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 10:00בשעה  2/12/14אשר התקיימה ביום ג'  21/14פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מס' 

 נוכחים:

 ראש המועצה  -. מר רפיק חלבי  1

 מ"מ ר' המועצה -. מר והבה והבה2

 סגן ראה"מ –מר אמיר סאלח .3

 חבר המועצה –. מר ג'סוב חסון 4

 חבר מועצה -מר סאאד חלבי .5

 חבר מועצה -נאטורמר עלמי . 6

 חבר מועצה -. מר פואד זהראלדין7

 חבר מועצה -סיסי עאמרו. מר ח8

 מועצה חבר -חלבי  . מר מועין9

 חבר מועצה -. מר שמס חסון10

 חבר מועצה -. מר עטאללה דקסה11

 חבר המועצה –מר חסיב והבה . 13

 מ"מ מזכיר המועצה –. מר דאהש חלבי 14

 

 לא נכח בישיבה:

 סגן ראה"מ –מר מרזוק קדור  .1

 חבר מועצה -מר כרמי מקלדה .2

 

 השתתפו בישיבה:

 יועמ"ש המועצה -. עו"ד אלי קולס1
 

 :היוםעל סדר 

 .4/11/14 מיום  20/14אישור פרוטוקול המליאה מס'  .1

 דיווח ראש המועצה. .2

 הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס ג'. 234אישור תב"ר  .3

 (.20/14דיווח על תבחינים למתן סיוע לגופים )מישיבת מליאה קודמת  .4

 שינויים בהרכבי הועדות. .5

 רפיק חלבי:

לקהל, אבל מי שרוצה לצלם יכול לצלם רק בהתחלה ואחר כך קבלתי החלטה שהישיבות של המליאה פתוחות 

 אפשר להמשיך לרשום.
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על סדר היום שינויים בהרכב ועדת הביקורת, מציע למנות את מר שמס חסון ליו"ר ועדת  –( 5סעיף )

הביקורת , ועדת הביקורת צריכה להיות בידי האופוזיציה .  מקווה לשיתוף פעולה עם האופוזיציה כי מטרת 

 כולנו היא טובת הכפר.של העל 

 החלטה:

 ון כיו"ר ועדת הביקורת.מר שמס חס מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של

 

 שמס חסון: 

תפקיד מאוד חשוב , הביקורת לא אישית אלא לטובת הענין , הביקורת ש מודה לכל חברי המועצה, לאופוזיציה י

 בצורה מכובדת בלי פגיעות אישיות.

 

  רפיק חלבי:

 אישור פרוטוקול המליאה.

 

 אמיר עיסמי :

 , אני מערער על סעיף הארכת מינוי של ממונה גביה.מבקש לדחות את אישור הפרוטוקול לישיבה הבאה 

 

 פיק חלבי:ר

 אפשר להביא למליאה הבאה הצעה להחלטה אחרת אבל לא ערעור עם נוסח הפרוטוקול אם הוא נכתב נכון.

 

 עו"ד אלי קולס:

 אם חבר מועצה חושב שציטוטו אותו לא נכון אז יכול לבקש תיקון.

 

 רפיק חלבי: 

 עלות את זה.ההמניין ואז אפשר לתהיה ישיבה לא מן 

 אני מעלה את האישור להצבעה.

 

 החלטה :

 .2/12/14מיום  1402/מליאת המעצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה הקודם מס' 

 

 הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס ג'. 234אישור תב"ר  -( 3סעיף )

 דאהש חלבי:

 הנגשת כיתת ליקויי שמיעה בבי"ס ג'.₪ ,  30,000החינוך ע"ס הרשאה תקציבית ממשרד  234תב"ר 

 

 אמיר עיסמי:

צריך כל שלושה חודשים לערוך ישיבת עדכון לגבי ההתקדמות בביצוע עבודות פיתוח במסגרת תב"רים 

 צריך להביא את הדיווח למליאה.מאושרים, הגזבר 
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 : 14//10החלטה מס' 

 234מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס' 

 

 דיווח ראש המועצה. -( 2סעיף )

יצא מכרז להפעלת בתי הספר וכבר ביום הראשון, ארבע רשתות  קנו את המכרז, תוך יומיים ייצא מכרז פינוי 

 לקריאת מדי מים.רז אשפה , עוד השבוע ייצא מכרז הגביה ובקרוב יהיה מכ

 מתחילים לשפץ את בית הקברות בדליה בתקציב של משרד הדתות.

 סת יחד עם השיכים היו בבית הקברות, הוחלט להסדיר את המקום, תהיה תאורת לילה .המהנד

 

 פואד זהר אלדין:

 מבקש להביא את התוכנית לדיון במליאה.

 

 רפיק חלבי:

 ההנדסה ולהתעדכן בתוכנית.   לבדוק במח'אפשר 

 ועם מנהל מחוז חיפה.הרווחה היום היה ביקור של שר הרווחה ,אושרו מספר נושאים יחד עם מנכ"ל משרד 

לכפרים הדרוזים בפריסה לחמש שנים, ישנם ישובים שלא מנצלים ₪ , ממתינים לאישור סכום קרוב למיליארד 

 את כל התקציבים שעומדים לרשותם.

 

 פואד זהראלדין:

 וקףעעברה שנה מיום הבחירות והאזרח בדליה יש לו שאלות לגבי התקדמות הפרויקטים בכפר , דוגמת פרוייקט 

 ח'לת עלי, המשך כביש לניר עציון, כיכר מרכזית .

 

 רפיק חלבי:

 ת האדמה.ובזמן הקרוב נתחיל בביצוע המכרזים. הגענו להסכם עם משרד השיכון ומתחילים לשווק את כל חלק

המרכזית , בניית לשכת הרווחה ובניית גני ילדים, בי"ס ב השלמת אולם  לת עלי ובכיכרגם לגבי המכרזים בח'

 הספורט , הפרויקטים האלו יבוצעו השנה.

 

 חסיב והבה:

 מבקש תשובה לשיאלתא שהגשתי בעבר.

 

 רפיק חלבי:

 התשובה תהיה במליאה הבאה.

 

 והבה והבה :

גופים למשל סיוע למגרש כדורגל. למרות ועדת תמיכות צריכה לאשר סיוע ל . על תבחינים סיוע לגופיםדיווח 

שנמצאים בתוכנית הבראה ולא מומלץ לתת תמיכות , בכל זאת צריך להקים ועדת תמיכות ולכן צריך לאשר את 

 הועדה ע"י הצבעה.
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 החלטה:

 מליאה  המועצה מאשרת פה אחד את ועדת התמיכות .

 

 אמיר עיסמי:

מבקש התמיכה מסיבות מ ראת המילים  "שלא בשליטתו" אחרי המשפט , " שנבצ פרק ב' צריך להוסיף 6בסעיף 

 ענייניות".

 

 והבה והבה:

 אני מבקש לעשות החלפה בהרכבי הועדות:

 עלמי או מי שיהיה במקומו יקבל את תיק הרווחה ואני אקבל את תיק הגביה.

 

 החלטה :

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את השינוי בהרכב הועדות.

 

 

 

 

 
 10:40הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

  דאהש חלבי                              רפיק חלבי                           

 מזכיר המועצהמ"מ                 ראש המועצה                        

 

 העתקים:

 ראש המועצה, חברי המליאה. -

 הממונה על המחוז –מר יוסף מישלב  -

 ירושלים –משרד הפנים  –הממונה על הרשומ"ק  -

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

 


