ישיבת מליאה לא מן המניין 04.2020
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה לא מן המניין מס'  04.2020היום
יום שבת ה  16.05.2020בשעה  .12:00עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי המועצה
.
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מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
ג'וני חאג' – סגן מ"מ ראש המועצה
סוהיל קסום – סגן ראש המועצה
יוסף יעקוב – חבר
פוז עותמאן עביד – חבר
יוסף גרגורה – חבר
חאלד גזאווי – חבר
נדאל אדריס – חבר
יוסף עותמאן – חבר

נעדרו :
 .1ד"ר מוחמד חטיב
הנושאים)

 - 2אליאס פרעוני (אישר טלפונית לראש המועצה את

השתתפו :
 .1אמיר חביב – מזכיר המועצה
 .2באסם עואד– גזבר המועצה
 .3עמאד גזאוי– מבקר פנים
 .4עו"ד רשף חן – יועץ משפטי
 .5סמעאן זהראן – מהנדס המועצה
 .6רו"ח בהאא אגבארייה – פרויקטור
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה . 12:05
ראש ה מועצה מציין שבשל מגבלות הקורונה נצטרך לשמור על מרחק בינינו ונאלץ
לקיים ישיבה מהירה ככל שניתן .
חבר המועצה מר יוסף עותמאן נאלץ לעזוב את הישיבה ואישר כלל הנושאים לפני
שיצא .
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 -1אישור מחיקת חובות ישנים בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי .
ראש המועצה  :כידוע לכם ישנם הרבה חובות של ארנונה מלפני עשרות שנים שפשוט
לא ניתן לגבותם ועברו הרבה שנים עליהם  .החובות עדיין רשומים בספרי המועצה
והדבר לא תקין  .בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי למועצה והמונחת בפניכם אנו
צריכים לקבל החלטה על מחיקת חובבות אלה .
בהאא אגבארייה  :בשל היות המועצה חלק מתוכנית רשויות מצטיינות במגזר הערבי
עלינו לעמוד ביעדים  .יש לנו במועצה קרוב ל  40מליון  ₪חובות ישנים שחלק מהם עבר
עליהם מעל  7שנים ולא ניתן לגבות אותם  .קיבלנו חוות דעת מהיועץ המשפטי של
המועצה עם הנחיות איך למחוק אותם  ,הכוונה למחו ק את החובות שלא ניתן לגבות .
החלק האחר יועבר לטיפול משפטי והוצאה לפועל .
פוז עותמאן עביד  :האם הפעולה הזאת לא תביא למצב בו האנשים יהיה "משתלם"
להם לא לשלם כי בסוף החוב יימחק ?
ראש המועצה  :לא  ,המועצה מבצעת גבייה בשוטף אלה חובות ישנים מאוד מלפני
עשרות שנים שקודמיי לא עשו בהם דבר .
עו"ד רשף חן  :יש סמכויות למועצה לצרכי גביית חובות ,ויש גבייה פסיבית למשל
תושב שמבקש אישור לטאבו יכולים למנוע ממנו זאת עד להסדרת החובות שלו
והפעולה הזאת היא לנצח אין מגבלה בזמן .
בית משפט העליון בא ואמר שזה לא נכון  ,בגבייה אקטיבית – מנהלית – ההתיישנות
חלה גם על גבייה פסיבית וגם על גבייה אקטיבית  .אם במהלך  7השנים כן היו פעולות
לגבייה אז הדבר מפסיק /עוצר את ההתיישנות .
החובות שניתן למחוק הם שעברו מעל  7שנים ובמהלך  7השנים האלה לא נעשו פעולות
לגבייתן .
כאן המועצה יכולה לבוא ולקבוע מ דיניות מחיקה  ,כל אלה לא רלוונטיים כאן כיוון
שמדובר בחובות ישנים מאוד ושלא נעשו ]עולות לגבייתן ואין מה לעשות מלבד מחיקתן
.
ראש המועצה  :יש רשימה עם בהאא ומחמת צנעת הפרט לא נחשוף את השמות  ,מי
שמעוניין יכול לפנות ולעיין .
מצ"ב חוות דעת היועץ המשפטי למועצה עו"ד רשף חן בעניין – מצ"ב לפרוטוקול
ומסומנת באות א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו .
הנושא הובא להצבעה :
מאמצים את חוות דעת היועץ המשפטי למ ועצה ומחליטים למחוק את החובות
האמורים .
בעד  -1 :מאמון אלשיח  -2גוני חאג  -3סוהיל קסום  -4נאיף סקראן  -5יוסף גרגורה -6
יוסף יעקב  -7נדאל אדריס .
נמנע  -1 :חאלד גזאווי  -2פוז עותמאן עביד
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נגד  :אין
הנושא אושר ברוב קולות

 -2אישור תב"ר ממשרד הפנים בסך  ₪ 266,000עבור סיוע בהתפשטות הקורונה
לפי החלוקה הבאה :
 .aרכישת ציוד מיגון בסיסי לצוותים העובדים בשטח = ₪ 35,000
 .bתקשורת עם התושבים = ₪ 58,000
 .cתגבור פיקוח עירוני = ₪ 133,000
 .dתגבור מוקד /חמ"ל רשותי = ₪ 40,000
התב"ר הובא להצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח  -2גוני חאג  -3סוהיל קסום  -4נאיף סקראן  -5יוסף גרגורה -6
יוסף יעקב  -7נדאל אדריס .
נמנע  -1 :חאלד גזאווי  -2פוז עותמאן עביד
נגד  :אין
התב"ר אושר ברוב קולות
 -3אישור תב"ר בסך  ₪ 70,000ממשרד החינוך עבור גן חדשני .
הצבעה :
מאושר פה אחד

 -4אישור תב"ר בסך  70,000ש"ח ממשרד החינוך עבור מרחבי הכלה
הצבעה :
התב"ר אושר פה אחד

 -5אישור תב"ר בסך  ₪ 50,000ממשרד החינוך עבור מרחבי הכלה
הצבעה :
התב"ר מאושר פה אחד
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 -6אישור תב"ר מקרן הפיתוח בסך  300,000ש"ח עבור גני ילדים בשכונה
מזרחית.
התב"ר אושר פה אחד
נאיף סקראן  :ברצוני לברך את כולם ומאחל בריאות שלמה לכולם
משתתף בצערם של עובדי המועצה מגדי סלמאן במות אביו  ,ועובד המועצה חאלד חאג
במות אימו ועובד המועצה פראס סלמאן וידידינו נור סלמאן במות אימם .
ראש המועצה  :מצטרף לתנחומים .
נאיף סקראן  :ברצוני לציין לשבח את עבודתו ומאמציו של ראש המועצה בתקופצ
משבר הקורונה ומנהל מחלקת החינוך ומחלקת הרווחה על העבודה המאומצת והסיוע
שהעניקו לתושבים והכנת בתי הספר  .בנוסף ברצוני לציין שהותקנו  2מעליות בבתי
הספר יסודי א' ויסודי ב' .
 -7אישור תבחינים לצורך הקצאת מבנה של מעון יום ואישור יציאה להליך
הקצאה .
ראש המועצה  :מדובר במבנה של מעון היום  ,המבנה מיועד לפי הפרוגראמה שלו
לשמש כמעון יום  .כיום הוא נמצא בהפעלת עמותת "ארפאד " אשר מפעילה אותו עד ל
 30.08.2020בהתאם לחוזה הקצאה אשר נערך בעבר  .כיום נדרשים לצאת להליך
הקצאה חדש בהתאם להמלצת ועדת ההקצאות כי תקופת ההקצאה מסתיימת ב
. 30.08.2020
החלטה :
מאושר פה אחד
ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה . 12:30
רשם פרוטוקול
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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