ישיבת מליאה לא מן המניין 01.2019
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה לא מן המניין מס'
 01/2019היום יום שבת ה  27.07.19בשעה  12:00עפ"י הזמנה
שנשלחה מראש לכלל חברי המועצה .
נוכחים:
 .1מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
 .2ג'וני חאג' – סגן מ"מ ראש המועצה
 .3יוסף עותמאן– חבר
 .4יוסף יעקוב – חבר
 .5חוסין נג'מי– חבר
. .6פוז עותמאן עביד – חבר
 .7יוסף גרגורה – חבר
 .8אליאס פרעוני – חבר
 .9ד"ר מוחמד חטיב
נעדרו :
 .1חאלד גזאווי  -2סוהיל קסום  -3נאיף סקראן
השתתפו :
 .1אמיר חביב – מזכיר המועצה
 .2סמעאן זהראן – מהנדס המועצה
 .3עמאד גזאוי– מבקר פנים
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 12:05
ראש המועצה  :לאור המצב בו מתקשים לקיים ישיבות מליאה במהלךל
השבוע והעדפת רב החברים לקיום הישיבות בימי שבת וגם בשל עונת
החתונות  ,אני מציע שישיבות המועצה תתקיימנה בימי שבת בין השעות
. 13:00 – 12:00
הנושא הובא להצבעה :
מאושר פה אחד
דבר ראש המועצה :
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עדכון בעניין תוכניות המתאר של היישוב  ,כידוע לכם התוכניות הופקדו ,
וניתנה אורכה של  30ימים לתקופת ההתנגדויות אשר הסתיימה ב
 , 03.7.19ממה שידוע לי יש מעל  100התנגדות לשתי התוכניות (חלקם
התנגדויות משותפות למספר שותפים באותה חלקה אשר כל אחד הגיש
התנגדות עצמית )  .כאן המקום לציין שאחוז ההפרשות החוקי יכול
להגיע ל  43%כך היה המצב השבוע בתוכנית בשפרעם  .בתוכנית שלנו
אחוז ההפרשות נע בין  30%עד  , 33%יכול להיות שיש טעויות פה ושם
כפי שציינתי בעבר .
בנוסף  ,קם לו גוף חדש "הוועדה לשמירה על הקרקע והבתים " גוף שלא
שמענו עליו מקודם אשר טענו שצילום האויר עליו מסתמכת התוכנית
הינו צילום ישן משנת  . 2016המועצה כן צירפה צילום אויר ויכול להיות
שנידרש לצרף צילום אויר עדכני שיעלה לנו קרוב ל  ₪ 60,000אבל אם
הדבר יקרה  ,יביא למצב בו שאנשים אשר בנו בניינים באדמות חקלאיות
יגרום להוצאת צווי הריסה נגדם ותשלום קנסות  .אני מקווה שלא
נתבקש להטמיע צילום אויר כי אם כן הרבה תושבים יהיו חשופים לצווי
הריסה וקנסות .
פוז עותמאן עביד :עניין צילום האויר נעשה מהמניעים האלה זה מכובד ,
אבל לא יכול להיות שיש כביש שיושב לו על בית קיים !
ראש המועצה  :איפה זה  ,תני לנו דוגמה
פוז עביד  :לא אנקוב בשמות בפורום כאן .
גוני חאג  :אנחנו בעד שיוויון  ,איפה את מדברת תני לנו שם בעל הבית .
פוז עותמאן עביד  :העניין מקצועי ולא אישי  ,לא אתן שמות כאן .
ראש המועצה  :אני שב ומציין שלא סתם לא צירפנו תצלום אויר עדכני .
סמעאן זהראן  :תצלוםן האויר שצורף הינו רלוונטי לתחילת ההכנה של
התוכנית והמחוז לא דרש צילום אויר עדכני ! .
ראש המועצה  :אם ידרשו תצלום אויר עדכני  ,חלק מהתושבים יחטפו
צווי הריסה וקנסות .
פוז עותמאן עביד  :מה עם נושא האיחוד והחלוקה ?
ראש המועצה  :התוכנית שהגשנו לא כללה סעיעף איחוד וחלוקה  ,רק
לאחר פניית חלק מהתושבים כמו סאמר תיים ויוסף שאוקי ועבדאללה
חורי  ,פנו למחוז ואז המחוז קבע שכל חלקב מעל  4דונם חייבת לעבור
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תוכנית איחוד וחלוקה וזה יעלה לתושבים הרבה כסף וזמן לאישור
החלקות שלהם .
חבר המועצה אליאס פרעוני יצא מהישיבה .
ראש המועצה  :אני משתף כי לכל אדם יש זכות להתנגד אבל באחריות .
לא במקרה ההפרשות של התושבים נעות סביב ה  30%ולא במקרה לפי
החוק ניתן להגיע לאחוז הפרשות של עד . 43%
 -1אישור ועדת ערר על קביעת ארנונה .
ראש המועצה  :בישיבה קודמת אישרנו  2נציגים – יו"ר הועדה עו"ד עלי
חסן וחבר נוסף מר מוחמד אבו אלניל  .הועדה צריכה לכלול  3חברים על
כן מוזמנים להציע שמות .
גוני חאג  :מציע למנות מר חביב שבלי חאג
הנושא הובא להצבעה :
החלטה  :מאושר פה אחד
הרכב הועדה יהיה כדלקמן :
 -1עו"ד עלי חסן – יו"ר
 -2מר מוחמד אבו אלניל – חבר
 -3מר חביב שבלי חאג – חבר
 -2מינוי ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
ראש המועצה  :בעקבות פנייה של אחת העמותות  ,ולפי הוראות החוק ,
על המועצה למנות ועדה כאמור  ,הנחיות מינוי הועדה הוקראו לחברים
על ידי ראש המועצה וחברי הועדה יהיו כדלקמן :
 3חברי מועצה לכל היותר :
א.ד"ר מוחמד ח'טיב – יו"ר
ב.חוסין נגמי – חבר
ג .יוסף גרגורה – חבר
בנוסף ,מנהלת מחלקת הרווחה – גב' ניווין חאג  ,מנהל מחלקת החינוך
– ד"ר חאלד שיח אחמד  ,מנהל בית ספר על יסודי – גב' סאלחה אדריס –
מנהלת תיכון מקיף .
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בנוסף  2 ,נציגי ציבור :
 -1מר עלי כמאל חידר
 -2סימון ח'ורי .
החלטה  :הועדה אושרה פה אחד
 -3מינוי ועדה למיגור האלימות
ראש המוכצה  :בהמשך לועדה הקודמת ולפי הוראות החוק  ,על המועצה
למנות ועדה למיגור האלימות  ,ההרכב שלה יכלול :
 -1סגן ממלא מקום ראש המועצה מר גוני חאג
 -2מזכיר המועצה – מר אמיר חביב
 -3מנהל מחלקת חינוך – ד"ר חאלד שיח אחמד
 -4מנהל אגף פיקוח – פרג' דעים
 -5מנהל הביטחון במועצה – מר מונדר שיח אחמד
 -6מנהלת מחלקת הרווחה – גב' היווין חאג
 -7נציג משטרת ישראל – קש"ק סאלח בדר
בנוסף ל  2חברי מועצה :
 -1מר יוסף יעקב  -2גב' פוז עותמאן עביד
נציג ציבור  :מר גאנם שיח אחמד
החלטה  :הועדה אושרה פה אחד
ראש המועצה  :ברצוני להוסיף נושא לסדר
עדכון אישור מינוי חברי דירקטוריון לחברה הכלכלית לאעבלין
החלטה  :מאושר פה אחד
ראש המועצה  :בישיבה קודמת אישרנו מינוי  9חברים אשר ישמשו
כדירקטורים בחברה הכלכלית לאעבלין והפרטים נשלחו למשרד הפנים
לצורך השלמת תהליך אישורם בועדה הרלוונטית  .אנחנו מעוניינים
לצמצם את מספר הדירקטורים ל  6לפי החלוקה  :שליש נבחרים  ,שליש
עובדי מועצה ושליש נציגי ציבור לפי ההצעה הבאה :
א .נבחרים :
 -1מאמון אלשיח אחמד – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
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 -2גוני חאג – סגן מ"מ ראש המועצה – חבר דירקטוריון
ב .עובדי מועצה :
 -1רנא חורי – עוזרת ראש המועצה – חברת דירקטוריון
 -2סמעאן זהראן – מהנדס המועצה – חבר דירקטוריון
ג .נציגי ציבור :
 -1רו"ח נדין חאג אחמד – חברת דירקטוריון
 -2מר אוסמה מוחסן – חבר דירקטוריון
החלטה  :מאושר פה אחד
ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 13:00
רשם פאוטוקול:
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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