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9.8.2018 
 

 103/18פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 

 18:00בשעה  7.8.2018אשר התקיימה ביום שלישי בתאריך 

 באולם הישיבות במועצה המקומית דלית אל כרמל 
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 על סדר היום:
 

 .102/18, 101/18אישור פרוטוקולים מס'  .1
 -אישור תב"רים .2

תקציב רשות מקרקעי ₪  420,000תכנון לשיקום ושחזור נחל בוסתן ע"ס  – 464תב"ר מס'  .א
 ישראל.

תקציב משרד הבינוי ₪  850,000פת אולם ספורט בי"ס חדשני קירוי, תוס – 357תב"ר מס'  .ב
 ₪. 5,605,573והשיכון. סה"כ התב"ר 

 -אישור חוקי עזר .3
 חוק עזר סלילת רחובות. .א
 חוק עזר תיעול. .ב

 אישור הוספת תקציב תקנת סלע. .4
 אישור הארכת הסכם עם רשת עתיד. .5
 אישור פטור ממכרז בנושא פינוי תחנת המעבר ע"פ החלטה של ועדת המכרזים. .6
קשרות בין המועצה המקומית לחברת מצדר בע"מ לשנה נוספת עד תאריך אישור הארכת הת .7

30.4.2019. 
 החלטה בנושא שינוי החלוקה ברווחים מול יוקנעם ומגידו. .8

 
 המצב היום

 35% מגידו
 35% יוקנעם

 15% דלית אל כרמל
 15% עוספיא

 החלוקה המוצעת
 50% מגידו

 25% דלית אל כרמל
 25% עוספיא

 
ר ממכרז להתקשרות עם חברת המתנ"סים לפרויקט חוג לכל ילד עד סוף שנת אישור פטו  .9

 הלימודים הקרובה. הפטור ניתן ע"ס ועדת הפטור של משרד החינוך.
 .אישור פטור ממכרז להתקשרות עם עיריית חיפה לצורך הטמנת פסולת .10
 אגיד.דיווח על בחירת היועץ בלשה ילון בנושא בדיקת סקר הנכסים במסגרת ההצטרפות לת .11
לצורכי  23, חלק מחלקה 11509אישור רכישת נכס ממשפחת אבו שאדי כאמל פח'ראלדין ז"ל, גוש  .12

 הרחבת כביש, תכנון וביצוע אלדואר.
 בנושא רכישת ציוד להנגשה פרטנית לתלמידים עם צרכים מיוחדים. 25%אישור הגדלה של  .13
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 רפיק חלבי:
 לפני הבחירות לא יהיה צילום וידאו.

 

 י:מועין חלב
 שאין צילום וידאו.היתה החלטה 

 

 מרזוק קדור:
 זאת החלטה לאותה ישיבה.

 

 רפיק חלבי:
 הצבעה בעניין צילום וידאו.

 

 -51/18החלטה מס' 
 מילאת המועצה מאשרת ברוב קולות שאין צילום וידאו במליאה.

 

 רפיק חלבי:
 .102/18, 101/18סעיף ראשון אישור פרוטוקולים מס' 

 

 -52/18החלטה מס' 
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שני הפרוטוקולים.

 

 רפיק חלבי:
 , ישיבת הזדהות של חברי המועצה, ובחירת ועדת18:00בשעה  15.8.2018יש ישיבה לא מן המניין בתאריך 

 בחירות ובחירת יו"ר לועדה בהתאם לחוק הבחירות.
ין תכנית המתאר הכוללנית, אנחנו אני מקיים דיונים ויש ויכוח מתמשך עם ועדת התכנון המחוזית בעני

דורשים תיקון בתוכנית הכוללנית, כולל החלטות הועדה הגיאוגרפית. יש לנו מתווה של ההחלטה שלהם 
אבל עדיין צריך אישור של שר הפנים. אנחנו דורשים שכל השטחים יכללו בתוך תוכנית המתאר 

כנית המתאר זה מינהל מקרקעי ישראל, הכוללנית. הגישה שלהם שונה, מבחינה חוקית השותף שלנו בתו
 וע"פ חוק הם בעצם יכולים להפקיד את התוכנית ולדון בה גם בלעדינו.

 

 מרזוק קדור:
 בלעדינו כאשר אנחנו היוזמים בתוכנית המתאר.

 

 :חלבירפיק 
אנחנו יוזם אחד מתוך שניים. עדיין לא הופקדה התוכנית. ביקשתי מספר תיקונים חשובים למשל אום 

ם כלולים בקו החדש של בתים וה 200 -לקף, כל הבתים שמחוץ לתחום השיפוט של היום קרוב אלשו
 התוכנית הגיאוגרפית אבל לא כלולים בתוכנית המתאר העכשווית.

וץ לתכנית. ולכן בתים מח 150 -ין משאיר חורים בתוכנית ומשאיר קרוב לאבל עדי 40% -שינוי תמ"מ ב
 בתוך התוכנית.לא הסכמנו עד שכל הבתים יכנסו 

 .12/2018כתבתי מכתב לאיתמר בן דוד שבו ביקשתי לדחות את ההפקדה עד לחודש 
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 אסור להפקיד את התוכנית עד שתתוקן. 
 

 זוק קדור:מר
 האם יש זכות חוקית להתנגד להפקדה?

 

 רפיק קדור:
 כן יש זכות.

 

 אמיר סאלח:
דונם ויותר.  40 לכלול האל כרמל יכולהם מתייחסים לגושים ולא חלקות והם לא מבינים שחלקה בדלית 

 צריכים לדעת איפה הקו הסופי.
 

 רפיק חלבי:
 השבוע אנחנו מקבלים כל הגושים וכל החלקות.

 

 מרזוק קדור:
יש החלטת מליאה מהקדנציה הקודמת הרשות לא תסכים לשום תכנית אלא אם תכלול את כל הבתים 

 בדלית אל כרמל.
 

 רפיק חלבי:
 .ו לא נוותרנגבי היכולת לאשר את כל השטחים, ומבחינתהודעתי לשר הפנים ל
 -סעיף אישור תב"רים

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 תקציב רשות מקרקעי ישראל.₪  420,000תכנון לשיקום ושחזור נחל בוסתן ע"ס  464תב"ר מס' 

 

 האני חדיד:
 מהו הפיתוח שצריך לעשות?

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 זה תקציב לתכנון.

 

 -53/18מס'  ההחלט
 .464מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

תקציב משרד השיכון ובסה"כ ₪  850,000אולם ספורט בי"ס חדשני תוספת ע"ס  – 357תב"ר מס' 
 ₪. 5,605,573התקציב 

 

 -54/18החלטה מס' 
 .357מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התוספת לתב"ר מס' 
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 האני חדיד:
 ים?מה עם הכביש המנדטורי הקי

 

 רפיק חלבי:
 זה לא שייך לתב"ר הזה.

 

 אמיר סאלח:
 התב"ר מתייחס להכנת תכנית מפורטת.

 

 רפיק חלבי:
 יש שאילתא של אמיר, למה מביאים חוקי עזר לאישור כאשר אושרו בעבר.

  בעבר היו מחירים גבוהים, ביקשתי לעשות חישוב מחדש.
 

 עלאא אגברייה:רו"ח 
 .2015רה בשנת דלית אל כרמל אש תמועצה מקומי

 

 אמיר סאלח:
 מהו הנוהל לעשות שינוי בחוקי עזר?

 

 עו"ד רועי הלר:
 חוק עזר, אישור במליאה ואישור משרד הפנים. אותו נוהל של אישור

 

 עלאא אגברייה: רו"ח 
את אנחנו מדברים על שני חוקי עזר של סלילה ותיעול, חוקי עזר שיש בהם תחשיב כלכלי שמשקף 

בות מהתושבים. יש נוהל של משרד הפנים שמחייב את הרשויות לערוך חישוב לפחות העלויות שצריך לג
. ולכן צריך אישור 2017שנים. בשני החוקים של דלית אל כרמל כתוב שהתעריפים תקפים עד סוף  5כל 

מליאה ומשרד הפנים. החוק מחייב את המועצה לערוך תחשיבים ולאשר אותם במליאת המועצה ובמשרד 
 הפנים.

 

 רזוק קדור:מ
 האם צריך קודם לקבל אישור עקרוני של משרד הפנים?

 

 עלאא אגברייה: רו"ח 
ישנה חברת ג'יגה שהיא מטעם משרד הפנים. הרשויות שולחות לחברה את התחשיבים ואז חברת ג'יגה 

 מאשרת עם העתק למשרד הפנים. יש אישור של חברת ג'יגה לתעריפים של חוקי העזר.
 

 מרזוק קדור:
 לצרף דברי הסבר.צריך 
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 עלאא אגברייה: רו"ח 
הפרדה בין אנחנו מעדכנים את התעריפים שהופיעו בחוק הראשון. שינוי קטן שנעשה, בחוק הקודם היתה 

לפי  החיובנכסים למגורים לבין נכס אחר. בנכס אחר שיטת החיוב היתה לפי נפח. השיטה השתנתה ו
 שטח. קיבלנו אישור של חברת ג'יגה.

 

 בי:רפיק חל
 איך נבנה התחשיב?

 

 עלאא אגברייה:רו"ח 
 התחשיב נבנה בשיתוף מחלקת ההנדסה.

 

 מרזוק קדור:
 האם היועמ"ש אישור את החוק?

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 השינוי הוא בתעריפים ולא בחוק.

 

 עלאא אגברייה: רו"ח 
ו יב נפרד מהשני ויש לישנם מרכיבים בחוק עזר, התשתיות מחולקות לסלילה, לתיעול, ביוב ומים. כל מרכ

 תעריף בנפרד.
העבודה התבססה על תוכנית המתאר של דלית אל כרמל, לקחנו מחירים של דקל ממכרזים אחרונים, 

תשתיות שבוצעו,סרקנו את כל הכבישים ביישוב, החישוב מתבסס על שטח החיוב בכפר, כל המרכיבים 
 לחברת ג'יגה לבדיקה.ו נשלח

 

 רפיק חלבי: 
 מאצלנו, ולכן בקשתי לערוך בדיקה. נמוך התעריף יותרבעוספיא למשל 

 

 עלאא אגברייה: רו"ח 
 יכולה ליזום שינוי תעריף בחוק עזר. תבתעריפים אז הרשו 15%אם יש שינויים שגורמים לשינוי מעל 

 

 מרזוק קדור:
 האם יש ביטול סעיפים?

 

 עלאא אגברייה: רו"ח 
ח הן ן אם היו הגדרות של חישוב לפי נפח אז הגדרות לפי נפיש שינוי בתעריפים. עשינו חישוב לפי שטח ולכ

 מיותרות. השוני רק בתעריפים, כל השאר זה שינוי בתעריפים.
 

 -55/18החלטה מס' 
 –מליאת המועצה מאשרת פה אחד את חוק עזר לדלית אל כרמל )סלילת רחובות( )תיקון(, התשע"ח 

 .2018 –ן( התשע"ח , ואת חוק עזר לדלית אל כרמל )תיעול( )תיקו2018
 



 

 ל כרמלהמועצה המקומית דלית א

 المجلس المحلي دالية الكرمل

 

7 

 

 רו"ח עדאן עדואן:
עבור פסטיבלים בישוב ואני  2018ממשרד התרבות במסגרת תקנת סלע ₪  115,000קיבלנו סכום של 

 מוסיף את הסכום להכנסות ולהוצאות.
 

 מרזוק קדור:
 מתי התקבלה ההרשאה?

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 .27.6.2018התקבלה בתאריך 

 

 מיראדה חסון:
 ?האם יש תוכנית

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 התוכנית נעשית ע"י מנהל התרבות. עשיתי שני סעיפים חדשים בהכנסות ובהוצאות.

 

 -56/18החלטה מס' 
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון התקציב של שני סעיפים תקציביים בהכנסות ובהוצאות.

 

 רפיק חלבי:
 אישור הארכת הסכם עם רשת עתיד. אני מבקש להאריך את ההתקשרות לשלוש שנים נוספות.

 

 אמיר סאלח:
אני ביקשתי לבדוק גודל ההשקעה שהשקיעו במשך שלוש שנים, ביקשתי לקבל דוח. יש עליה בתוצאות 

 הבגרות וזה אחד המדדים.
 

 גב' מיראדה חסון:
 האם עתיד נותנת תגבור? 

 

 אמיר סאלח:
 לבדוק את הקריטריונים של עמידה בחוזה עם הרשות. לבדוק השקעה ורמת המורים.צריך 

 

 מרזוק קדור:
 המקורי?מתי נגמר החוזה 

 

 רפיק חלבי:
 .31/8/2018 -ב
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 מיראדה חסון:
כי זה פוגע  ילא צריך לבלבל את התלמידים ע"י החלפת רשתות חינוך בקצב יותר מדי אינטנסיב

 בתלמידים.
 

 :רפיק חלבי
 אני מציע לאשר להם לשנה אחרת לא נוכל לפתוח שנת לימודים.

 

 מרזוק קדור:
 צריך לדעת מה ההשקעות של עתיד.

 

 רפיק חלבי:
אינדיקציה מספיקה להארכת ו זבגרות הבתוצאות  80% - ל 40% -בכל מקום תקין בעולם, כשיש עליה מ

 הסכם.
 

 מועין חלבי:
 זה בגלל ההשקעה. 30%עליה של 

 

 סון:מיראדה ח
 השנה היו תלמידים מצוינים, לא יודעים מה יהיה בשנה הבאה.

 

 רפיק חלבי:
 אני מעלה להצבעה הארכת הסכם התקשרות עם רשת עתיד לשלוש שנים.

 

 חברים נגד. 5חברים בעד ההסכם,  5תוצאות הצבעה: 
 

 מיראדה חסון:
 אתם פוגעים בתלמידים אם לא תאריכו את ההסכם. 

 

 מרזוק קדור:
 ניהול עצמי. אני בעד

 

 רפיק חלבי:
 אני עושה הפסקה לצורך התייעצות משפטית. ,אני אאשר לעתיד לפתוח את שנת הלימודים

 

 מרזוק קדור:
 היתה הצבעה וגמרנו. הרשת לא עמדה בשום סעיף.

 

 יוסף חדיד:
 במשך שתי קדנציות עושים טלטלה בתלמידים.

 

 אמיר סאלח:
 אני מציע להביא את זה לשבוע הבא.
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 וק קדור:מרז

 לא צריך להגן על מושחתים כאלה.
 

 אמיר סאלח:
 אישור פטור ממכרז בנושא פינוי תחנת המעבר ע"פ החלטה של ועדת המכרזים.

היה דיון בועדת המכרזים לגבי כל נושא השריפה, הקב"ט של המועצה הביא דוח כיבוי אש וחתם על 
 תצהיר.

 

 מרזוק קדור:
 רתיע שיש סכנות?מתי היה המכתב הראשון של הקב"ט שה

 

 אמיר סאלח:
 מלפני השריפה. גם ראש המועצה התריע שיש סכנה לשריפה.

 

 מרזוק קדור:
 ולא נעשה שום נוהל תקין. 2/2018יש התראות מחודש 

 

 אמיר סאלח:
כנסנו ועדת מכרזים, קיבלתי חוות דעת של נסר נסראלדין שיש לו חוות דעת של כיבוי אש, לגבי מועד 

 יזה כיבוי אש על סיום השריפה, ומתי התחיל הפינוי.השריפה, מתי הכר
ל הדבר היחידי שועדת המכרזים העירה לגביו זה אופי העבודה אחרי כיבוי השריפה, היה ניתן לעשות בנוה

 תקין את כל נושא ההתקשרות.
 

 רו"ח עדואן עדואן:
 נסר אמר שהיה עשן והרבה תלונות מהשכונה.

 

 אמיר סאלח:
אש יש סיכוי שהשריפה תמשיך ואז אישרנו שתהיה התקשרות ללא מכרז בתנאי נסר אמר שלפי כיבוי 

שזה יאושר במליאה, וכל נושא ההתחשבנות יעבור דרך הגזברות ודרך גורם מקצועי שיבדוק את הפינוי 
 מהשטח.

 

 מרזוק קדור:
ת על הסכנות של השריפה. הרשות היתה צריכה לקבל חוות דע 2/2018 -יש התכתבויות והתראות מ

 משפטית כדי לעשות הליכים.
 

 אמיר סאלח:
 אלש"ח. 80היועמ"ש אשרה לצאת לנוהל הצעת מחיר, והיה פינוי בסכום של 
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 מרזוק קדור:

זה הליך אחר. אבל אחר כך היה מכרז זוטא שועדת המכרזים לא פתחה. לא ניתן להכשיר את ההליך 
. לא קיבלנו חוות דעת מקצועית ובותהזה. היו התכתבויות שלי עם היועמ"ש שהיא מבקשת לקבל תש

 מאף גורם, כמה חומר היה שם? מי אישר? איפה אישורי ההטמנה?
 

 רפיק חלבי:
 יש כל האישורים.

 

 אמיר סאלח:
 יש חוות דעת של יועץ, חוות דעת של כיבוי אש, ויש אישור הטמנה.

 

 מרזוק קדור:
 השטח אחרי השריפה?לפנות את האם יש חוות דעת מאיכות הסביבה שהיה צורך מידי 

 הצהרה של נסר זה לא מקצועי.
 

 אמיר סאלח:
 דוח כיבוי אש מתייחס לעיתוי עד לשריפה.

 

 מרזוק קדור:
 האם כיבוי אש נתן חוות דעת?

 

 -57/18החלטה מס' 
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות )התנגדו מרזוק קדור והאני חדיד( את הפטור ממכרז בנושא פינוי 

 תחנת המעבר.
 

 :"ח עדואן עדואןרו
הצעות מחיר באמצעות המשכ"ל, היה זכיין וחתמנו  הארכת התקשרות עם חברת מצדר בע"מ. התקבלו

על החלטות של ועדת שלושה. הקבלן לאחר מכן לא הסכים לחתום על ההסכם. אני כתבתי ליועמ"ש 
לקבלן הקיים תקופה ולמשכ"ל וביקשתי לחלט את הערבות שלו. נוצר מצב שאין קבלן זוכה, ולכן הארכנו 

 של שנה נוספת.
 

 -58/18החלטה מס' 
בע"מ  רמצדמליאת המועצה מאשרת פה אחד את הארכת ההתקשרות בין המועצה המקומית לבין חברת 

 .30.4.2019עד תאריך  לשנה נוספת
 

 יוסף חדיד:
 צריך לפקח על עבודת הקבלן שתהיה בהתאם לחוזה ההתקשרות.

 

 חלבי:רפיק 
 -ית שדנה בחלוקת הרווחים באיזור התעשייה מבוא כרמל, המצב הקיים יש ועדה גיאוגרפ
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 35% מגידו

 35% יוקנעם
 15% דלית אל כרמל

 15% עוספיא
 

  –, אנחנו הצטרפנו לעניין הזה ואז החלוקה תהיה םהוגשה בקשה ע"י מגידו שרוצים להוציא את יוקנע
 

 50% מגידו
 25% דלית אל כרמל

 25% עוספיא
 
 

 -59/18מס'  החלטה
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הבקשה הנ"ל.

 

 רו"ח עדואן עדואן:
ממשרד החינוך להפעלת תכנית חוג לכל ילד. הפרויקט מתנהל ₪  617,910, קיבלנו תקציב ע"ס 9סעיף 

דליה ועוספיא לתוכנית. יש פטור ממכרז לרשויות בצפון  את בצפון. לפי בקשת ראשי הרשויות צרפו
התוכנית דרך החברה למתנ"סים. והבקשה לצרף את הרשות דלית אל כרמל לפטור ממכרז  להפעיל את

 החברה למתנ"סים מומחית בהפעלת החוגים האלה.
 

 אמיר סאלח:
 השיקול טובת התלמידים ומי שיכול להפעיל את החוגים החברה למתנ"סים.

 

 מרזוק קדור:
 ם?מהו הפער בין הפטור ממכרז לסכום שמאושר בועדת המכרזי

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 החוגים יתחילו עם תחילת שנת הלימודים.

 

 -60/18החלטה מס' 
 מאשרת פה אחד את הפטור ממכרז להתקשרות עם חברת המתנ"סים. מליאת המועצה

 

 רו"ח עדואן עדואן:
אישור פטור ממכרז להתקשרות עם עיריית חיפה לצורך הטמנת פסולת. לחברת מצדר יש בעיית הטמנה 

עפולה, ראש המועצה דיבר עם ראש עיריית חיפה שהסכים להטמנת פסולת באתר דנו של עיריית באתר ב
חיפה. באתר דנו יש אמצעי בקרה ואישור תעודות שקילה. ע"פ חוק, התקשרות עם רשות אחרת לשירות 

 ממכרז. הפטור הינהשמבצעת רשות אחרת 
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 מרזוק קדור:

 האם זה חוקי?
 

 עו"ד רועי הלר:
( לצו המועצות 16) 3ציפי, התקשרות עם רשות מקומית אחרת פטורה ממכרז. סעיףפטור ספי יש

 המקומיות.
 

 -61/18החלטה מס' 
 מאשרת פה אחד את ההתקשרות עם עיריית חיפה לצורך הטמנת פסולת. מליאת המועצה

 

 אמיר סאלח:
הנכסים שהוצג  בחירת היועץ בלשה ילון לבדיקת סקר הנכסים. אחד הטיעונים שלנו שיש בעיה עם סקר

לתאגיד. היות והיועץ בלשה ילון עסק בתכנון ועריכת הסקר עד היום, הצענו שיבדוק את הסקר פעם 
 נוספת ויוסיף למשל מט"ש ניר עציון שלא נמצא בסקר.

 

 מרזוק קדור:
האם יש אישור  ,לפי פסק הדין צריך לחזור שוב לאישור המליאה. זה מחייב תהליך שוויוני ופרסום

 לעשות את הסקר? מעוספיא
 

 -62/18החלטה מס' 
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות ) התנגד מרזוק קדור( להעסקת היועץ בלשה ילון בנושא בדיקת 

 סקר הנכסים במסגרת ההצטרפות לתאגיד.
 

 רפיק חלבי:
 23, חלק מחלקה 11509אישור רכישת נכס ממשפחת אבו שאדי כאמל פח'ראלדין ז"ל, גוש  - 12סעיף 
 .כי הרחבת כביש, תכנון וביצוע אלדוארלצור

 

 -63/18החלטה מס' 
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רכישת נכס ממשפחת אבו שאדי כאמל פח'ראלדין ז"ל, גוש 

 לצורכי הרחבת כביש, תכנון וביצוע אלדואר. 23, חלק מחלקה 11509
 

 דאהש חלבי:
 ידים עם צרכים מיוחדים.של רכישת ציוד להנגשה פרטנית לתלמ 25% -אישור הגדלה ב

 מדובר בציוד מעבדה לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
 

 -64/18החלטה מס' 
 של הצעה הזוכה נס מטח. 25%מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלה של 
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 19:10הישיבה ננעלה בשעה 
 

 אהש חלביד                 רפיק חלבי                                                                       
 ראש המועצה                                             מנכ"ל המועצה     
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