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 רפיק חלבי:

 קדור )השאילתא מצורפת לפרוטוקול(. אני קורא שאילתא של מר מרזוק

 .השאילתא פורסמה באתר חדשות, אחר כך התפרסמה בדיווח בעיתון יום שישי עם התייחסות אליה

שאילתא זה מוסד חשוב מאוד וצריך לכבד אותו. צריך להעביר שאילתא בצורה מסודרת ולחכות עד שמעלים 

 אותה במליאת המועצה ולשמוע תשובות עליה.

טי, תב למר מרזוק קדור שזה לא מקובל עלי מה שהוא עושה.  שלחתי מענה לאחר שקיבלתי יעוץ משפהודעתי בכ

 במועצה את כל החומר שנמצא במערכת בהתייחסעם העתק לחברי המועצה. ביקשתי מהגזבר וממנהלת חשבונות 

 התכוונתי לענות בצורה סדורה ומוכנה. לשאילתא. 

 ים עם תגובות של אנשים.ביום שישי היה פרסום עם דברים נורא

ני כוון לענות במליאה. אלכן אני מודיע שאני מפרסם את התשובה שלי כפי שהשאילתא התפרסמה. ואני לא מת

למר מרזוק מסמכים מפלילים, זכותו לפנות למי שהוא רוצה ולפרסם אותם אבל אז אין צורך  שומע שיש

 בשאילתא.

 שהוא רוצה, אבל אם  הוא שולח שאילתא צריך לכבד אותה.כל חבר מועצה מספיק חופשי ומבוגר לפרסם מה 
 

 מרזוק קדור:

 חברי המועצה מכותבים וזה לא עניין שלי אם זה הודלף לתקשורת.. 20.7.2017הגשתי שאילתא בתאריך 
 

 רפיק חלבי:

 העורך של האתר אמר שאתה העברת לו את זה.
 

 :מרזוק קדור

וזה לא פורסם  20.7.2017צה. השאילתא היתה ביום חמישי קיבלתי תשובה מראש המוע 26.7.2017בתאריך 

בתקשורת. אתה הגבת לתקשורת ואמרת שלא תגיב אלא בפני המועצה המקומית וקיבלתי העתק מזה. אחר כך 

 אתה מוציא מכתב שאתה נותן תשובה לשאילתא דרך העיתון והאתר ומי שעסק בתקשורת זה אתה ולא אני.

 על דברים שאני שומע אותם. זכותי להגיש שאילתא בהסתמך 

 ביקשתי לקבל דוחות כספיים.אני צריך לקבל תשובה במועצה, 
 

 רפיק חלבי:

 יכול לבקש ולקבל את כל הדוחות של המועצה. ת הביקורתיו"ר ועד
 

 מרזוק קדור:

 ראש המועצה האשים אותי בשקרים, מישהו שמע שאני אמרתי שהדברים פליליים?
 

 רפיק חלבי:

 א לך מה כתבת בפייסבוק? אתה מציג את הדברים בצורה של אולי ואולי לא.אתה רוצה שאקר
 

 מרזוק קדור:

 בכפר מדברים על נושא שחיתות במועצה.
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 רפיק חלבי:

 הצגת הדברים של מרזוק בצורה של אולי, אינה מקובלת. הגשת שאילתא, חכה עד שתקבל תשובה.
 

 מרזוק קדור:

 .כנראה שאתה לא רוצה לענות על שאילתות
 

 רפיק חלבי:

 ופיעושה לגבי דוחות כספיים אפשר לגשת לגזבר ולקבל את כל הנתונים. אין לנו שום קשר במועצה לשני נושאים

 . לגבי השאר אתה יכול לגשת לגזבר ולקבל נתונים.בשאילתא
 

 מרזוק קדור:

ם ויש דברים מושחתי יהיו מועצהלא קיבלתי תשובות. יש מידע וגם מסמכים לדברים לא טובים. אני לא ארשה שב

 .פה דברים מושחתים
 

 רפיק חלבי:

 אתה מושחת ואתה שקרן.
 

 מרזוק קדור:

 על שאילתא. ואני מבקש שתשעה את עצמך. באני אפרסם תוך יומיים. ואני הולך למשטרה. נתתי זכות להגי
 

 רפיק בסיס:

 אני מבקש ממר מרזוק שיקבל קודם מסמכים.
 

 רו"ח עדואן עדואן:

 ש ממני מסמכים.אתה יכול לבק
 

 רפיק חלבי:

 .86/17פרוטוקול מס'  רהסעיף הבא אישו
 

 -55/17החלטה מס' 

 .86/17מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מס' 
 

 רפיק בסיס:

 אותם.בהזמנה נכתב שהתב"רים מצורפים ורק עכשיו קיבלנו 
 

 רו"ח עדואן עדואן:

 ישנן הזמנות שהתקבלו באיחור.

הפיס ובסה"כ  הרשאה ממפעל₪  2,233,847ליד החט"ב, הגדלה של  סיפוצים במבנה פיש 228תב"ר מס' 

 ₪. 750,000בנוסף להרשאה ממשרד השיכון ע"ס ₪  3,171,522ס ע"ס ההרשאה של מפעל הפי
 

 -56/17החלטה מס' 

 .228מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר 
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 תקציב מפעל הפיס,₪  724,578ז תרבות, הגדלה בסכום של הקמת אצטדיון אימונים ליד מרכ 376תב"ר מס' 

 ₪. 1,876,263ובסה"כ התב"ר יהיה ע"ס 
 

 -57/17החלטה מס' 

 .376מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר 
 

 הנגב והגליל. התקציב המשרד לפיתוח הפריפרי₪  150,000אירועי תרבות שונים, סכום של  391תב"ר מס' 
 

 -58/17החלטה מס' 

 .391מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 
 

 תקציב המשרד לפיתוח₪  78,125סיוע בגיבוש תוכנית למיתוג תיירות בדלית אל כרמל, סכום של 392תב"ר 

 הפריפריה הנגב והגליל.
 

 -59/17החלטה מס' 

 .392מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 
 

 תקציב משרד החינוך.₪  582,067של חידוש מבנים בי"ס חט"ב סכום  393תב"ר מס' 
 

 -60/17החלטה מס' 

 .393מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 
 

 רפיק חלבי:

ואני מבקש את האישור  חג הקורבאןוע הראשון של החודש בגלל בשב ת מליאה לא תתקיים ישיבבחודש הבא 

 שלכם לעשות את הישיבה בשבוע לאחר מכן.
 

 אמיר סאלח:

 הישיבה באמצע ספטמבר כי בעשירי לספטמבר יש עוד חג.צריך לעשות את 
 

 רפיק חלבי:

 . 10.9.17אחרי החג של הישיבה תתקיים יומיים 

 עדה המחוזית הייתה ישיבה לא קלה, דרשנו שלא ייקחו אף דונם אדמה מהתושבים לשצ"פ.ואתמול בו

ועדה נים לקבל את התוכנית של הר את הכבישים. ואנחנו לא מוכצאלא לקחת אדמות מדינה לשצ"פים, ביקשנו לה

 המחוזית. אלא לחזור לתוכנית שאנחנו הגשנו.
 

 מרזוק קדור:

 המועצה הגישה התנגדות?האם 
 

 רפיק חלבי:

ן זה המועצה הגישה התנגדות. במצב הקיים בשני מתחים, ההצעה של איחוד וחלוקה היא בלתי אפשרית, ועם הזמ

 נהיה יותר קשה.
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 האני חדיד:

 ם.אג לכל התושבים בפני הועדה לצורך חיבורי חשמל מיידים. אבל הועדה מתעלמת מהמצב הקייראש המועצה ד

 צריך להסביר לועדה לגבי המציאות בדלית אל כרמל.
 

 רפיק חלבי:

 הם מבקרים באזור כל הזמן אבל אסור להם לשבת איתנו.
 

 רפיק בסיסי:

 באלונסה? ומה עם חיבורי חשמל? תהאם יש סיכוי לרישיונו
 

 רפיק חלבי:

ם לא החיבורי חשמל יהיו ע"פ תקנה. בשכונת ח'לת נסר עשינו שיתוף ציבור פעמיים והצענו להם שיתכננו אבל 

 מוכנים.

 

 

 

 18:24הישיבה ננעלה בשעה 

 

 אהש חלביד  רפיק חלבי                                                                               

 ל המועצהראש המועצה                                             מנכ"                             

 

 

 

 

 העתקים:

  ראש המועצה, חברי המועצה -

 גזבר המועצה  -רו"ח עדואן עדואן  -

 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -

 ווה, מועצה מקומית  חשב מל -מר שלמה רייך  -

           מקומיתועצה היועמ"ש המ -עו"ד רנה לפידות  -

 משרד הפנים -הממונה על מחוז חיפה  -

 ירושלים -משרד הפנים  -הרשומ"ק  הממונה על -

 חיפה -שרד מבקר המדינה מ -הממונה על הרשומי"ק  -
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