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 2014אוגוסט  11שני  יום
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 29/6/14מתאריך  16/14ומליאה מס'  15/14אישור פרוטוקול המליאה הקודמת מס'  .1

 תב"רים לפי טבלה מצורפת.אישור  .2

 אישור סגירת תב"רים לפי טבלה מצורפת  .3

 מהנדסת המועצה –נסרין דקסה  אישור שכר בכירים לגב' .4

 הכיכר המרכזית. אישור תוכנית .5

 דיון בנושא הערכות לשנת הלימודים הבאה. .6

 צורית .ישת סונול ובמועצה לפתיחת הליכים משפטיים בפראישור ה .7

 הסדרת בניה למגורים.  AS-ISתוכנית מפורטת  .8

 בית המורשת בגרעין הכפר. .9

 .16/14ומס'  15/14שני פרוטוקולים של המליאה מס אישור  –(  1סעף )

 בקשתי תיקון פרוטוקול וזה לא נעשה .: פואד זהראלדין

 לא קבלתי פרוטוקולים . כרמי מקלדה:

 אלדין. : לתקן את הפרוטוקולים ולעדכן לפי ציטוט מדויק של פואד זהר רפיק חלבי

 

 החלטה: אישור הפרוטוקולים יידחה לישיבת המליאה הבאה.

 אישור תב"רים לפי טבלה מצורפת. -( 2סעיף )

 : רפיק חלבי

 ₪. 600,000ע"ס  24/7/14נה בי"ס חדשני שאושר בסבב טלפוני מיום חידוש והתאמת מב 217מס'  א. תב"ר 

 .217: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס  79/14החלטה מס' 

 ₪. 2,737,000ע"ס  24/7/14, הלוואה לכיסוי גרעונות מצטברים שאושר בסבב טלפוני מיום  219ב. תב"ר מס' 

 מיועדת ההלוואה ?למה כרמי מקלדה: 

מיועד להוצאות תכנון ועדת התכנון רכס ₪ מליון  0.5מיועד להסדרי נושים, ₪ מליון  1,7החלוקה של ההלוואה ,  עדואן עדואן:

 אבני דרך של תוכנית ההבראה.₪  537,000הכרמל, 

 . 219מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  :80/14החלטה מס' 

 

 חלק ב'₪  23,000פעילות לבטיחות בדרכים , תוספת של  181 ג. תב"ר
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 .218: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר  81/14החלטה מס' 

 

 ממשרד התרבות והספורט.₪ אלף  100אירוע בשביל הבנים תוספת   214ד. תב"ר 

 .214: מליאת  המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 82/14החלטה מס' 

 

 ₪. 125,304ע"ס   2014סימון כבישים והתקני בטיחות   218 ה. תב"ר

 .218מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר  82/14החלטה מס' 

 

 ₪. 72,668הקצבה לספריה העירונית ע"ס  220ו. תב"ר 

 .220מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר :  83/14החלטה מס' 

 

 מהמשרד להגנת הסביבה. 80,000ע"ס  הסדרת משק הפסולת הגושית 221ז. תב"ר מס' 

 .221: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר  84/14החלטה מס' 

 עבודות בטיחות והצטיידות במית"ר. 216ח. תב"ר 

 מערך התמיכה. 10%: יש להוסיף את השתתפות המועצה בגובה של כרמי מקלדה

 : צריך לתקן את התב"ר ולאשר אותו. רפיק חלבי

 :שור סגירת תב"רים לפי טבלה מצורפת אי -( 3) סעיף

מתוכם ₪  אלף  12,870"ס עתב"רים בתקציב כולל  32סגירת תב"רים בהם הסתיימו העבודות , הרשימה כוללת  עדואן עדואן :

מסתיימים בעודף תקציבי בסך תב"רים ₪ ,  40,353תב"רים מסתיימים בגרעון סופי  בסך  12תב"רים מסתיימים  באיזון ,  14

 העודף יועבר לקרן עבודות פיתוח .    הגרעון יועבר לגרעון סופי בתב"רים.₪ ,  7,506

 : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סגירת התב"רים. 85/14החלטה מס' 

 

 

 :מהנדסת המועצה –נסרין דקסה  אישור שכר בכירים לגב' -( 4סעיף )
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: האישור ברמת העיקרון ללא התייחסות כרגע לאחוז שכר הבכירים, אישור שכר בכירים לפי אחוז, יובא לאישור רפיק חלבי

 המועצה לאחר תקופת הנסיון.

 : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את אישור השכר. 86/14החלטה מס' 

 אישור תוכנית הכיכר המרכזית: -( 5סעיף )

לם התוכנית יוזמן אדריכל ויציג את כל התוכנית ואחר תיים , ישנה תוכנית ראשונית כשתושמהו: התוכנית כוללת שינויים רפיק חלבי

 .כך נצא למכרז . התוכנית תכלול שירותים ציבוריים וחניה מסביב

 : לפני הכיכר המרכזית צריך לעבוד בכבישים העוקפים.פואד זהראלדין

 אין קשר בין שכונות אחרות לכיכר המרכזית. רפיק חלבי:

 לידיעה ישנה התקדמות בכביש ח'לת עלי. אמיר עיסמי:

 דיון בנושא הערכות לשנת הלימודים הבאה. -( 6סעיף )

לא נרשמו לחט"ב בכפר וזה מעיד על אימון של התושבים שרק תשעה תלמידים  נםיש : ברישום לכיתות ו עד ז  מועין חלבי

פתיחת שנת הלימודים לרבות גני חובה וטרום חובה, בתי הספר יהיו  במערכת החינוך.  עובדים על הכנת כל מוסדות החינוך לקראת

.  התלמידים יגיעו לבתי הספר שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים עם המורים ויתכוננו לשנת הלימודים 26/8/14מוכנים לקראת 

 בצורה מסודרת.

                                                  ורט.למגרש ספ₪ אלף  200ועוד ₪ מליון  1: בי"ס חדשני עובר שיפוצים של רפיק חלבי

 .שה בצורה מסודרת מבחינה פדגוגית ומבנית , קיים תיאום בין המורים בשני בתי הספרהמיזוג בי חט"ב לתיכון יע

לחט"ב תוכנית יובל לתלמידים מצטיינים.                                סנו תוכניות חדשות למערכת החינוך: בנוסף הכנמועין חלבי

 תוכנית שניה : א.י.ל )אני יכול להצליח( מטפלת בליקויי למידה.

    וצריכים  18%עלינו ל חרונה , בשנה הא 1.5%צלנו זה היה ואילו א 25%: אחוז תלמידים ליקויי למידה עומד על רפיק חלבי

 כל חברה נורמלית ובריאה.כמו ב 25%להגיע ל 

 ₪. 1500שנה עלות לאבחון של יהאחוז הזה נמצא בכל המגזר הדרוזי ו:שמס חסון

: תוכניות נוספות בבי"ס יסודיים הן תוכנית "מקום בלב" ותוכנית אמירים.    תוכנית בגנים היא תוכנית אור לגנים מועין חלבי

בתחום הפסיכולוגי, ישנם הרבה תלמידים שזקוקים לתוכנית זאת.  הקמנו את מרכז הגיל הרך שכולל תוכניות העשרה ותוכניות 

ימי לימוד בשבוע , כאשר ביום שישי עיקר הלימוד יהיה העשרה  6נית .  המעבר ל טיפוליות, בנוסף קיימת תוכנית של למידה פרט

 ואומנות ופעילות בלתי פורמלית.

 

                                                                                                                                                             :רפיק חלבי

                                          יכנס  פרוייקט נס טכנולוגיה לבי"ס תיכון למדעים, טכנולוגיה מתקדמת.                                 .1
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                                                                                                                                       ורובוטיקה. חלל . נפתח מרכז מדע 2

בות.                                                                                             תלמידים במרכז התר 98שתי קייטנות לרובוטיקה ל . 3

 . יפתח חדר מצב שיפעל שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים, הפתיחה בבי"ס תהיה ללא טקסים.                                           4

 ז יהיה בניהול המועצה.רכנהלי בתי הספר והוחלט שהמישה עם מ. השאלת ספרים , היתה פג5

 כל הכבוד לעשייה במערכת החינוך אבל נחכה לתוצאות מיצב ובחינות הבגרות. שמס חסון:

 צורית:ישת סונול ובמועצה לפתיחת הליכים משפטיים בפראישור ה -( 7סעיף )

 והבה שלח מכתב ובו הוא מציין שהוא מסכים להליכים המשפטיים בנושא סונול. : חבר המועצה חסיבמרזוק קדור

ומוסיף שפרשת סונול רובצת על הישוב הרבה זמן, גם פרשות אחרות יגיע זמנם, בקשתי  של חסיב: קרא את המכתב רפיק חלבי

להסיר את החיסיון מהפרשה הזאת.   בקשנו חוות דעת משפטית, ובמקביל התנהל מו"מ עם נציג חברת סונול כדי להגיע להסדר 

 הגשת תביעה משפטית. נושים .   יש חילוקי דעות בין החברים, אני בדעה שצריך להגיע להסדר יחד עם

 : מה שינחה אותנו זה טובת המועצה .והבה והבה

: חולק על הגישה של מו"מ עם סונול, המועצה צריכה לממש את כל ההליכים האפשריים כדי למנוע תשלומים, לפי מרזוק קדור

 של רו"ח בר לב  ועו"ד אדם פיש, ניתן להגיש תביעה משפטית .דוחות ה

 באישור המועצה , אנחנו רק מדווחים .: אין צורך  אמיר עיסמי

 הפנסיה של העובדים. ן ביצורית , אזור התעשייה ובתיק: ביחד עם סונול צריך הליכים משפטיים בעני כרמי מקלדה

 : שני הנושאים האחרים לא על סדר היום.  תגיש בקשה ותקיים ישיבת מליאה כשהנושאים האלה יהיו על סדר היום. מרזוק קדור

היה ויש חוות דעת עדכנית שאפשר לתבוע את סונול ואת מי שהיה מעורב בפרשה , אני מצביע בעד.                  מקלדה:כרמי 

 לתבוע את היועמ"ש מכח האחריות המקצועית שלו ולתבוע ראשי רשויות קודמים מכח ביטוח האחריות של נושאי משרה.

 יה מושחת עד היום מטופל ובדרגים הגבוהים ביותר.: נפתחים הליכים נגד ביצורית, כל מה שהרפיק חלבי

 : כל דבר שיש בו שחיתות נמצא בהליך של בדיקה. והבה והבה

 של סונול. עם הנושים בתיק האיחוד כולל הנושא: המועצה תגיש תביעה משפטית ומר והבה ינהל מו"מ  רפיק חלבי

דע שהנושא של סונול קשור בו, והביע דעה בניגוד לכללי ניהול : כרמי מקלדה היה צריך לצאת מאולם הישיבות , הוא יעו"ד קולס

 תקין בגלל ניגוד אינטרסים..

 

 

 



 

 

 03303דלית אל כרמל ,  Dalietelcarmel@gmail.com 2000031-30 –פקס  2031038-30 לפון ט

 المجلس المحلي دالية الكرمل

 מקומית דלית אל כרמל מועצה

 לשכת ראש המועצה

 

 והבה לא יכול לקבל מינוי של ניהול תיק איחוד.: סועאד חסון

 : והבה יסייע בניהול התיק. רפיק חלבי

 

 הסדרת בניה למגורים. IS -ASתוכנית מפורטת  -( 8סעיף )

אלפש הופקדה בועדה המקומית ולאחר שהתוכנית תתקבל, תושבי השכונה יכולים להתחבר לחשמל, : תוכנית ואדי  רפיק חלבי

בתים שאין בהם חיבור חשמל.     לגבי שכונות אלונסה , סקעב, התוכנית מוכנה לקראת הפקדה , ישנן כבר עבודות  340מדובר על 

, לגבי כביש מחבר לשכ' ח'לת עלי  בטח כסף ממשרד השיכוןבשכונת אלרנדה וח'לת נסאר, הותשתית חשמל, נתחיל בעבודות תכנון 

 ישנם  הסכמים עם השכנים, יש תקציב והביש ייפתח.

דונם, התוכנית כוללת את כל השטח שמאושר  6,800 יא ל: לבקשת הועדה המקומית, הכנו תוכנית מתאר לדאליה ועוספ ענן סלאמה

בועדה המקומית, המטרה של התוכנית לאפשר הסדרה להוצאת היתרי בניה ולהוסיף למגורים, התוכנית הוצגה לפני שבועיים ונדונה 

תוכניות.  23מטרה נוספת להקל בכל תנאי הבניה בכל התוכניות המאושרות שמספרן    זכויות בניה ע"מ לאפשר הוצאת היתרי בניה.

                .672ך כביש והתוכנית מבקשת להסדיר את כל הבניה לאור 672נושא נוסף זה הבניה לאורך כביש 

 

  19:30הישיבה ננעלה בשעה 

 

                 ________________________  ________________________ 

 ראש המועצה –רפיק חלבי                    מ"מ מזכיר המועצה –דאהש חלבי                            

 

 העתק: 

                                                       ראש וחברי המועצה  

             הממונה על המחוז –מר יוסף מישלב 

            מבקרת                                                                                                                         –עו"ד סועאד חסון 

          גזבר                                                                                                                          –עדואן רו"ח עדואן 

    יועמ"ש                                                                                                                  
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