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                                              10.12.2018 
 

 18/3פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'                                   
 18:00בשעה  12.20184.בתאריך  לישיאשר התקיימה ביום ש                      

 המקומית דלית אל כרמל באולם הישיבות במועצה                               
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 ומית ראש המועצה המק -מר רפיק חלבי  .1
 חבר המועצה המקומית –מר ניסים אבו חמד  .2
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 חבר המועצה המקומית –מר יונס נסראלדין  .13
 צה המקומיתחבר המוע –מר ודיע חלבי  .14
 מנכ"ל המועצה המקומית –מר דאהש חלבי  .15

 

 השתתפו:
 גזבר המועצה המקומית –רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה המקומית –עו"ד סועאד חסון  -
 יועמ"ש המועצה המקומית –עו"ד רנה לפידות  -
 

 על סדר היום:
 .1/18אישור פרוטוקול מס'  .1
 -אישור תב"רים .2

תקציב ₪,  175,000הסכום החדש  –עוץ לפיתוח ארגוני פרויקט ליי 383אישור תב"ר מס'  .א
 משרד הפנים.

תקציב ₪,  530,694סכום  -פרויקט לפיתוח ארגוני וחיזוק ההון האנושי  481אישור תב"ר  .ב
 משרד הפנים.

 תקציב משרד הפנים.₪,  210,000סכום  –לווי מקצועי  482אישור תב"ר  .ג
 אישור ועדות. .3
 אישור סגני ראש מועצה. .4
 ציגי ציבור לוועדת בחינה מכרזי כח אדם.אישור נ .5
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 רפיק חלבי:
בהודעה שנביא לאישור המליאה עוד שני  3/18מן המניין מס' ישיבת מליאה אני מתכבד לפתוח 

 .483ותב"ר מס'  446תב"רים, תב"ר מס' 
 .1/18ישיבת מליאה מן המניין סעיף ראשון אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 

 שמס חסון:
 רתי הערה והיא תוקנה.הע

 

 -5/18החלטה מס' 
 .1/18מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מס' 

 

 -אישור תב"רים
 

 רו"ח עדואן עדואן:
אנחנו ₪.  740,000אנחנו אישרנו אותו בישיבה הקודמת. עשינו שם הגדלה ע"ס  383תב"ר מס' 

 מבקשים להקטין אותו בחזרה ע"פ הנחיית משרד הפנים.
להקים שני תב"רים ו₪  740,000 -הקטין אותו בל₪,  175,000 -את התב"ר בחזרה ל להקטין

 482שאנחנו הגשנו את זה היום לכם. ותב"ר שני  481שזה תב"ר ₪  530,694חדשים, אחד על סך 
שתי הרשאות של משרד הפנים. ביקשו לפצל את התב"ר הזה לשלושה תב"רים. ₪.  210,000ע"ס 

 אני מבקש את אישורכם.
 

 מרזוק קדור:
 למה לפצל?

 

 רו"ח עדואן עדואן:
אלו שלוש הרשאות נפרדות. משרד הפנים מייעד כל הרשאה למשהו אחר, אז ביקשו לפצל את 

 התב"ר.
 

 מרזוק קדור:
 אז מחזירים את המצב לקדמתו.

 

תקציב ₪,  175,000הסכום החדש  –פרויקט לייעוץ לפיתוח ארגוני  383אישור תב"ר מס'  .א
 .משרד הפנים

 
 -6/18החלטה מס' 

 .383מאשרת פה אחד את תב"ר מס' מליאת המועצה 
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תקציב ₪,  530,694סכום  -פרויקט לפיתוח ארגוני וחיזוק ההון האנושי  481אישור תב"ר  .ב
 משרד הפנים.

 

 -7/18החלטה מס' 
 .481מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 תקציב משרד הפנים.₪,  210,000סכום  –לווי מקצועי  482אישור תב"ר  .ג
 

 -8/18החלטה מס' 
 .482מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
תקציב המשרד לפיתוח ₪,  293,000סכום  -עידוד פעילות ספורט בחברה הדרוזית  483תב"ר מס' 

 הנגב והגליל.
 

 -9/18החלטה מס' 
 .483מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 אלש"ח ובסה"כ סכום התב"ר 540תוספת תכנון בניין המועצה המקומית שלב ב'  446מס' תב"ר 
 , תקציב משרד הפנים.אלש"ח 710

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 446ביקשו שנאחד את התב"רים. היה לנו תב"ר מס' ₪.  540,000ע"ס  468אנחנו עשינו תב"ר מס'  

ואני מקבל  446לש"ח, ומגדיל את תב"ר מס' א 540ע"ס  468אני מבטל תב"ר מס' ₪.  170,000ע"ס 
 אלש"ח המיועד לתכנון בנין המועצה המקומית החדש. 710ע"ס  446תב"ר חדש מס' 

 

 מרזוק קדור:
 אבל זה שוב איחוד והגדלה, יכול להיות שאחרי זה גם יבטלו כמו במקרה הקודם.

 

 רו"ח עדואן עדואן:
היו ביחד, כאילו במקום שני תב"רים תב"ר שי ה, אבל משרד הפנים רצלא, יש הרשאות לשניהם

 אחד.
 

 -10/18החלטה מס' 
אלש"ח,  710, ובסה"כ התב"ר יהיה 446מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס' 

 אלש"ח. 540ע"ס  468ולבטל תב"ר קודם מס' 
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 רפיק חלבי:      
 סעיף הבא אישור ועדות.       

 

  ועדת הנהלה- 
 סים אבו חמד, מדין מקלדה, באסל חסון, גסאן והבה, אמיר עיסמי.רפיק חלבי, ני

 

 ועדת תכנון ובניה -  
רפיק חלבי, אמיר עיסמי, עאמר חסיסי ממלא מקום ראש המועצה בוועדת התכנון, יונס 

 נסראלדין ונציג ציבור עלמי נאטור
 

 מרזוק קדור:
בועדה. יונס אח של אשתו של  סלימאן מהנדס הועדה ולכן יש ניגוד עניינים לגבי מינוי יונס

 סלימאן, זאת קרבה ראשונה.
 

 השאם חאטום:
 איזה ניגוד עניינים יש לי בגלל נג'די חאטום. מה זה שייך?

 

 רפיק חלבי:
 שאלה ליונס, מה הקרבה לסלימאן?

 

 יונס נסראלדין:
 סלימאן נשוי לאחותי.

 

 רפיק חלבי:
 זה תפקיד של האופוזיציה.

 

 שמס חסון:
 יכול להיות? למה השאם לא

 

 רפיק חלבי:
 השאם יש לו בעיה של היתר בניה לאבא שלו.

 

 השאם חאטום:      
 לבית שלי יש היתר. והמשפט הסתיים.      

 

 מרזוק קדור:      
 אני מציע את עצמי לוועדה      

 

 השאם חאטום:      
 ואני גם מציע את עצמי לוועדה.      
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 עו"ד רנה לפידות:
ע מכהן ויש קרבה של גיס יש בעיה של ניגוד עניינים אבל צריך לבדוק את זה. אם המהנדס כרג

אי אפשר למנות אותו. גם הועדה לתכנון שולחת ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק את כל 
 הנתונים.

   

 רפיק חלבי:          
 נעלה להצבעה לבחור בין שלושה מועמדים לוועדת תכנון ובניה.      
 מרזוק קדור, השאם חאטום וג'מיל עיסמי. –המועמדים       

 

 יונס נסראלדין:           
 למשך שלוש שנים בתור ממלא מקום ראש עיריית הכרמל.   2003 -הייתי חבר הוועדה ב      
 וסלימאן יתפטר בעוד חודשיים. יש לו עוד וועדה בראש פינה.      

 

 שמס חסון:      
 יתחיל כאשר סלימאן יסיים את תפקידו?להצביע עבור יונס שאפשר אם ה      

 

 עו"ד רנה לפידות:      
 במועד ההצבעה מתקיימים ניגודי עניינים.      
  

 חכמאת חלבי:      
 אפשר לשנות אחרי שלושה חודשים.      

 

 רפיק חלבי:      
ק אני התייעצתי עם יונס ראש הרשימה הגדולה ביותר. אני מעלה את הנושא להצבעה בין מרזו

 והשאם.
 תשעה חברים –בעד מרזוק 
 ארבעה חברים. –בעד השאם 

  
 יונס נסראלדין:

 אני מבקש לא להצביע עד אשר תיבדק הסוגיה מבחינה משפטית. זה תפקיד אופוזיציה.
 

 רפיק חלבי:
לאחר התייעצות עם היועמ"ש, אנחנו נצביע על חברי הקואליציה ונבדוק מחר את העניין ברכס 

מרזוק קדור ימשיך בתפקיד. האם זה  ,ואם לא יונס ייבחרכוי ליונס אז הכרמל. אם יש סי
 מקובל על כולם?

 כן.
 

 רפיק חלבי:

 )ועדת מל"ח )חובה -       
   , עפ"י חוק, מנכ"ל, קב"ט, ראשי ועדות רב תחומיות הוועדה רפיק חלבי ראש המועצה הוא יו"ר     
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 ו'.תפקידים ברשות, מוזמנים ברמת מל"ח וכבעלי      
 

 רפיק חלבי:       

 וועדת מכרזים -   

 ש    אמיר עיסמי, ודיע חלבי, באסל חסון, גסאן והבה והשאם חאטום,  עאמר חסיסי מ.מ., יועמ"      
 וגזבר ומוזמנים ע"פ הצורך.       

 

 עו"ד רנה לפידות:
לו קשרים  אני מכינה חוות דעת לגבי ניגוד עניינים אם יש חבר שיש לו ניגודי עניינים ויש

 עסקיים עם הרשות אז יהיה מנוע מלהיות בועדה.
 

 יונס נסראלדין:
 אני חוזר לועדת התכנון. אני הייתי חבר עירייה וסלימאן היה מהנדס ועדה, אז לא פסלו.

 

 רפיק חלבי:
 התייעצתי עם יונס, לא ידעתי שסלימאן נשוי לאחותך.

 

 רפיק חלבי:
 

 חינוך.ועדת 
 

 שמס חסון:
 בוועדת חינוך בגלל ניגודי עניינים. השאם יהיה במקומי. אני לא אהיה

 

 באסל חסון:
 מיראדה חסון הופיעה פעמיים.

 

 ועדת חינוך -   
רפיק חלבי )יו"ר(, ניסים אבו חמד, מדין מקלדה, עאמר חסיסי, אמיר עיסמי, השאם חאטום, 

ד, סאפי מוסטפא יונס נסראלדין, ד"ר חיה ילניק, רים ביראני, מיראדה חסון, ד"ר ירין חדי
חלבי, חדר אבו חמד, חסן פרו, לוטפי סאלח, סינא מקלדה, פוזיה מקלדה, סאמר ביראני, דליה 

 חלבי, פרחאת פרחאת, באסמה חלבי, יו"ר ועד הורים יישובי, יו"ר ועד הורים חט"ב, יו"ר ועד
 הורים תיכון, רביע חלבי נציג המורים, מנהלי בתי ספר.

 
 רפיק חלבי:

  ביקורתועדת- 
 שמס חסון יו"ר הועדה, עאמר חסיסי, ודיע חלבי, חכמאת חלבי, ג'מיל עיסמי.     

  
 

        
  



 

 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 المجلس المحلي دالية الكرمل

 

7 

 

 רפיק חלבי:
 ועדת תרבות, נוער וספורט.

 

 ג'מיל עיסמי:
 בעבר היו אנשים בועדה הזאת והובילו את הספורט לאן שהובילו.

 

 רפיק חלבי:
 זה לא עסק שלך.

 

 ג'מיל עיסמי:
ן אני לא אהיה בוועדה. ולא להיות חלק מהכשלון אני מציע שהשאם לא הביאו כספים. ולכ

 יהיה במקומי.
 

 רפיק חלבי:

  ועדת תרבות, נוער וספורט-  
עאמר חסיסי, גסאן והבה, ניסים אבו חמד, השאם חאטום, רדואן נאטור, ספא קנעוש חלבי, 

ר קרא, אייל נוזהת חלבי, ויסאם עיסמי, מיראדה חסון, פרחאת פרחאת, עאדל משילח, זוה
באשא, זכי פרו, הנא ג'האד חלבי, ואיל רמזי חלבי, נציגת כדורסל, נציגת כדורשת, נציג/ת 

 כדורעף.

 ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית.
       

 שמס חסון:      
 ועדה של אנשי מקצוע.

 

 רפיק חלבי:
 ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית -  

 סמי מוסטפא חלבי.עו"ד סאלח חלבי, וג'יה פח'ראלדין, 
 

 

 רפיק חלבי:

 ועדת הנחות- 
 גסאן והבה יו"ר, עאמר חסיסי, גזבר, יועמ"ש, מנהל אגף רווחה.

 

 עו"ד רנה לפידות:
בועדת הנחות יהיו שני חברי מועצה שאחד מהם לפחות לא שייך לסיעה שמיוצגת בועדת 

 הנהלה.
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 רפיק חלבי:      
כלומר לא חייב להיות מהאופוזיציה. ולכן אני מוריד את ג'מיל עיסמי ואבחר אחד 

גסאן והבה, עאמר חסיסי, גזבר, יועמ"ש, מנהל אגף  –מהקואליציה. וההרכב הסופי זה 
 הרווחה.

 

 ג'מיל עיסמי:
 כלומר לקחתם את כל הועדה.

 

 רפיק חלבי:
 .נקח את כל מה שניתן לקחת. נבחרנו כדי לנהל את הכפר

 

 ג'מיל עיסמי:
 חשוב שזה יהיה מקצועי.

 

 רפיק חלבי:
 ועדה לקידום מעמד הילד.

 

 יונס נסראלדין:
 אני נמצא בועדת חינוך ופוסל את עצמי מהוועדה לקידום מעמד הילד.

 

 רפיק חלבי:

 ועדה לקידום מעמד הילד – 
, הדייה ניסים אבו חמד, מדין מקלדה, השאם חאטום, מנהלת אגף חינוך, מנהל אגף רווחה

חסון, אנעאם אבו מפלח, מיראדה חסון, אמיר זהראלדין, חיכאם אבו חמד, עולא סאלח, מנהל 
בי"ס יסודי א', יו"ר ועד הורים יישובי, מפקד תחנת המשטרה, יו"ר מועצת התלמידים, נציג 

 .הסתדרות המורים
 

 רפיק חלבי:

  ועדת שמות– 
ה, ניסים אבו חמד, אמיר עיסמי, באסל רפיק חלבי )יו"ר הוועדה(, גסאן והבה, מדין מקלד

חסון, ודיע חלבי, חכמאת חלבי, עאמר חסיסי, יונס נסראלדין, מרזוק קדור, השאם חאטום, 
 שמס חסון, ג'מיל עיסמי ובועז שאהין.

 

 רפיק חלבי:

  )הועדה לאיכות הסביבה )חובה– 
י, אמג'ד ביראני, מדין מקלדה )יו"ר(, ניסים אבו חמד, באסל חסון, השאם חאטום, ודיע חלב

רמזי אבו חמד, מונירה קרא, עטאללה דקסה, הנא פרו, נציג אכפת לי כרמל נקי, יוסף סודקי 
 חסון, סמיר אבו פארס, פאדי ח'טיב, יו"ר ועד הורים יישובי, יוזמנו ארגון ארצי ונציג שר.
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 רפיק חלבי:

  )ועדת משנה תמיכות )חובה-  
 דה, יונס נסראלדין, ודיע חלבי.עאמר חסיסי, אמיר עיסמי, מדין מקל

 

 רפיק חלבי:

 ועדת תמיכות מקצועית-  
 מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש.

 

 רפיק חלבי:

 .הועדה להקצאת קרקעות ומבנים 
 מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש, מהנדס המועצה ומנהל נכסים. –הרכב מקצועי באישור השר 

 

 רפיק חלבי:

 )ועדת רכש ובלאי )חובה- 
 מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש.

 

 יק חלבי:רפ

 ועדת תשתיות-  
ניסים אבו חמד )יו"ר הועדה(, באסל חסון, חכמאת חלבי, מרזוק קדור, מדין מקלדה, ודיע 

 חלבי וגסאן והבה.
 

 רפיק חלבי:

 ועדת רווחה ומלחמה בסמים- 
גסאן והבה, עאמר חסיסי, ודיע חלבי, מדין מקלדה, מנהל הרווחה, מנהל החינוך, אבסאם 

הלאומית למלחמה בסמים, עאדל משילח, הודא ח'ליפה חלבי,  שאמי, נציג מנהל הרשות
 אנעאם נסראלדין, סינא מקלדה, בסים נאטור, פאדי ח'טיב, עו"ד לבקה חלבי חסון.

  

 רפיק חלבי:
 .ועדת תיירות

 

 שמס חסון:
 אני מבקש לא להיות חבר בועדה. השאם במקום שמס.
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 רפיק חלבי:

  ועדת תיירות– 
באסל חסון, עאמר חסיסי, ניסים אבו חמד, השאם חאטום, סאמר  חכמאת חלבי )יו"ר(,

ביראני, מפלח חלבי, נביל נסראלדין, אבתיסאם חלבי, ג'מיל אסעיד חלבי, נוזהת עואד, יוסף 
 סודקי חסון, עאדל משילח, שפיק בדריה, סאלח בדריה, עמאד חלבי, נציג בעלי עסקים.

 

 רפיק חלבי:
 ור )חובה(. דה להנצחת זכרם של נפגעי טרהוע

 

 עו"ד רנה לפידות:
 מקסימום תשעה חברים.

 

 עו"ד סועאד חסון:
 נבחרים. 1/3נציגי ציבור,  1/3נציגי משפחות,  1/3

 

 רפיק חלבי:

 דה להנצחת זכרם של נפגעי טרור )חובה(הוע -   
יונס נסראלדין, עאמר חסיסי, ודיע חלבי, קופטאן חלבי, נזיה קדור, אבסאם שאמי, מיראדה 

 .אמל נסראלדין, תמארה ג'מיל חסון חסון,
 

 רפיק חלבי:

 ועדה לבטיחות בדרכים- 
 באסל חסון, גסאן והבה, ג'מיל עיסמי, השאם חאטום, אייל דקסה, ודיע רפעאת חלבי,       
  טחון פנים, מנהלת החינוך, נציג שר תחבורה, מג'יד קרא, ינציג השר לב, המועצה מהנדסת      
 בסים נאטור.      

    

 רפיק חלבי:

  ועדת מנגנון-  
, יונס נסראלדין, חלבי ניסים אבו חמד )יו"ר הועדה(, עאמר חסיסי, גסאן והבה, חכמאת

 מג'יד קרא, פריד באשא, יו"ר ועד העובדים ונציג הסתדרות.גזבר, מנכ"ל, יועמ"ש, 
 

 רפיק חלבי:
  –ועדת תחבורה ותמרור מקומי 

הבה, שמס חסון, חכמאת חלבי, אמג'ד ביראני ובועז רפיק חלבי )יו"ר(, אמיר עיסמי, גסאן ו
 שאהין.
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 רפיק חלבי:

  ועדת ביטחון–  
ר, עאמר חסיסי, ודיע חלבי, גסאן והבה, יונס נסראלדין, קופטאן חלבי, פטין ביראני, נזיה קדו

 ספואן מריח, אמנון באשא, נסר כמיל נסראלדין. 
 

 רפיק חלבי:

 ועדה למיגור אלימות- 
 חינוך,אגף מנכ"ל, מנהלת מיראדה חסון, קופטאן חלבי, דיע חלבי, ג'מיל עיסמי, באסל חסון, ו

, מועצהרווחה, יועץ לענייני אזרחים ותיקים במנהל אגף ביטחון, מנהל מח' פיקוח, מח' מנהל 
 נציג משטרה, מנהל עיר ללא אלימות, קב"ט מוסדות חינוך, מנהל שיטור עירוני.

 

 רפיק חלבי:

  ועדת כספים- 
 ים אבו וחמד, אמיר עיסמי, גסאן והבה, שמס חסון, גזבר, מנכ"ל ויועמ"ש.ניס

 

 רפיק חלבי:

  הועדה לקשרי חוץ– 
 ניסים אבו חמד, יונס נסראלדין, עאמר חסיסי, ספואן מריח, סאמר ביראנירפיק חלבי, 

 

 רפיק חלבי:

 ועדה לעידוד אקדמיה- 
יח, פרופ' סאמר חלבי, פרופ' באדי רפיק חלבי, סמירה נסראלדין, ד"ר ירין חדיד, ספואן מר

 חסיסי, עטא חלבי.
 

 רפיק חלבי:
 ועדה לקידום מעמד האישה.

 

 עו"ד רנה לפידות:
 שהרזאד חסון הממונה צריכה להיות יו"ר הועדה.

 

 רפיק חלבי:

  ועדה לקידום מעמד האישה– 
מריח,  שהרזאד חסון כמאל, מיראדה חסון, אומימה חלבי, נידאל קרא, ניבאל אלזיר, תגריד

באדרה נסראלדין, נאילה אבו חמוד, אוסנת שאמי, עאליה ח'ליל, כות'ר והבה, עאליה והבה, 
 אונסייה דקסה, נסמאת שאמי, חיכאם אבו חמד.
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 רפיק חלבי:
  אות דלית אל כרמל–  

רפיק חלבי, גסאן והבה, מדין מקלדה, אמיר עיסמי, ניסים אבו חמד, יונס נסראלדין, שמס 
יסי, באסל חסון, רפעת קדור, אדי פרו, ספואן מריח, אניס נסראלדין, ופיק חסון, עאמר חס

 דקסה, סלאח מהיוב חלבי, נזיה עיסמי, אימאן ח'ליפה, אינאס נאטור, עו"ד דיאנה חלבי, עו"ד
מוניר כמאל, פרג' שיבאני, עאדי באשא, סמי מקלדה, כרמי מועין חלבי, שיח' אבו חוסין עלי 

דאן אחסאן חלבי, שיח' אבו עזאם חאתם חלבי, סודקי חסון, עטא נסראלדין, שיח' אבו רי
 חלבי, סאלח קדור, מג'יד חסיסי, פרחאת פרחאת ועאדל משילח.

 

 רפיק חלבי:

  הועדה לרישוי עסקים– 
, רפיק חלבי, מדין מקלדה, ודיע חלבי, באסל חסון, יונס נסראלדין, ג'מיל עיסמי, ג'מיל חסון

 נציג איכות הסביבה, נציג הנדסה, מפלח חלבי ושפיק בדריה., תובע עירוני, נציג יועמ"ש
 

 עו"ד סועאד חסון:
 צריך לבחור נציגי ציבור עכשיו.

 

 מפלח חלבי ושפיק בדריה.
 

 שמס חסון:
 ועדת תכנון ובניה לא היה פה אחד.

 

 רפיק חלבי:
 סיכמנו וכתוב בפרוטוקול או שיונס יבחר או שמרזוק יהיה במקומו.

 

 -11/18החלטה מס' 
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב הוועדות.

 

 רפיק חלבי:
 -סגני ראש המועצה

 ניסים אבו חמד, סגן שני מדין מקלדה וסגן שלישי באסל חסון. –סגן ראשון 
 

 שמס חסון:
 נציג בועדת ביקורת לא יכול להיות סגן.

 למה אין ממלא מקום?
 

 עו"ד רנה לפידות:
 לחוק, ראש הרשות ממליץ על הסגן. 14. לפי סעיף 15סעיף  , וסגן לפי14יש סגן לפי סעיף 

 

 

 רפיק חלבי:
 חכמאת חלבי יהיה בועדת ביקורת וירד מההנהלה. באסל חסון לא יהיה בועדת ביקורת.
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 ניסים אבו חמד. - ראש המועצה סגן ראשון, ממלא מקום 
 מדין מקלדה. –סגן שני 

 באסל חסון. –סגן שלישי 
 

 עו"ד רנה לפידות:
 סגן ראשון ממלא מקום ראש המועצה, אתה ממליץ מיהו הסגן? 14יף סע

 

  – 12/18החלטה מס' 
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי הסגנים.

 

 רפיק חלבי:
 עאמר חסיסי יהיה נציג שלי בכל מקום.

 

 מרזוק קדור:
 מה זה התפקיד הזה?

 

 רפיק חלבי:
 אני מעלה את זה להצבעה.
 וני של רשימת אלופאא ואני מצרף אותו לפרוטוקול.אני קורא הסכם קואליצי

 החוק מחייב שאקרא את ההסכם.
 

 מרזוק קדור:
 חכמאת חלבי צריך להתפטר מועדת הביקורת. לא נוכל להצביע על שני דברים מנוגדים.

 

 רפיק חלבי:
 כשיהיה סגן נחליף אותו מועדת הביקורת. יהיה סגן עוד שנתיים וחצי.

 

 רפיק חלבי:
 צריך האצלה כללית.לי לעאמר היא ספציפית כל פעם שארצה ולא ההאצלה ש

 

 שמס חסון:
 האם אפשר להסביר את המינוי של עאמר?

 

 רפיק חלבי:
 עאמר ימלא את מקומי בנושאים ספציפיים.

 

 מג'יד קרא ופריד באשא. –עדת בחינה של כח אדם. המועמדים ואישור נציגי ציבור לו
 
 

 

 -13/18החלטה מס' 
כנציגי ציבור  ים של מג'יד קרא ופריד באשאמינויהעצה מאשרת פה אחד את המומליאת 

 בוועדות הבחינה של כח האדם.
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  18:53 הישיבה 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  -
 חברי המועצה  -
 גזבר המועצה  -רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
 מנהל מחשוב במועצה  –מר פארס והבה  -
 ווה, מועצה מקומית  חשב מל -מר שלמה רייך  -
 ת יועמ"ש המועצה המקומי - רנה לפידותעו"ד  -
  משרד הפנים -הממונה על מחוז חיפה  -
 ירושלים -פנים משרד ה -הממונה על הרשומ"ק  -
 חיפה -שרד מבקר המדינה מ -ממונה על הרשומי"ק ה -
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