ישיבת מליאה מן המניין 07.2019
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס'  07.2019היום
יום שבת ה  02.11.19בשעה  11:30עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי
המועצה .
נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

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
ד"ר מוחמד חטיב – חבר
חוסין נג'מי – חבר

נעדרו :
 .1חאלד גזאווי  -2אליאס פרעוני - 3סוהיל קסום
השתתפו :
 .1אמיר חביב – מזכיר המועצה
 .2באסם עואד– גזבר המועצה
 .3עמאד גזאוי– מבקר פנים
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה : 11:35
דבר ראש המועצה :
היום התקיים טקס התנעת פרויקט פר"ח אשר המועצה השנה השתתפה במימון
המלגות במסגרת מלגות פיס  .השנה המלגה הוגדלה מ  ₪ 4,000ל  ₪ 10,000כאשר
ההגדלה הינה בהשתתפות המועצה ומפעל הפיס  .הרישום למלגה נעשה דרך פר"ח
במערכת מקוונת ולמועצה לא היתה שום מעורבות בבחירת הסטודנטים  ,יחד עם
זאת כולנו מכירים את התושבים בכפר ועלינו לדאוג שהמלגות יגיעו לסטודנטים
אשר זקוקים להם באמת  .השנה חילקנו  70מלגה ושנה הבאה נדאג להגיע ל 100
מלגה .
תוכנית השכונה החדשה בבלישה – תמ"ל  – 1092מחר מתקיימת ישיבה בעניין
התוכנית .
מענקי איזון  :אתמול התבשרנו על כוונה לקצץ בצורה דרסטית במענקי האיזון
לשנת  , 2020לצערנו הנוסחה פוגעת באעבלין בצורה קשה וזה מצב פרדוקסאלי
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וזאת כתוצאה מכך שהמועצה עובדת נכון  .ככל שהרשות מאוזנת תקציבית ובמצב
טוב הדבר פוגע לה במענקי האיזון !! לפי הטיוטה הראשונית הולכים לקצץ לנו כ 18
 %מהמענק .
ביום שני יש לנו ישיבה בוועדת הכספים בכנסת  ,נקווה שיהיו שינויים .
אמיר חביב  :לאור המצב המסתמן  ,אני מציע לכנס ישיבה דחופה עם בעלי
התפקידים הרלוונטיים בענייני הכספים במועצה על מנת להיערך בהתאם ,
המשמעות של ההצעה קשה מאוד ומצריך היערכות .
ראש המועצה  :אני כבר ביקשתי מבאסם עואד לזמן .
מגרשי הכדורגל  :היתה לנו בעייה באישור המגרשים  ,היו חסרים  2עמודי תאורה,
המועצה רכשה אותם באופן עצמאי והותקנו ואושרו .
תוכנית שינוי ייעוד הקרקע של המגרשים נמצאת בטיפול ומעקב .
מגרש הכדורגל הישן – המצב שלו היה קשה מאוד  ,הייתי שם ומצאתי מלא
ליקויים  ,לכלוך ועשבים  .הסברתי לעובד שם מוחמד מריסאת שתפקידו לטפל
ולנקות אחרת אין לו מה להמשיך בעבודה  .בנוסף  ,מתברר שקו המים הראשי
שמספק את המים למגרש יש בו  2תקרים ולא עשו לו חיבור מהקו הראשי לחדרי
ההלבשה !
המועצה רכשה בריכות ביוב וצנרת ועובדי המועצה  :בסרי שיח אחמד  ,עאדל שיח
אחמד ויוסף עותמאן ביצעו את העבודה בצורה ייסודית ועל זה מגיע להם כל הכבוד
 .בעניין הזנת מים וחיבור לביוב  ,למרות שהמועצה שילמה לתאגיד סכום מכובד כ
 ₪ 29,000העניין לא בוצע  ,קראנו לתאגיד וביצעו את החיבור .

 -1פרוטוקול מליאה מן המניין  06.2019מיום . 05.10.19
אמיר חביב  :הפרוטוקול לא מוכן ועל כן אבקש לדחות אישורו לישיבה הבאה .

 -2אישור תקציב אבטחת ראש המועצה בהתאם להנחיות משטרת ישראל .
ראש המועצה  :לצערי קיבלתי מהמשטרה עדכון בדבר רמת האיום בה אני נמצא
והעלו אותה לרמה  6מזה יותר מחודש אבל אני דחיתי כמה שניתן אך לפני מספר
ימים המשטרה איימה לערוך שימועים לקב"ט המועצה ולמזכיר המועצה בשל אי
הצבת אבטחה כנדרש .
לצערי המצב בחברה מאוד לא טוב  ,הרבה אלימות ונשק בלתי חוקי צריך להחמיר
בענישה .
החלטה  :מאושר פה אחד
דיון בדו"ח הביקורת הפנימית לשנת . 2018
עו"ד עמאד גזאווי  :מציין שעבודת המבקר הינה לא כנגד אף אחד במועצה אללא
למטרת העבודה והמנהל התקין ולא סתם הרשות שלנו הינה מהרשויות המצטיינות
.
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ראש המועצה  :אני מתקן  ,יש רק  8רשויות מצטיינות במגזר והכניסו עוד 8
בפרוטקציה  ,אעבלין מבין ה  8הראשונות .
עו"ד עמאד גזאווי  :רקע על הכפר  ,עד סוף  2018מנה הכפר כ  13,000תושבים  ,מצב
סוציו אקונומי . 3
מענק האיזון לשנת  2018עמד על  . ₪ 17,531,000בתחילת הקדנציה היה תיק איחוד
של  12מליון  ₪וגרעון מצטבר מעל  50מליון  . ₪הרשות קיבלה מענקים והלוואות
והצליחה לסגור את התיק והגרעונות .
תלמידים  1820 :מכיתה א' – עד י"ב
 175תלמידי טרום חובה
 200תלמידים בגן חובה
 16משפחתונים
פרויקטים עתידיים  :אודיטוריום  ,מגרשים  ,גן ציבורי  ,בתי ספר ועוד הרבה
פרויקטים .
רשות מצטיינת – מינוף כלכלי  ,מתוכנן פרויקט בית מטבחיים במטרה להגדיל את
ההכנסות העצמיות .
בנוסף מתקיים תהליך של רי ארגון במחלקות המועצה  ,ופרויקט דיגיטציה .
הוצג הדו"ח הכספי לשנת 2018
הכנסות  64 :מליון  ₪לעומת הוצאות  67מליון ₪
גרעון של כ  3מליון ₪
הסבר לגרעון  :גביית ארנונה היתה ירידה ולא היה מספיק גבייה  ,הגענו לכ7 -
מליון במקום  – 9פער בגבייה של כ  1.9מליון . ₪
בנוסף היו מספר סעיפים שהיה בהם גרעון כמו שכר כללי
המבקר עו"ד עמאד גזאווי עבר על סעיפי התקציב השונים וציין את הפערים
בסעיפים בין התקציב המאושר לבין הביצוע בפועל  .בנוסף מציין שיש מספר
תוכניות שהרשות מפעילה ומעסיקה בה כח אדם ועד לדיווח וקבלת הכספים בחזרה
מהמשרד הרלוונטי לוקח זמן .
ראש המועצה  :דוגמת תוכנית לאומית  , 360התוכנית לא אפקטיבית ויש כאלה
שדווקא עובד ים טוב כמו פרויקט "בית חם" .
עו"ד עמאד גזאווי  :בנוסף יש חלק מהמשכורות שהמועצה משתתפת בשכר שלהם
כמו עובדי הרווחה  ,פסיכולוגים ועוד .
כיום קיים ופעיל קול קורא לעידוד פרישה לעובדי הרשויות והמועצה צריכה לבדוק
איך נממש זאת .
התקיים דיון בין חברי המועצה בעניין תפקוד העובדים באופן כללי במיוחד
העובדים אשר לא מלאים את תפקידם
יש צורך במהלך דרמטי בעניין וכל חברי המועצה צריכים להתגייס ולהיות נוכחים
ושותפים למהלך .
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ליקויים :
אי מינוי מנהל מחלקת חינוך – תוקן  ,מונה ד"ר חאלד שיח אחמד
אי מינוי ממונה על חופש המידע – תוקן – מונה מר עלי שיח אחמד לתפקיד
תוכנית העשרה בלתי פורמאלית – קיימת תוכנית אתגרים ותוכנית חוג לכל ילד
מאגר יועצים – נבנה מאגר
מאגר ספקים – נעשו פרסומים ונבנה ספר ספקים .
כיכרות בכניסה לכפר – נתקבל אישור ממשרד התחבורה והביצוע יחל בקרוב .
ראש המועצה  :עניין כביש  781והכיכרות זה דבר שלא היה קל להשיגו  ,הצלחנו
לאשר כיכר כניסה ועוד כיכר בצומת המובילה לבית עלמין מוסלמי חדש  ,ההערכה
תחילת ביצוע העבודות ב  01.2020ויימשכו כ  16חודשים  .העלות המוערכת
לפרויקט עומדת על כ  37מליון . ₪
עו"ד עמאד גזאווי :
יתרות תקציבים במשרדי הממשלה – קיים מעקב בנושא ומתכנסת ישיבות של
הגזבר ,המזכיר  ,הפרויקטור של תוכנית רשויות מצטיינות  ,המהנדס וראש
המועצה .
תביעות משפטיות  :בתקופה האחרונה קיימת ירידה משמעותית והכל בזכות ראש
המועצה .
עדכון שטחי ארנונה  :מאחלים לודיע אבו גנימה החלמה  .מאז שחלה אין עדכונים
ולאחרונה היה מכרז וזכתה בו חברה שמבצעת את עדכון שטחי הארנונה וסקר
נכסים .
מחיקת חובות  :החובות עדיין רשומים וצרכים להגדיר את החובות האבודים
ולהחליט על מחיקתם לאחר מיצוי ההליכים  .גם כאן יש לנו חברה זכיינית .
חוב ארנונה שוטף – ככל שיהיה מבצע לעידוד או העברת החובות לעורך דין .
וועדות המועצה  :חלק מהוועדות לא מתכנסות ועל יו"ר הוועדות לדאוג לכנס את
הוועדה בראשה עומד ולבנות תוכנית שנתית.
ראש המועצה  :פונה לכל יו"ר הוועדות ומבקש מהם לכנס את הוועדות .
תוכניות שנתיות למחלקות  :קיימות תוכניות שנתיות למחלקות הספורט  ,הרווחה
 ,ובחינוך עם כניסתו של ד"ר חאלד החל להכין
מחלקת רישוי עסקים אין בה למשל תוכנית עבודה שנתית .
אין טיפול בעניין חוק האריזות מול חברת תמי"ר .
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תוכנית תמרור מאושרת – קיימת תוכנית מאושרת אך צקריך לבצע וליישם אותה .
ראש המועצה  :ביצענו בעבר ויום למחרת עקרו את התמרורים עם הבטון  ,שברו
את המראות וגנבו את עמודי התמרורים .
קריאת רחובות ומספור בתים  :קיימת אפשרות לקבל תקציב לעניין מרשות נגב
גליל – צריך לכנס את וועדת קריאת השמות .
ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה . 13:30
רשם פרוטוקול :
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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