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 05.2020מן המניין לא ישיבת מליאה 

היום   05.2020מן המניין  מס'  לא  מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה  
עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי המועצה   .  12:00בשעה    25.07.2020ה    שבתיום  

 . 

 נוכחים:  

 ראש המועצה  –מאמון אלשיח' אחמד  .1

 סגן מ"מ ראש המועצה –ג'וני חאג'  .2

 חבר  –יוסף יעקוב  .3

   חבר   –יוסף גרגורה  .4

 חבר   –חאלד גזאווי  .5

 חבר  –יוסף עותמאן  .6

 חבר   –ד"ר מוחמד חטיב  .7

 נעדרו :  

נדאל    -5נאיף סקראן    -4סוהיל קסום    -3אליאס פרעוני    -2פוז עותמאן עביד      .1
 אדריס 

 השתתפו :  

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  .1

 גזבר המועצה  –באסם עואד .2

 מבקר פנים –עמאד גזאוי .3

 מהנדס המועצה   –סמעאן זהראן  .4

 פרויקטור  –רו"ח בהאא אגבארייה  .5

 יועץ   –עלאא אגבארייה  .6

זמין  והיא  הקורונה  בשל  בישיבה  להשתתף  יכל  לא  המשפטי  היועץ  חן  רשף  עו"ד 
 טלפונית לכל בירור . 

 .  12:15ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 

שהתקיימה ישיבה בעניין התפתחות משמעותית במספר חולי  מועצה מציין ראש ה
הקורונה ביישוב , לפי הנתונים בהם אנחנו מעדכנים את הציבור בזמן אמת . פנינו  

לתושבים ופונים כל הזמן להישמע להנחיות של משרד הבריאות ולגלות אחריות עצמית  
 וחברתית . 

למען מתן סיוע ותמיכה לחולים אשר  בנוסף, מוקד החירום פועל וממשיך לפעול
 .  נמצאים בבתים לרבות אספקת מזון ,חומרי ניקיון וכל דרישה 
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יש מספר אנשים מהכפר אשר כותבים באמצעי התקשורת ביקורת על המועצה , 
המועצה מנועה מלפרסם שמות החולים כי זה אסור , אבל המועצה מפרסמת ומעדכנת 

 עילה מוקד חירום . לגבי מספר החולים והמבודדים ומפ

אני פונה מכאן לכל אלה שמבקרים את המועצה שיש מוקד חירום יישובי ומוזמנים 
 לבוא ולהתנדב ולסייע . 

נמצא איתנו ד"ר מוחמד ח'טיב שהוא גם חבר המועצה וגם ממונה קורונה מחוזי מטעם  
כן כללית שרותי בריאות ואני מכאן פונה אליו ומבקש ממנו להיות איתנו בקשר ויעד

 אותנו בכל מה שקשור . 

: אני עוקב אחרי ההתפתחויות וחשוב מאוד לשמור על הכללים    ד"ר מוחמד ח'טיב
 ולבצע את ההנחיות ולחבוש מסיכה כל הזמן .

 :  ראש המועצה

 מבקש להוסיף נושאים לסדר : 

₪ ממשרד החינוך עבור הנגה פרטנית )מעלית( בבית ספר  228,000תב"ר בסך  .א
 יסודי ב' .

 גב' רנא ח'ורי . –אישור מינוי יועצת לקידום מעמד האישה  . ב

₪ מהקרן לעבודות פיתוח עבור עבודות בניית קירות   500,000אישור תב"ר בסך  . ג
 ופיתוח .

   8/20תוכנית מס'  –אישור תוכנית הפקעה עבור דרך אלג'למה  . ד

 

 הוספת הנושאים אושרה פה אחד . 

 הנושאים אושרו פה אחד 

 .  06.06.2020מיום  03.2020אה מן המניין אישור פרוטוקול מלי -1

 החלטה : מאושר פה אחד 

 

 . 2021אישור צו הארנונה לשנת  -2

בתוספת ההעלאה הרגילה  2020צו הארנונה הינו הצו הרגיל של שנת :  באסם עואד
 .  1.1%בהתאם לחוק ההסדרים ובשיעור 

 

 אושר פה אחד  2021צו הארנונה לשנת 

 

 לאעבלין לפי הבא : אישור חוקי העזר  -3

a.  2020 –חוק עזר לאעבלין שצ"פ  . 
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עו"ד רשף חן היועץ המשפטי למועצה מסר שלא יכול להיות נוכח בישיבה  :   אמיר חביב
 בשל הקורונה והוא זמין בטלפון לכל בירור ושאלה . 

ימים כולל ליועץ   10: ההזמנה נשלחה לכלל הגורמים מלפני יותר מ  ראש המועצה
 .  ו להיות מוכן ולהיות ערוך ולהשתתף כמו כולםהמשפטי והיה עלי

על פי התוכנית של אעבלין במסגרת תוכנית רשויות מצטיינות , חלה :   בהאא אגבאריה
חוקי העזר : חוק עזר שצ"פ וחוק עזר העמדת רכב וחנייתו .  2חובה על הרשות לקדם 

 . בנוסף הרשות מעוניינת לקדם חוק עזר נוסף שהוא חוק עזר אשפה עודפת

: הציג את שלושת חוקי העזר אשר הכין לרבות הרציונאל של כל חוק , התחשיבים   
מועצה בעניין אופן  בנוסף ענה על שאלות חברי הואופן הפעלת החוקים על ידי הרשות .

 על מי חל וכו . הפעלת החוקים 

ראש המועצה : אנחנו התחלנו תהליך של הצבת שלטי הכוונה בתחום הרשות . חשוב  
לציין שאלה חוקי עזר שהמועצה מחוייבת בהם ממשרד הפנים כתנאי לקבלת תקציבים 

מליון ₪   5במסגרת תוכנית הרשויות המצטיינות . בנוסף לזכות המועצה עומד סך של כ 
 כבונוס ככל שהרשות תעמוד ביעדי התוכנית . 

חוייבת להמשיך ולספק את השירותים מצב הגבייה לא מעודד בזמן שהרשות מ
 שבים . לתו

 החלטה : 

חוקי העזר לאעבלין : שצ"פ , חוק עזר לאעבלין הסדרת רכז וחנייתו וחוק עזר לאעבלין  
 אשפה אושרו פה אחד 

 

  13:00ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 

 

 רשם פרוטוקול :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב 

 

 

 


