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8.3.2020 
 

 34/2020פרוטוקול מליאה מן המניין מס'                                           

  3.3.2020אשר התקיימה ביום שלישי תאריך                                         

 

 נוכחים:
 ראש המועצהה –מר רפיק חלבי  .1
 מ"מ ראש המועצה –מר ניסים אבו חמד  .2
 ראש המועצה סגן –מר גסאן והבה  .3
 חבר המועצה –מר אמיר סאלח  .4
 חבר המועצה –מר באסל חסון  .5
 חבר המועצה –מר השאם חאטום  .6
 חבר המועצה –מר מרזוק קדור  .7
 חבר המועצה –מר שמס חסון  .8
 חבר המועצה –מר עאמר חסיסי  .9

 חבר המועצה –מר סאלח בדרייה  .10
 מנכ"ל המועצה –מר דאהש חלבי  .11

 

 :לא השתתפו
 ן ראש המועצהסג –מר מדין מקלדה  .1
 חבר המועצה –מר חכמאת חלבי  .2
 חבר המועצה –מר יונס נסראלדין  .3
 חבר המועצה –מר ג'מיל עיסמי  .4
 

 השתתפו:
 יועמ"ש המועצה   –עו"ד רועי הלר  -
 סגנית מהנדסת המועצה –גב' אומימה אבו זלף  -

 
 על סדר היום:

 .33/2020, 32/2020, 31/2020אישור פרוטוקולים מס'  .1
 משפחת   בין מועצה מקומית דלית אל כרמל ל 23חלקה  11509גוש ר עסקת רכישת מקרקעין מעודכנת אישו .2

 פח'ראלדין.   
 דיווח ראש המועצה. .3
 

 רפיק חלבי:
 .34/2020ישיבה מן המניין מס' אני מתכבד לפתוח 

 

  .33/2020, 32/2020, 31/2020אישור פרוטוקולים מס'  -נושא ראשון 
 

  – 39/2020החלטה מס' 
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שלושת הפרוטוקולים הנ"ל.
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     מל ועצה מקומית דלית אל כרבין מ 23חלקה  11509אישור עסקת רכישת מקרקעין מעודכנת גוש  -נושא שני 
   .פח'ראלדיןלמשפחת                

 
 רפיק חלבי:

ין בצומת אלדואר לצורך הרחבה. הנושא מורכב מבחינת לרכוש את המקרקע 2018המליאה קיבלה החלטה בשנת 
 אישור טאבו וצווי ירושה.

, אחת של המועצה שמאויותהיועצת המשפטית הקפידה מאוד מבחינת הטיפול בנושא באופן חוקי. היו שתי 
 10ני לגבי תשלום המיסים. הגענו לשמאות מוסכמת על שני הצדדים, לפ וכר. וגם דיונים עם המוכרה של המיהשניו

מטר מרובע וחצר אחורית של  148ימים משפחת פח'ראלדין קבלה את ההצעה של הרשות. מדובר בשטח בנוי של 
 מטר.  224מטר מרובע ובסה"כ  76

 

 אומימה אבו זלף:
אלש"ח וזה כולל מיסים שחלים על המוכר. מבחינה תכנונית המטרה להרחיב את השטח, בעבר  640עלות העסקה 

 . יהיה פנויות אבל התכנון יכול להשתנות כשהשטח דובר על שני כיכר
 

 מרזוק קדור:
 איך יהיו כיכרות כאשר מדובר בארבעה צדדים ואין כבישים ציבוריים?

 

 אומימה אבו זלף:
 את התכנון. יש שם צומת עם שש כניסות.היה תכנון דרך משרד התחבורה, לאחר רכישת הקרקע נשנה 

 

 רפיק חלבי:
לקנות נכסים מפריעים ולפנות אותם. בעניין ההפקעות לא  נוהסרת חסמים. הגישה שלהכסף יתקבל מתב"ר של 

 ניתן לעשות את זה באופן לא שוויוני. 
 

 עאמר חסיסי:
 רכישת נכס ע"י המועצה המקומית, זה עושה פתח למהלכים נוספים בנושא הזה במקומות אחרים.

 

 רפיק חלבי:
שכרנו פרוייקטור שעשה מיפוי של כל עמודי החשמל והטלפון שנמצאים על הכבישים בהמשך נאשר עבודות 

 במליאה מתקציב חסמי תכנון.
 

 השאם חאטום:
 יש בעיה ליד ביתו של נג'יב חלבי שיש עמוד בתוך הכביש. 

 

 רפיק חלבי:
 אני מעלה את נושא הרכישה להצבעה.

 

 :40/2020החלטה מס' 
ע"י המועצה המקומית דלית אל  23חלקה  11509גוש  צה מאשרת פה אחד את רכישת המקרקעיןמליאת המוע

 אלש"ח ע"פ השמאות בהתאם לתנאי תשלום אשר יתואמו ע"י הגזבר.  640כרמל ממשפחת פח'ראלדין בסכום של 
 

 רפיק חלבי:
 

 דיווח ראש המועצה. –נושא שלישי 
 

אלש"ח. הם  200בטורקיה בחודש יוני. העלות של כל המשלחת יש קבוצה של תלמידים שרוצים לצאת לאזמיר 
 ילמדו אסטרונומיה. 
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 עו"ד רועי הלר:
 תמיכה לתלמידים זה לא לוועדת תמיכות.

 

 רפיק חלבי:
עדכון אחרון, התאגיד קיבל את הדוח של המהנדס לגבי עבודות בואדי אלפש ובשכונת ח'לת עלי. צריך לתקן 

 עבודות תוך שבוע ימים.
 

 סים אבו חמד:ני
 נעשה שני קירות ליד הבתים של כרמי והבה ואחסאן מקלדה.

 
                                              

 18:16הישיבה ננעלה בשעה                                                  
 

 דאהש חלבי,                                  רפיק חלבי,                                                            
  

 ראש המועצה המקומית                                                 מנכ"ל המועצה המקומית                      
 דלית אל כרמל  דלית אל כרמל                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 ראש המועצה המקומית  –מר רפיק חלבי  -
 חברי המועצה  -
 גזבר המועצה  -רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
 מהנדסת המועצה –אינג' נסרין דקסה  -
  סגנית מהנדסת המועצה –גב' אומימה אבו זלף           -
 מנהל מחשוב במועצה  –מר פארס והבה  -
 חשב מלווה, מועצה מקומית   -מר יוסי בן דוד  -
 יועמ"ש המועצה המקומית  -עו"ד רנה לפידות  -
 משרד הפנים  -הממונה על מחוז חיפה  -
 ירושלים -משרד הפנים  -הממונה על הרשומ"ק  -
 חיפה -משרד מבקר המדינה  -הממונה על הרשומי"ק  -
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