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7.5.2019 
 19/31מן המניין מס' לא פרוטוקול מליאה                                   

 18:00בשעה  20195.6.תאריך  ניאשר התקיימה ביום ש                    
 באולם הישיבות במועצה המקומית                                           
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 לא השתתפו:
 חבר המועצה המקומית –.   מר חכמאת חלבי 1
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 השתתפו:
 גזבר המועצה המקומית –רו"ח עדואן עדואן  -
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 על סדר היום:
 

 ₪. 120,000מיכה ואישור תכניות תמרור, ע"ס ת - 501אישור תב"ר מס'  .1
 ת מצדר בע"מ לחודש נוסף.אישור המשך העסקת חבר .2
 א. אישור חוזר של הרכב וועדת מלגות. .3

 ב. הצגת התבחינים ואופן ניקוד בקשות למלגות.
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 רפיק חלבי:
תמיכה ואישור תכניות תמרור, תקציב הרשות הלאומית  – 501סעיף ראשון אישור תב"ר מס' 

 אלש"ח.  120לבטיחות בדרכים סכום 
 

 אינג' נסרין דקסה:
להכנת תכנית תמרור בישוב, יש כבר מתכנן זכיין. תכנון לכביש הראשי שיהיה עם הכסף מיועד 

 מקומות חניה כולל תמרור. גם בכביש העוקף ובמרכז הישוב. תהיה תכנית מפורטת לכל העבודה.
 
 

  -35/19החלטה מס' 
 .501מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 
 

 רפיק חלבי:
נקבעו תבחינים  2017בשנת ₪. לסטודנטים סכום של מיליון נושא המלגות, השנה מחלקים 

, מצב 20%, הכנסה לנפש 20%למלגות, החומר חולק לחברי המליאה, וזה בנוי ממקצוע לימוד 
 .25%והתאמה לתכנית פר"ח  10%, סטודנט נוסף במשפחה 25%סוציו מיוחד 

חלבי, מנהל אגף הרווחה  גזבר המועצה רו"ח עדואן עדואן, מנכ"ל דאהש –הרכב וועדת המלגות 
חוסאם חלבי, מנהלת אגף החינוך דר' חיה ילניק, חבר המועצה עאמר חסיסי, חבר המועצה אמיר 

 סאלח, מנהלת פרויקט מלגות שהרזאד חסון. 
 לא הוצגו שמות בפני הוועדה. 

 אלש"ח לחלק לסטודנטים שלא עברו בניקוד. 100עוד אנחנו מגייסים 
 נאי של מפעל הפיס ושל פר"ח. אלש"ח זה הת 10הסכום של 

 
 

 רו"ח עדואן עדואן:
 50תקציב המועצה במפעל הפיס. החלק השני שזה  15%מפעל הפיס,  35%, 50%פר"ח נותנים 

 המועצה. 50% -ס וימפעל הפ 50% -מלגות מורכב מ
 מלגות. 100 -בסה"כ מדובר ב

 
 

 עו"ד רנה לפידות:
ה, אבל צריך לאשר אותם גם השנה. גם אופן תנאי הסף לא השתנו ביחס לחלוקת מלגות אחרונ

הניקוד והבדיקה של הבקשות והתבחינים צריכים להיות מאושרים. המועצה נדרשת לפרסם את 
 התבחינים והניקוד באתר המועצה ע"מ שכולם ידעו איך מנוקדות ההצעות.

ון או ושב דלית אל כרמל, תואר ראשת -התבחינים הם אותם תבחינים שהיו שנים קודמות והם
 שני ע"י מוסד מוכר ע"י המל"ג, אינו מקבל תמיכה ממקור אחר.

 
 

 רפיק חלבי: 
  –טבלת הניקוד 

  .מקצוע הלימוד לא התמקדנו רק בטכנולוגיה והנדסה, אלא גם מדעי חברה ומדעי רוח 
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  נקודות 20 - ₪  3,000עד   –הכנסה לנפש 
 ותנקוד 15 - ₪  5,000עד                                

 נקודות  5 -  ₪ 7,000עד                                
 נקודות 0 -₪  7,000מעל                                

  25%  -מצב סוציו מיוחד. 

  10% –סטודנט נוסף. 
 היה ראיון מובנה בהתאם לתוכנית. 

 

 אמיר סאלח:
 שעות לקהילה.  100כל מי שמקבל מלגה חייב לתרום 

 

 :השאם חאטום
 כמה הגישו?

 

 רפיק חלבי:
135. 

 

 מדין מקלדה:
 איפה פורסם?

 

 רפיק חלבי:
, במכללות, פורסם ע"י מתאמת לימודים אקדמאיים גב' סמירה תפורסם באוניברסיטאו

 נסראלדין, באתר המועצה ובדף הפייסבוק של המועצה.
 

 -36/19החלטה מס' 
המועצה מאשרת פה אחד את הרכב ועדת המלגות ואת התבחינים ואופן ניקוד בקשות מליאת 

 למלגות. 
 

 רפיק חלבי:
ל בלן הודיע שיכונושא אחר זה פינוי אשפה, יצא מכרז ויש זכיין קוראים לו עלי אבו ראס. אבל הק

 יש לו חודשיים התארגנות. 1.6.2019 -להתחיל ב
יש מו"מ עם ף עד סוף מאי. הקבלן ביקש הארכה לשנה. פנינו לחברת מצדר שימשיכו חודש נוס

 קבלנים.
 

 מרזוק קדור:
 עבודה, למה לא מתחיל בזמן הנכון?יש מכרז וצו התחלת 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 ימים להתארגן. הקבלן הזמין משאיות אבל זה לוקח זמן. 60לפי מכרז המשכ"ל יש לקבלן 
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 רפיק חלבי:
 עד מחר נפתור את הבעיה.

 .5/19בקש מהמליאה לאשר את הארכת ההסכם עם מצדר עבור חודש אני מ
 

 עו"ד רנה לפידות:
מאחר ויש חוסר וודאות לגבי ההתקשרות עם הקבלן הזכיין במסגרת המכרז. אי אפשר להשאיר 

את הכפר בלי פינוי אשפה. המליאה מתבקשת לאשר התקשרות עם קבלן אחר. לרשות יש אפשרות 
 מצדר כי הוא זכה דרך מכרז.להאריך את ההתקשרות עם 

 

 מרזוק קדור:
 המשך העסקה במידה והקבלן יעבוד, שהקבלן לא יתבע את המועצה במידה והוא לא יעבוד.

 

 : ואן עדואןעדרו"ח 
 אני מבקש לאשר הארכת התקשרות גם לגבי הגזם.

 

 עו"ד רנה לפידות:
 ההסדר הוא עבודה לחודש ימים.

 

 -37/19החלטה מס' 
אשרת פה אחד את הארכת ההסכם עם מצדר לחודש נוסף בעבודת פינוי אשפה מליאת המועצה מ

 ואיסוף גזם.
 

 רפיק חלבי:
וזה כולל אולם ספורט. , ₪  מיליון 21התקציב של בית הספר הוא קיבלנו היתר בניה לבי"ס ב'. 

 .₪ מיליון 12התקציב הקיים בשלב הזה זה 
 חולקו כל המגרשים בדליה צעירה א'.

. 25% תהיה חלוקה של יחידות דיור, בהתחלה 187 -רז לדליה צעירה ב'.  מדובר בבהמשך יצא מכ
למנהלת הדיור של צהל ואנשי קבע. מי  50%לתושבי הכפר,  25%שיווק חופשי,  25%החלוקה היא 

 .90%שמשרת בצבא יש לו סבסוד של 
 

 מרזוק קדור:
 מה העדכון לגבי תכנית כוללנית ואלרנדה?

 

 רפיק חלבי:
דברים, תוספת אדמות בשטח פיתוח  4דבר חדש. בכוללנית אני התנגדתי, ביקשתי  אין שום

אלרנדה, ח'לת נסאר ואלונסה. ביקשתי לצרף אום אלשוקף כשטח חקלאי כי הוא מאושר בוועדה 
 גיאוגרפית. 

 200 -ביקשנו עוד שטח לחיילים משוחררים בדליה צעירה ג'. ביקשנו להרחיב את אזור התעשייה ב
 יקשנו אדמת מנהל לבית מלון.דונם. ב

 
 



 

 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 المجلس المحلي دالية الكرمل

 

5 

 

 מרזוק קדור:
 האם אפשר מבחינה משפטית למשוך את התכנית?

 

 רפיק חלבי:
י החלטנו לקיים על זה דיון רציני. לגבי ארלנדה, היו תיקונים. מחכים לקבל את התכנית מחדש לפנ

 ההפקדה.
 

 מדין מקלדה:
 מה עם המסלעה בסקעב?

 

 אינג' נסרין דקסה:
 שינויים בחוזה ואנחנו לא יכולים לקבל את זה.הקבלן עשה הרבה 

 
 

 
 18:30הישיבה ננעלה בשעה                                               

 
 

 ,אהש חלביד                                                  ,רפיק חלבי                                      
 

 המקומית המנכ"ל המועצ                              המקומיתראש המועצה                                         
 לית אל כרמל ד       דלית אל כרמל                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:      
 ראש המועצה המקומית  –מר רפיק חלבי  -
 ברי המועצה ח -
 גזבר המועצה  -רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
 מנהל מחשוב במועצה  –מר פארס והבה  -
 ה מקומית  חשב מלווה, מועצ - יוסי בן דודמר  -
 ת יועמ"ש המועצה המקומי - רנה לפידותעו"ד  -
  משרד הפנים -הממונה על מחוז חיפה  -
 ירושלים - םמשרד הפני -הממונה על הרשומ"ק  -
 חיפה -שרד מבקר המדינה מ -הממונה על הרשומי"ק  -
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