המועצה המקומית אעבלין
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 12.2018
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס'  12.2018היום
יום שלישי ה  04.12.2018בשעה  18:00במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי
המועצה .
נוכחים :
 -1מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
 -2יוסף גרג'ורה – חבר
 -3גוני חאג – סגן ממלא מקום
 -4ד"ר מוחמד ח'טיב  – -חבר
 -5סוהיל קסום – סגן
 -6יוסף עותמאן  -חבר
 -7חוסין נגמי – חבר
 -8נאיף סקראן – סגן
 -9אליאס פרעוני  -חבר
 -10יוסף יעקב – חבר
 -11פוז עותמאן עביד – חבר
 -12חאלד גזאווי – חבר
השתתפו 1 :אמיר חביב – מזכיר המועצה  -2באסם עואד – גזבר  -3עו"ד עימאד
גזאווי – מבקר פנים
נושא הישיבה :
 -1אישור פרוטוקול מליאה לא מן המניין  04.2018מיום 24.11.18
 -2בחירת ועדות המועצה
 -3אישור תב"ר מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת  2018בסך ₪ 830,000
עבור קרצוף וריבוד כבישים
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 18:10
ראש המועצה  :ברצוני להוסיף נושאים לסדר :
 -1אישור המליאה לפתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה עבור פרויקטים של
מענקי מפעל הפיס ומשרד החינוך .
ההוספה הובאה לאישור :
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בעד  -1 :מאמון אלשיח  -2גוני חאג  -3יוסף גרגורה  -4ד"ר מוחמד חטיב  -4יוסף
עותמאן  -5סוהיל קסום  -6חוסין נגמי  -7אליאס פרעוני  -8יוסף יעקב  -9נאיף
סקראן  -10חוסין נגמי  -11פוז עותמאן עביד
נמנע  :אין
נגד -1 :חאלד גזאווי
אושר ברב קולות
 -2מינוי מנהל ארנונה
ראש המועצה  :מר פחרי שיח אחמד הגיש התפטרות מהעבודה והוא שימש גם
כמנהל ארנונה  ,קודם כל אני מודה לו על השנים בהם עבד ותרם ואנחנו נדאג לערוך
לו טקס פרידה  .אני מציע למנות מנהל ארנונה .
הוספת הנושא הובאה להצבעה :
ההוספה אושרה פה אחד
ראש המועצה  :אני מציע למנות את מר ודיע אבו גנימה למנהל הארנונה

הנושא אושר פה אחד

 -1אישור פרוטוקול מליאה לא מן המניין  04.2018מיום 24.11.18
בעד  -1 :מאמון אלשיח  -2גוני חאג  -3יוסף גרגורה  -4ד"ר מוחמד חטיב  -4יוסף
עותמאן  -5סוהיל קסום  -6חוסין נגמי  -7אליאס פרעוני  -8יוסף יעקב  -9נאיף
סקראן  -10חוסין נגמי  -11פוז עותמאן עביד
נמנע  -1 :פוז עותמאן עביד  -2חאלד גזאווי
נגד1:אין
אושר ברב קולות

 -2אישור תב"ר מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת  2018בסך ₪ 830,000
עבור קרצוף וריבוד כבישים
פוז עותמאן עביד  :אפשר לדעת איפה העבודה תבוצע ?
ראש המועצה  :מוזמנת לפנות למחלקת הנדסה
חאלד גזאוי  :איזה כבישים למה לא מסבירים
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ראש המועצה  :תפנה למחלקת ההנדסה
פוז עותמאן עביד  :אני מבקשת בירור ולא מקבלת תשובות
ראש המועצה  :התייחסתי והפניתי אותך למחלקת ההנדסה

הנושא הובא להצבעה :
מאושר פה אחד
 -3בחירת ועדות המועצה
ראש המועצה  :בישיבה הקודמת מינינו ועדת הנהלה וכספים  ,נציגי המועצה בועדה
לתכנון ובנייה גבעות אלונים ונציגי ציבור בועדה לקליטת עובדים וועדת מל"ח

ועדת הנחות בארנונה :
 -1חוסין נג'מי – יו"ר  -2פוז עותמאן עביד – חברה  -3יוסף ג'רג'ורה בנוסף
להרכב המקצועי שכולל  :גזבר  ,מנהל מחלקת גבייה  ,יועץ משפטי ,מנהל/ת
מחלקת רווחה
מאושר פה אחד
ועדת מכרזים :
 -1אליאס פרעוני – יו"ר  -2יוסף עותמאן – חבר  -3חוסין נג'מי – חבר  -4יוסף
יעקב – חבר  -5ח'אלד גזאווי – חבר
מאושר פה אחד
ועדת ערר על קביעת ארנונה :
ראש המועצה  :ההרכב שלה נציגי ציבור ועדיפות שיו"ר הועדה יהיה משפטם אני
מציע את ההרכב הבא :
 -1עו"ד עלי חסן – יו"ר  -2אמיר רפעת חאג – חבר  -3כרם אדריס – חבר
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח  -2גוני חאג  -3יוסף גרגורה  -4ד"ר מוחמד חטיב  -4יוסף
עותמאן  -5סוהיל קסום  -6חוסין נגמי  -7אליאס פרעוני  -8יוסף יעקב  -9נאיף
סקראן  -10חוסין נגמי
נמנע  :אין
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נגד  -1 :פוז עותמאן עביד  -2חאלד גזאווי
אושר ברב קולות
ועדת קניות ורכש :
ראש המועצה  :ההרכב הינו הרכב מקצועי בהתאם לחוזר מנכ"ל וכולל  :יועץ
משפטי  ,מזכיר וגזבר
מאושר פה אחד
ועדת תמיכות :
ראש המועצה  :ההרכב הינו הרכב מקצועי בהתאם לחוזר מנכ"ל
מאושר פה אחד

ועדת איכות סביבה :
 -1ג'וני חאג' – יו"ר  -2אליאס פרעוני – חבר  -3יוסף עותמאן – חבר  -4יוסף
יעקב – חבר  -5פוז עותמאן – חברה
מאושר פה אחד
ועדה להקצאת מבנים וקרקעות ללא תמורה ו/או בתמורה סמלית :
ראש המועצה  :ההרכב הינו הרכב מקצועי בהתאם לחוזר מנכ"ל וכולל
מאושר פה אחד

ועדת רווחה )רשות (
 -1ד"ר מוחמד נג'מי – יו"ר  -2נאיף סקראן – חבר  -3גוני חאג – חבר  -4יוסף
יעקב – חבר  -5חאלד גזאווי – חבר

מאושר פה אחד
ועדת ביקורת :
 -1פוז עותמאן עביד – יו"ר
 -2יוסף עותמאן – חבר
 -3חוסין נגמי – חבר
מאושר פה אחד
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ועדת קריאת שמות לרחובות
ראש המועצה יו"ר הועדה בנוסף לכל חברי המועצה .
מאושר פה אחד
ועדת חינוך :
 -1נאיף סקראן – יו"ר הועדה  -2סוהיל קסום – חבר  -3יוסף עותמאן – חבר
 -4יוסף יעקב – חבר  -5פוז עותמאן עביד – חברה .
מאושר פה אחד
נציג המועצה ברשות ניקוז :
ראש המועצה מציע את סמעאן זהראן – מהנדס המועצה
מאושר פה אחד
ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה . 18:30

רשם פרוטוקול:
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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