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 07.2020מן המניין  לא ישיבת מליאה

היום   07.2020מן המניין  מס'  לא  מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה  
חברי    .  13:00בשעה     30.12.2020ה    רביעייום   לכלל  מראש  שנשלחה  הזמנה  עפ"י 

 המועצה .

 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  –יוסף עותמאן  .5

 חבר   –ד"ר מוחמד חטיב  .6

 חבר   –נדאל אדריס  .7

 טלפוני   –סוהיל קסום  .8

 חבר  –חאלד גזאווי  .9

 חבר  –עיסא עואד  .10

 נעדרו :  

 ראן)הטלפון שלו נפרץ ( כנאיף ס -2אליאס פרעוני  .1
 

 השתתפו :  

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  .1

 גזבר המועצה  –באסם עואד .2

 מבקר פנים –עמאד גזאוי .3

 יועץ משפטי  –עו"ד רשף חן   .4

 מנהל מחלקת חינוך  –ד"ר חאלד שיח אחמד  .5

 ממשרד לואי אעלימי   –רו"ח עלאא זייד  .6

 על סדר היום : 

 ₪  68,028,138בסך  2021תקציב המועצה המפורט לשנת 
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₪ וכפי שנשלח לכם ,   68,028,138עומד על סך של  2021התקציב לשנת באסם עואד :  
מזה כתוצאה   קטן יותר וחלק  2020כמו שניתן לראות התקציב בהשוואה לשנת 

 .  2020מהשפעת נגיף הקורונה ובהתבסס על ביצוע בפועל לשנת 

על   עובר  סעיפי  הגזבר  מול  אל  ההכנסות  סעיפי  את  ומציג  ועובר  התקציב  מסגרת 
 ההוצאות וכפי שמונח בפני חברי המליאה .

ופצעו    עיסא עואד ירו  : תחילה ברצוני לגנות ובתוקף את המקרה החמור בו אלמונים 
בנו של ראש המועצה מר ופא שיח אחמד , אנחנו כסיעת חד"ש היינו באותו רגע באמצע  

ה לקראת  הודעת פעילות  לפרסם  הראשונים  והיינו  הפעילות  את  הפסקנו  ומייד  חגים 
לטובת  תקציבים  להקצות  המועצה  לראש  מכאן  פונה  אני   . המדיה  באמצעי  גינוי 

 המלחמה בתופעת האלימות אשר כולנו מגנים אותה וכולנו סובלים ממנה . 

 לגבי התקציב , לצערנו לא רואים שינוי וגם לא לפניות שלנו בעניין . 

מליון ₪ , אין פירוט כמה מתוך זה   7.5  2020פו של עניין , סעיף הארנונה היה בשנת  לגו
 עסקים ואיך ניתן ללמוד איך העסקים מחויבים ואיך גובים מהם . 

 מענקים אחרים ..משרד הפנים האם ניתן לפרט מה זה . 

שנת   בתקציב  היתה   , אלימות  ללא  עיר  כמו  ב    2020תוכניות  ,    400,000מתוקצבת   ₪
 ₪ , ידוע לנו שהתוכנית עברה ממשרד למשרד האם אפשר להבין ? 210,000וצלו רק נ

₪ האם זה כתוצאה מהארנונה או    ₪600,000 ל    250,000יש תוספת מ    –אגרות בנייה  
 בשל גידול בבנייה ?

 למה התקציב לא נוצל במלואו ומה היתה הביקורת ומה היו תוצאותיה .  –אתגרים 

 תוכנית נתיבים להורות ועוד תוכניות ..למה הניצול לא מלא ? בעניין הרווחה , יש 

לתכנון בסך    –משרד השיכון   לנו שיש תקציב ממשרד השיכון  עבור   5.5ידוע  מליון ₪ 
 תוכנית הוותמ"ל , האם זה נוצל ? 

 : מאיפה הנתונים האלה ? ראש המועצה

 : ממרכז מוסאוה . עיסא עואד

 ידה על הדברים ? : האם יש לך אסמכתא שמע ראש המועצה

המועצה את    ראש  להפעיל  ניתן  היה  אם  יודע  אתה  האם   , ספורט  לתקציבי  בקשר   :
בשל   הוקפאו  ופעילויות  תחומים  הרבה  הזאת  בתקופה   ? הקורונה  בגלל  הספורט 

 התפשטות הנגיף . 

אחמד שיח  חאלד  אשר   ד"ר  קוראים  והקולות  החינוך  תקציבי  בעניין  סקירה  נתן   :
 ועזרה אחרת .  פורסמו בתקופת הקורונה לרבות מחשבים , טאבלטים

 : יש להבחין בין תב"רים לבין תקציב רגיל .  באסם עואד

אנחנו גובים מהחזיריות , המצב מליון ₪    3: אני אחראי תיק הגבייה , לפחות    ג'וני חאג
 היום קשה בגלל הקורונה ואין הרבה עסקים ביישוב ואנחנו עוקבים ומנסים לגבות .
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המוע של  הצוות  כל   , הסביבה  לאיכות  לכפר  בקשר  מסביב  ניקיון  וביצענו  עבדו  צה 
 והשקענו הרבה כספים . בקשר לרווחה יש לנו מנהלת מחלקה תוכל לפנות אליה .

: בעניין הקורונה והמצב הקשה והשפעתו , המועצה לאורך כל התקופה   ראש המועצה
שלנו  הצוותים   , ועוד  מחשבים   , תמיכות   , מזון  חבילות  חיקנו   , הפסקה  ללא  עבדה 

ב ,  עושים  והמחשה  הבנה  לצורך  רק   . לעזרה  שזקוק  בית  לכל  להגיע  מנת  על  ירורים 
 .מליון ₪  4עלות פינוי האשפה בשנה מגיעה לכ 

חן רשף  הדרישה    עו"ד   , החוקים  מהות   , לאעבלין  העזר  חוקי  בעניין  סקירה  נתן   :
וניקוז   תיעול   , כבישים  סלילת  עזר  חוק   , יישומן  ואופן  עזר  חוקי  לחוקק  והחובה 

 ושצ"פים . 

: תחילה ברצוני להצטרף בשמי ובשם כל עובדי המועצה ולגנות את האירוע    אמיר חביב
מאמו ופא  המועצה  ראש  של  לבן  שקרה  בריאות החמור  לו  ומאחלים  אחמד  שיח  ן 

 שלמה.  

בעניין תוכניות ותקציבים ושיעור הניצול שלהם , תוכנית עיר ללא אלימות וכפי שציינת  
איחדו   אללא  אלימות  ללא  עיר  תוכנית  יותר  אין  ובכלל  אחר  למשרד  ממשרד  עברה 
  " ואלכוהול  סמים   , אלימות  למניעת  "התוכנית  חדשה  תוכנית  תחת  תוכניות  מספר 

בלות נית ומבצעים פעילויות במסגרת המגתוכנית עובדת ביישוב ומונה מנהלת לתוכוה
 הקיימות .

אתגרים , אכן וכמו שאר היישובים , התוכנית החלה אצלנו לפני מספר בקשר לתוכנית  
שנים ומייד עם תחילת התוכנית בחרו דווקא באעבלין כיישוב לביצוע בקרת עומק לגבי  

ומנהל התוכנית הקודם מסרו כלל החומר הדרוש לבקרה אך יישום התוכנית , המועצה  
לצערינו המבקר בחר להתעלם מחלק גדול מהחומר שנמסר לו והמועצה חוייבה להשיב 

כ   סך של  כ    280,000למשרד  סך של  . כמובן    ₪420,000 מתוך  ₪ שדווחו באותה שנה 
ש ודרשה  המועצה הגישה ערעור וגיבתה באסמכתאות ואז הביקורת ערכה חישוב מחד

ובסופו של   85,000החזר מתוקן מהמועצה בסך   נוסף  ערעור  . המועצה שוב הגישה   ₪
 ₪ שגם הם לא בצדק אך המשרד התעלם וקיזז .  30,000יום הקיזוז הסתכם בכ 

, כלל הוכניות מבוצעות ומלוות על ידי צוות הרווחה והניצול   בקשר לתוכניות הרווחה 
 הקורונה .  גבוה יחסית לאור המגבלות בשל נגיף

אשר מאגמת מספר משרדים יחד וגם    360בנוסף , פועלת ביישוב כאגד אעבלין , תוכנית  
, מנהל התוכנית הקודם מוחמד גזאווי מתוקצבת ממספר משרדים והפעילות מתקיימת  

ביישובים    360סיים את תפקידו ובמקומו נכנסה גב' ראניה אבדאח אשר ניהלה תוכנית  
את אגד אעבלין שכולל את היישובים אעבלין , כאוכב , ביר אחרים וכרגע היא מנהלת  

 אלמכסור וכעבייה טבאש חגאגרה . 

החלטת  במסגרת  תקציבים  השיכון  ממשרד  קיבלה  המועצה   , השיכון  משרד  בעניין 
עבור תכנון קרקע פרטית וניצלנו את כל התקציבים עבור תוכניות המתאר    922ממשלה  

מ ייעודי  תקציב  למועצה   , בנוסף  שנמצא  ,  האודיטוריום  בניית  עבור  השיכון  משרד 
 בהליך הכנת המכרז . שוב כאן מדובר על תב"רים ולא תקציב רגיל .

ומחלקת   ראש המועצה ומכל הלב  עבדו בצורה מסודרת  כל הצוותים שלנו במועצה   :
מצויהרווחה במיוחד   וטיפלו בצורה  היו בחזית  זכאים אשר  היו  גדול מהם  וחלק   , נת 
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ספות במשכורת כמו דרגות וכו והעניין טופל לאחר שעשינו ישיבה מקצועית לכל מיני תו
 ועדכנו לכל מי שזכאי את הדרגה . 

השנה  וראש  המולד  חג  החגים  לרגל  אעבלין  תושבי  כלל  ואת  כולכם  את  לברך  ברצוני 
 ומאחל לכולנו שנה טובה יותר מזאת שהיתה .

 רה שאירע לבני . מודה לכולכם על התמיכה והעידוד והדעות הגינוי למק

: בעניין תוכנית הוותמ"ל אשר הועבר ממשרד האוצר למשרד הפנים , האם    עיסא עואד
 המעבר ישפיע על המועצה ?

על    ראש המועצה  הכל  נעשה  השיווק  יתחיל את  , הכי חשוב כאשר  עלינו  ישפיע  לא   :
 מנת שלא יגיעו אנשים מחוץ ליישוב .

עואד עבור    עיסא  תקציבים  להקצות   , הרשות  תושבי  כל  בשם  בקשה  לי  יש   :
 האוכלוסייה החלשה כמו הקשישים , נוער נושר , טיפול בסמים ובספורט .

 

לשנת   המפורט  אעבלין  המקומית  המועצה  הובא   68,028,138ובסך    2021תקציב   ₪
 להצבעה : 

אחמד    -1:    בעד אלשיח  חאג    -2מאמון  יעקוב    -3גוני  גרגורה  יוס  -4יוסף  יוסף   -5ף 
 ד"ר מוחמד חטיב  -7נדל אדריס  -6עותמאן 

 חאלד גזאווי . -2עיסא עואד  -1:   נמנע

 : אין נגד 

 

 אושר ברוב קולות 2021תקציב המועצה לשנת 

 

 

 רשם : 

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב 

   


