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 05/2016מן המניין מס'  אעבלין  פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית

היום    05/2016מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס' 
על פי הזמנה שנשלחה לכלל חברי המועצה    11:00בשעה   04/06/2016יום שבת ה  

 .  24/05/2016ביום  

 :  נוכחים

 ראש המועצה  –מאמון שיח' אחמד   -1

 סגן מ"מ ראש המועצה  –יוסף ג'רג'ורה   -2

 סגן ראש המועצה  -עלי חיידר -3

 סגן ראש המועצה  –אשרף מריסאת   -4

 חבר   –עדנאן חסנין   -5

 חבר   –אבראהים ח'טיב   -6

 חבר  -עלי חסן -7

 חבר   –נאסר חאג'  -8

 חבר –ג'נימה אבו ג'נימה  -9

 חבר  –תופיק קסום   -10

 : ת'איר ח'ורי נעדרו 

יועץ    –עו"ד עסאם ח'טיב  -2גזבר המועצה  –באסם עואד    -1:    השתתפו בישיבה
 מנה' מח' גבייה .  –טיב  'סעיד ח  -4מבקר פנים  –עו"ד עמאד גזאוי    -3משפטי  

 נושאים : 

ופרוטוקול   28/04/16מיום  05/16אישור פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס'   -1
מיום    04/16יבה מן המניין מס' ופרוטוקול יש 28/04/16ישיבה מיוחדת מיום  

07/05/16  . 

 .  2017אישור צו הארנונה לשנת  -2

 :  לסדר הוספת נושאים

₪ עבור חידוש מבנה היחידה   130,000אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  -1
 תוכנית היל"ה .   –לקידום נוער 

₪ ) שיעור   3,026,172אישור הגדלת תב"ר בניין בית ספר יסודי ב' החדש בסך  -2
 מההרשאה המקורית ( .  35%ההגדלה  

–הזמנה לבירור בפני הנהלת המועצה את העובדים הבאים : סמעאן זהראן   -3
מנה' מח' תברואה , עובדי הנקיון בבתי   –מהנדס המועצה , עאמר ח'ורי  

 עובד ניקיון בבית הקברות המוסלמי .   –הספר , זיאד עות'מאן  

 העלאת הנושאים מעל הסדר הובאו להצבעה : 
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 ( :  1נושא מס' )  

: מאמון שיח' אחמד , יוסף ג'רג'ורה , עלי חיידר , אשרף מריסאת , עדנאן  בעד 
 חסנין , אבראהים ח'טיב , עלי חסן , תופיק קסום , ג'נימה אבו גנימה . 

 : נאסר חאג' .  נמנע

 ( :  2נושא מס' )  

עדנאן חסנין  לי חיידר , אשרף מריסאת , מון שיח אחמד , יוסף ג'רג'ורה , ע: מא בעד
 אבראהים ח'טיב , עלי חסן , תופיק קסום . ,

 : ג'נימה אבו ג'נימה , נאסר חאג' .  נמנע

 ( :  3נושא מס' )  

: מאמון שיח' אחמד , יוסף ג'רג'ורה , עלי חיידר , אשרף מריסאת , עדנאן  בעד 
 חסנין , אבראהים ח'טיב , עלי חסן , תופיק קסום .

 ו ג'נימה . : נאסר חאג' , ג'נימה אב  נמנע

 הוספת הנושאים מעל הסדר אושרה ברוב קולות 

 לדיון והצבעה   הבאים  : מבקש להביא את הנושאים ראש המועצה

ופרוטוקול   28/04/16מיום  05/16אישור פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס'   -1
מיום    04/16ופרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  28/04/16ישיבה מיוחדת מיום  

07/05/16  . 

 שא הובא להצבעה :  הנו

 : פה אחד  בעד

 הנושא אושר פה אחד 

₪ עבור חידוש מבנה היחידה   130,000אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  -2
 תוכנית היל"ה .   –לקידום נוער 

את מכתב ההתחייבות ממשרד החינוך מס' ראש המועצה : מציג לחברים 
 ₪ .  130,000על סך  2016/09/108

 הנושא הובא להצבעה : 

: מאמון שיח' אחמד , יוסף ג'רג'ורה , עלי חיידר , אשרף מריסאת , עדנאן  בעד 
 חסנין , אבראהים ח'טיב , עלי חסן , תופיק קסום , ג'נימה אבו ג'נימה . 

 : נאסר חאג' .  נמנע

 הנושא אושר ברוב קולות
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₪ ) שיעור   3,026,172אישור הגדלת תב"ר בניין בית ספר יסודי ב' החדש בסך  -3
 מההרשאה המקורית ( .  35%ההגדלה  

הגשנו  מציג לחברים את מכתב אישור התוספות ממשרד החינוך ,:  ראש המועצה
אותה בהתאם לפרמטרים שמפורטים   בקשה להגדלת התקציב ומשרד החינוך אישר

 במכתב שנשלח למועצה ממשרד החינוך . 

: אבקש למשוך את ההצבעה שלי על הפקעת הכביש שמוביל לבית ספר   ג'נימה
יסודי ב' החדש , כל מה שאני אומר בישיבות מודלף כלפי חוץ ואומרים שאני מצביע  
נגד קרובי משפחה שלי , אני חושב שיש למצוא פתרון לבעיית בני אליאן אבו ג'נימה  

 אשר ישרת את שני הצדדים .  

 לעשות זאת ) למשוך הצבעה ( , אתה כבר הצבעת .: איך אפשר  עסאם ח'טיב

: מי התלונן בבית המשפט , המועצה או הם . אין לי עניין אישי עם   ראש המועצה
אני לא מחפש פוליטיקה אלא מדבר לגופו של   בני אליאן אבו ג'נימה או עם אחרים ,

בפני כולם  ם בעניין . אני חוזר ומדגיש מה שמדאיג אותי הוא ההתנהלות שלה עניין ,
  הטעיה בתוכניות שהוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים  שנעשתה 

 .   ע"י המודד

: מה התפקיד של הוועדה לתכנון ובנייה גבעות אלונים , למה הוועדה   נאסר חאג'
. בנוסף לזה אני מתנגד למעבר בית הספר יסודי ב'  לא בודקת היטב את התוכניות 

 ותי זו נובעת משיקולים פוליטיים . למיקום החדש והתנגד 

 : טוב שהבהרת זאת , שהתנגדותך היא על רקע פוליטי .  ראש המועצה

: אני רוצה לדבר ברשותכם על עניין אישי , על הבעיות הרציניות   אשרף מריסאת 
שעברתי בהן , אני רוצה להודות לראש המועצה שעמד לצידי בזמן מצוקה ולכל  

שהיו בחברתי בחרו   םלצידי , כאשר אנשים אחרי האנשים הטובים שעמדו באמת
להתלונן נגדי ביחידה הארצית ובמשטרה שסגן ראש מועצת אעבלין תפסו אצו נשק  
בבית ושכחו כל הבעיות שהיו לי במשפחה והאסון שנגרם למשפחתנו , אני מצטער  

 על זה שהייתי בחברת אנשים כאלה . 

: אתה מכוון את הדברים נגדי , אני לא התלוננתי נגדך אישית , זאת   נאסר חאג'
 תלונה נגד המועצה ואני אמשיך להתלונן נגד המועצה . 

 זאת חובה מוסרית לעמוד בצד חבר בזמן מצוקה . :  ראש המועצה

 הנושא הובא להצבעה : 

נאן  : מאמון שיח' אחמד , יוסף ג'רג'ורה , עלי חיידר , אשרף מריסאת , עדבעד 
 חסנין , אבראהים ח'טיב , עלי חסן , תופיק קסום .

 : נאסר חאג' , ג'נימה אבו ג'נימה .  נמנע

 הנושא אושר ברוב קולות
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את מהנדס המועצה סמעאן זהראן ,  בפני הנהלת המועצה הזמנה לבירור -4
מנה' מח' תברואה עאמר ח'ורי , עובדי הניקיון בבתי הספר , זיאד עות'מאן  

 ת קברות מוסלמי . עובד ניקיון בבי

: אני מבין את הבעיה של עאמר ח'ורי ועובדי הניקיון בבתי הספר , אבל מה  ג'נימה 
 הקטע של מהנדס המועצה . 

הנשים אכן עובדות    ,: אבקש לציין שלגבי עובדי הניקיון בבתי הספר ראש המועצה
איתם אבל לצערי   . ישבתי רבותטוב אבל הגברים אינם ממלאים את עבודתם כראוי 

דיברתי איתו בעניין , יש לי אי    לגבי סמעאן , אניאני לא חש שיש שינוי לטובה . 
ביעות רצון מעבודתו בכמה מישורים והנושא לא אישי , לא מרגיש שיש לו תחושת  ש

 שייכות ודאגה למועצה . 

: כל עובד שאינו ממלא את עבודתו כראוי יוזמן לבירור בפני הנהלת   תופיק קסום
 המועצה . 

 : אני מצדד גם בדברים שנאמרו פה ע"י חבר המועצה תופיק קסום .  ראש המועצה

 הנושא הובא להצבעה :  

: מאמון שיח' אחמד , יוסף ג'רג'ורה , עלי חיידר , אשרף מריסאת , עדנאן   בעד
 חסנין , אבראהים ח'טיב , עלי חסן , תופיק קסום . 

 : נאסר חאג' , ג'נימה אבו ג'נימה .  נמנע

 ברוב קולותהנושא אושר 

 .  2017אישור צו הארנונה לשנת  -5

 את הנושא .  : מבקש מגזבר המועצה מר באסם עואד להציג ראש המועצה

באסם עואד : צו הארנונה נשלח יחד עם ההזמנה לכלל חברי המועצה , שיעור  
) ההעלאה הטבעית הכלל ארצית המאושרת לפי   2017העדכון של צו הארנונה לשנת  

 .  1.77%חוק ההסדרים ( הינו 

: אבקש למחוק את הסעיף שנוגע לחיוב בתי ספר ומוסדות חינוך כי   נאסר חאג'
 דה את התביעה . המועצה הפסי

 : איך אתם ממשיכים לחייב מוסדות חינוך .ג'נימה 

טי , אז איך נוכל  : מה נעשה אם מישהו יקים מחר בית ספר פר סעיד ח'טיב
, אתן דוגמה מכללת   יה לחייב אותו אם נמחק סעיף זה מצו הארנונהבמחלקת הגב

 .  סכנין שחויבה בארנונה 

 : סעיד צודק . עסאם ח'טיב

 

: אבקש להבהיר לגבי הגשת בקשה להעלאה חריגה ) אישור חריג ( ,   המועצהראש 
בקשה כזאת בשנה שעברה אבל היתה החלטה עקרונית של משרד  הגישה  המועצה
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הפנים לא להעלות תעריפי ארנונה . אבקש את בדיקת הצוות המקצועי של המועצה  
יף כך שיהיה  ולהגיש בקשה למשרד הפנים להעלות את התער   2.7.3לתיקון סע'  

דומה לתעריף עסקים או לעשות השוואה לסעיף זה/תעריף זה עם רשויות שכנות  
 ואו אחרות . 

: אפשר להגדיר בצו סעיף חדש או סיווג חדש ואז נפנה לקבלת אישור חריג   סעיד
 ממשרד הפנים .  

: בדיוק , אני מבקש מהצוות המקצועי לבדוק את הנושא ולהגיש   ראש המועצה
 חריג למשרד הפנים .  בקשה לאישור

  2017: לפי ההנחיות של משרד הפנים , בקשה לאישור חריג לצו ארנונה  באסם עואד
 .  15/07/16תוגש עד 

( כך   2.7.3ההצעה של ראש המועצה להוספת סע' חדש בצו ארנונה ) סווג חדש לסע'  
הובאה  שיהיה שווה לתעריף עסקים או לתעריף אחר בהשוואה לרשויות אחרות  

 ה : להצבע 

 : פה אחד .  בעד

 הובא להצבעה :   2017אישור צו הארנונה לשנת  הנושא

: מאמון שיח' אחמד , יוסף ג'רג'ורה , עלי חיידר , אשרף מריסאת , עדנאן   בעד
חסנין , אבראהים ח'טיב , עלי חסן , תופיק קסום , נאסר חאג' ) בהסתייגות מחיוב  

 .  גות מחיוב מוסדות חינוך ( מוסדות חינוך ( , ג'נימה אבו ג'נימה ) בהסתיי

  : מאושר פה אחד . החלטה

 הנושא אושר פה אחד 

: אבקש לעדכן לגבי הקמת ועדה עממית לטיפול בתופעת האלימות   ראש המועצה
 בכפר ביוזמת סגן ראש המועצה עלי חיידר ומקווה לשיתוף פעולה . 

: היה דיון מצליח שהשתתפו בו אנשי מפתח בכפר וגורמי מקצוע , מקווה   עלי חיידר
 .  22/06/16לשיתוף פעולה מכולם , בהמשך מתכננים תהלוכה נגד האלימות ב 

ביום    מחר : אבקש להזכיר לכולם את האירוע של תאורת פנס רמדאן עלי חסן
 ראשון הקרוב לרגל חודש הצום , חודש רמדאן המבורך .  

: מודה לכל החברים , מקווה מכולכם לשתף פעולה ולהשתתף הן   צהראש המוע
 בתהלוכה נגד האלימות והן באירוע תאורת פנס רמדאן . 

 על נעילת הישיבה הכריז ראש המועצה 

 עו"ד עמאד גזאוי  קול :ורשם את הפרוט      

 מבקר פנים                                                                                                   
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