ישיבת מליאה מן המניין 2/19
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס'  2/2019היום יום
שלישי ה 5.3.2019בשעה  18:00עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי המועצה .
נוכחים:
 .1מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
 .2ג'וני חאג' – סגן מ"מ ראש המועצה
 .3סוהיל קסום – סגן ראש המועצה
 .4נאיף סכראן– סגן ראש המועצה
 .5יוסף גרגורה – חבר
 .6יוסף עותמאן– חבר
 .7יוסף יעקוב – חבר
 .8ד"ר מוחמד ח'טיב– חבר
 .9אליאס פרעוני – חבר-
פוז עותמאן עביד – חבר
.10
ח'אלד ג'זאוי– חבר
.11
חוסין נג'מי– חבר
.12
השתתפו :
 .1אמיר חביב – מזכיר המועצה
 .2באסם עואד– גזבר המועצה
 .3סמעאן זהראן – מהנדס המועצה
 .4עמאד גזאוי – מבקר פנים
 .5פרג' דעים
 .6עו"ד רשף חן – יועץ משפטי

ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 18:10
נושאים מעל הסדר :
 -1אישור הרשאה תקציבית בסך  ₪ 227,218ממשרד הפנים אגף דתות עבור
שיפוץ ואחזקה של בית עלמין מוסלמי חדש .
 -2אישור הרשאה תקציבית ממשרד חינוך בסך  ₪ 150,000עבור הצללת חצר
יסודי א' במסגרת תכנית אתגרית .
 -3אישור תכנית מפורטת מס' – 261-0728022תכנית מפורטת של הקמת מגרשי
אימונים .
 3הנושאים אושרו פה אחד כהוספה לסדר
בנוסף אושרו פה אחד .
חברי המועצה סוהיל קסום ויוסף יעקוב נאלצו לעזוב אך הצהירו לפרוטוקול שהם
בעד כל הנושאים שעל הסדר .
ראש המועצה :
 . 1עדכן בעניין כביש  , 781אושר תכנון ותקציב קרוב ל  37מיליון  ,אושרו  3מעגלי
תנועה בכניסה הראשית וכיכר נוסף בכביש המוביל לבית עלמין מוסלמי חדש
.בנוסף לכיכר ליד מגרש הכדורגל  ,בנוסף אישרנו כניסה מהכביש הראשי לכביש
ביר סביל .
בנוסף יהיה בקטע מסויים של הכביש גם הפרדת בטון ותאורה .
 2המגרשים שבנינו ליד המגרש אחד לאימונים ואחד לקהילה .
תוכנית הוותמ"ל – היתה ישיבה ויש התקדמות טובה והתכנית הצילה רצועה גדולה
של מזדרון אקולוגי שהייה קיים שם .
ההפרשות מהפרטיים תגיע ל  40%כמקסימום  ,בנוסף עמדנו על כך שהשיווק
יהיה אך ורק לתושבי אעבלין  ,נצטרך לבדוק איך עושים זאת משפטית .
עובדים  :יש תופעה של חלק מהעובדים אשר ממציאים אישורי מחלה בצורה
מלאכותית ולפי מצבי רח  .הולכים לשבת עם העובדים ולהסביר שלא נעבור על זה
בשקט  ,ונשב עם ועד העובדים וננקוט צעדים .

 .1אישור פרוטוקולים ישיבה מן המנין  1/19מיום  , 23.1.2019ופרוטוקל מליאה
לא מן המנין  5.2018מיום  , 12.1.2019ופרוטוקול מליאה לא מן המנין 6.18
מיום . 12.1.2019
הפרוטוקולים אושרו פה אחד .
 .2אישור תב"ר בסך  ₪ 200,000מקרן עבודת פיתוח עבור תכנון מגרשי אימונים .
 .3מינוי מנהל ארנונה :

התב"ר אושר פה אחד .

ראש המועצה  :מכאן מאחלים לחברנו ודיע אבו ג'נימה החלמה מהירה
ומחזיקים לו ידיים  ,כידוע לכם מינינו אותו כמנהל ארנונה ולכן נאלצים למנות
במקומו  ,אני מציע למנות את מהנדס המועצה סמעאן זהראן .
אושר פה אחד
 .4אישור תוכנית מפורטת . 261-0505909
ראש המועצה  :כידוע לכם אנחנו עובדים על הקמת בית מטבחיים לישוב
ובהיותנו בתוכנית רשויות מצטיינים  ,יש לנו כ  9מליון  ₪לבית מטבחיים.יחד עם
זאת נדרש פתרון קצה לביוב .
סמעאן זהראן  :הציג את התוכנית בפני מליאת המועצה ונתן הסבר בעניין
מהותה  .הסדרת אזור גידול בעלי חיים ופתרון שפכים .
אושרה פה אחד
אמיר חביב  :ברצוני לעדכן אודות קווי תחבורה ציבורית ובהמשך לבקשתו של
סגן ראש המועצה מר נאיף סקראן שקו מס'  2החדש יעבור בכביש הראשי ,
פניתי למשרד התחבורה בעניין ולרב הולכים לאשר לנו קו נוסף – קו חדש מס' 3
אשר יעבור בכביש הראשי  ,וזאת ברבעון השני של שנת . 2019
חוסין נג'מי :מה לגבי העמדת רכבים בכבישים .
ראש המועצה  :אכן צורך והיתה ישיבה עם המשטרה בענין .

פוז עותמאן עביד  :לקראת יום האישה ב  8.3מברכת את כלל הנשים בכפר .
ובנוסף אני קוראת ליו"ר הועדות השונות לכנס את הועדות כבר עברו  6חודשים
.
נאיף סקראן  :הוועדות עובדות לפחות בתחום טיפולי ואפילו מגיע לי פרס עובד
מצטיין על העבודה שכבר ביצעתי אז מבקש אל תכלילי..
 .1יש עניין ההסעות של מטופלי הרווחה  ,יש חלק מהמשפחות שאין להם ,
נכון שהמועצה סופגת ומממנת כ  30%יחד עם זאת יש מקום לדעתי לבדוק את
העניין .
 .2מודה לסמעאן ופרג על הסיוע שנתנו בעניין קיר שעומד ליפול ליד בי"ס יסודי
א' .
 .3בנוסף  ,המועצה בראשות מאמון אלשיח אחמד משקיעה גם בבניין וגם בבני
האדם .
ראש המועצה  :בקשר לסוגיית הסעות הרווחה העניין הוסבר בצורה טובה כך
שעל כל הורה לשלם את החלק שלו בהשתתפות  ,ולזכור שהילד במועדונית
מקבל ארוחה  ,שיעורי בית וחוגים  ,ולדעתי השתתפות של כ '  ₪ 180בחודש
סבירה מאוד .
ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה .
רשם:
אמיר חביב -מזכיר המועצה

