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 השתתפו בישיבה:

 יועמ"ש –עו"ד אלי קולס  .1
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 על סדר היום:

 35,36,37,38ר פרוטוקולים מס' אישו .1

 דיווח ראש המועצה. .2

אישור מינויו של מר האני חדיד בכל ועדות המועצה אשר כיהן בהן מר פואד זהראלדין לפי הפירוט  .3

 הבא :

ועדת מכרזים, ועדת שמות, ועדת הרווחה ומלחמה בסמים, ועדת הנצחת זכרם של נרצחי הטרור 
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                                 אלימותוהועדה למיגור 

 אישור ועדת רישוי עסקים לפי ההרכב הבא: .4

 מר רפיק חלבי –יו"ר הועדה  .א

 חברי הועדה שהם חברי מועצה : מר והבה והבה , מר גסוב חסון, מר סאמר ביראני. .ב

 מקלדה.חברי הועדה שהם נציגי ציבור: מר מפלח חלבי, מר אמל קדור, מר מוניר 

 

 חקלאים. 5אישור ועדה חקלאית : חברי הועדה: מר סאאד חלבי, בנוסף יבחרו  .5

 

 אישור מינוי נציג ציבור לועדת התכנון והבניה רכס הכרמל, מר ח'ליל חלבי במקום סאמר חלבי .6

  

 שאילתא של מר חסיב והבה :

 אבקש לדעת איפה עומד פרוייקט התיירות במרכז הכפר. 

 רפיק חלבי:

ז מוכן רכסודר. בשבוע הבא הנושא יוסדר ,המלחמ"ת מתקופה קודמת , עד היום לא  ₪ש חוב של חצי מיליון י

 ונתחיל בעבודה לאחר שהחוב יוסדר.

 

 שאילתא של מר שמס חסון:

אבקש לברר האם יש חברי מועצה שיש להם עסק ללא רישיון?  אם יש, אני מבקש לפרסם את שמם לנו  -

 כי חובתנו וחובת הציבור לדעת. ,ולציבור הרחב

 

 רפיק חלבי:

מהעסקים בדלית אל כרמל אין להם רישיון , יש לנו סקר של כל העסקים ואם יש למישהו מחברי המועצה  90%

 עסק ללא רישיון אני אדאג להודיע לך.

 

 שאילתא של מר שמס חסון:

 

ובמים, מי הם ומה הוא עומק בקש לברר האם יש חברי מועצה שלא הסדירו את תשלום חובם בארנונה  -

 החוב?

 האם החוב הוא ישן או חדש והאם נעשה קיזוז ו/או מחיקת חוב? -

אני מבקש לדעת מי הם ולפרסם את שמם לציבור הרחב כי מן הראוי שהציבור ידע , ושהנציגים שלו יהוו  -

 דוגמא חיובית.
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 רפיק חלבי:

 מסודר עם דיווח לממונה על המחוז. גסוב חסון הסדיר את החוב שלו, והבה נמצא בהסדר, הכל

 

מכרז לשיפוץ מרכז ניעורים , פורסם פעמיים ולא התקבלו הצעות , אבקש לקבל  ה: הי  מכרז של מרכז ניעורים

 .לפטור ממכרז ולאפשר ניהול התמחרותאת אישור המועצה 

 

 אמיר עיסמי:

 יש להסדיר את ספר הספקים.

 

 החלטה:

הפטור ממכרז ואישור פניה ואיתור קבלן לביצוע העבודה עקב דחיפות מליאת המועצה מאשרת פה אחד את 

 הנושא .

 

 רפיק חלבי:

מתשלום האגרה  את האנשים , אנחנו מבקשים לפטור 1/4/15בענין אגרת השילוט , האגרה נשלחה לאנשים ב 

 .2015עבור הרבעון הראשון של שנת 

 

 עו"ד אלי קולס:

כשנה, אנשים שיש להם עסקים צריכים להיערך לתשלום האגרה או  חוק עזר בנושא אגרת שילוט התקבל לפני

 יום כדי לאפשר לאנשים לקבל החלטה. 90יערכות של לעשות שינויים בשלטים, צריך לתת זמן ה

 1/4/15המלצתי שהגביה תחל מתאריך 

 

 

 

. 

 

 מרזוק קדור:

 צריך להוציא הנחיה לחייב את כל השילוט הציבורי.

 

 החלטה:

 .1/4/15מאשרת פה אחד את ההצעה שהאגרה תהיה מתחילת מליאת המועצה 

 

 רפיק חלבי:

אהר זועבי , שיסדיר את התשלום לרשות , אחרת נוריד את חוצות , אנחנו מנהלים מו"מ עם בלגבי שילוט 

 השלטים שלו .

 .העירוני , נבחרה חברה בשם א.צ.י.כחוק השילוט  צאנו למכרז לגביאנחנו י
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 35,36,37,38 פרוטוקולים מס'ר אישו –( 1סעיף )

 החלטה:

 35,37,38פרוטוקולים מס' מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ה

 

אישור מינויו של מר האני חדיד בכל ועדות המועצה אשר כיהן בהן מר פואד זהראלדין לפי  –( 3סעיף מס )

 הפירוט הבא :

ועדת מכרזים, ועדת שמות, ועדת הרווחה ומלחמה בסמים, ועדת הנצחת זכרם של נרצחי הטרור והועדה 

 .אלימותלמיגור 

 

 

 החלטה:

מינויו של מר האני חדיד בכל ועדות המועצה אשר כיהן בהן מר  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את 

 פואד זהראלדין לפי הפירוט הבא :

ת הרווחה ומלחמה בסמים, ועדת הנצחת זכרם של נרצחי הטרור והועדה ועדת מכרזים, ועדת שמות, ועד

 .אלימותלמיגור 

 

 אישור ועדת רישוי עסקים לפי ההרכב הבא: -( 4סעיף מס )

 מר רפיק חלבי –יו"ר הועדה  .ג

 חברי הועדה שהם חברי מועצה : מר והבה והבה , מר גסוב חסון, מר סאמר ביראני. .ד

 מר מפלח חלבי, מר אמל קדור, מר מוניר מקלדה.חברי הועדה שהם נציגי ציבור: 

 

 החלטה:

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד אישור ועדת רישוי עסקים לפי ההרכב הבא:

 מר רפיק חלבי –יו"ר הועדה  .ה

 חברי הועדה שהם חברי מועצה : מר והבה והבה , מר גסוב חסון, מר סאמר ביראני. .ו

 מר אמל קדור, מר מוניר מקלדה.חברי הועדה שהם נציגי ציבור: מר מפלח חלבי, 

 

 

 חקלאים. 5אישור ועדה חקלאית : חברי הועדה: מר סאאד חלבי, בנוסף יבחרו  -( 5מס) סעיף

 

 החלטה:

 חקלאים. 5חברי הועדה: מר סאאד חלבי, בנוסף יבחרו  ועדה חקלאית ,מליאת המועצה מאשרת פה אחד  
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מר אישור מינוי נציג ציבור לועדת התכנון והבניה רכס הכרמל, מר ח'ליל חלבי במקום  -( 6סעיף מס )

 .סאמר חלבי

 

 החלטה:

מינוי נציג ציבור לועדת התכנון והבניה רכס הכרמל, מר ח'ליל חלבי  מליאת המועצה מאשרת פה אחד

 .סאמר חלבימר במקום 

 

 אישור תב"רים :

 מימון משרד החינוך - ₪ 120,000כיתות לליקויי שמיעה ע"ס  4הנגשת  – 275תב"ר מס'  

 

 

 החלטה 

 - ₪ 120,000כיתות לליקויי שמיעה ע"ס  4הנגשת  – 275מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 מימון משרד החינוך.

 

 ךמימון משרד החינו - ₪ 60,000נגישת שתי כיתות לליקויי שמיעה ע"ס  – 276תב"ר מס' 

 

 

 החלטה 

 - ₪ 60,000נגישת  כיתות לליקויי שמיעה ע"ס  – 276מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 מימון משרד החינוך.

 

 

 3:18הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

 

 דאהש חלבי        רפיק חלבי                                   

 מנכ"ל המועצה           ראש המועצה                                 

 

 העתקים:

 הממונה על המחוז –יוסף משלב אלוף )מיל(  -

 ראש המועצה, חברי המליאה. -



 
 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 اجمللس احمللي دالية الكرمل

 

 

 ירושלים –משרד הפנים  –הממונה על הרשומ"ק  -

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

 

 


