ישיבת מליאה מן המניין 06.19
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס'  06.2019היום
יום שבת ה  05.10.2019בשעה  12:00עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי
המועצה .
נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
ג'וני חאג' – סגן מ"מ ראש המועצה
נאיף סכראן– סגן ראש המועצה
יוסף עותמאן– חבר
יוסף יעקוב – חבר
.פוז עותמאן עביד – חבר
יוסף גרגורה – חבר
חאלד גזאווי – חבר

נעדרו :
 .1ד"ר מוחמד חטיב  -2חוסין נג'מי  -3אליאס פרעוני -4סוהיל קסום
השתתפו :
 .1אמיר חביב – מזכיר המועצה
 .2באסם עואד– גזבר המועצה
 .3עמאד גזאוי– מבקר פנים
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה : 12:15
הוספה לסדר :
אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  01.2019מיום . 27.7.2019
ההוספה אושרה פה אחד
דבר ראש המועצה :
ראש המועצה  :תופעת האלימות בחברה הערבית בתקופה האחרונה ראויה לגינוי ,
אנו עדים להתפשטות התופעה וזה מתחיל להגיע לכל מקום  ,ברחובות  ,בבתי ספר ,
בחתונות בכבישים  .על המשטרה לקחת אחריות והמדינה מחוייבת בשינוי חקיקה
כי אנו עדים למקרים רבים של שחרור מוקדם למבצעי העבירות והעונש המוטל
היום אינו נאכף ואינו מרתיע ולא מספיק  .בעבר הרחוק אחזקת נשק היתה נמנית
עם העבירות הביטחוניות והעונש לגביה היה עונש כבד אך כיום המצב שונה לצערי
ומקל יותר  .מפקד המחוז היה צריך להגיע לדיון במועצה בנושא אך הביקור התבטל
עקב זימונו על ידי השר לישיבה דחופה .
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אנחנו כמועצה מקומית אין לנו את היכולת והכלים ו/או האמצעים לטפל בתופעה ,
לפני שבועות ירו על הבית שלי ובנס לא קרה אסון והמשטרה מטפלת בעניין ואני
סומך על העבודה שלהם  .מכאן המועצה מפעילה מספר רחב של תוכניות בלתי
פורמאליות על מנת להעסיק את בני הנוער בדברים חינוכיים  ,חברתיים
ותרבותיים.
פוז עותמאן עביד  :העבודה מחולקת למספר גורמים ולא רק המשטרה ,גם המטרה
אבל גם למועצה יש חלק ואתמול היתה הפגנה בכניסה לכפר ומלבד אני וראש
המועצה לא נכחו אף חבר מועצה !
ראש המועצה  :אבל שמת לב לאיך התנהלו מספר גורמים שנכחו בהפגנה ? המועצה
דאגה לאישורים וקב"ט המועצה חתם על הניירת הדרושה  .המצב בכפר ב 99%
האוכלוסייה מצוינת אך החלק הקטן לצערי מכבישים את האווירה .
אני בעד שיהיה בכל כפר תחנת משטרה  ,ולא נהיה כפופים לחסדיהם של תחנות
שפרעם וטמרה  ,אעבלין כפר המונה כ  13,000תושבים צריך ומגיע שתהיה בו תחנת
משטרה .
פוז עותמאן עביד  :אני בעד הקמת וועדה עממית
ראש המועצה  :איזה וועדה ? ומה תעשה ? צריך להתעמת עם הגורמים הבעייתיים
דרך המשטרה  ,לצערי אף אחד מהבעייתיים האלה לא מכבד לא אדם מבוגר ולא
כומר ולא שיח ..

 -1אישור פרוטוקול מליאה לא מן המניין  01.2019מיום 27.7.19
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3נאיף סקראן  -4יוסף עותמאן  -5יוסף
יעקב  -6יוסף גרגורה  -7חאלד גזאווי .
נמנע  -1 :פוז עותמאן עביד
נגד  :אין
הפרוטוקול אושר ברב קולות
 -2אישור תב"ר בסך  ₪ 630,000עבור עבודות פיתוח וסלילה לכביש מס' – 5
בקשה מס' . 1001221426
ראש המועצה  :מציין שהכביש הזה מאוד בעייתי  ,נתקלנו בהרבה התנגדויות מצד
התושבים  ,נעשה תכנון לכביש אך הכביש מחייב עלות של כ  4-5מליון  . ₪קיימת
הפקעה לכביש אך לא יכולים להתעמת עם התושבים  ,מצד אחד מבקשים לסדר
להם כבישים ומצד אחר השכנים מתנגדים  .אני הולך להזמין את השכנים לישיבה
כאן במועצה במטרה לנצל את התקציב למטרה שלו הוקצה בתנאי שהכביש יעבור
בתוואי המאושר שלו .
2

פוז עותמאן עביד  :נושא הכביש הובא בעבר בישיבה  4.19והוקצה לו ₪ 830,000
האם נוצלו ?
ראש המועצה  :לא נוצלו בכלל .
הנושא הובא להצעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3נאיף סקראן  -4יוסף עותמאן  -5יוסף
יעקב  -6יוסף גרגורה  -7חאלד גזאווי .
נמנע  -1 :פוז עותמאן עביד
נגד  :אין
התב"ר אושר ברב קולות
 -3אישור תב"ר ממשרד הפנים בסך  ₪ 100,000עבור שיקום המרחב הציבורי
בחצרות בתי הספר – בקשה מס' . 1001221425
ראש המועצה  :מדובר בתקציב עבור שיקום החצרות של יסודי ד' ויסודי ג' כולל
עבודות בטיחות .
החלטה :
מאושר פה אחד
פוז עותמאן עביד  :למה לייעד ליסודי ג' כאשר יש שם הצללה  ,למה לא יסודי ב'
למשל שאין הצללה ?
ראש המועצה  :זה תקציב ייעודי ,משרד החינוך הקצה עבור יסודי א' סך של
 ₪ 149,000ומתחילים בו בקרוב .
ראש המועצה  :יש לנו קיר בבית ספר יסודי א'  ,מצב הקיר מסוכן מאוד ואף בסכנה
ליפול .לתדהמתנו ביקרתי שם והמראה מזעזע  ,אפילו בחלק מהקיר שהחשף אין
ברזל בכלל !! מעניין מי המהנדס שאישר את הקיר ומי הקבלן שביצע אותו ואיך היו
עובדים בעבר ?
בנוסף  ,הקיר שנמצא ליד בית מאהר סלמאן נוטה ליפול וגם הוא מצריך טיפול,
כרגע אין לנו תקציב לתקן אותו ונצטרך להקצות לו תקציב בשנה הבאה .
לגבי הקיר של יסודי א'  ,אתמול התחלנו בעבודות הכנה על מנת לסדר אותו .
להערכתי העלות שנצטרך אותה שם כ . ₪ 100,000 - ₪ 80,000
בנוסף ,יש קיר ליד בית בני גאקי מהאוויש חאג  ,הקיר בנוי בזווית שנכנסת לכביש ,
המועצה שילמה לחברת חשמל סכום של  ₪ 40,000להעתקת פילר החשמל  ,כרגע
צריך עוד תקציב לצורך הריסת החלק הבולט ששל הקיר ובנייתו מחדש בתוואי
הנכון .
לצערי יש לנו תקציב מוגבל ועלינו לעבוד במסגרת התקציב  .לגבי הקיר ביסודי א'
לא היה לנו תקציב לטפל בו אבל כיוון שמדובר מפגע בטיחותי בבית ספר נאלצים
לבצעו .
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פוז עותמאן עביד  :לגבי הישיבה הקודמת בעניין תוכנית המתאר  ,בדקתי והתברר
שיש מספר בתים שהכבישים המוצעים עולים עליהם ואף יתרת השטח מול הבית
צבוע בירוק כמו בית יוסף תיים למשל .
ראש המועצה  :נכון ,היו מספר נקודות לתיקון ובמסגרת ההתנגדות העצמית
שהמועצה הגישה ביקשנו לתקן .
לא סתם לא צירפנו ת צלום אויר מעודכן !  ,היו טענות שאצל האחים של ראש
המועצה היו הפרשות של  8%אני מצהיר שאצלם יש הפרשות של  38%ומוזמנים
לבדוק .
פוז עותמאן עביד  :אתה מדבר על החלקה שרפיק חורי מכר ?
ראש המועצה  :כן
פוז עותמאן עביד :אחד הבעלים שם אמר שיש הפרשות בחלקה של 27%
פוז עותמאן עביד  :האם ראש המועצה מודע שיש בתים שיקבלו צווי הריסה ?
ראש המועצה  :כמו מי ?
פוז עותמאן עביד  :אדהם עודה למשל .
ראש המועצה  :מה מצפים ? יש תיקון החל מ  , 1.1.2018לפני זה מי שביצע עבירת
בנייה הוא הראשון שאחראי  .כאשר היו מוציא ים צו הריסה היו מקיימים שימוע
וראש המועצה והיינו דוחים ככל שניתן  ,תיקון  116לחוק החל מ  1.1.2018שלל את
הסמכות של ראש המועצה ורק מיידעים אותנו .
ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה . 13:05
רשם פרוטוקול ,:
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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