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 4/19ישיבת מליאה מן המנין

שלישי ה היום יום 4/19מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסו לישיבתה לא מן המנין 
 לכלל חברי המועצה .עפ"י הזמנה שנשלחה  17:00בשעה   7.5.2019

 נוכחים: 

 ראש המועצה  –מאמון אלשיח' אחמד  .1

 סגן מ"מ ראש המועצה –ג'וני חאג'  .2

 סגן ראש המועצה –סוהיל קסום  .3

 סדן ראש המועצה –נאיףרסלאן .4

 חבר  –יוסף גרגורה  .5

 חבר  –ד"ר מוחמד חטיב  .6

 חבר  –יוסף עותמאן .7

 חבר  –יוסף יעקוב  .8

 חבר  –חוסיןנג'מי .9

 חבר -. חאלד ג'זאוי 10

 חבר –.פוזעותמאן עבדי  11
 

 השתתפו : 

 מזכיר המועצה  –אמיר חביב  .1

 גזבר המועצה –באסם עואד .2

 יועץ משפטי  –רשף חן  .3

 מבקר פנים –עמאדגזאוי .4

 

 ם קל .ומברך לרגל חודש רמדאן וצראש המועצה 

 עדכונים :

קיימנו מפגש פתוח לציבור בעניןתוכניות המתאר , המפגש היה טוב  30.4.2019ביום  -1
 האנשים מרוצים . 95%וחיוני , פנו מספר תושבים ובגדול ברובם כ' 

וכל מיני גורמים ממשלתיים שכתוצאה  המחוז לתקן ,יש מספר חריגות כי נתבקשנו ע"י 
ה      עד  30%שות מעבר ל ייפגעו בהפריכול להיות שיש מס' אנשים ש האלה מהשינויים 

40% . 
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ויש אנשים שלא הופרשו מהם , אנחנו פנינו למתכנן וביקשנו לבצע את התיקונים על מנת להגיש 
 ת התנגדות עצמית בשם המועצה .את זה במסגר

שהגיש , לכן מי שיתברר  40%ת עד והחוק מאפשר לך הפרש 40%- 37%לגבי ההפרשות של 
 לא יקבל את הטענות. 40%ועד  30%מעבר ל  ות על הפרשהתנגדות 

: אני הייתי בחול אבל שמעתי מאנשים שכולם מרוצים , אבל יש הרבה שלא  עוביד עותמאן פוז
 הצליחו להגיע ליום הפתוח ולכן אם ניתן לעשות עוד יום .

ון שפותר את הבעיה מבחינת : במידה והתיקונים לא יתקבלו , יש סעיף בתקנ זהראן סמעאן
 . ד וחלוקה וזאת בסעיף איחו ההפרשות 

  4ל עהפרשים והתקנון שמצב על תשריטאיחוז החלוקה בחלקות שמהתקיים בין סביב ענין ה
 דונם .

 ות !! ת לא צודקו: מה התשובה שלנו לתושבים פונים בענין הפרש עוביד עותמאן פוז

 אבל לא תמיד זה אפשרי . 32%ראש המועצה : אנחנו ניסינו להיות כמה שיותר בין לבין 

בשם מוזמנים לפנות למועצה ואנחנו הולכים להגיש התנגדות עצמית  ספציפיושוב אם יש משהו 
 התושבים שפונים .

חברי המועצה ג'וני חאג' וד"ר מוחמד חטיב התקשרו אלי ומציינים שמאשרים : צהעראש המו
 את כל סעיפי הישיבה.

  2.4.2019מיום  3.19ן י אישור פרוטוקול מליאה מן המני .1

 אושר פה אחד 

בתאגיד המים והביוב  כדירקטוריוןאישור מינוי ראש המועצה מר מאמון שיח אחמד  .2
 הרגיל . לדירקטוריוןשפרעם נוסף 

ו עובדי הרשות היה אסור על נבחרי ציבור א ,בהתאם לתקנון התאגיד הקיים:ראש המועצה 
ראשי ערים   2בישיבה האחרונה עברנו שינוי בתקנון והוחלט שיהיו לכהן כדירקטריון ,

 , אני מציע את עצמי .  בדירקטוריוןחברים 

 אושר פה אחד     

 אישור חברי דירקרטיון בחברה הכלכלית לאעבלין . .3

 עובדים . 1/3ציבור , ציגינ 1/3נבחרי ציבור ,  1/3: כידוע לכם  ראש המועצה

 : מבקש לאשר את נבחרי הציבור

 ה צראש המוע –מאמון אלשיח' אחמד  -1

 חבר –נג'מי חוסין -2

 חבר –ג'וני חאג'  -3

 מציע כעובדי רשות:

 מהנדס המועצה –סמעאןזהראן -1
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 גזבר המועצה  –באסם עואד -2

 .עוזרת ראש המועצה  –ח'ורי רנא -3

 ומציע את נבחרי הציבור :

 רו"ח –טארק מערוף  -1

 מהנדס  –אוסאמה מוחסן  -2

 רו"ח  –נאדין חאג' אחמד – 3
 

 ם לעיל אושרו פה אחד .בנציגי הדירקטריון בהרכ
 

לצורך   1000602118הרשאה מס'  -₪  112,172אישור תב"ר ממשרד התחבורה בסך  -4
 י בטיחות וסימון כבישים .נקהת

 
 אשור פה אחד

 
תפקידו .אישור מינוי מבקר המועצה עו"ד עמאדג'זאוי כממונה תלונות ציבור במסגרת 5

 הנוכחי ללא תוספת שכר .
 

 ה לא ? מלו תוספת ל מגיע : אם  יוסף יעקוב
 : זה במסגרת תפקידו כמבקר המועצה . ראש המועצה

 
 אושר פה אחד

 
 יועצת לקידום מעמד האשה נדון בה בישיבה הבאה . בענין

 
וחודש : תחילה מברך לרגל חג פסחא , ומברך לחודש רמדאן , חג שמח סקראן נאיף

 מבורך .

שעות ומודה ומעריך את ראש המועצה  12היה מרתון של  30.4.19בענין הישבה של  (1
 על היוזמה וההובלה וכולם היו מרוצים .

בנוסף יש מספר בתים שבונים  לרחובות ן להגיש פרוייקט של קריאת שמות   י מעוני (2
 ת יציבור תחבורה מפריע לתנועה במיוחד ענין , דבר שעל הכביש והדרך 

 , אם ניתן לסדר .ים יש מס' גבשושיות מאוד גבוהות שת בכביוהגבשושי (3

 . התרבות והחגים תוכנית אב למועצה בענין   בנות צריך ל –עמותות  (4

היה מפגש מאוד מבורך הלי המחלקות נשעבר התקיים מפגש לכל מביום חמישי  (5
יו"ר   דקיי למלא תפדזהראן ולאמיר חביב שמאוד עוזרים ותומכים כ ומודה לסמעאן

 ועדת חינוך .

מברכים לוועד העובדים על הבחירות שהיו בנוסף מברך על האישור של מינוי מנהל   (6
 מחלקת חינוך ד"ר חאלד שיח' אחמד .

והתוכנית שאתה  ובדיםה של העבלמברך את ראש המועצה על כל ההישגים וההו (7
 מבצע , ומציע את עצמי לכל תמיכה או מטלה שאתה מעוניין .

 : מה עם תמיכה לסטודנטים  יוסף עותעאן
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סקראן  : מודה על ההערכה , ואני הרגשתי את החריצות של מר נאיף ראש המועצה
 דתי כנבחר ציבור .ואהבתו לעבו

 ים בנושא ן קריאת שמות אותנו הגשנו ומטפליעניב
 במשרד הפנים .חאלד אושר המינוי שלו ן ד"ר ייבענ

 בענין כבישים לצערי זה ענין של תרבות נהיגה..
בגלל הגבייה , והסדרנו מענק בענין מלגות לסטודנטים , שנה שעברה נוצר לנו גרעון 

ן גביית הארנונה , ימיליון , מכאן נדרש מכולם לסייע בעני 2.7מהמענק  15%של כ 
 לסטודנטים זה תלוי במצב הכספי של הרשות .ן מלגות  ילכן בעני

 

 

 

 

 

 רשם :

 מזכיר המועצה  –אמיר חביב 

 

 


