
 

 

 

 

 03.2021ישיבת מליאה מן המניין 

היום    03.2021מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין  מס'  
ה   שבת  חברי  12:00בשעה    05.06.2021יום  לכלל  מראש  שנשלחה  הזמנה  עפ"י    .

 המועצה . 

 נוכחים:  

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   .1

 סגן מ"מ ראש המועצה  –יוסף ג'רג'ורה    .2

 סגן     –סוהיל קסום    .3

 חבר    –נדאל אדריס    .4

 חבר   –יוסף עותמאן  .5

 חבר    –ראמי מארון    .6

 חבר    –נאיף סקראן    .7

 חבר   –עיסא עואד  .8

 חבר   –ח'אלד גזאוי   .9

 נעדרו :  

אישר בשיחה טלפונית    –ד"ר מוחמד ח'טיב    -3יוסף יעקב      -2אליאס פרעוני   .1
 את ככל הנושאים בפני המליאה . 

 
 השתתפו :  

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  .1

 גזבר המועצה –באסם עואד  .2

 מבקר פנים  –עו"ד עמאד גזאוי  .3

 סמעאן זהראן   מהנדס המועצה    .4

 דר מוחמד ח'טיב בשיחה טלפונית את השתתפותו,

 ומבקש להוסיף לסדר היום:  12:05פתח את הישיבה בשעה:  ראש המועצה

 : מבקש להוסיף את הנושאים הבאים:אמיר חביב

₪ ממשרד הפנים במסגרת רשויות מצטיינות  2,500,000בסך   אישור תב"ר  .1
 לטבת פעילות תומכות )ארגוני(. 

 הפנים. ₪ ממשרד   1,275,000אישור תב"ר בסך   .2



₪ מהמשרד להגנת הסביבה עבור הכנת מסד   70,000אישור תב"ר בסך   .3
₪ והשתתפות   49,000ובסך    70%השתתפות המשרד   –נתונים לתשתיות טבע  

 ש,ח מהקרן לעבודות פיתוח .  21,000 ובסך   30%המועצה 

₪ עבור הכנת מיפוי מפגעים    18,000אישור תב"ר ממשרד הגנת הסביבה בסך  .4
( והמועצה  ₪10000203608 )  9,000בסך  50%סביבתיים , השתתפות המשרד 

 ₪   9,000בסך   50%מקרן עבודות פיתוח  

 ההוספה של התב"רים אושרה פה אחד 

אישור  ל  הצעה ה אני מבקש להוסיף מעל סדר : בנוסף לנושאים אלראש המועצה
 מחזיק תיק הספורט לרבות מתקני ספורט. כ  מינוי חבר המועצה מר ראמי מארון

 החלטה: ההוספה אושרה פה אחד, והנושא לעיל אושר פה אחד.

 

 . 08.05.2021מיום   03.2021לא מן המניין  אישור פרוטוקול ישיבה  .1

 החלטה: אושר פה אחד. 

 

₪ ממשרד הפנים לטובת הרפורמה ברישוי   335,000תב"ר בסך אישור  .2
 עסקים,

 נתן הסבר אודות התקציב וייעודו. :ראש המועצה

 החלטה: אושר פה אחד. 

 

₪ לטובת התאמת מקומות תפילה   70,000ממשרד הפנים בסך  אישור תב"ר  .3
 בחודש רמדאן.

 נתן הסבר בעניין מטרת וייעוד התקציב הנ"ל. :  ראש המועצה

 החלטה: אושר פה אחד. 

 

יקים ו/או מזומנים  'אישור המועצה להצטרפות להסדר מיוחד למסירת צ .4
 ובנק לאומיסניף אעבלין בנק מרכנתיל שוברי גבייה במטבע ישראלי בחשבון 

 . המצורפות בהתאם להנחיות  

בנק בהסדר מיוחד להפקדת צ'יקים ו/או מזומנים  ההמועצה מחליטה להתקשר עם 
 ו/או שוברי גבייה במטבע ישראלי בהתאם להנחיות המפורטות בהסדר. 

להסמיך את כל אחד ממורשי החתימה של שהוסמכו על ידה לפעול או לקבל מידע  
 בנקאות בתקשורת )אינטרנט ואפליקציה(. באמצעות ערוצי 

 לבצע הפקדות מזומנים באמצעות האפליקציה. .א

בצד הסכום המופקד כאמור  למנות מצהיר מטעמה לצורך מתן הצהרה לבנק   .ב
 . המועצה היר מטעם  צלכתב זה, ולשנות מעת לעת את המ 3בסעיף 



 

 

 . בליןאעבלין ולאומי אע ההחלטות תקפות לשני הבנקים מרכנתיל : באסם עואד

 החלטה: אושר פה אחד. 

 

אעבלין חשבון  מרכנתיל אשור פתיחת חשבונות בנק למרכז המחוננים בבנק  .5
 .בית הספר וחשבון הורים

 : הסביר אודות החשבונות. באסם עואד

 החלטה: אושר פה אחד. 

: מבקש להוסיף החלטה בעניין מרכז המחוננים לאשר הנפקת כרטיס  באסם עואד
 המחוננים שמטרתו הפקדת הגבייה של מכרז למחוננים. מגנטי לחשבון מרכז 

 החלטה: אושר פה אחד. 

 

חשבונות בנק ייעודיים למענקי מפעל הפיס בבנק   2שור פתיחת  יא .6
 מרכנתיל.

 . החלטה: אושר פה אחד

 

מתקציב רשויות מצטיינות  ₪ ממשרד הפנים, 2,500,000אשור תב"ר בסך  .7
 .  1001050558עבור פעולות תומכות )ארגוני( מס' הרשאה  

 החלטה: אושר פה אחד. 

 

מתקציב רשויות רשויות   ₪ ממשרד הפנים 1,275,000אישור תב"ר בסך   .8
 .  1001050714מצטיינות עבור שימושים עתידיים )ארגוני( מס' הרשאה  

 החלטה: אושר פה אחד. 

 

  ₪70% מימון    70,000ממשרד איכות הסביבה בסך  אשור תב"ר .9
 ₪ במימון הרשות.  21,000 מהמועצה ובסך  30%ו   ₪ ( 49,000)מהמשרד

 החלטה: אושר פה אחד. 

 

אנחנו היישוב היחידי  : מבקש לתת סקירה אודות ענף הספורט ביישוב, ראמי מארון
 . !!!  לנו קבוצת כדורגל  אין  ש

 



 

 

 

  וני אדריס מטפל בהם וקבוצותא שע, יש קבוצות בכדורסל יש לנו פיצול קבוצות 
 .חאג ומהאויש חאגחביב   אחרות שמנוהלים על ידי 

 דתי. אופיל עואף ב   ביישוב  חמור וגורם לפיצול מסוכןהפיצול הקיים הינו  

, מעוניין  לישיבה את כלל האחראים של קבוצות הספורט בכל הענפים יהזמנת היום 
 . הל איתם שיח ואני מזמין את כלל החברים לקחת חלק איתי לנ

 

  המועצה ואני אישית התערבתי בעבר וניסיתי אך לצערי ימציד אני : ראש המועצה
המועצה תמכה בקבוצות בעבר ואף  כל העמותות לא שיתפו פעלה ואף התנגדו.

 כיסינו להם חובות , אבל לא הצלחנו להביא לשינוי המצב . 

התקיים דיון בנושא שתכליתו טיפול והסדרת ענף הספורט לרבות עניין תקציבים ,  
תפעול שוטף , שיתוף פעולה עם מנהל מחלקת הספורט מר עאוני אדריס שהוא  

 הגורם האחראי על כלל ענפי הספורט ביישוב . 

 . 12:50הישיבה ננעלה בשעה 

 

 רשם פרוטוקול:

 מזכיר המועצה  –אמיר חביב  

 

 

 

 

 

 

 


