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 רפיק חלבי:

הזמנו לישיבה את חבר הכנסת ד"ר אכרם חסון ,אני מדבר בשם חברי המועצה ובשם הכפר ומאחל לד"ר 

,ישנם שלושה משרדים חשובים:  הצלחה, אני בטוח שבתוך המפלגה שהוא נמצא ובקואליציהחסון אכרם 

 אוצר,שיכון ואיכות הסביבה.

העדה, יהיה כח אדיר בתוך משרד הממשלה השונים  מכיר את הבעיות של הישוב ושלחסון אכרם ד"ר 

 ובסיעות הכנסת, נעזר בו ונתייעץ אתו. מזל טוב ובהצלחה.

 

 ג'סוב חסון:

 הצלחה.חסון מאחל לד"ר אכרם 

 

 מרזוק קדור:

היתה מאוד יוקרתית, הנאום קלע ממש לעניין, שיהיה  חסון נפל בחלקנו, ההשבעה של ד"ר אכרםכבוד גדול 

 בהצלחה.

 

 האני חדיד :

במיוחד כשהוא בקואליציה, זה יכול לעזור לעדה ,מקווה שארבעת חברי חסון התפקיד והמעמד של ד"ר אכרם 

 הכנסת הדרוזים ישתפו פעולה.

 

 שמס חסון:

, יש לנו הרבה אימון בך, אני מקווה שלא תהיה לך משמעת קואליציונית , כולנו חסון בהצלחה לד"ר אכרם

 צריכים לעבוד ביחד.

 

 מועין חלבי:

ותהיה לו תרומה  ני מאמין ביכולת של ד"ר אכרםהצלחת ד"ר אכרם היא הצלחה של העדה הדרוזית כולה, א

 דה הדרוזית.בכל הסוגיות הקשורות בע

 

 סאמר ביראני:

היה חבר כנסת חסון על כניסתו לכנסת , אני עבדתי בכנסת שלוש שנים, אכרם חסון אני מברך  את ד"ר אכרם 

חודשים ומה שעשה בתקופה הזאת לא נעשה במשך הרבה זמן, דלית אל כרמל חייבת לד"ר  4לתקופה של 

 אכרם חסון, כשהיה ראש עיריית כרמל עבד למען התושבים .

 

 פרג' חלבי:

 שעשה הרבה למען הכפר והעדה.חסון אכרם  לכולם בברכות, מאחל הצלחה לד"ראני מצטרף 

 

 אמיר עיסמי:

ך בחירה של האדם הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון , מאמינים בך וביכולת של חסון,   מברך את ד"ר אכרם

  (2)     ובהצלחה.
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 עאמר חסיסי:

 שיהיה בהצלחה מכל הלב.

 

 והבה והבה:

 אכרם חסון .אני מברך את ד"ר 

 

 ד"ר אכרם חסון:

הנציגים של הכפר הזה , אני התחלתי את עבודתי בכנסת מהיום  וד גדול בשבילי להיות ביניכם, אתםכב

הראשון בלי משמעת קואליציונית, כשהוזמנתי ע"י ראש המועצה באתי לכאן לשמוע את הדעות שלכם, ביום 

ממשלה. אנחנו כולנו משפחה אחת ועתידנו של השישי היתה אסיפה בענין  צווי הריסה ומה שכתב היועמ"ש 

עלינו לעבוד כמשפחה אחת, אני מודה לראש המועצה מר רפיק חלבי, יש לכם משרד אחד מכל הבחירות, 

 אני מחוייב לכפר הזה ואני לרשותכם.  את התושבים. בכנסת , המטרה לשרת

בנושא התכנון, מצמצמים את הסמכויות שלנו בועדות התכנון המקומיות, חשוב מאוד שתקדישו ישנן בעיות 

רוצים עזרה בנושא התכנון  אני מוכן לגשת לאחראים, אני מזמין את כל הרבה זמן לנושא הזה ואם אתם 

 לישיבה בכנסת.הנבחרים במועצה 

 

 רפיק חלבי:

 .51/16, 50/16, 49/15, 48/15, 47/15(  : אישור פרוטוקולים: 1סעיף )

 

 החלטה:

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את חמשת הפרוטוקולים.

 

 פרג' חלבי:

 שמי המלא פרג' עווד חלבי.אני מבקש לכתוב את 

 

 חלבי:רפיק 

 10דיון בתפקוד ועדת הביקורת : בחודש שעבר היתה בעיה לא נעימה , טיוטה של דו"ח ביקורת נמסרה לפני 

חודשים לשני חברי ועדת הביקורת  כאשר דוח הביקורת עדיין לא אושר, וזה עשה מהומה גדולה מאוד , עורך 

י ני חושב שנעשתה כאן עבירה. היו לקיבל משני חברי ועדת הביקורת ואעיתון כתב שהוא הסתמך על מידע ש

 כוונות קשות בנושא הזה אבל אני מסתפק בכך שנכבד את הכללים של ועדת הביקורת וכל עוד דוח הביקורת

    לא אושר , אסור להוציא ממנו מילה אחת.

 

 שמס חסון:

שזה נכתב בדוח הביקורת , הסתמכתי על זה שאני התגובה לא היתה קשורה לדוח הביקורת , אחר כך ידעתי 

 חבר מועצה ואני יודע  וזה לא קשור דוח הביקורת, היתה טעות בדיווח , תקנו.
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 רפיק חלבי:

 תור יו"ר ועדת ביקורת מחוייב לשמור על הכללים.בשמס 

 

 מרזוק קדור:

מכתב לראש המועצה ולבקש לבטל זה הודלף לתקשורת, זכותי לכתוב ני לא יודע אם יש עבירה כי נושא א

נושאים גם מדוח ביקורת  בשעת אמת, ראש המועצה פרסם דברים יותר קשים , אני מבקש להתייחס לדברים 

 כפי שהם במישור המקצועי ולא במישור האישי .

 

 רפיק חלבי:

י ולכתוב לי יש הבדל בין עבירה פלילית לבין הדרישות שאתה מבקש, זכותך לשאול אותי בטלפון או לבוא אל

מכתב אבל אני מקבל מכתב ואחרי שתי דקות זה מופיע בתקשורת !! לא היתה שום המלצה לבטל או לעשות 

 הנחות בארנונה למישהו.

 

 מרזוק קדור:

 היתה המלצה , עובדה שזה הופיע בדוח הביקורת ולכן ביקשתי ממך לבטל מחיקות של נבחרי ציבור..

 

 רפיק חלבי:

 ומבוטל ואני אמשיך אתך בכללים שלי.כל מה שאמרתי בטל 

 

 מרזוק קדור:

 לי, אני מוכן להסכים שנתמקד בעשייה המקצועית. , על חובות שאיןאתה מפרסם עלי בפייסבוק שלך דברים 

 

 רפיק חלבי:

 כדאי לך לעצור כאן ותכבד את החוק.

 

 מרזוק קדור:

 אני מכבד את החוק ואתה גם תכבד אותו.

 

 רפיק חלבי:

כבוד לשר האוצר , השר עשה הרבה בנושא החשמל, כל פניה שהיתה אליו , פתר לנו בעיות ולכן אזרחות 

ראוי שנכבד אותו ובאחד האירועים של חודש התרבות, נעניק לו אזרחות כבוד, אני אשמח אם המועצה תאשר 

 את זה.

 

 החלטה:

 הענקת אזרחות הכבוד לשר האוצר. מליאת המועצה מאשרת פה אחד
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 חלבי: רפיק

 . ₪מיליון  3דיווח: החודש יצאנו למספר מכרזים , שיקום ופיתוח  כבישים ותשתיות, סכום של 

 

 מרזוק קדור:

 איזה כבישים , , סיכמנו שזה צריך לעבור אישור של ועדת תשתיות ומליאת המועצה.

 

 רפיק חלבי:

 , יעברו בועדת תשתיות.זה עדכון ולא בקשתי אישור בשלב הזה 

 .₪מיליון  2.8שיש בהם תחבורה ציבורית בסכום של  יםלתחנות ציבורות , כל הכבישיצא מכרז  -

 יצא מכרז לשילוט חוצות. -

 יצא מכרז התקני בטיחות וסימוני כבישים. -

 שיפוץ מועדון ח'לת אל גמל לקראת החלטה לבחירת זכיין. -

 מכרז חשמל בבי"ס יסודי ג' לקראת החלטה לבחירת זכיין. -

 .  לקראת החלטה לבחירת זכייןללדים בות מכרז החלפת מאור רחו -

 בבי"ס חט"ב. פורסם מכרז תכנון מעלית -

 פורסם מכרז להתקנת מזגנים בבית אלבלד, בית אלשעב ובית תפילה שיך נוראלדין. -

שלושה  בוצעו מכרזי הנגשת כיתת לימוד בבי"ס יסודי ג' והנגשת שלוש כיתות לימוד ביסודי א', הנגשת -

 הנגשת כיתה בתיכון לליקוי שמיעה.יעה וגני ילדים לליקויי שמ

 תכנון וביצוע מאור בבית הקברות לקראת פרסום מכרז . -

 חב החיצוני במרכז לגיל הרך.יתפרסם מכרז לשיפוץ המר -

מכרז לתכנון וכתיבת מכרזים הנדסיים, יפורסמו מכרזים לשירותי מחפרון, ביוביות , ושירותי  יהיה -

 חשמלאי למועצה.

 חשבון. יפורסם מכרז לרואה -

 יפורסם מכרז לאיסוף אשפה. -

 

 מרזוק קדור:

 היה מכרז לאיסוף אשפה.

 

 רפיק חלבי:

 הקבלן לא מקיים את העבודה שלו כפי שצריך ולכן מחליפים אותו.

 חברת גביה, או שנצא למכרז חדש או שלא תהיה חברת גביה. תאנחנו בודקים את ענין העסק

 מכרז שירותי מחשוב אוטומציה נמצא בהכנה .

 מכרז תכנון שכונת ח'לת נסאר יש כבר זוכה.

 אלש"ח נמצא בשלבי הכנה . 450מכרז מאור רחובות 

 מכרז לרכישת מכונת טיאוט בשלבי הכנה.
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 צע עבודה במרכז הכפר ובכביש אלבסאתין.ובבחודש אפריל ת

מושבים, זה חלק  350של  עם יציעהיום היינו בטוטו ואנחנו לקראת סיכום לבניית מגרש כדורגל בקריית הספורט 

מהתכנון הקודם.  קבלנו אישור לעשות מגרש מיניביץ מוגדל ליד מרכז התרבות , זה מיועד לאימונים , לנוער 

 ולילדים. בקשנו היום תקציב לבניית חדרי הלבשה חדשים.

 

 האני חדיד:

 מה מפריע לבניית קרית ספורט?

 

 רפיק חלבי :

 החלפת קרקעות פרטיות.

 

 האני חדיד:

 בזמנו המינהל הבטיח לעשות החלפה.

 

 רפיק חלבי:

 זה תהליך שלוקח הרבה זמן.

 

 שמס חסון:

 למה לשנות תוכנית?

 

 רפיק חלבי:

 אלפים מושבים 5לא צריך אצטדיון של 

 

 מרזוק קדור:

 זה משנה את התכנון הקודם.

 

 רפיק חלבי :

 לידי מרכז תרבות אבל אין מספיק שטח.היינו אצל ראש המינהל , בקשנו שטח למגרש כדורגל, רצינו לבנות 

 ית אצטדיון.יראש המינהל הודיע שיש אדמות מינהל ומוכן לייעד את זה לבנ

 

 שמס חסון:

 לתושבים . 30%מינהל ,  מתוכם 70% ,דונם 100השטח 

 

 רפיק חלבי:

 לתושבים . 70%למינהל ו  30% להיפך
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 עאמר חסיסי:

 .₪מיליון  3.3מגרש אמונים תקני , הטוטו משתתף ב 

 

 שמס חסון:

 אנחנו נפסיד פרוייקט שלם.

 

 פרג' חלבי:

 לא צריך פרוייקט על הנייר , אלא צריך להתחיל לעבוד.

 

 עאמר חסיסי:

 שנים קדימה בגלל המורכבות של הפרוייקט  פרתת אורכה של מס, הסכימו ל ₪מיליון  15יש לנו תקציב של 

 

 מרזוק קדור:

 ותחילת תכנון חדש.זה ביטול התכנון הקודם 

 

 רפיק חלבי:

 עדכון בענין העובדים:

כל העובדים , עודכן , עשינו צדק עם בדרגה ל העובדים שמגיע להם העלאהשדרגות החל מחודש ינואר העלינו 

 י אמיר עיסמי, דאהש חלבי, ועד עובדים וכ"א.עובדים, הנושא טופל ע" 157ותק של 

חום החינוך, בעית ההסעות בגלל שאין כתובות אבל אושרו לנו כל נושא אחר : נפתרו שתי בעיות גדולות בת

 הקווים, אנחנו מקבלים כסף והילדים יכולים להיות מוסעים בלי שום בעיה.

אלש"ח  853לש"ח העלות בסכום של א 500הנושא השני זה פרוייקט "צילה" שתוקצב בתחילת השנה בסכום של 

 ך עד סוף השנה.קבלנו את ההפרש ופרוייקט צילה יכול להמשי

 נושא נוסף קבלנו כיתה מדעית טכניונית לבי"ס חט"ב שתתחיל לעבוד בשנה הבאה.

 

 רפיק חלבי:

 הסעיף הבא אישור ת"ברים.

 

 אלש"ח , תקציב משרד הפנים. 500, סכום  2015פינוי אשפה וניקוי הכרמל  :317תב"ר מס' 

 

 החלטה:

 .317מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 

 

 , תקציב משרד הפנים.₪ 17,100קוב מתנפחים, סכופ  2מיכלי מים  3: רכישת  316מס תב"ר 
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 החלטה:

 316המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מליאת 

 

, תקציב משרד  ₪ 79,000:  מימון עוז לתמורה עבור עוז לתמורה פינות עבודה הסבה, סכום 315תב"ר מס' 

 החינוך.

 

 החלטה: 

 .315פה אחד את תב"ר מליאת המועצה מאשרת 

 

, תקציב משרד הפנים, ₪ 1,738,425: מרכז פייס קהילתי ליד חט"ע , אישור תוספת לתב"ר ע"ס 190תב"ר מס' 

 ₪ 3,982,006       -ההרכב של התב"ר :  מפעל הפייס.   

 ₪ 3,299,000      -טוטו                                           

 1,738,425+  584,051=   ₪ 2,322,476      -  משרד הפנים            

         ____________  

 ₪ 9,603,482סה"כ                      

 :החלטה

 .190מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 

 

)תקציב משרד . ₪ 622,731ע"ס  ות מפורטות ח'לת נסאר , מקור מימון משרד האוצר: תוכני268תב"ר מס'  

 את תקציב משרד הפנים בתב"ר הזה(.האוצר החליף 

 

 החלטה :

 .268מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 

 

 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה  

 

 

 דאהש חלבי           רפיק חלבי                                                                      

 המנכ"ל המועצ   ראש המועצה                                                                       

 
 

 

 העתקים:

 הממונה על המחוז. -אלוף )מיל( יוסף משלב 

 ראש המועצה, חברי המועצה.

 ירושלים. -משרד הפנים  -הממונה על הרשומ"ק 

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



 
 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 اجمللس احمللي دالية الكرمل

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


