
 

 03.2021מן המניין  לא ישיבת מליאה

היום    03.2021מן המניין  מס'  לא  מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה  
חברי    .  12:00בשעה        08.05.2021ה    שבתיום   לכלל  מראש  שנשלחה  הזמנה  עפ"י 

 המועצה . 

 נוכחים:  

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   .1

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

 חבר   –נדאל אדריס    .3

 חבר   –ראמי מארון   .4

   חבר   –אליאס פרעוני    .5

 חבר   –יוסף עותמאן  .6

 חבר  –ד"ר מוחמד חטיב   .7

 חבר   –עיסא עואד  .8

 נעדרו :  

 יוסף יעקב   -4  סוהיל קסום -3  נאיף סקראן   -2 חאלד גזאווי  .1
 השתתפו :  

 גזבר המועצה  –באסם עואד    -2מזכיר המועצה  –אמיר חביב  .1

 סמעאן זהראן   מהנדס המועצה    -4         מבקר פנים  –עמאד גזאוי 3

 

 חבר המועצה החדש מר ראמי מארון נשבע אימונים בפני מליאת המועצה .

חג פסחא ולקראת חג    –ראש המועצה מברך את החברים וכלל התושבים לרגל החגים  
 אלפיטר שמתקרב . 

 .  10.04.2021מיום    02.2021מן המניין לא אישור פרוטוקול מליאה  -1

בה    עיסא  בישיבה  כך שיכלול את החלק האחרון  : מבקש לתקן את הפרוטוקול  עואד 
 התייחסנו לעניין סגירת יסודי א'  

 בכפוף לעדכון  הנדרש  החלטה : הפרוטוקול אושר פה אחד

מליון ₪ מבנק מרכנתיל בריבית קבועה    7אישור המליאה לקבלת הלוואה בסך   -2
בשיעור   צמודה  לטובת  15לתקופת    2.84%לא  המועצה    שנים  בניין  פרויקט 

 החדש . 



המועצה ביום  :    ראש  שקיימנו  הטלפוני  לאישור  אנחנו    28.04.2021בהמשך   , בעניין 
 מביאים את הנושא לאשרור במליאה . 

בסך   תקציב  קיים  למועצה   , לכם  בית    9כידוע  לפרויקט  מיועד  שהיה   ₪ מליון 
ם ברורים , הנושא  המטבחיים , משרד הפנים מסרב עדיין לשחרר את ההרשאה והמניעי

על התקציב החלטנו   לצורך שמירה   . בבג"ץ  לדיון  וממתינים  עליון  בבית משפט  נמצא 
הראשוני    7לייע   האומדן  לפי  אשר  החדש  המועצה  בניין  פרויקט  לטובת  מתוכו  מליון 

 מליון ₪ . 14שנערך על ידי האדריכל גודי נשאשיבי , אמור להגיע לעלות של כ 

מליון    7מליון לטובת הפרויקט ואת ה    9מליון מתוך ה    7ד  המועצה הגישה בקשה לייע
 הנותרים אנחנו מבקשים לקבל בהם הלוואה כפי שהבאנו לאישור . 

תוכנית בניין המועצה החדש כוללת קומת מרתף חנייה , קומת מסחר וקומת משרדים  
 . ומעל הגג מתוכנן עוד חניון 

  : להצבעה  הובא  לקבלת  הנושא  המליאה  בסך  אישור  מבנק    7הלוואה   ₪ מליון 
שנים לטובת פרויקט    15לתקופת    2.84%מרכנתיל בריבית קבועה לא צמודה בשיעור  

 בניין המועצה החדש . 

 

 

שיח    -1:  בעד   גרגורה    -2מאמון  מארון    -3יוסף  חטיב    -4ראמי  מוחמד  יוסף    -5ד"ר 
 נדאל אדריס .   -7אליאס פרעוני  -6עותמאן 

 עיסא עואד   -1:  נמנע

 : אין   נגד

 

 הנושא אושר ברב קולות 

 

 .12:15ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה  

 

 

 רשם :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב 


