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 רפיק חלבי:

אני קורא את הבקשה   , על סדר היום יש נושא אחד בלבד.  הישיבה הזאת מתכנסת לפי בקשת חברים מהמועצה

 של החברים:

לאור המצב הקשה בנושא אלימות מכירת סמים ואלכוהול, כניסת זרים וחוסר ביטחון בכפרנו, ולאור הכתבה של 

מר נסר נסראלדין קב"ט המועצה באחד מכלי התקשורת המקומיים, ולאור הישיבה שקיימת במועצה עם אנשי דת 

 ונציגי ציבור בנושא מכירת אלכוהול וסמים בישוב.

לא מן המניין של מליאת המועצה בנושא זה  אנו חברי המועצה החתומים מטה מבקשים לקיים ישיבה דחופה

 אלדן, ואחר כך לקיים דיון במליאה וקבלת החלטות. והצגת המצב ע,י קב"ט המועצה מר נסר נסר

 משבוע ימים מתאריך מכתבינו זה.אנו מבקשים שהישיבה תתקיים לא יאוחר 

 

אני מבקש שנזכור שיש מיעוטים בישוב בני העדה המוסלמית ולזכור תמיד שיש חוק במדינת ישראל, נדבר 

 במסגרת החוק תוך רגישות רבה לאוכלוסיה , אנחנו מקיימים הרבה מאוד מגעים עם המשטרה.

רים בנושא הסמים, המעצרים, נעשה טיפול ממוקד ישנם דברים שלא נדבר עליהם באופן פומבי, ישנם הישגים אדי

 רגישות בלי פרסום, אם החלטתם לדבר על זה אז בבקשה.בלגבי הזרים שבאים לכפר, צריך לטפל בנושאים אלה 

 

 חסיב והבה:

 אני מאמין שאנחנו במדינה יהודית ודמוקרטית ואני רוצה שדלית אל כרמל תהיה כפר דרוזי .

 ית אל כרמל ועל זה אין ויכוח, אבל הרבה אנשים נכנסים והנושא פרוץ כל יום.המיעוטים שכאן הם אנשי דל

 

 רפיק חלבי:

 אפשר למנוע מאנשים לטייל במדינה, זה לא חוקי. בחיפה ובכרמיאל נותנים לאנשים לכנס, אי

 

 חסיב והבה:

שיקנו מהם , המצב לא אלה אנשים שמוכרים ברחובות, זה דבר מפחיד, הם נכנסים לבתים ומאיימים על אנשים 

 טוב.

 

 :שמס חסון 

 מה זה לא חוקי! אני דורך ברגלי על החוק, מה זה חוק?

אל כרמל והם תושבים טובים, דווקא דרכם אנחנו  אנחנו לא כוללים את התושבים המוסלמים שגרים בדלית

 אותי החוק.ים לדלית אל כרמל וזה מאוד מדאיג, לא מענין מקבלים הרבה התראות שיש זרים שנכנס

 

 רפיק חלבי:

 גזעני, אני לא יכול לשמוע דברים כאלה.נורא וזה זה מה שאתה אומר 

 

 חסיב והבה:

 אנחנו גזענים ורוצים כפר דרוזי.
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 שמס חסון:

 קלקלו את הכפר, זה לא גזעני.יכל מי שנכנס לדלית אל כרמל צריך שיהיה עליו פיקוח , שלא יכנסו אנשים זרים ו

 

 :רפיק חלבי

 מה זה אנשים זרים נכנסים לכפר.

 

 שמס חסון:

הוא זר , בלילה נרקמות עסקאות של סמים ואלכוהול  נכנסים פושעים בלילה, מבחינתי מי שנכנס והוא מחוץ לכפר

 וזה מסוכן לדלית אל כרמל.  צריך עין פוקחת על האנשים האלה , המועצה אחראית על זה.

 

 רפיק חלבי:

 סגן ראש מועצה וגם אז מכרו אלכוהול בדליה והיו סמים, אתם דמגוגים גזענים. היית

 

 שמס חסון:

 צריך לשים את היד על הבעיה , יש זרים שנכנסים לדלית אל כרמל בלילה ועושים מה שהם רוצים.

 מישהו מחוץ לכפר קנה אדמה של חייל .

 

 רפיק חלבי:

תם כאן ופת המועצה הקודמת עשיקאל כרמל, בתבמשך הרבה שנים היתה שיטת הגרלה רק לתושבי דלית 

מכרזים, חוק המכרזים מאפשר לכל אדם לקנות , לאחר שהוא קנה אנחנו מקימים תב"ר עם הלוואה כדי לקנות את 

 חלקת האדמה ממנו, אני מתקן את מה שאתם עשיתם.

 

 שמס חסון:

 מקלקלים את הכפר.,יש בעית אלימות כשזרים נכנסים 

 

 אמיר סאלח:

 אנחנו מדברים על אלימות ולמזער אלימות, מה שאתם עושים כאן זאת אלימות.

 

 שמס חסון:

 אני לא אוהב את השיטה שלך, תחזור בך , אנחנו לא פריירים של אף אחד.

 

 מרזוק קדור:

 אני רוצה שנשמע עדכון מנסר נסר אלדין.

 

 

(3) 



 
 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 اجمللس احمللي دالية الكرمل

 

 

 

 רפיק חלבי:

 אני קובע מי ידבר, אף חבר מועצה לא ידבר עם עובד מועצה בלי לקבל ממני אישור.

 

 מרזוק קדור:

 טחון להציג את הדברים.יזאת ישיבה לא מן המנין למה למנוע מאיש הב

 

 רפיק חלבי:

 מי ידבר, שמעתי אותכם, לא לדבר עם עובד מועצה בלי לקבל אישור ממני. אני קובע

 

 קדור: מרזוק

היתה ישיבה עם השיכים, אנחנו רוצים לדעת מה נעשה מאז אותה ישיבה, רוצים לראות מצגת, רוצים לשמוע 

 איזה בעיות יש בדלית אל כרמל, רוצים לראות תוכנית עבודה, מצגת ולא להפסיק את הישיבה.

 

 רפיק חלבי:

 על דברים לא גזעניים ולא דמגוגיים אז ננהל דיון. כשתדברו

 

 קדור:מרזוק 

 רוצים לשמוע אנשי מקצוע ולקבל החלטות.

 

 רפיק חלבי:

 אני מוכן לכל ישיבה בתנאי שלא יגידו לא מכניסים אנשים לכפר.

 

 שמס חסון:

 אמרנו זרים.

 

 סאאד חלבי:

 היתה ישיבה בעקבות התאבדות של אחד התושבים עקב סמים, לא דובר על נושא הזרים.

 

 רפיק חלבי:

קתי את הנושא חסיב והודיע לי שנותנים הרבה אישורים לגור בדלית אל כרמל, בדלפני חודשיים הגיע אלי 

נקלטו בתקופה הזאת והם  2היו מתקופת המועצה הקודמת,  5אנשים,  7במזכירות המועצה ברשימה מופיע 

ת עשינו ישיבה עם השיכים וזאסמים בעקבות בקשה של מורסי טריף דרוזים מחוץ לכפר.  אחר כך הייתה בעיית ה

לא היתה ישיבת מועצה, הזמנו משטרה, נקטנו בצעדים שאני לא יכול לדבר עליהם כאן, לגבי מעקב אחרי אנשים.  

כל סוחרי הסמים בדלית אל כרמל הם לא זרים, אלא תושבים מדלית אל כרמל , מביאים את החומר שלהם 

 מקריית אתא.
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 מרזוק קדור:

 עושה המועצה בעניין זה.אנחנו נבחרי ציבור וזכותינו לדעת מה 

 

 רפיק חלבי:

 אני מציע שתדברו איתי לפני שאתם יוצאים לעיתונות ולא לדבר מבחוץ.

 

 שמס חסון:

 זימנו ישיבה כדי לדבר בפנים.

 

 רפיק חלבי:

המשרד שלי פתוח לכולם , אלה שנתפסו בחודש האחרון הם מדליה ועוספיא, אני לא רוצה שיהיה רושם שדליית 

 .ששונא את האורחים שלואל כרמל כפר 

 

 חסיב והבה:

 אולי נשמע את הקב"ט.

 

 רפיק חלבי:

בר  איתי לפני המליאה הזאת ולכן הוא לא ידבר, עובדי מועצה ידברו כאן לאחר שהם מדברים עם יהקב"ט לא ד

 ראש המועצה קודם.

בפני התקשורת בנושא אם אתם רוצים ישיבה מקצועית אני מבקש שכל אנשי התקשורת יצאו מהאולם, לא אדבר 

 סמים או זרים.

 

 מרזוק קדור:

זה לא תקשורת כאן, עובד בכיר במועצה יכול לדבר בפני המליאה, חבר המועצה צריכים לדעת מהם הצעדים 

 שננקטו נגד אנשי סמים בדלית אל כרמל.

 

 ג'סוב חסון:

ר פרסום , אין זכות לעצור עבודה מודיעינית של משטרת ישראל , חל איסו שמבחינת סמים בדלית אל כרמל י

 אורח שנכנס לכפר ולשאול אותו לאן הוא מגיע , זה חוק.

 אין זכות לעכב אורח שנכנס לכפר.
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 מרזוק קדור:

 נושא אלכוהול שנמכר לנהגים צעירים, צריך לדבר על זה.

 רציתי לשמוע לגבי תוכנית עבודה מקיפה לגבי הנושאים שהיו על סדר היום.

 

 חלבי:רפיק 

ת החוק , כשחבר מועצה אומר שהוא ידרוך על החוק, וכשרוצים אני אמרתי שנעשה  דיון בתנאי שזה יהיה במסגר

 הזה לא מבינים את מהות החוק.למנוע מכירת אלכוהול כאשר זה לא חוקי אלא אחרי שעה מסויימת. לכן בדיון 

 מהאולם. וצאר ובתנאי שהעיתונאים יבאם אתם רוצים שיחה מקצועית אני מוכן לאפשר לאנשי המקצוע לד

 

 שמס חסון:

 גם אם הייתי טועה , לא צריך לתקוף.

 

 רפיק חלבי:

בקש מכולם להתחייב שכל מה שנגיד אם אתם רוצים מידע סודי, אני מבקש מהעיתונות שתצא מהאולם. אני מ

 מהרגע הזה נשאר כאן ולא יוצא החוצה.

 

 חברי המועצה מאשרים את ההצעה.

 

 אני:סאמר ביר

ברים על אלכוהול , מתכוונים לשימוש לא לים אחרים ואנחנו אנשי חוק וכשמדאנחנו לא חברה גזענית, אנחנו מקב

 חוקי באלכוהול.

 זרים הכוונה לאנשים שבאים ומקלקלים את חיי החברה כאן גם אם הם דרוזים.

 

 

 מהדיון נסגר ולא לפרוטוקול 

 

 6:30ה שע

 
 

 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  –הממונה על הרשומ"ק  -
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