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 01.2021מן המניין  ישיבת מליאה

מס'   המניין   מן  לישיבתה  התכנסה  אעבלין  המקומית  המועצה  היום    01.2021מליאת 
חברי    .  12:00בשעה      06.02.2021ה    שבת יום   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   –אליאס פרעוני   .5

 חבר   –נדאל אדריס  .6

 חבר   –עיסא עואד  .7

 סגן   –נאיף סקראן   .8

 סגן   –סוהיל קסום   .9

 נעדרו :  

 יוסף עותמאן   -3חאלד גזאווי    -2ד"ר מוחמד חטיב    .1
 השתתפו :  

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב  .1

 גזבר המועצה –באסם עואד  .2

 מבקר פנים  –עמאד גזאוי .3

 סמעאן זהראן   מהנדס המועצה    .4

 עוזרת ראש המועצה   –רנא חורי   .5

 מנהל מחלקת ספורט    –עאוני אדריס  .6

 

 .  12:05ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 

ראש המועצה מעדכן שחבר המועצה יוסף עותמאן נבצר ממנו להשתתף בישיבה היום  
 המועצה ואישר טלפונית את כלל הנושאים . והודיע על כך לראש 

ולפי התוכנית  , התוכנית אושרה    1092ראש המועצה נתן סקירה בעניין תוכנית תמ"ל  
. נושא עלויות הפיתוח הינו    51%  -מהפרטיים ולכ  41%לכ    תמגיעו ההפרשות   מהמנהל 

  שהמועצה צריכה לקבל בו החלטה . השאלה כאן מי יבצע את עבודות נושא שעל הפרק  
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הפיתוח של המגרשים ? איך נוכל לחסוך מהפרטיים בעלויות הפיתוח ? איך נשלוט בכל  
עניין השיווק על מנת להבטיח שהמגרשים ישווקו לתושבי הכפר ..ראש המועצה מבקש  

 לשמוע את דעת החברים .

: זה נושא גדול מצריך למידה טובה ..זה לא עניין של כביש או קיר . למשל    ג'וני חאג'
 פרטי שאין לו כסף עכשיו להשקיע האם ניתן לחייב אותו ? מישהו 

את  ראש המועצה   לנהל  מנהלת  לחברי  הפרויקט  את  לתת  האם  היא  כיום  ההצעה    :
  ? זה  תפקיד החברה המנהלת הינה פיתוח המגרשים    הפרויקט או שהמועצה נהל את 

 ועזרה בשיווק . 

הפ בעניין  וחסרונות  יתרונות   , הנושא  סביב  דיון  חברה  התקיים  לעומת  עצמית  עלה 
 מנהלת . 

 החלטה : 

לחברה   המגרשים  פיתוח  של  העבודות  את  למסור  אחד  פה  מאשרת  המועצה  מליאת 
   מנהלת .

 

 הוספה לסדר : 

 פתיחת חשבונות בנק לבתי הספר  

 

 הנושא אושר פה אחד . 

 סניף אעבלין   –בי"ס יסודי ג'בור טוקאן : בנק לאומי  

 מורשה חתימה : מנהלת בית הספר רפקה סלים + מזכירת בי"ס אלזה תיים  

חשבון הורים : אותו בנק וסניף , מורשה חתימה : מנהלת בי"ס ומזכירת בית הספר  
 ונציג ההורים  

 סניף אעבלין   –בנק לאומי  בי"ס יסודי ב' :

 מורשה חתימה : מנהלת בית הספר אנגאד אדלבי + מזכירת בי"ס האלא טאהא   

 

 סניף אעבלין –בי"ס יסודי ג' : בנק לאומי 

 מורשה חתימה : מנהלת בית הספר תגריד שיח אחמד  + מזכירת בי"ס הדיל עותמאן   

חשבון הורים : אותו בנק וסניף , מורשה חתימה : מנהלת בי"ס ומזכירת בית הספר  
 ציג ההורים  ונ

 .  16.01.2021מיום  01.2021אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין  -1

 החלטה : מאושר פה אחד 
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₪ ממשרד החינוך עבור הצטיידות וריהוט לבית   140,798אישור תב"ר בסך  -2
 ספר מקיף . 

 החלטה : מאושר פה אחד 

 

₪ ממפעל הפיס עבור  1,393,273בסכום של   1222אישור עדכון תב"ר מס'   -3
 ₪ .  12,634,500סכום התב"ר לאחר העדכון   –פרויקט האודיטוריום  

 והעדכון .  נתן הסבר בעניין התקציב :  סמעאן זהראן

כידוע לכם , הצלחנו להוציא היתר לאודיטוריום וההערכה שלנו נגיע ל  :  ראש המועצה
 נוספות כמו תאגיד המים , כבאות ועוד . כתוצאה מדרישות מליון ₪  18

 החלטה : אושר פה אחד 

 

₪ עבור מרכז המחוננים    500,000אישור תב"רים ממפעל הפיס בסך של  -4
 והמצטיינים לפי החלוקה הבאה :

 

a. 200,000  . עבור ציוד מדעים למרכז מחוננים ומצטיינים ₪ 

b. 100,000  מחוננים ומצטיינים . ₪ עבור ציוד וריהוט למרכז 

c. 200,000  . עבור רכישת מחשבים למרכז מחוננים ומצטיינים ₪ 
 

ד"ר ח'אלד שיח אחמד : נתן הסבר בעניין מרכז המחוננים והמצטיינים והחזרת  
ההפעלה שלו על ידי המועצה לאחר שהיה מופעל שנים רבות על ידי מוסדות מאר  

מבחינת הצטיידות ומחשוב וכו .  אליאס , והתקציב לעיל מיועד להכשיר את המרכז 
 המרכז יופעל בשלב הזה בבניין חט"ב . 

 החלטה : מאושר פה אחד 

 אישור הגשת קולות קוראים ממשרד התרבות והספורט בהתאם לפירוט הבא :  -5

השתתפות   מס בקשה  קול קורא  מס 
 משרד הספורט  

השתתפות  
 המועצה  

סך הכל  
 הבקשה  

במגרש  שדרוג תאורה  1
 הכדורגל  

1001375009 900,000 100,000 1,000,000 

שדרוג מתקנים במגרש   2
 כדורגל

1001375072 600,000 200,000 800,000 

רכישת ציוד למגרש   3
 כדורגל

1001375428 180,000 60,000 240,000 

רכישת ציוד לאולם   4
 ספורט חדש  

1001375429 180,000 60,000 240,000 

רכישת ציוד לאולם   5
 ספורט ישן  

 180,000 60,000 240,000 

 800,000 200,000 600,000 1001375441רובד תחרותי   6
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 שוטף)מגרש כדורגל(
רובד תחרותי   7

 שוטף)אולם ספורט חדש( 
 600,000 200,000 800,000 

רובד תחרותי   8
 שוטף)אולם ספורט ישן(

 600,000 200,000 800,000 

 4,920,000 1,080,000 3,840,000  סך הכל   

 

נתן סקירה אודות מתקני הספורט בכלל ביישוב ובעניין קולות  :   עאוני אדריס
 הקוראים שהמועצה מתכוונת להגיש בקשות עבורם בהתאם לפירוט לעיל .

 

 החלטה : מאושר פה אחד 

 ?   מה עם המגרשים הסינטטיים:  נדאל אדריס 

לעצור אותנו באמצע העבודות, הצלחנו להמשיך בעבודות ולסיים  ניסו :  ראש המועצה
את המגרשים ולקחנו על עצמנו אחריות אישית שלי ושל המהנדס שלא ייעשה בהם  

 שימוש עד שנסיים הליך הרישוי שלהם . 

ראש המועצה : כידוע לכם , שלב שמיעת ההתנגדויות בתוכניות המתאר של היישוב  
ות אחת שהושמה לאחרונה . החוקר היה אמור למסור  הסתיימו , נשארה לנו התנגד 

אך בשל כל מיני אילוצים זה נדחה . מעריך שהחוקר יוכל    2020דו"ח עד סוף שנת  
.   03.2021ואז יתקיים דיון במחוזית בחודש    02.2021להגיש את הדו"ח שלו עד סוף  

ב' ,   106לאור התיקונים שנעשו כתוצאה מההתנגדויות צפוי שיהיה פרסום לפי סעיף 
, לצערי היו  מההתנגדויות  90%אם המתכנן היה עובד מדוייק היינו יכולים לחסוך 

טעויות של המתכנן שלא שמנו לב אליהן , אבל בגלל שעבדנו מתוך שקיפות ביקשנו  
 לתקן את כל הטעויות . 

 .  13:15ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה  

 

 רשם :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב 

 

 

 

 


