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 06.2020ישיבת מליאה מן המניין 

מס'   המניין   מן  לישיבתה  התכנסה  אעבלין  המקומית  המועצה  היום    06.2020מליאת 
עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי המועצה   . 12:00בשעה   05.12.2020ה  שבתיום 

 . 

 נוכחים:  

 ראש המועצה  –מאמון אלשיח' אחמד  .1

 סגן מ"מ ראש המועצה –ג'וני חאג'  .2

 סגן   –נאיף סקראן  .3

 חבר  –יוסף יעקוב  .4

   חבר   –יוסף גרגורה  .5

 חבר  –יוסף עותמאן  .6

 חבר  –נדאל אדריס  .7

 חבר   –ד"ר מוחמד ח'טיב  .8

 חבר    –עיסא עואד  .9

 נעדרו :  

הטרגי   .1 האירוע  בשל  בכאבול  נמצא  שהוא  מודיע  המועצה  )ראש  קסום  סוהיל 
) שם  גזאווי    -2שעברו  ונאלץ   -3חאלד  ההנהלה  בישיבת  )היה  פרעוני  אליאס 

 לצאת ומאשר כלל הנושאים (. 
 השתתפו :  

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  .1

 מבקר פנים –עמאד גזאוי .2

 ממשרד היועץ המשפטי  –עו"ד תומר בראון  .3

 מנהל משאבי אנוש  –אסף איכילוב  .4

 חבר המועצה החדש עיסא פיליפ עואד נשבע אימונים .

המועצה הדלת   ראש   , תמיד  שציינתי  וכמו  המועצה  לחברות  הצטרפותך  על  מברך   :
 פתוחה להצטרפות לקואליציה למען כלל התושבים . 

 : ברצוני להוסיף נושאים מעל הסדר :  ראש המועצה

אלימות   .א מיגור  וועדת  הסמים  בנגע  מאבק  וועדת  עואלי    –עדכון  סמיר  מינוי 
 . בוועדות במקום מוחמד רסלאן שסיים את תפקידו 
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 הנושא אושר כהעלאה פה אחד 
 הנושא אושר פה אחד 

ומצפה  : כחבר חדש במועצה ברצוני להגיד מספר מילים , הציג את עצמו    עיסא עואד
תועלת  שמביא  נושא  בכל  פעולה  לשתף  ומחובתי  הגורמים  כלל  עם  פעולה  לשיתוף 

מחוייב לטובת  לטובת תושבי הכפר ותפקידי כאופוזיציה בונה וכבן לתנועת חד"ש אני  
לידיעת   להביא  מנת  על  ישיבה  כל  אחרי  לתקשורת  הודעה  להוציא  הולך  אני   , הכלל 

 התושבים הנעשה והנושאים שהיו בישיבות . 

שאתה   ומצהיר  בוחר  ואתה  לקואליציה  להצטרף  לך  הצענו  אנחנו   : המועצה  ראש 
של הכבוד  אחד  ולכל  לכבוד  זוכים  כולם  כאן   , שלך  הבחירה  וזאת  רק באופוזיציה   . ו 

כבר   שלחת  שאתה  לך  שנשבעת    2להזכיר  בטרם  במדיה  אותם  ופירסמת  מכתבים 
קשורים   הנושאים  ששני  גם  מה  לחוק  בהתאם  מועצה  חבר  היותך  ובטרם  אימונים 
להגיע  טרחו  לא  האופוזיציה  של  הנציגי  ולצערי  הקורונה  בתקופת  החינוך  בתחום 

 לישיבות המליאה בהם דנו בנושאים אלה . 

 .  03.10.2020מיום  05.2020קול מליאה מן המניין אישור פרוטו -1

אחמד    -1:    בעד אלשיח  חאג    -2מאמון  סקראן    -3גוני  יעקב    -4נאיף  יוסף    -5יוסף 
 נדאל אדריס .  -8יוסף עותמאן  -7ד"ר מוחמד ח'טיב  -6גרגורה 

 עיסא עואד )לא השתתפתי בישיבה (.  -1:   נמנע

 : אין .  נגד

 

 הפרוטוקול אושר ברב קולות 

ע"ר   -2  " "ארפאד  עמותת  מול  היום  מעון  הפעלת  בעניין  ההקצאה  חוזה  אישור 
מנכ"ל    580339752 חוזר  לפי  הקצאה  להליך  ,    05.2001בהתאם  תיקוניו  על 

 ₪ לחודש .  2,000שנים ובדמי הקצאה סמליים בסך  5לתקופה של 

 

  , בעניין  קודמות  הקצאות  וועדת  מליאה  להחלטות  בהמשך   : חביב  ובהתאם אמיר 
מנכ"ל   חוזר  לפי  היום  מעון  הפעלת  בעניין  בוצע  אשר  ההקצאה  על    05.2001להליך 

בזה  מובא   , ארפאד  עמותת  עם  ההקצאה  אישור  בעניין  הקודמת  ולהחלטה   , תיקוניו 
עץ החוזה אשר מסדיר את ההתקשרות בעניין בין המועצה לעמותת ארפאד ולאחר שהיו

כן   כמו  החוזה  את  אישר  למועצה  לחוות  המשפטי  בהתאם  ההקצאה  הליך  את  אישר 
)מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומנת    13.10.2020הדעת שלו מיום  

 .כנספח א' לפרוטוקול (

: הריני להצהיר שהליך ההקצאה נעשה כדין ובהתאם להוראות חוזר    עו"ד תומר בראון
חודשים ואנחנו כיועצים על תיקוניו . ההליך ארך מספר    05.2001מנכ"ל משרד הפנים  

וה כדין  נעשה  שההליך  להצהיר  הריני   . אותו  ליווינו  לאישור  משפטיים  המובא  חוזה 
 .13.10.2020אושר על ידי היועץ המשפטי למועצה בהתאם לחוות הדעת המצורפת מיום 

 הנושא הובא להצבעה : 
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 מאושר פה אחד חוזה ההקצאה 

 

תב"3 בסך  .אישור  ממשרד    790,000ר  לשנת  ₪  הפיתוח  מתקציב  עבור    2020הפנים 
 קרצוף וריבוד כבישים . 

 

  : וריבוד כבישים ברחבי    ראש המועצה  עבודות קרצוף  ביצעה  כמו שראיתם המועצה 
תקציב   לנו  יש  עכשיו   , מקצועית  עבודה  ובמיוחד  מצויין  מחיר  להשיג  והצלחנו  הכפר 

 חדש שבכוונתנו להשלים את הכבישים שלא בוצעו .

 החלטה : מאושר פה אחד 

 

בסך  4 תב"ר  מתקציב    250,000.אישור  הפנים  ממשרד  ציוד    ₪922  רכישת  עבור 
 למחלקת הנדסה . 

המועצה  ההנדסה  :    ראש  מחלקת  בעניין  הסבר  סגן    נתן  לגייס  המועצה  של  והניסיון 
קיים   שלא  המחלקה  עבור  ציוד  ולרכוש  ההנדסה  מחלקת  את  לתגבר  מנת  על  מהנדס 

 היום 

האם התקציב הזה והרחבת המחלקה באו כדי לחסוך למועצה הסכמים  :    עיסא עואד
 מול חברות חיצוניות שהיום מועסקות דרך המועצה ?

החברה שמבצעת סקר נכסים ספציפית לא במקום אללא היא מועסקת  :    ראש המועצה
כן   אחרים  רבים  בתחומים  אבל   , סדר  לעשות  מנת  ועל  הפנים  משרד  של  כדרישה 

 ר במחלקת ההנדסה יביא תועלת וחיסכון למועצה .השיפו

 החלטה : מאושר פה אחד 

 

 ₪ ממשרד החינוך עבור תוכנית התקשוב .  480,000.אישור תב"ר בסך 5

 

 .  הציג את האישור התקציבי לרבות חלוקה לבתי הספר ביישוב:   אמיר חביב

 

 החלטה : אושר פה אחד 

 עדכונים מראש המועצה : 

נית נמצאת בשלב מתקדם והחוקר שמע את ההתנגדויות התוכתוכנית המתאר :  •
מהוועדה  לעיקוב  גרם  הדבר  התנגדויות  הרבה  שהיו  העובדה  בשל   , שהוגשו 
המחוזית לבחור חוקר , וכיום החוקר נמצא בשלבים מתקדמים לקראת הגשת  
המלצתו לוועדה המחוזית .המועצה בתורה הגישה התנגדות עצמית שבמסגרתה  

 ות והמטרה הפרשות שוות . חסכה הרבה התנגדוי
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שבחודש   וההערכה  זה  חודש  סוף  לקראת  הדו"ח  את  להגיש  אמור  החוקר 
שלא   ב' וכל והמטרה  106תהיה החלטה . הולך להיות פרסום לפי סעיף    01.2021

חודש   עד  מעריך  אני   . וחלוקה  באיחוד  צורך  יוכלו    06.2021יהיה  התושבים 
 בין הבעלים באותה חלקה .  להגיש בקשות להתרים בהתאם לתשריטי חלוקה

 

תמ"ל   • רבים :    1092תוכנית  מאמצים  לאחר  וזאת  סוף  סוף  אושרה  התוכנית 
בתחום  מהקרקע  גדול  שחלק  העובדה  לאור  במיוחד  השקיע  המועצה  שראש 

כיום יש דילמה שטרם  . התוכנית היה מיועד כפרוזדור  פתוח למעבר  בעלי חיים 
  . זה  את  מבצע  ומי  הפיתוח  ועלויות  הפיתוח  עניין  כל  והיא  בה  החלטה  נתתי 

"י באמצעות החברות המנהלות שלה  שהמועצה תבצע זאת או שרמהיתה הצעה  
פיתוח   עלויות  ישלמו  איך  הפרטיים  הבעלים  עם  יהיה  מה  הוא  החשוב  והעניין 
של   ההיקף  מה  לדעת  מנת  על  ראשוני  אומדן  עריכת  ביקשתי  אני   ? וכמה 
השתתפות הפרטיים . הדילמה השנייה היא מי יכול לגשת למכרז של הקרקעות  

? מי שיש לו תעודת זכאות הם הראשונים שיש להם עדיפות . בנוסף    של המדינה
או  בין המשתתפים  והגרלה  לכולם  קבוע  יהיה מחיר  ? האם  מה תהיה השיטה 

 מה ? בשלב זה צריך שכל מי שמעוניין מהתושבים להוציא אישור זכאות .
 
 

 . 13:30ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 
 
 

 
 רשם : 

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב 


