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30.6.2019 

  17/19מן המניין מס' לא מליאה וקול פרוט                                                   
 18:00בשעה  27.6.2019אשר התקיימה ביום חמישי תאריך                                    

 באולם הישיבות במועצה המקומית
 
 

 נוכחים:
 תראש המועצה המקומי –מר רפיק חלבי  .1
 מ"מ ראש המועצה –מר ניסים אבו חמד  .2
 סגן ראש המועצה –מר מדין מקלדה  .3
 סגן ראש המועצה –מר גסאן והבה  .4
 חבר המועצה –מר באסל חסון  .5
 חבר המועצה –מר יונס נסראלדין  .6
 חבר המועצה –מר עאמר חסיסי  .7
 חבר המועצה –מר שמס חסון  .8
 חבר המועצה  –מר ג'מיל עיסמי  .9

 ועצהחבר המ –מר השאם חאטום  .10
 מנכ"ל המועצה –מר דאהש חלבי  .11
 

 לא השתתפו:
 חבר המועצה –מר חכמאת חלבי  .1
 חבר המועצה –מר אמיר סאלח  .2
 חבר המועצה –מר ודיע חלבי  .3
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 השתתף:

 גזבר המועצה –רו"ח עדואן עדואן  -
 

 על סדר היום:
 אר עבור הגננות בגני הילדים.המליאה להנפקת כרטיסי מאסטרקארד נטען של בנק הדואישור  .1
 פתיחת חן מועצה בבנק הפועלים.  .2
  –אישור תב"רים  .3

 רוג מבנים בי"ס יסודי ג'.שד - 504תב"ר מס'  .א
 .2018יתוח ארגוני וחיזוק ההון האנושי פ - 505תב"ר מס'  .ב
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 רפיק חלבי:
 .17/19אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 

 

 הנפקת כרטיסי מאסטרקארד נטען של בנק הדואר עבור הגננות בגני הילדים.לאישור  – 1נושא מס' 
 

 רו"ח עדואן עדואן:
ת לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, כל גן ילדים צריך שיהיו לו שני חשבונות בנק, אחד עבור הקצבות הרשו

פתחנו  2015בשנת  .והשני עבור גביה מההורים. גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים ורכישת חומרים
נק. עשינו הסכם עם בנק לאומי שהחשבונות בחשבונות  58 -גנים ו 29חשבונות לכל גני הילדים. יש לנו 

יהיו פטורים מעמלות אבל בפועל הבנק מחייב בעמלות יש גם תחלופה מהירה של מורשי החתימה ואז 
להנפיק לכל גננת  צריך להתעסק עם ניירת להחליף מורשי חתימה. היום אפשר לעשות את זה אחרת,

נטען, אני נותן לה את ההקצבה הרבעונית שמגיעה לה בתוך הכרטיס היא מפקידה את כרט אכרטיס ישר
מסכום ההפקדה,  2%הכסף שגובה מההורים ואנחנו נטעין את זה בתוך הכרטיס. יש לכרטיס עמלה של 

 א דף חן של בנק הדואר.. כל פעם שנטעין כרטיס, אבקש דוח שהוואני יכול לעקוב אחרי ההוצאות של
 

 שמס חסון:
 איפה מופקד הכסף?

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 מה שהגננת גובה מההורים, היא מפקידה בקופת המועצה ואני מטעין את הסכום לכרטיס.

 

 עאמר חסיסי:
 עמלות גבוהות של בנק לאומי.

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 מלות אחר כך.הבנק עושה את זה באופן אוטומטי אבל אנחנו מבטלים את הע

 

 שמס חסון:
 מה יקרה אם מתחלפת הגננת?

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 שנים. 5 -ל₪  45אז מבטל את הכרטיס ומנפיק כרטיס על שם הגננת החדשה. הכרטיס עולה 

 

 ג'מיל עיסמי:
 האם הכסף הזה צריך להיות גם עבור ניירת? חסר בגנים הרבה דברים.

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 לכל גן בכל רבעון. אנחנו נושאים בהוצאות של הגן כמו חשמל.₪  2000אנחנו נותנים 

 

 יונס נסראלדין:
 האם יש גנים רווחתיים ומהו יחס החלוקה בין גני רווחה לגני חינוך?
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 רו"ח עדואן עדואן:
 מעט גני רווחה ביחס לגני החינוך.יש 

 

 יונס נסראלדין:
 האם השיטה עובדת גם לגבי גני הרווחה?

 

 עדואן: רו"ח עדואן
 התשובה היא כן.

 

  – 51/19החלטה מס' 
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הנפקת כרטיסי מאסטרקארד נטען של בנק הדואר עבור הגננות 

 בגני הילדים.
 

 פתיחת חן מועצה בבנק הפועלים. – 2נושא מס' 
 

 רו"ח עדואן עדואן:
קסיה ומבקשים להתחיל לעבוד עם בנק הפועלים. אנחנו אנחנו עובדים בעיקר עם בנק לאומי ובנק ד

במסגרת תכנית הבראה קיבלנו הלוואות אוצריות שהן יקרות יש לנו הזדמנות למחזר חלק מההלוואות, 
ת חדשות לקחת הלוואות מבנק הפועלים במחיר יותר נמוך ולפרוע הלוואות יותר יקרות. או קבלת הלוואו

ל וגם לפעול דרך בנק הפועלים זה מאפשר לנו יותר נגישות במחלקת דרך בנק הפועלים במחיר יותר זו
 הגביה. 

אני מבקש לאשר את פתיחת החשבון בבנק הפועלים בסניף דלית אל כרמל ומורשי החתימה ברשות 
 המקומית יהיו מורשי החתימה בחן הבנק הנ"ל.

 

 השאם חאטום:
 ה.בתכנית ההברא₪ מיליון  44המועצה לקחה הלוואה בסכום של 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 כמענק בתכנית ההבראה.₪ מיליון  27.5קיבלנו 

 

 ג'מיל עיסמי:
 .המועצה צריכה לתת שירות לתושבים

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 אין רשות בלי הלוואות.

 

 רפיק חלבי:
 מהבנק הערבי בנוסף להלוואות מבנקים אחרים.₪ מיליון  180עיריית חיפה יש לה הלוואות של 

 
 – 52/19 החלטה מס'

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פתיחת חן המועצה המקומית בבנק הפועלים סניף דלית אל כרמל 
 ואת מינוי מורשי החתימה של הרשות המקומית כמורשי חתימה בחן הנ"ל.

 



 

 מקומית דלית אל כרמלהמועצה ה

 المجلس المحلي دالية الكرمل

 

4 

 

 אישור תב"רים. – 3נושא מס' 

 רפיק חלבי:
. ₪ 3,398,354ב משרד החינוך סכום שדרוג מבנים בפני רעידות אדמה בי"ס יסודי ג', תקצי 504תב"ר מס' 

וברים פנימה הפרויקט יכול להימשך מספר חודשים. מתחילים בחוץ מחזקים את היסודות ואחר כך ע
 לחיזוקים בתוך המבנה.

 

 – 53/19החלטה מס' 
 .504מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
במועצה המקומית דלית אל כרמל פעולות תומכות  פיתוח ארגוני וחיזוק ההון האנושי 505תב"ר מס' 

 ₪. 716,098, תקציב משרד הפנים סה"כ התב"ר 2019-2020לשנים 
 

 רו"ח עדואן עדואן:
 יש לנו שלוש הרשאות מיועדות לתהליך הארגוני.

 

 – 54/19החלטה מס' 
 .505מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 
 

 18:15הישיבה ננעלה בשעה                                                 
 

 

 ,אהש חלביד                                                  ,רפיק חלבי                                      
 

 מקומיתה צהמנכ"ל המוע                              המקומיתראש המועצה                                          
 לית אל כרמל ד       דלית אל כרמל                                                                               
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