
 
 

 

 

 

 

 2014דצמבר  21ראשון  יום                          

 22/14סימוכין : פרוטוקול               

 18:00בשעה  12/1416/אשר התקיימה ביום ג'  22/14פרוטוקול ישיבת המליאה לא מן המניין מס'  

 נוכחים:

 ראש המועצה  -. מר רפיק חלבי  1

 מ"מ ר' המועצה -. מר והבה והבה2

 סגן ראה"מ –.מר אמיר סאלח 3

 סגן ראה"מ –מר מרזוק קדור . 4

 חבר מועצה -מר סאאד חלבי. 5

 חבר מועצה -.מר כרמי מקלדה6

 חבר מועצה -. מר אדי מקלדה7

 חבר מועצה -. מר פואד זהראלדין8

 חבר מועצה -. מר חוסיסי עאמר9

 חבר מועצה -. מר מועין חלבי 10

 חבר מועצה -. מר שמס חסון11

 חבר מועצה -. מר עטאללה דקסה12

 חבר המועצה –. מר חסיב והבה 13

 מ"מ מזכיר המועצה –. מר דאהש חלבי 14

 

 לא נכח בישיבה:

 חבר המועצה –מר גסוב חסון 

 

 השתתפו בישיבה:

 חבר המועצה היוצא. –מר עלמי נאטור  .1

 גזבר המועצה –מר עדואן עדואן  .2

 יועמ"ש –עו"ד אלי קולס  .3

 מבקרת המועצה –חסון  אדעעו"ד סו .4

 מהנדסת המועצה –גב' נסרין דקסה  .5

 :על סדר היום

 מינוי פקיד גביה ומנהל הארנונה. .1

ברשימת "למען העתיד" מר אדי  2התפטרות מר עלמי נאטור מחברות המועצה וכניסת מחליפו מס  .2

 מקלדה.

 בשכ' דליה צעירהתיקון קו ביוב  236ותב"ר   נוער בסיכון במרחב הפתוח - 235אישור תב"ר מס'  .3

 שיווק דליה צעירה. .4

 למר אמנון באשא . 40%אישור שכר בכירים  .5



 

 רפיק חלבי:

עצה מר ום שמתייחסים אליו בשתי צורות , בשלב הזה נפרדים מחבר המוימקבל בברכה את כל הנוכחים , זה 

רב, נעים הליכות עם הרבה ידע, עזר לנו הרבה, הייתה מערכת יחסית  על נסיוןבעלמי נאטור שהוא איש יקר 

 בריאות והרבה נחת. ולים לישאר  סמל להגינות ויושר , מאחינהדרת אתו, מאחלים לו הצלחה , תמיד היה ו

  

ציג מובהק של משפחתו , מאחלים לו הצלחה נדי מקלדה שיוסיף הרבה ענין והוא כמו כן מקבלים בברכה את מר א

בסופו  שחשוב זה טובת הכפר וטובת הישוב ועבודה פורייה בתחומים שהוא מתמצא בהם ואוהב לעסוק בהם , מה 

של דבר יש לנו זהות  אחת ויחידה והיא דלית אל כרמל וזאת המטרה הנשגבת לכל חברי המועצה. אני קורא את 

ינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר המועצה לשמור אמונים למד ים, אני מתחייבהצהרת האימונ

 לפי הוראות חוק זה ולקיים את החלטות המועצה .

 אדי מקלדה :

 אני מתחייב .

 

 רפיק חלבי:

 מרגע זה אתה חבר מועצה.

 

 והבה והבה:

וד ביחד, לעלמי תודה על כ מה מברך את אדי על כניסתו למועצה, שהתפקיד יהיה מענין , אני בטוח שתעשה ונעב

 ת ובהצלחה.ישעש

 

 מרזוק קדור:

 מצטרף לברכות ומודה למר עלמי על כל מה שעשה.

 

 אמיר סאלח:

ברכות לאדי , מקווה ובטוח שיצליח בתפקיד שלו, לעלמי נאטור אתה תרמת הרבה למען קידום הישוב, מאמינים 

 ביכולות שלך .

 

 שמס חסון:

ביחד, מאחל לך הצלחה בדרכך החדשה, לגבי אדי אתה נכנס למועצה שבה איכפת לנו לעלמי אגיד שבעבר עבדנו 

 רק טובת הישוב

 מאחל לך הצלחה מכל הלב.

 

 אלדין: פואד זהר

 מען דלית אל כרמל .ותך, לאדי בהצלחה בהמשך העשייה לבהצלחה לעלמי , גם אני משבח א

 

 י מקלדה: כרמ

מודה לעלמי על כל העשייה והתרומה למען דלית אל כרמל, מברך על אני מקבל בברכה את קרוב המשפחה שלי, 

 כניסתו של אדי למועצה, מאמין ביכולות שלו, מקווה לשיתוף פעולה למען דלית אל כרמל.

 

 עאמר חסיסי:

שמחתי לעבוד עם עלמי , שיש לו הרבה ניסיון , אדם ישר והגון, מאחל לך הרבה בריאות לך ולמשפחתך, מברך 

 של אדי  הרבה הצלחה ומקווה לשיתוף פעולה. על כניסתו

 

 



 

 מועין חלבי:

היה לי הכבוד לעבוד עם עלמי, ולאדי אגיד שהמשימה כבדה וחשובה ומאחל לך הצלחה שתוכל לעבוד למען טובת 

 הכפר.

 

 עלמי נאטור:

ויעבוד למען הכפר.  זאת הקדנציה השלישית שאני חבר  אני מאמין שאדי יכול להיות חבר מועצה טוב שיתן

מועצה, הובלתי רעיון עם קבוצה של אנשים שהם מאמינים שיש דרך אחרת להגיע למועצה המקומית.  הייתי 

באופוזיציה ואחר כך בהנהלת המועצה, סיימתי פרק בפוליטיקה  אבל אני נשאר מעורב בפעילות חברתית, ואני 

 כרמל באהבה. שמח לשרת את דלית אל

 מאחל לחברי המועצה שיהיה להם את הכח וימשיכו לתת לישוב הזה

 

 רפיק חלבי:

 הועדות שכיהן בהן עלמי נטור הן:

 

 כהן כיו"ר הועדה  –ועדת הנחות  .1

 חבר ועדה -ועדת קידום מעמד הילד       .2

 "            -ועדת איכות הסביבה    .3

 "   -ועדת רווחה ומלחמה בסמים  .4

 "             -ועדת  תשתיות ואחזקה  .5

 "                        -ועדת הנהלה  .6

 "                          -ועדת מל"ח  .7

 "                       -ועדת מכרזים  .8

 "                     -ועדת תמיכות    .9

 

שאדי יחליף בכל בקש לאשר לשינוי  נביא את זה להצבעה בעוד שבועיים , בשב זה אני מאם יהיה צורך 

 התפקידים את עלמי.

 

 הצבעה:

 מאושר פה אחד.

 

 רפיק חלבי:

 תשובות לשאילתות של שמס וחסיב , המשך העסקת חברת הגביה.

 יצאנו למכרז בגביה, זכתה חברה לפני כחודש שהיא חברת מלגם, התגלה ניגוד עניינים ולכן פרסמנו מכרז חדש.

יתנות היום לנבחרי הציבור נין הנחות בארנונה לנבחרי ציבור, כל ההנחות הנשאילתא שניה של כרמי מקלדה בע

 חוק. "פהן ע

 

 חסיב והבה:

 מה לגבי שאילתא  בח'לת עלי.

 

 רפיק חלבי:

 אענה עליה בישיבה הבאה.

 

 מינוי פקיד גביה ומנהל הארנונה -(1סעיף )

 

 

 



 

 רפיק חלבי:

קרא לתפקיד פקידת גביה ומנהלת ארנונה, במידה ויתגלה בהמשך ניגוד עיניינים  אני מציע למנות את גב' אפראח

 כלשהו , היועמ"ש יחווה את דעתו.

 

 חסיב והבה:

 מה בקשר לרמי ?

 

 כרמי מקלדה:

 אני רוצה לדעת מהי הסיבה שלא ממנים את רמי?

 

 פואד זהר אלדין:

 כן אותנו.דברנו על שקיפות והגינות, ואם יש תלונות על רמי צריך לעד

 

 עו"ד אלי קולס

את המועצה ואי לת המועצה לנהל של אדם , סה"כ חובתה וזכותה של הנהמדברים לגופו של ענין ולא לגופו 

, יש לראש 31/12/14אפשר להישאר בלי פונקציה של פקיד גביה ומנהל הארנונה , רמי נבחר לתפקיד עד 

עניינים ובעיקרון אין מניעה ע"פ חוק לבחור כל אדם  המועצה הצעה למנות אדם אחר, צריך לבדוק נושא ניגוד

 אחר.

 

 להצבעה: מעלים את הנושא

 

 110/14החלטה מס' 

ונמנע אחד , המליאה מאשרת את מינויה של גב' אפראח קרא לתפקידים של  5חברים והתנגדות  7ברוב של 

 פקידת גביה ומנהלת ארנונה.

 

 אישור תב"רים:

 

 עדואן עדואן:

 חב הפתוח, תקצוב משרד החינוך.רנוער בסיכון במ 235תב"ר מבקש אישור 

 

 : 111/14החלטה מס' 

 .235מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס' 

 

 תקציב משרד שיכון.₪ ,  105,865תיקון קו ביוב בשכונת דליה צעירה ע"ס  – 236תב"ר 

 

 :112/14החלטה מס' 

 .236מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 

 

 

 שיווק דליה צעירה  -( 4סעיף )

 

 רפיק חלבי:

משרד שיכון מדובר שיווק דליה צעירה , שיווק יח' קרקע לבניה בדליה צעירה ב' , שכונה חדשה.   לפי בקשת 

 "ים, זה ענין טכני לחלוטין.פבהחלפת שטחים, שצ

 

 כרמי מקלדה :



 לויתור הזה.דונם בתמורה  4אין כאן החלפה , יש ויתור , אני רוצה לראות איפה המועצה מקבלת 

 

 נסרין דקסה:

ונרשמו על  1154, כך שחלק מהשטחים שאושרו בתוכנית ג/במ/1154/א' שינתה תוכנית ג/במ/1154תוכנית עד/

רכים לכן המועצה מתבקשת לוותר שם המועצה המקומית כשטח ציבור  ו/או שצ"פ שונו ליעוד מגורים ו/או ד

 לו לצאת לשיווק.ליהם ולהחזיר אותם למדינה כך שיוכע

 

 והבה והבה:

 השצפ"ים יהיו למגורים.

 

 : 113/14החלטה מס' 

 המליאה מאשרת את הסעיף של שיווק דליה צעירה. – 4חברים והתנגדות  9ברוב של 

 

 

 למר אמנון באשא %40אישור שכר בכירים  -( 5סעיף )

 

 רפיק חלבי:

 הנהלת המועצה הולכת  להביא הצעה בכל הקשור בשכר הבכירים באחת הישיבות הקרובות.

 אמנון התקבל לעבודה באישור משרד הפנים , אמנון אדם ערכי שבא ממסלול ארוך בצבא ובאזרחות.

 .כיריםמשכר ב 40%עלות השכר חושבה בשיעור של 

 

 פואד זהראלדין:

 ידים האלה.קלי התפהאם המועצה יכולה להתנהל ב

 

 מועין חלבי:

 אני עבדתי עם אמנון, אדם משכמו ומעלה.

 

 : 114/14החלטה מס' 

 ..למר אמנון באשא %40המליאה מאשרת שכר בכירים בשיעור  – 4חברים והתנגדות  9ברוב של 

 

 

 00:91הישיבה 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  -

 

   

 

 



 

 

 

 
 


