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 01.2020ישיבת מליאה מן המניין 

היום  01.2020מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין  מס' 
עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי  . 11:00בשעה  04.01.2020ה  שבתיום 

 המועצה .

 נוכחים: 

 ראש המועצה  –מאמון אלשיח' אחמד  .1

 סגן מ"מ ראש המועצה –ג'וני חאג'  .2

 סגן ראש המועצה –נאיף סכראן .3

 חבר  –יוסף יעקוב  .4

 חבר –.פוז עותמאן עביד  .5

  חבר  –יוסף גרגורה  .6

 חבר  –חאלד גזאווי  .7

 חבר  –ד"ר מוחמד ח'טיב  .8

 נעדרו : 

חוסין נג'מי   -4סוהיל קסום - 3 אליאס פרעוני  -2יוסף עותמאן )בחו"ל(   .1
 )באבל(

 
 השתתפו : 

 מזכיר המועצה  –אמיר חביב  .1

 גזבר המועצה –באסם עואד .2

 מבקר פנים –עמאד גזאוי .3

 עוזרת ראש המועצה  –רנא חורי  .4

 . 11:15פתח את הישיבה בשעה  ראש המועצה

 הוספת נושא לסדר :

יש גישה לאזור ב₪ עבור כ 3,00,000התחייבות משרד הפנים בסך אישור  -1
  מלאכה .

: מדובר בתקציב מתקציב רשויות מצטיינות , המועצה תאשר את   ראש המועצה
התקציב ותבצע את החלק הפנימי של הכביש כיוון שנתיבי ישראל הולכים לעבוד 

אעבלין . המועצה תבצע לאחר אישור -לבין כביש טמרה 781בחלק שמחבר בין כביש 
 תוכנית אזור התעשייה .

 הוספת הנושא אושרה פה אחד

 אחד התב"ר אושר פה
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לשמש כדירקטורית  301695102אישור מחדש לגב' נדין חאג אחמד ת.ז.  -2
 . מטעם המועצה בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם

: המועצה אישרה בעבר את המינוי של גב' נדין חאג אחמד , אך  ראש המועצה
לצערי התאגיד מנסים להכשיל את המהלך . היום אנחנו מאשרים את המינוי שלה  

מטעם המועצה המקומית אעבלין בתאגיד מים וביוב רקטורית מחדש לשמש די
 סובב שפרעם .

 החלטה : מאושר פה אחד

רשויות   10התאגיד מתנהל בצורה לא מקצועית כך שמתוך :  ראש המועצה
 רשויות חתמו על מסמך יציאה מהתאגיד !  9שנמצאות בתאגיד 

₪ שזה לא מתקבל   300-500לצערי , התאגיד שולח התראות לתושבים על חוב של 
על הדעת , בנוסף שהמנהל הזמני של התאגיד איאד נעמה לא משתף פעולה עם  

 בד אותם .ראשי הרשויות ולא מכ

לזכור , שבמעמד ההצטרפות לתאגיד , הרשויות חתמו חוזים עם התאגיד בעניין 
העברת הבעלות על הציוד לטובת התאגיד ובתמורה נעשתה הערכת שווה לציוד אבל 
בחוזה דאגו להוסיף משפט שהתאגיד יחזיר את הכספים לרשויות כאשר היכולת 

שיישארו בחובות , ובין דואגים" שהכספית שלו תאפשר זאת ! במקביל , בתאגיד " 
היתר , צירפו יישוב כעבייה טבאש חגאגרה לתאגיד כאשר ביישוב הזה אין תשתית 
כלל לביוב ולכן התאגיד השקיע שם הרבה כספים והלוואות לצורך התשתיות ולכן 

 התאגיד נשאר במצב כלכלי לא טוב וכך מתחמקים מתשלום לרשויות .

יע שנקבל החלטה , ולאור התייעצויות עם שאר ראשי לאור המקובץ לעיל , אני מצ
הרשויות בתאגיד , שהמועצה המקומית אעבלין תבחן את עניין היציאה מתאגיד  
 מים וביוב סובב שפרעם ותבדוק אפשרות להצטרף לתאגיד אחר דוגמת קרית אתא .

 החלטה : מאושר פה אחד

 .  07.12.2019מיום  08.2019אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  -1

 החלטה : מאושר פה אחד

 אישור מינוי תובע עירוני  -2

הנוסח מצורף לפרוטוקול ומהווה חלק   –מקריא את נוסח ההחלטה :  ראש המועצה
 בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח א' . 

 המינוי הינו לעו"ד רשף חן ו/או לעו"ד תומר בראון ממשרדו של עו"ד חן .

 לחודש + מע"מ .ש"ח   3,000עלות המינוי הינה 

 הצבעה :

  -6יוסף יעקב  -5יוסף גרגורה  -4נאיף סקראן  -3גוני חאג  -2מאמון אלשיח  -1: בעד 
 חאלד גזאווי . -7ד"ר מוחמד ח'טיב 

 פוז עותמאן עביד  -1:  נמנע

 : אין  נגד

 החלטה : המינוי אושר ברב קולות
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 מינוי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלויות . -3

בעבר מינינו את עמאד גזאווי מבקר הפנים לתפקיד , אך הוא מסר  :  המועצהראש 
מכתב ובו ציין שקיבל חוות דעת מאיגוד מבקרי הפנים שעדיף לא להמשיך בתפקיד 

 כדי שלא יווצר מצב של ניגוד עניינים .

 ראש המועצה מציע למנות את מזכיר המועצה מר אמיר חביב לתפקיד 

 

 החלטה : מאושר פה אחד

 

בעניין מכרז פומבי  31.12.2019אישור המלצת ועדת המכרזים מיום  -4
 ביטוחי המועצה . 10.2019

שילמנו עבור פוליסות ביטוחי המועצה קרוב ל   2019בשנת ראש המועצה : 
₪ , המועצה שכרה את שירותי משרד לאובר לייעוץ ביטוחי אשר ערכו  340,000

 לאחר שעשינו מיפוי כולל . עבורנו מכרז אשר מכסה את כלל מבנה המועצה 

באמצעות  בהתאם להמלצת וועדת המכרזים החברה הזוכה הינה חברת איילון
 ₪ .  200,300, סך עלות ההצעה עומד על  2000הסוכן תמריצים 

 

 החלטה : מאושר פה אחד

 

אני מוסר הודעה על נסיעתי לחו"ל לצרכי טיפול ומאציל את  :  ראש המועצה
 המועצה גוני חאג . סמכויותיי לסגן ממלא ראש

 

 . 11:40ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 

 

 רשם :

 מזכיר המועצה  –אמיר חביב 


