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 רפיק חלבי:

 .₪מיליון ושלושים ושבעה האלף  3במים הוא  5/2015נכון להיום ההפסד שלנו עד חודש 

 מיליון. 7.3עד סוף השנה צפי הגרעון במים 

 ,אלדין ההצטרפות לתאגיד, יש הסכם חתום על ידי ראש המועצה  מר כרמל נסרהמועצה הקודמת  אשרה את 

 ההסכם גם חתום ע"י הגזבר והחשב.

כדי לכסות  ₪מיליון  8.  לפני חודשיים קבלנו במסגרת תוכנית ההבראה, ₪מיליון  44חובות התושבים לגביה הם 

 .38%את הגרעון למקורות , פחת המים 

 

 האני חדיד:

 מה גורם לפחת המים, האם זה גניבות או נזילות.

 

 רפיק חלבי:

 .₪מיליון  20.6החוב למשק המים היום הוא 

 קריאות לתיקון עבודות ביוב בכפר. 4בשכונות ח'לת עלי, ביר דובל וביד לבנים , יש ריחות ביוב, היום קבלנו 

 העלייה כמעט ולא נחשבת . תשתיות המים והביוב במצב של קריסה.  לגבי מחיר המים,

 6ימצאו תוך אם י כסים וקבלנו הסכמה שי התאגיד עם היועצים המשפטיים , דברנו על הננהיתה פגישה עם א

 חודשים מהיום הקובע, טעויות מהותיות בשווי הנכסים, אנחנו מתקנים את הסכום.

לייעל ולשפר את  מקצועי במטרהלגבי שיטת העבודה עם התאגיד, יהיה תיאום שוטף ועקבי בתחום ההנדסה וה

 פעולות הכרוכות בהן, יהיו פגישות שוטפות ומיוחדות בין המועצה לתאגיד ע"פ הצורך.ביצועי התאגיד וב

( , ע"פ 4סטנדרטי שמופיע בו סעיף של טופס ) הסכ( , התנהל מו"מ מול רשות המים, יש להם 4לגבי טופס )

בקשתנו מחקו אותו.  שלחנו מכתב לטל שביב יועמ"ש של התאגיד, אנחנו נקבל מכתב כדי שיתאפשר לכל תושב 

 למים. 47%לביוב ,  53%(.   החלוקה של ההיטל: 4להתחבר למים ולביוב גם בלי טופס )

בלי תאגיד צריך לדת כי   .4ר למים ולביוב גם בלי טופס נית בקבלת מסמך משפטי שיאפשר להתחבתההצבעה מו

 לא ניתן לקבל הרשאות כספיות לצורך עבודות מים וביוב.

 

 מרזוק קדור:

 אפשר לקבל צו החרגה כפי שנעשה בשכונת ח'לת עלי.

 

 עאמר חסיסי:

 האם זה בסדר שלא מחברים בתים לביוב? כמה בתים התחברו בשנים האחרונות?

 

 אמיר עיסמי :

של היועמ"ש , הגזבר יפרט לגבי חוות דעת כלכלית. קבלנו מבנה ארגוני של התאגיד, סקר נכסים  קבלנו חוו"ד

 יעודכן תוך שישה חודשים.
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 רפיק חלבי:

יפרוש דירקטור מכהן , יכנס במוקומו שבינתיים אפשר לצרף שני דירקטורים אחד מדליה והשני מעוספיא , כ

 מדליה . נוסף דירקטור

 

 אלי קולס:עו"ד 

 חלק מבעלי התאגיד וחלק מבעלי המניות של התאגיד. הרשות דלית אל כרמל תהיה 

 

 אמיר עיסמי:,

ק"מ קווי צנרת בכפר, הבלאי  94אלש"ח ,  1,150לנפש, מסתכם ב  ₪ 70עם הכניסה לתאגיד , הרשות תקבל 

 שנה מאז התקנת הצינורות(. 40)עברה תקופה מעל ל  46%קרוב ל 

 קוב לדקה . 500קוב לדקה, בפועל מקבלים   1000ראשי , לא תקין, צריך לקבל ה המים חיבור

 25%מהבתים בדליה לא מחוברים למרות שניתן לחבר קרוב ל  65%הביוב על הכבישים ,שקיעה של קווים  

 מהבתים הלא מחוברים.

 

 שמס חסון:

 עדיין אין תשובה גם לגבי המלוות. 4ות.  לגבי טופס אגיד לא נתן תשובדליה קורסת מבחינת התשתיות, אבל הת

 

 מרזוק קדור:

 ע"פ ההסכם , החובות למקורות עד להסכם יישארו חובות לרשות.

 

 עדואן עדואן:

כדי לכסות חובות למקורות.  אחד מסעיפי תוכנית ההבראה,  ₪מיליון   18אחרונות קבלנו ממשרד הפנים ה בשנים

ההבראה במועצה הקודמת והנוכחית הוא הסכים להצטרפות  כניסה לתאגיד המים, כל מי שהצביע בעד תוכנית

 לתאגיד המים.

 אלף קוב בגלל נזילות, גניבות, חיבורים למקומות רחוקים מחוץ לכפר. 800לנו פחת מים של  כל שנה יש

 , אנחנו לא מקבלים תקציבים עבור המים והביוב. 2008מאז 

לעשרות גרעון מים.  אנחנו זקוקים  ₪מיליון  8עד היום , כל שנה  2010משנת  ₪מיליון  38גרעון מים של 

 כדי להשקיע בתשתיות  המים והביוב.  ₪מיליוני 

, יש גם חוק הניקיון, הביוב לא יכול לזרום על 4בעבר שמס חסון נלחם שנכנס לתאגיד , הבעיה היחידה היא טופס 

 לחבר את כל הבתים למים ולביוב.הכבישים וחובה 

 

 נסרין דקסה:

 לא מצליחים לגייס תקציב לשיפוץ מערכת המשאבות, אנחנו מתחזקים את תחנות השאיבה 

קדם טיפולי מכון באמצעות עובד המועצה ג'ואד חדיד.  צריך להרחיב את מט"ש ניר עציון אבל הבעיה אצלנו ב

 פתרון לבעיית הביוב. תקדם נושא השיווק כי איןובכל תחנות השאיבה לגבי פנינת הכרמל , לא מ
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 האני חדיד:

 . 4הם מקומות שיש בהם בעיה של טופס ,מאוגדים כל המקומות שלא 

 

 אמיר עיסמי :

 מהישובים נכנסו לתאגידים . 95%

 

 רפיק חלבי:

 .4בהרבה מקומות יש תאגידים ומחוברים למרות שאין טופס 

 

 מרזוק קדור:

 הצעות לבטל את התאגידים עד סוף השנה. מעליםחלק גדול מהשרים 

 

 החלטה:

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההצעה.

 

 רפיק חלבי:

 אני מביא את ההצעה להחלטה  :-( 1עיף )ס

מליאת המועצה מאשרת את הצטרפות המועצה המקומית דלית אל כרמל לתאגיד מים וביוב פלגי מוצקין בע"מ, 

מאשרת את ההסכם להצטרפות לתאגיד מים וביוב פלגי מוצקין בתנאי שיתאפשר חיבור כל הבתים עם ובלי היתר 

 והביוב וקבלת אישור הממונה על כך.לרשות המים 

 

את מורשי המועצה מטעם המועצה לבדוק ולחתום על מסמיכה מליאת המועצה המקומית –( 2סעיף )

 ים הכרוכים בהצטרפות לתאגיד.ההסכמ

 

 מרזוק קדור:

 ת של היועץ המשפטי לממשלה.צריכה להיות התחייבות שלטוני

 

 עו"ד אלי קולס:

, הסכם צריך לעשות בתום יש התחייבות והיא חלק מההסכם, גם הדרך למשא ומתן להסכם , היא חלק מההסכם

 לב וע"פ הדינים.  יש לנו התכתבות שאפשר לפרש אותה כהסכמה לנושאים האלה.

התאגיד הוקם ע"פ חוק החברות  ,ההסכם שייחתם יתפוס לפי כל דין.  רשות המים הוקמה ע"פ דין וחקיקה בכנסת

 ופועל ע"פ החוק הזה .

 

 גסוב חסון :

 אז לא יהיה הסכם? 4במידה ולא יהיה אישור להורדת טופס 
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 רפיק חלבי:

 אז אין אישור כניסה לתאגיד. 4אם אין ביטול של טופס 

 

 מרזוק קדור:

 כפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה, ואני מבקש להעלות זאת להצבעה.אני רוצה שזה יהיה 

 

 החלטה:

 חברים. 5חברים ואישור  9מליאת המועצה מתנגדת להצעה של מר מרזוק קדור ברוב של 

 

 רפיק חלבי:

 .אני מעלה להצבעה את הצעת ההצטרפות לתאגיד 

 

 חלטה :ה

חברים , את הצטרפות המועצה לתאגיד המים  5חברים והתנגדות של  9מליאת המועצה מאשרת ברוב של 

 והביוב בתנאי שיתאפשר חיבור כל הבתים עם ובלי היתר בניה.

 
 

 

 18:30הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

 

 

 דאהש חלבי        רפיק חלבי                                   

 מנכ"ל המועצה           ראש המועצה                                 

 

 

 העתקים:

 הממונה על המחוז –יוסף משלב אלוף )מיל(  -

 ראש המועצה, חברי המליאה. -

 ירושלים –משרד הפנים  –הממונה על הרשומ"ק  -

 חיפה –משרד מבקר המדינה  –הרשומ"ק הממונה על  -
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