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  02.2020מן המניין לא ישיבת מליאה 

 02.2020' מן המניין  מסלא מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה 
י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי "עפ . 13:00בשעה  25.01.2020ה  שבתהיום יום 
  .המועצה 

  : נוכחים

 ראש המועצה  –אחמד ' מאמון אלשיח .1

 מ ראש המועצה"סגן מ –' וני חאג'ג .2

 סגן ראש המועצה –סוהיל קסום  .3

 חבר  –יוסף יעקוב  .4

  חבר –פוז עותמאן עביד  .5

  חבר  –יוסף גרגורה  .6

 חבר  –חאלד גזאווי  .7

 חבר  –טיב 'ר מוחמד ח"ד .8

 חבר  –יוסף עותמאן  .9

 חבר  –מי 'חוסין נג .10

  : נעדרו 

הודיע לראש המועצה טלפונית שבעד אישור  –סיבה אישית (נאיף סקראן  .1
 )אישר את הנושאים לפני שיצא (אליאס פרעוני  - 2) הושאים  

  
  : השתתפו 

 מזכיר המועצה  –אמיר חביב  .1

 גזבר המועצה –באסם עואד .2

 מבקר פנים –עמאד גזאוי .3

 ח"רו –לואי אעלימי  .4

 עוזרת ראש המועצה  –רנא חורי  .5

 ממשרד היועץ המשפטי למועצה –ד תומר בראון "עו .6

  ברצוני להוסיף נושאים לסדר :  ראש המועצה

עבור שיקום דרכים ₪  238,505ר ממשרד החקלאות בסך "אישור תב - 1
₪  190,804בסך  80%השתתפות משרד החקלאות  –חקלאיות 

 .₪  47,701ובסך  20%בשיעור ) קרן פיתוח(והשתתפות המועצה 

  : הצבעה 
  פה אחד ההוספה אושרה: החלטה 

  ר אושר פה אחד"התב: החלטה 
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 300,745תוספת של ₪  1,506,831מסך של  1151' ר מס"אישור עדכון תב - 2
: ר לאחר העדכון "סכום התב -ממשרד החינוך בהתאם לתוספות₪ 

1,807,576  ₪ . 

  

  :הצבעה 

  ההוספה אושרה פה אחד: החלטה 

  ר אושר פה אחד"עדכון התב: החלטה 

ממשרד הבינוי והשיכון עבור העסקת ₪  150,000ר בסך "אישור תב - 3
לתקופה  922טת ממשלה גרת החלמנהל פרויקטים לתוכניות ממס/יועץ

 ).9/1778232/19חוזה מספר .( של שנה 

  :הצבעה 

  מאושר פה אחד: החלטה 

ממשרד הבינוי והשיכון עבור השלמת תכנון ₪  820,000ר בסך "אישור תב - 4
חוזה מספר  –) הסטת תקציב מתקציב תכנון קרקע מדינה (קרקע פרטית 

 :9/1777416/19  (. 

  :הצבעה 

  מאושר פה אחד: החלטה 

  :לקבל החלטה מעל הסדר בנוסח הבא מבקש : ראש המועצה 

מבקשת לייעד את יתרת התקציב שעמד , מליאת המועצה המקומית אעבלין 
₪  280,000ממשרד הבינוי והשיכון ובסך " קרקע מדינה  תכנון"לרשותה בתקציב 

  . ולייעד אותם עבור תכנון בית מטבחיים

  :הצבעה 

  מאושר פה אחד: החלטה 

סכום  –הצללת חצר בית ספר יסודי א  – 1255' ר מס"אישור עדכון תב - 5
תוספת של , ) אתגרים –רד החינוך ממש( 150,000: ר המקורי "התב

 .₪  200,000: ר המעודכן "סכום התב –ח מקרן הפיתוח ,ש 50,000

  : הצבעה 

  מאושר פה אחד: החלטה 

  

  . 13:20ראש המועצה הכריז עיל נעילת הישיבה בשעה 

  

  :רשם פרוטוקול 

 מזכיר המועצה  –אמיר חביב 


