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  79/17פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 
  3.5.2017אשר התקיימה ביום שלישי בתאריך 

 המקומית באולם הישיבות במועצה 18:00בשעה 
 

 נוכחים:      
 ת ראש המועצה המקומי -מר רפיק חלבי  .1
 עצה המקומיתסגן ראש המו -מר אמיר סאלח  .2
 חבר המועצה -מר מרזוק קדור  .3
 חבר המועצה -חדיד  מר האני .4
 חבר המועצה -מר האדי חדיד  .5
 חבר המועצה -מר מועין חלבי  .6
 חבר המועצה -מר עאמר חסיסי  .7
 חבר המועצה -מר יוסף חדיד  .8
 חבר המועצה -מר ניסים אבו חמד  .9

 מנכ"ל המועצה  -מר דאהש חלבי  .10
 

 השתתפו בישיבה:
 גזבר המועצה -רו"ח עדואן עדואן  -
 רשותיועמ"ש ה -עו"ד רועי הלר  -

 
 לא השתתפו:      

 מ.מ ראש המועצה  -מר והבה והבה  -
 חבר המועצה -מר רפיק בסיס  -
 חבר המועצה -מר סאמר ביראני  -
 חבר המועצה -עו"ד כמאל כמאל  -
 חבר המועצה -מר מנסור חלבי  -
 

 על סדר היום:
 .78/17, 77/17, 76/17אישור פרוטוקולים מס'  .1
 .387אישור תב"ר  .2
 דיווח ראש המועצה. .3

 
 

 פיק חלבי:ר
 .79/17ישיבה מן המניין מס' 

אני שולח ברכות למר מרזוק קדור בהולדת הנכד, וגם החלמה מהירה למר רפיק בסיס שנעדר ארבע 
 ישיבות מהמועצה. אני מודיע ליועמ"ש ואשלח מכתב למר רפיק בסיס.

 

 .78/17, 77/17, 76/17אישור פרוטוקול  :1סעיף 
 

 צה מאשרת פה אחד את שלושת הפרוטוקולים.מליאת המוע :34/17החלטה מס' 
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 דאהש חלבי:
קול קורא להתאמת נגישות פרטנית , ₪ 67,368, תקציב משרד החינוך סכום של 387אישור תב"ר מס' 

 התשע"ז. לשנה"ל 
 

 .387מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' : 35/17החלטה מס' 
 

 רפיק חלבי:
נושא הכתובות של התלמידים, היתה החלטה של משרד החינוך קיבלנו אישור ממשרד החינוך לגבי 

שאם אין כתובות ואין שמות לרחובות, אז לא ישלמו עבור הסעות תלמידים, אבל ההחלטה הזאת 
 עד סוף השנה.נדחתה 

פוזי מקלדה, היה מו"מ בארבעת הימים האחרונים, הוזמנו למפקד המחוז, מר הבית של  נושא אחר,
 דר' אכרם חסון. ח"כהשתתפתי יחד עם 

שיש להם צו הריסה. הצגנו את העמדה שלנו, ביקשתי ממפקד המחוז הציגו את תפקיד המשטרה 
 שיפעיל לחץ במקום מסוים.

הבוקר דיבר איתי שר האוצר ובקש ממני הצעה לפתרון הבעיה. הצעתי להודיע על אי שימוש בנכס עד 
 שר קיבל את ההצעה. ה שתופקד תוכנית מפורטת נקודתית או תוכנית כוללנית.

 .דיברתי עם ח"כ דר' אכרם חסון ועם מר פוזי מקלדה
 בינתיים פנו לבית המשפט כדי לקבל צו עיכוב ביצוע. אני מקווה שהיום או מחר זה יגמר.

תבוא להרוס את הבית, אני אעמוד בראש המתנגדים ובראש  המשטרה הודעתי למשטרה שאם 
 ההפגנה.

 

 האני חדיד:
ש המועצה על כל מה שעשה אבל הגיע הזמן לעשות סדר בנושא הבניה ולהפסיק אני מברך את רא

 לכנס צרות.
 

 רפיק חלבי:
 אף אחד לא נתן אישור לבניה שם, אבל יחד עם זאת לא נפקיר את המקרה.

 

 עאמר חסיסי:
 התורם של המדינה?! שהפיקוח הארצי יטפל בזה.מה חלקו של רכס הכרמל ואיפה האשם 

 

 מרזוק קדור:
ר כל עוד לא יקבע קו כחול חדש שיתן מענה עתידי לכל הכפר, זה ימשיך להיות ואף אחד לא יכול לעצו

 את הבניה בדליה.
 

 עאמר חסיסי: 
 למה המדינה מאפשרת בניה.

 

 רפיק חלבי:
 היו שצפ"ים, אנשים בנו על הכבישים ועל השצפ"ים.  300מי שאשם זאת המדינה. בתוכנית ע.ד 

 ד.יש מציאות קשה מאו
 

 אמיר סאלח:
 הבעיה שמקבלים אחריות בלי סמכות.

 

 רפיק חלבי:
, 2016, 2015נושא אחר, תקנות שר הפנים בעניין חובות הארנונה, כל מי שמשלם את החובות לשנים 
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על תשלום  45%על תשלום במזומן או הנחה של  50%יקבל הנחה של  2014אז לגבי החוב עד סוף שנת 
 תשלומים. 24בפריסה עד 

 

 רזוק קדור:מ
 צריך לפרסם את זה לתושבים.

 

 המועצה מאשרת את ההסכם של שר הפנים.: 36/17מס'  החלטה
 

 רפיק חלבי:
 נפרסם את זה ביום ראשון. זו החלטה ארצית של שר הפנים.

 10.5.2017 -מחוזית בנושא אחר, תוכנית מפורטת של שכונות אלונסה וסקעב, תובא לדיון בוועדה 
 וקף.ותהיה החלטה על ת

 

 מרזוק קדור:
 האם זה יכלול תיקונים?

 

 רפיק חלבי:     
 ביקשנו לכלול את כל התיקונים. 

 ת בי"ס.יינושא בי"ס יסודי ב', השלמנו את כל מה שצריך לצורך מכרז לבנ -
 אולם פיס, יתפרסם מכרז בשבוע הבא והאולם יהיה מוכן לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה.  -
 ף השבוע הבא יצא מכרז.מגרש הכדורגל, עד סו -
 השלמנו את כל הבקשות ובשבוע הבא יצא מכרז. ,לשכת הרווחה -
 פותחים אותו. 23.5.2017בניין משא"ז הושלם, ביום ראשון מקבלים אותו ובתאריך  -
 שצ"פ יד לבנים, העבודה תסתיים תוך חודשיים. -
 חודש התרבות.ל מסיבת פתיחההיום בערב תהיה  -

 
 

 18:18הישיבה ננעלה בשעה 
 

 
 אהש חלביד  רפיק חלבי                                                                               

 צהל המועראש המועצה                                             מנכ"                             
 
 
 

 העתקים:
 ראש המועצה, חברי המועצה -
 זבר המועצה ג -רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
              תמועצה מקומי חשב מלווה, -מר שלמה רייך  -
 משרד הפנים -הממונה על מחוז חיפה  -
 ירושלים. -הפנים  משרד -הממונה על הרשומ"ק  -
 חיפה -שרד מבקר המדינה מ -הממונה על הרשומי"ק  -
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