובדה שפח'רי הינו עובד הועצה אני מציע למנות אותו  

 לתפקיד זה ללא תוספת שכר .

למינוי ובכלל אסור למנות קרוב משפחה שלך לתפקיד הזה !    : אני מתנגד נאסר חאג
 אם אני רוצה להתלונן עליך כראש המועצה למי לפנות ?  

 הנושא הובא להצבעה : 

  -5עלי חידר    -4אשרף מריסאת   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח' אחמד    -1:  בעד
 עדנאן חסנין    -6עלי חסן 

 אין : נמנע 

 נאסר חאג'    -1:  נגד

 הנושא אושר ברב קולות 

אישור פתיחת חשבון מיוחד ייעודי לתקציב מפעל הפיס עבור בית ספר   -4
 יסודי ד' בבנק דקסיה . 

 ראש המועצה : הסביר את הנושא  

  -5עלי חידר    -4אשרף מריסאת   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח' אחמד    -1:  בעד
 עדנאן חסנין    -6עלי חסן 

 נאסר חאג'  -1: נמנע 

 : אין  נגד

 הנושא אושר ברב קולות 

 ראש המועצה מבקש להוסיף נושאים לסדר : 

 מינוי ממלא מקום לראש המועצה בועדת הבחינה לקבלת עובדים   -1

מינוי נציג ציבור נוסף לועדת הבחינה לקבלת עובדים בנוסף לד"ר חאלד   -2
 שיח אחמד  



 ההוספה הובאה להצבעה 

  -5עלי חידר    -4אשרף מריסאת   -3יוסף גרגורה   -2  מאמון אלשיח' אחמד  -1:  בעד
 עדנאן חסנין    -6עלי חסן 

 נאסר חאג'  -1: נמנע 

 : אין  נגד

 

 ההוספה אושרה ברב קולות

 מינוי ממלא מקום לראש המועצה בועדת הבחינה לקבלת עובדים.  -1

: מציע למנות את מזכיר המועצה מר אמיר חביב למלא את מקומי   ראש המועצה
 חינה לקבלת עובדים  בוועדות הב

  -5עלי חידר    -4אשרף מריסאת   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח' אחמד    -1:  בעד
 עדנאן חסנין    -6עלי חסן 

 נאסר חאג'  -1: נמנע 

 : אין  נגד

 ההחלטה אושרה ברב קולות

מינוי נציג ציבור נוסף לועדת הבחינה לקבלת עובדים בנוסף לד"ר חאלד   -2
 שיח אחמד. 

ני מציע למנות את מר סלים זאהי זידאן לשמש נציג ציבור בועדת  א :  ראש המועצה
 הבחינה לקבלת עובדים בנוסף לנציג הציבור הקיים ד"ר חאלד שיח אחמד 

 

  -5עלי חידר    -4אשרף מריסאת   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח' אחמד    -1:  בעד
 עדנאן חסנין    -6עלי חסן 

 : אין נמנע 

 נאסר חאג    -1:  נגד

 הנושא אושר ברב קולות 

עם חברנו    ברצוני לציין הערה לפרוטוקול , אני נתקלתי בסוגייה:  אשרף מריסאת 
מר תאופיק קסום , קורה בישיבות שלנו שמתבדחים ומדברים בחופשיות ומר קסום  

סיפר לי שאחד מחברי ההנהלה וחבר באופוזיציה מסר לו שראש המועצה וחברי  
 .  בישיבות !! זה חמור מאוד ולא מקובל ולא אתי המועצה לועגים עליו

 אתה עושה סולחות !! אני מסרתי לו , שאלתי אותו ששמעתי ש:  נאסר חאג'



 . אם נאסר מודה זה מצער מאוד וזה רק במטרה ליצור תככים:  ראש המועצה

 

 11:30ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 

 רשם:

 מזכיר המועצה -אמיר חביב 

 


