ישיבת מליאה מן המניין 04.2020
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס'  04.2020היום
יום שבת ה  05.09.2020בשעה  .12:00עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי המועצה
.
נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
ג'וני חאג' – סגן מ"מ ראש המועצה
יוסף יעקוב – חבר
יוסף גרגורה – חבר
יוסף עותמאן – חבר
ד"ר מוחמד חטיב – חבר

נעדרו :
 .1פוז עותמאן עביד  -2אליאס פרעוני  -3סוהיל קסום  -4נאיף סקראן  -5נדאל
אדריס (בבידוד)  -6חאלד גזאווי
השתתפו :
 .1אמיר חביב – מזכיר המועצה
 .2באסם עואד– גזבר המועצה
 .3עמאד גזאוי– מבקר פנים
 .4אסף איכילוב – מנהל משאבי אנוש
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה . 12:00
ראש המועצה  :תחילה חשוב לי להדגיש חשיבות בריאותם של התושבים בכפר ולאחל
החלמה מהירה לכל החולים  ,המועצה מקיימת קשר עם התושבים בכל האמצעים
ומפצירים בהם לשמור על כללי ההתנהגות ושמירת המרחק ולבישת המסכות .
אני פונה לכלל התושבים ומבקש לצמצם ולהימנע מאירועים המוניים בין אם חתונות ,
חלק מה תושבים נענו לפניות וממלאים אחרי ההנחיות וחלק לצערי לא .
הנוסחה לפי תוכנית הרמזור של פרופ' גמזו  ,היא שאם מתוך סך הבדיקות ב  3הימים
האחרונים הינה  7.5%ומעלה אז היישוב מוכרז כיישוב אדום ואם מתחת ל  7.5%נהיה
יישוב כתום .
ככל שיוחלט על סגר  ,המשטרה הולכת לסגור את כל הכניסות והיציאות של היישוב ,
דרכי העפר יציבו בולדרים והכניסות הרשמיות יאוישו על ידי שוטרים .
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המועצה מבצעת את כל מה שניתן על מנת לסייע ולעזור הן במידע והן בקשר עם
התושבים והן בציוד חיוני .
היום היתה לי פגישה עם ד"ר מטאנס שחאדה מהרשימה המשותפת ,ביקשתי ממנו
להעלות נושא פרסום שמות החולים באמצעות הוראת שעה על מנת לאפשר לתושבים
לדעת מי החולים/המבודדים על מנת שכן יוכלו לדעת אם היו במגע איתם ובכלל לשמור
על עצמם .
בנוסף  ,פנינו למד"א בבקשה בהולה לביצוע בדיקות דרייב אין ביישוב  ,ומד"א הולכים
לקיים דרייב אין במשך יומיים ב  08.9.2020וביום  09.09.2020וממליץ לכולם ללכת
ולהיבדק  ,הבדיקה לא מצריכה הפנייה .
קווי אוטובוס :
אמיר חביב  :ברצוני לבשר על כך שמשרד התחבורה אישר תוספת נסיעות בכל יום לקו
מספר  – 2אעבלין – שפרעם  .בנוסף  ,החל מיום  06.09.2020יתחיל לפעול קו חדש – קו
מספר  3אשר מחבר בין אעבלין ושפרעם וייסע בכביש הראשי בהתאם לבקשת המועצה.
כביש  : 781ראש המועצה מעדכן שנתיבי ישראל יצאו למכרז בעניין העבודות
שעתידים לבצע בחיבורים של היישוב אעבלין לכביש  , 781יש כבר קבלן זוכה וכרגע
מתארגנים לתחילת ביצוע העבודות לרבות הרחבת נתיבים וכיכרות אשר עומדים
להימשך כ  16חודשים
חבר המועצה סוהיל קסום התקשר לראש המועצה במהלך הישיבה והודיע שמסיבות
אישיות לא יכול להגיע והוא מאשר את כלל הנושאים שעל סדר היום .
חבר המועצה נדאל א דריס נמצא בבידוד על כן לא יכול להגיע לישיבה והוא מאשר את
כלל הנושאים שעל הסדר .
ראש המועצה הציג את מר אסף איכילוב – מנהל משאבי האנוש החדש בפני חברי
המועצה .
ד"ר מוחמד ח'טיב  :מברך על המינוי ומאחל לאסף בהצלחה בתפקיד ומבקש להוביל
את התחום ביד רמה לרבות הגדרות תפקידים לכלל העובדים .
יוסף גרגורה  :מה עם בית המטבחיים ?
ראש המועצה  :נכון להיום לא קיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ,קיימנו ישיבה
עם הממונה על המחוז בשבוע שעבר אשר הבטיח תוך חודש נקבל תשובה בין אם
חיובית ובין אם שלילית  .המועצה במקביל הגישה בג"ץ נגד משרד הפנים .
לגבי שינוי ייעוד הקרקע עליה מיועד לקום בית המטבחיים  ,התוכנית הופקדה לפני
כחודשיים ואחד התנאים שהיה צריך להפקיד את התוכנית הכוללנית של היישוב וצורך
לשנות תמ"מ  .ביום  07.9.2020יש לנו דיון להפקדת התוכנית הכוללנית של היישוב .
לאור כל זה אני מאמין שתוכנית בית המטבחיים תושלם תוך חודשים ספורים .
תוכנית המתאר  :בתוכנית ההרחבה התקיימו  3ימים של שמיעת התנגדויות  ,לגבי
תוכנית ההסדרה נקבעו  5ימים לשמיעת ההתנגדויות  ,התקיימו כבר  3ימים נשארו
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יומיים  .מאמין עד סוף חודש  10.2020 – 09.2020יוגשו המלצות החוקר לוועדה
המחוזית  ,מאמין שכ  50%מההתנגדויות היו מיותרות והמועצה הגישה התנגדות
עצמית  .חלק מההתנגדויות היו מוצדקות וצוות התכנון קיבל אותם  .הרשות עשתה
עבודה מצוינת אבל היו מספר פספוסים שלא באשמת המועצה כמו טעויות בהפרשות
שנעשו על ידי המתכנן  ,לכן נעשו שו ויוניות בין כל בעלי הקרקעות .
חשוב שנעשה ונבצע עקרון השיוויון בהפרשות על מנת להימנע מתוכנית איחוד וחלוקה
דבר שיתקע את בעלי הקרקעות שנים רבות .
יוסף גרגורה  :הכביש החקלאי לפי המצב הקיים לא מאפשר לבעלי הקרקעות גישה
להיכנס לעבד את הקרקעות !!רק לרכבים חקלאיים מותר להיכנס .
ראש המועצה  :מטיל על מהנדס המועצה לבדוק ולטפל בעניין .
ג'וני חאג  :עניין פינוי הקרטון התחלנו  ,ועניין הסגר פונים אלינו לקבלת אישור
לתושבים כדי שיוכלו ללכת לעבודה שלהם .
ראש המועצה :לגבי פינוי הקרטון ,המועצה ערכה מכרז פומבי וזכתה בו חברת אמניר ,
יש כל מיני עסקים שצריכים לדאוג בעצמם לפינוי הקרטון  ,בעלי העסים צריכים
להציב כלובים ולהתקשר ישירות עם חברת פינוי .
המועצה קלטה תברואן חדש במקום עאמר חורי שיצא לגמלאות  ,התברואן החדש הינו
חוסין אבו רייא מהנדס במקצועו .
 -1אישור המליאה לתוכנית מפורטת מס' /21239ג' .
ראש המועצה  :התוכנית באה להסדיר עניין המחזור  ,המועצה בעד הסדרת עניין
הטיפול בפסולת דבר מאוד חשוב לאיכות החיים של התושבים ,יחד עם זאת המועצה
עומדת על זכותה לקבלת כתב שיפוי מהיוזם .
החלטה  :מאושר פה אחד
 -2אישור פתיחת חשבון בנק נפרד למרכז למחוננים ומצטיינים .
ד"ר חאלד שיח אחמד  :משנת  1998אעבלין זכתה במרכז למחוננים ומצטיינים ,משום
מה המרכז הועבר מהמועצה למוסדות מאר אליאס ולא ברור למה ואיך !! המועצה
פנתה למשרד החינוך בבקשה להחזרת המרכז להפעלה על ידי המועצה וזאת לאחר
תהליך ארוך וקשה  .הדבר דו רש מהמועצה התארגנות והקצאת משאבים והיערכות .
המרכז יפעל יומיים בשבוע  ,ימי חמישי אחר הצהריים וימי ששי בבוקר ויפעל במבנה
בית ספר חט"ב .
אחד הדברים שעל המועצה להכין זה חשבון בנק נפרד למרכז ועל כן מבקשים את
האישור של המליאה .
הנושא הובא להצבעה :
פתיחת חשבון ב נק עבור מרכז מחוננים ומצטיינים בבנק מרכנתיל דיסקונט סניף
אעבלין .
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מורשה החתימה בחשבון יהיו :
גב' ויויאן שחיבר – מנהל המרכז ת.ז026243451 .
גב' אלזה תיים – מזכירת המרכז ת.ז. 59966192 .
החלטה  :מאושר פה אחד
ראש המועצה  :קיבלנו סוף סוף היתר בנייה עבור האודיטוריום  ,המועצה בשלבי הכנת
מכרז .
ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה . 13:15
רשם פרוטוקול :
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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