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 רפיק חלבי:

ר היתה אבו עלי קופטאן חלבי ,אני מעלה את זה כי בעב היום וזה העתקת קברו של המנוח שיח'להעלות סעיף מעל לסדר  אני מבקש 

 .החלטת מועצה לגבי הקבר 

 המליאה מאשרת פה אחד את העלאת הסעיף לסדר היום.
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 14/4/15מיום  28/15, 29/15של המועצה שמספרם  אישור פרוטוקולים( 1סעיף מס' )

 

 את שני הפרוטוקולים .פה אחד המליאה מאשרת 

 

 רפיק חלבי:

 עסק חצי חינם.לתא , מדובר בחניה של יורא את השאק אנישאילתא של מרזוק בנושא תשלום  בגין חניה , 

נקטו הליכי גביה מח' הגביה שלא יחינם, בדקתי את הנושא עם היועמ"ש, נתתי הוראה ל נשלח חיוב לשטח תפוס ליד העסק של חצי

 כל עוד לא יחוייבו אחרים.

 המליאה הבאה?לגבי השאלתא השניה בנושא: חב' הגביה, האם מרזוק מסכים שאענה עליה בישיבת 

 

 מרזוק קדור:

 ולא ראיתי עובדים מטעם חברת הגביה.אני מסכים, גם היום ביקרתי במחלקת הגביה 

 

 רפיק חלבי:

אבו עלי קופטאן חלבי, הם רוצים  ח'יש בעיה בבית הקברות , עם מספר קברים, זמנתי לבית הקברות את הילדים של המנוח שי

אני מבקש לקבל אישור המועצה להזיז את הקבר  שהיה בין שני הקירות, ואחר כך נעביר  להעביר את הקבר שיהיה בין שני הקירות,

 את שאר הקברים שיהיו בין שני הקירות וכך תהיה עבודה שוויונית לגבי כולם.

 מעלה את הנןשא להצבעה:

 

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העברת הקבר.

 

 רפיק חלבי:

דלית אל כרמל , ולכן צריך למנות ועדה ציבורית )הרשימה מצורפת לפרוטוקול(, אפשר להוסיף אנו מתכוונים להעניק תואר יקיר 

 שמות לרשימה.

 

 מעלה רשימה של חברי וועדה המלווה את תוכנית תוכנית המתאר, )הרשימה מצורפת לפרוטוקול(

 

 אמיר עיסמי:

 ר להוסיף את סאמר חלבי כי הוא חבר ועדת תכנון.שאפ

 

 רפיק חלבי:

 לרשימה.  להוסיף שמות אפשר

 

 

 דיווח ראש המועצה –( 2סעיף מס' 

 

 

 רפיק חלבי:

 נביא אבו אברהים בין התאריכים מתחםהיום בבוקר סוכם עם רשות העתיקות, שתערוכת המטבעות תובא ל

שילמדו על אותה , זה יהיה בשמירה ובאבטחה, כל ההוצאות יהיו במימון רשות העתיקות.  התלמידים יבקרו שם ע"מ 15-30/5/15 

 תקופה ולעשות מזה עניין חינוכי.
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, שהחל מהשנה הבאה יפתח חוג לארכיאולוגיה בבי"ס חט"ב במשך שלוש שנים, הגענו לסיכום עם רשות העתיקות ומשרד החינוך

 , יעשו חפירות וילמדו ארכיאולוגיה.תשהתלמידים יעשו עבודה מעשית באחת הגבעו

ארץ האנשים מ 400, יהיה ערב באולמי אלחדיד, נארח קרוב ל  1/6/2015בתאריך נושא נוסף זה חבר הנאמנים של אונ' חיפה, 

סיורים באזור , אנחנו תורמים להם מקהלה של קופטאן ופיראס עיסמי, ושני ומחו"ל , מכינים חוברת באנגלית ובעברית, יהיו 

 אוטובוסים שיקחו אותם לסיורים באזור.

 

 שתיהן מחנכות ומעניינות. ,משלחתחברות בהיו ישנה משלחת של ביקור בגרמניה, בחרתי באכלאס ג'דבאן וירין ביראני שי

 

ממן יח' מתמטיקה, פיזיקה , ואנגלית ע"ח הטכניון, אנחנו נ 5סטודנטים מהכפר שיסיימו כיתה י"ב, ילמדו שנה שלמה  30הטכניון, 

 לתלמידים . הסעה 

שעות שבועיות, תגבור לב"ס יסודיים,  16בדלית אל כרמל כל אחת סטודנטיות שנה ג' , במסגרת הסטאג' שלהן, ילמדו  12גורדון: 

 בחודש. ₪ 4000צריך לממן את המרכזת קרוב ל 

 .נושא נוסף משרד הפנים אישר את תקציב המועצה

 גרעון בנושא המים.וזה יקטין את הפחת ואת ה 20%הקטנו את הרכישה ב  א המים בנוש 

 

 חסיב והבה:

 קבוצת הפועל לא קבלה תקציב , המועצה לא תמכה בקבוצה, זה פשלה של המועצה.

 

 עאמר חסיסי:

ווינו את הקבוצות כל הכשלון לא בעיה של הכסף, לקבוצות הכדורגל אלה עמותות פרטיות שמנוהלות ע"י הנהלות ולא ע"י המועצה, 

 אלש"ח בשנה. 200כסף , היו שחקני רכש, ביקשנו תוספת השנה, קבוצת הפועל לא חייבת 

 בספורט ישנם ענפים אחרים חוץ מכדורגל .

 

 מועין חלבי:

 שואל את חסיב אם בדק באופן יסודי מהי סיבת הכשלון.

 

 עאמר חסיסי:

 מועצות שלמו כסף , האם הקבוצות בהכרח עלו ליגה.שהכ

 

 מרזוק קדור:

 כסף בגלל תוכנית הבראה. שנים, הקבוצות לא מקבלות 15ות כבר מתוקצבישנה תסיסה בכפר שהקבוצות לא 

 

 רפיק חלבי:

 שלא יכלתי לתמוך בקבוצות בשנתיים האחרונות.כואב לי 

 אוהדים מהישוב, זה אומר שהקבוצה לא הצליחה להתחבר לישוב. 50הדים מאכסאל ו וא 400במשחק האחרון היו 

 אוהדים. 10למשחק בבאקה יצאו 

שחקנים מהכפר, אני פונה לקבוצות לעשות  4צריכה לתמוך בקבוצות, אבל לא יכול להיות שבכל קבוצה ישנם רק עד המועצה 

 איחוד, כדי שנוכל לתמוך בהן , עאמר השקיע הרבה זמן ומאמץ.

 צריך קבוצה אחת עם כמה שיותר שחקני בית.
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 מרזוק קדור:

 ישנן קבוצות נוער שצריך לתמוך בהן.

 

 רפיק חלבי:

 ת נוער אחת בשם עירוני דלית אל כרמל ולכן צריך לעשות קבוצת נוער אחת.בטוטו אמרו שיכולים לתקצב קבוצ

 

 מרזוק קדור:

כשחבר מועצה מעלה הערות, לא יעלה על הדעת שחברי מועצה אחרים יאיימו עליו. כל אחד צריך לתת את הדעת על סטטוסים שהם 

 ברמה זולה, כולם צריכים לגנות את זה.

 

 רפיק חלבי:

 אני מגנה כל דבר לא נכון .

 

חודש התרבות, אתמול היתה תערוכה לבעלי צרכים מיוחדים, הערב יהיה לרג'א מריח במרכז תרבות, יהיו גם שני ערבים לנזיה ח'יר 

 וסלמאן נאטור.

 

 סאאד חלבי:

 יהיו שתי להקות בשילוב עם ציורים והסברים, התערוכות מטופלות ע"י מוזיאון הכט. 

 

 : רפיק חלבי

 ז הכפר, יהיה אירוע אותנטי במרכז הכפר.תהיה צעדת השכונות, המפגש יהיה במרכ

 

 סאמר ביראני:

 אני מברך על חודש התרבות , הייתי מציע לעשות ערב הוקרה למר מוסבח חלבי.

 

 רפיק חלבי:

 אנחנו לא אומרים שמות, צריך להציע לועדה הציבורית שמות, הועדה תחליט.

 אלאטרש. אוסולטאן באשטריף מין אנשי דת, והציעו שמות של שיח' אקבלתי הצעות לשמות בשכונה המערבית, היו לי שיחות עם 

 

 ר עיסמי:יאמ

אישור כבישים מסוכנים, צריך להכריז על כבישים כמסוכנים וזה יאפשר לנו לעשות עבודות בכבישים האלה שהם בתחום השיפוט 

 ת מפורטת.אבל עדיין אין בהן תוכני

כביש עליה ליד  אני רוצה להוסיף לרשימה שני כבישים, נג'מת אלסובח, כביש יוסף נסראלדין, כביש כרמי והבה ליד בית יד לבנים ,

 בית של האני חדיד )הרשימה מצורפת לפרוטוקול(.

 

 הצבעה:

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת הכבישים המסוכנים.

 

 תב"רים :

 תקציב משרד החינוך. ₪ 213,000, סכום של נגישות פרטנית הנגשה פיזית, 267תב"ר 
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 החלטה:

 .267מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 

 

 , תקציב משרד הפנים.622,731תוכנית מפורטת, סכום של  -, ח'לת נסאר268תב"ר 

 

 החלטה :

 .268מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 
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 העתקים:

 הממונה על המחוז –יוסף משלב אלוף )מיל(  -

 ראש המועצה, חברי המליאה. -

 ירושלים –משרד הפנים  –הממונה על הרשומ"ק  -

 חיפה –משרד מבקר המדינה  –הממונה על הרשומ"ק  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


