פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 02.2018
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס'
 02.2018היום יום שבת ה  03.03.2018בשעה  11:00במועצה ע"פ
הזמנה שנשלחה לכלל חברי המועצה .
נוכחים :
 -1מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
 -2גוני חאג – סגן מ"מ ראש המועצה
 -3מוחמד מואסי – סגן ראש המועצה
 -4סאלח מריסאת – סגן ראש המועצה
 -5זיאד מוחסן – חבר
 -6חוסין נגמי  -חבר
 -7עדנאן חסנין – חבר
 -8עבדאללה אדריס – חבר
 -9נאסר חאג – חבר
גנימה אבו גנימה – חבר
-10
נעדרו  -1 :חליל חליל
השתתפו  -1 :אמיר חביב – מזכיר המועצה  -2סמעאן זהראן – מהנדס
המועצה  -3עו"ד עסאם חטיב  -היועץ המשפטי  -4עו"ד עמאד גזאווי –
מבקר פנים  -5באסם עואד – גזבר
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 11:15
דבר ראש המועצה :
*תוכנית המתאר אמורים בחודש הבא לעבור דיון להפקדה  ,המועצה
דאגה לתקן את השטח הבנוי והתוכנית מאושרת מכל הבחינות כבישים
וכו  ,דאגנו לפתור בעיות לתושבים רבים וללא הבדל ומבלי לדעת למי
האדמה ו/או הבית  ,ערכנו יותר מ  100תיקונים בעניין גלישות בתים
לכבישים ושטחים ירוקים וכו .
כל הנספחים של תוכנית המתאר מוכנים ועברנו כל האישורים כולל
התחברות לכביש  – 781היה ויכוח סביב הכיכר המוצע מול שכונת
מריסאת (מגרש הכדורגל) והכיכר בכניסה הראשית  .לאחרונה קיבלנו
אישורים לכל ההתחברויות ויהיו  3כיכרות כולל ישיבה עם כל הצוות
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המקצועי של נתיבי ישראל  ,צוות התוכנית של המועצה של תוכנית
המתאר וקיבלנו אישור עבור  3הכיכרות  :כניסה ראשית (אעבלין מזרח)
 ,כניסה לבית עלמין מוסלמי חדש – כביש טמרה אעבלין וכיכר ליד מגרש
הכדורגל  .האישורים נכללו בתוכנית העבודה של נתיבי ישראל לשנים 2018-
. 2019

אציין שהיה קושי בהתחלה לאשר את הכיכר בכביש מחבר אעבלין –
טמרה כיוון שאין מרחק של יותר מ  900מטר מכיכר הכניסה הראשית יש
בקושי כ  400מטר  ,כיוון שהבקשה של טמרה לקבל התחברות באזור
הכניסה למצפה אבי"ב נדחתה  ,ולכן אנחנו זכינו בחיבור הנוסף .
פרוטוקול בעניין ייצא תוך חודש ובתקציב של כ  25מליון  , ₪יש כבר
צוותים של נתיבי ישראל אשר עובדים בשטח ומסמנים .
הכיכר מול בית מוסא חיידר – כביש מחבר אעבלין – טמרה  ,תעזור לנו
בחיבור עם טמרה ותיתן גישה לבית העלמין המוסלמי  ,בנוסף משרד
התחבורה הולך לפתח ולעבוד על הכביש כי אנחנו מתקנים וזה נהרס
תוך פרק זמן קצר בגלל ציוד כבד שעובר שם .
כולם יודעים שהיה לנו חסם רציני לתוכנית בשל פתרון הקצה לביוב דבר
אשר מנע התקדמות בתוכנית ובתוכנית בית הנחירה  ,העניין טופל
וקיבלנו אישור פתרון בשלביות ץ קיימנו ישיבה עם עיריית ביאלק ונתנו
הסכמה שבקטע של ה  2.5ק"מ להסיט את הקו מקריאת אתא לקרית
ביאלק לכיוון חילופי .
לרב התוכנית תיכנס לדיון להפקדה בתאריך  19.03.18ואז אחרי הדיון
של ההפקדה תהיה תקופה של  45יום פרסום להתנגדויות  ,מאמין שאם
ההליך יילך חלק עד סוף השנה התוכנית תהיה מאושרת .
ברצוני לציין שגב' רנא חורי היועצת שלי  ,יש לה את החלק הגדול בקידום
התוכנית ובהובלת ההליך וקידומו לרבות תיאום ישיבות ומציאת פתרונות
.
בנוסף  ,הכיכר מול בית מוסא חיידר ייתן לנו אפשרות כניסה מסודרת
מכביש  781למתחם המתנ"ס והאודיטוריום העתידי  ,עניין הנגישות
מאוד חשוב ובנוסף העניין יביא לביטול תוכנית המנהרה שהיתה מאורת
לחציית כביש  781והשינוי יאושר סטאטוטורית .
 -1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  01.2018מיום 03.02.18
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אמיר חביב  :בפרוטוקול נפלה טעות בשם חבר המועצה מוחמד מואסי
כאשר נרשם בטעות מוחמד מריסאת – השם יתוקן  .בנוסף  ,פרוטוקול
ישיבת מליאה מן המניין  10.2017לא הובא לאישור המליאה והוא יבוא
לאישור בישיבה הבאה .
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4סאלח
מריסאת  -5זיאד מוחסן  -6עדנאן חסנין  -7חוסין נגמי  -8עבדאללה
אדריס
נמנע  -1 :נאסר חאג (הרבה פעמים אני מדבר בישיבות והדברים שלי לא
נרשמים )  -2גנימה אבו גנימה ( לא הייתי בישיבה ).
נגד :אין
הפרוטוקול אושר ברב קולות
 -2אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  ₪ 219,000עבור נגישות
פיזית פרטנית ביסודי א' גבור טוקאן .
סמעאן זהראן  :מדובר על בקשה שהוגשה עבור יסודי א' להתקנת
מעלית

הצבעה :
אושר פה אחד
 -3אישור תב"ר מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת  2017בסך
 ₪ 500,000עבור כביש ( 31סובב אלאמל ) .
נאסר חאג  :למה מתקציב ? 2017
באסם עואד  :מדובר בתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת  , 2017עד
שהמועצה מקבלת הרשאה תקציבית העניין לוקח זמן  ,הכי חשוב זה
לעמוד בלוח השמנים של הביצוע ובתוקף של ההרשאה שהוא בדרך כלל
ל  3שנים .
הצבעה :
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בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4סאלח
מריסאת  -5זיאד מוחסן  -6עדנאן חסנין  -7חוסין נגמי  -8עבדאללה
אדריס  -9גנימה אבו גנימה
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין
התב"ר אושר ברב קולות
-4אישור תב"ר מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת  2017בסך
 ₪ 341,000עבור הצללת חצרות בתי הספר יסודי א' ויסודי ב' .
ראש המועצה  :עניין הצללת חצרות בתי הספר חשוב מאוד  ,יסודי ג'
קיימת הצללה  ,חט"ב – תיכון מקיף קיימת הצללה לכן נשאר לנו יסודי א'
 ,ב'  ,ד' .
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4סאלח
מריסאת  -5זיאד מוחסן  -6עדנאן חסנין  -7חוסין נגמי  -8עבדאללה
אדריס  -9גנימה אבו גנימה
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד  :אין
התב"ר אושר ברוב קולות
-5אישור תב"ר מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת  2017בסך
 ₪ 899,000עבור שדרוג כביש ראשי
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4סאלח
מריסאת  -5זיאד מוחסן  -6עדנאן חסנין  -7חוסין נגמי  -8עבדאללה
אדריס  -9גנימה אבו גנימה
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד :אין
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התב"ר אושר ברב קולות
 -6אישור תב"ר בסך  ₪ 500,000עבור ייעוץ ארגוני מתקציב החלטת
ממשלה . 922
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4סאלח
מריסאת  -5זיאד מוחסן  -6עדנאן חסנין  -7חוסין נגמי  -8עבדאללה
אדריס  -9גנימה אבו גנימה
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד :אין
התב"ר אושר ברב קולות
 -7אישור תב"ר בסך  1מליון  ₪מתקציב רשויות מצטיינות עבור פרויקט
בריכת שחייה .
אמיר חביב  :יש לנו עוד הרשאה שהתקבלה חדש לאותו פרויקט – בריכת
שחייה – מתקציב החלטת הממשלה  922ובסך ₪ 1,959,660
ראש המועצה  :מציע להצביע על שתי ההרשאות יחד .
נאסר חאג  :איפה הבריכה ?
ראש המועצה  :תציע קרקע ונעשה איפה שאתה רוצה !  ,חייבים להציע
קרקע זמינה  ,לכן אין לנו קרקע באזור אחר מלבד המוצע ולא מחפשים
בעניין הזה מזרח או מערב כמו שאתה מדבר !
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4סאלח
מריסאת  -5זיאד מוחסן  -6עדנאן חסנין  -7חוסין נגמי  -8עבדאללה
אדריס  -9גנימה אבו גנימה
נמנע  :אין
נגד -1 :נאסר חאג

התב"ר ובסך  ₪ 2,959,666אושר ברב קולות

5

 -8אישור המליאה לקבלת הלוואה בסך  ₪ 700,000עבור כיסוי תביעת
חברת חשמל .
ראש המועצה  :לצערי  ,אחרי שנים של עבודה וללא הזמנת עבודה
מהמעצה  ,חברת החשמל ביצעה עבודות להעתקת עמודים ושדרוג קווי
חשמל ותבעה את המועצה בגין ההוצאות  ,היה דיון בבית משפט השלום
ואני לא הייתי בו ולצערי חברת החשמל זכתה בו  ,המועצה ערערה
למחוזי ולצערי חטפנו פסק דין בסך  , ₪ 700,000אנחנו מעוניים לפנות
למשרד הפנים לצורך קבלת אישור לקבל הלוואה לתשלום פסק הדין .
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4סאלח
מריסאת  -5זיאד מוחסן  -6עדנאן חסנין  -7חוסין נגמי  -8עבדאללה
אדריס
נמנע  -1 :נאסר חאג  -2גנימה אבו גנימה
נגד :אין

הנושא אושר ברב קולות
ראש המועצה  :ברצוני להוסיף נושא לסדר
היועץ המשפטי של המועצה עו"ד עיסאם חטיב  ,החוזה שלו מסתיים ב
 28.04.18והוא אינו מעוניין להמשיך  ,כיוון שאנחנו בשנת בחירות  ,הכי
נכון לעשות זה לפרסם מכרז לתפקיד היועץ המשפטי חיצוני .
נאסר חאג  :אפשר לדעת למה עו"ד חטיב לא ממשיך
עו"ד חטיב  :מסיבות אישיות
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון אלשיח אחמד  -2גוני חאג  -3מוחמד מואסי  -4סאלח
מריסאת  -5זיאד מוחסן  -6עדנאן חסנין  -7חוסין נגמי  -8עבדאללה
אדריס  -9גנימה אבו גנימה
נמנע  -1 :נאסר חאג
נגד :אין
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הנושא אושר ברב קולות

נאסר חאג  :לפני  7שנים היינו מעדיפים שיהיה יועץ משפטי מתושבי
היישוב מה קרה עכשיו בשנת בחירות רוצה שיהיה מאעבלין ?
ראש המועצה  :אתה היית סגן ממלא מקום ראש המועצה  ,תמציא לי
פרוטוקול אחד בו אתה דורש שיהיה מתושבי היישוב .
עבדאללה אדריס  :אפשר לפנות לעורכי דין מהיישוב
ראש המועצה  :יש חוזר מנכ"ל מיוחד לעניין  ,חייבים לפרסם מכרז פומבי
ויש דרישות לתפקיד
עבדאללה אדריס  :מה לגבי קטע הכביש שליד בית דאהש אבו גנימה
ומשפחת טורקי  ,הכביש ממש צר ומפריע לתנועה .
אמיר חביב  :בישיבת מליאה מן המניין  10.2017מיום  02.12.17קיבלנו
החלטה בעניין ומיניתם צוות בראשות חבר המועצה גנימה אבו גנימה
לטיפול בנושא .
ראש המועצה  :פונה לחבר המועצה גנימה אבו גנימה ומבר אם נעשה
משהו בעניין?
גנימה אבו גנימה  :כן  ,היו דיבורים נצטרך לשבת ולדבר .

ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה . 12:15

רשם :
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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