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 רפיק חלבי:
 .20/19מתחילים ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 

 

 אישור תב"רים. – 1נושא 
 

  'אלש"ח והשתתפות  30, תקציב משרד החינוך נגישות אקוסטית גן טרום חובה – 509תב"ר מס
 אלש"ח.  45אלש"ח ובסה"כ  15התקציב הרגיל 

 

 – 68/19החלטה מס' 
 .509מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

  'אלש"ח. 50ער הילה, תקציב משרד החינוך חידוש מבנים, מרכז השכלה לנו – 510תב"ר מס 
 

 – 69/19החלטה מס' 
 .510מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

  '530,156הצטיידות מרכז יום טיפולי, תקציב המוסד לביטוח לאומי  – 511תב"ר מס  ₪
 ₪.  589,062ובסה"כ התב"ר ₪  58,906ותקציב קרן לעודפי תב"רים 

 

 חוסאם חלבי:
והמועצה צריכה ₪  530,156יוע שהתקבל מהביטוח לאומי. הגשנו בקשה וקבלנו מדובר בס

מל שמופעל ע"י חברת הכסף מיועד להצטיידות במרכז החדש בדלית אל כר .10% -להשתתף ב
 אדנם.

 

 – 70/19החלטה מס' 
 .511מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:

  '350משרד הפנים צעירה בבית ספר יסודי א'. תקציב  , הנגשת חטיבה437הגדלת תב"ר מס 
 אלש"ח.  545אלש"ח ובסה"כ התב"ר  195אלש"ח ותקציב קרן עודפי תב"רים 

 

 אינג' נסרין דקסה:
 נבצע רמפה עם קירות לצורך הנגשת המבנה יש צורך בהגדלה.

 

  -71/19החלטה מס' 
 .437מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס' 
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 רפיק חלבי:
 העשרת דמי כיס לנערים מטופלי מחלקת הרווחה בהתאם לקריטריונים של מחלקת הרווחה. – 2 נושא

 

 חוסאם חלבי:
צוקה, מקיימים טיפולים רגשיים נערים במ 70 -מדובר בסיוע לנערים נזקקים, קרוב ל

ם דמי כיס זה וסוציאליים.  הנערים האלה אין להם מספיק מקורות הכנסה ולכן רוצים לתת לה
 פעמים בשנה. הכסף התקבל כתרומות. 3יכול לקרות עד 

 

 באסל חסון:
 באיזה גילאים מדובר?

 

 חוסאם חלבי: 
 כל אחד.₪  250נערים סכום של  35 -. הפעם אנחנו נותנים ל18עד  13גיל 

 

 – 72/19החלטה מס' 
 רווחה.מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העשרת דמי כיס לנערים מטופלי מחלקת ה

 

 רפיק חלבי:
 . זה אושר בוועדת שמות וצריך אישור מליאה.25.8.2019אישור פרוטוקול וועדת שמות מיום  – 3נושא 

 

  – 73/19החלטה מס' 
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שמות הרחובות כפי שנקבעו ע"י וועדת השמות בפרוטוקול 

 .25.8.2019מתאריך 
 

 רפיק חלבי:
 ינים להנחות.אישור תבח – 4נושא 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
לצו העיריות. הסעיף מאפשר למועצה המקומית  339נוהל משרד הפנים למתן הנחות לפי סעיף 

להחיל רטרואקטיבית הנחות שהחייב זכאי להם היום או שהיה זכאי בעבר ולא הגיש בקשה 
 להנחה.

ניתן להשתמש בסעיף  הנוהל מבקש לקבוע קריטריונים על ידי המועצה ולקבוע באיזה מקרים
עיפים אני מבקש מהמליאה הזה. היועמ"ש של הרשות הכינה נוהל ואני מסתייג מחלק מהס

 שתאשר את הנוהל ואחר כך אני אערוך תיקונים אצל הממונה על המחוז.
 

 עו"ד רנה לפידות:
 אולי תעביר את זה לממונה על המחוז לפני שהמליאה תאשר.

 

 שמס חסון:
ש. לא יכול להיות שנאשר ואחר כך להעביר את זה לבדיקת המחוז. האם זה אני בדעה של היועמ"

 באחריות וועדת ההנחות? 
 

 רו"ח עדואן עדואן:
 דנו בנוהל בוועדת ההנחות. 
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 רפיק חלבי:
 כל החלטה של המליאה מועברת למחוז.

 

 עו"ד רנה לפידות:
מתייחס למתן הנחות  5/2012לדעתי אין מקום להעביר את זה לממונה על המחוז. חוזר מנכ"ל 

מתייחס לחובות ארנונה של חייבים אשר במועד המחיקה שלהם  3.3.1.2לחובות אבודים. סעיף 
חלים עליהם תנאי זכאות להנחה מארנונה והמועצה רוצה להחיל את שיעור ההנחה לגבי העבר 

 זכאי לאותה הנחה.היה כאילו החייב 
 

 באסל חסון:
 לכמה שנים להחיל אחורה?

 

 נה לפידות:עו"ד ר
רשות מקומית לא יכולה לאשר הנחות לגבי העבר, אלא את אותו חייב היה זכאי באותן שנים לפי 

. החוק מציין בדיוק מי זכאי לקבל הנחה. הזכאי לא הגיש בקשה בזמן, או שהמועצה לא 2תקנה 
 . תדנה במועד בבקשה. באותן שנים התושב היה זכאי והרשות יכולה לדון בהם רטרואקטיבי

חיל רטרואקטיבית כאילו להשגם אם התושב לא היה זכאי באותן שנים ניתן  הסעיף הזה אומר
 היה זכאי, לצורך כך הרשות צריכה לקבוע קריטריונים. 

. רשויות אחרותבפסיקה, החוק ול בהתאם  נבחנו קריטריונים להנחה שלועדת  הנחות  הצעתי 
 הנוהל כולל תשעה קריטריונים.

 

 רפיק חלבי:
 שנים באישור הגזבר והיועמ"ש. 3 -אפשר לאשר גם ליותר מ 8סעיף לפי 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
נים ש 3זה חוב שיש לו ותק לפחות של  3.3.8הנוהל מבחין בין שני סוגים של חובות. סוג ראשון לפי 

   ואם הרשות עשתה את כל ההליכים לגביית החוב, הרשות רשאית למחוק את החוב.
התניה של זמן. ולכן יש לי  יןשתושב זכאי להנחה ולא קיבל אותה, כאן אהסוג השני של חוב 

 הסתייגות. מה שכתבה היועמ"ש חל על סוג החוב הראשון.
 

 עו"ד רנה לפידות:
 .והפרשנות מוטעיתזה לא נכון 

 

 אמיר סאלח:
 ?2018אתם רוצים להחיל את זה גם על  2018 -ולא היה זכאי ב 2019 -אם מישהו זכאי להנחה ב

 

 רו"ח עדואן עדואן:
ע"פ הנוהל, אם הוא זכאי השנה ולא היה זכאי בעבר אפשר להחיל את ההנחה גם על שנים 

 קודמות.
 

 עו"ד רנה לפידות:
 אמצעיהמועצה הפעילה את כל מדובר בחוב אבוד לאחר שלחובות אבודים,  בענייננו , אתייחס 

גילו לא פחות משלוש כאשר וד חוב האבכיפה, ולא הצליחה לגבות את החוב. ניתן למחוק הא
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בא לקבוע לא מתייחס לחוב אבוד, הנוהל אותו מתבקשים חברי המליאה לאשר, שנים. הנוהל 
יתרת החוב מעבר לשלוש שנים כך ש סבירות  להצעה זו קיימת שלוש שנים אחורה. החלת ההנחה  

 .מסלול של מחיקת חובות ב תיבחן 
 

 רפיק חלבי:
 ת דעת משפטית אין סמכות לערער על סמכותה המשפטית.כשיועצת משפטית מציגה חוו

 

 רו"ח עדואן עדואן:
חורג ופוגע במהות הנוהל עצמו וזה  8יש לי הסתייגות, סעיף אני לא מערער על סמכות היועמ"ש. 

 מגביל את המועצה במתן הנחות רטרואקטיביות. 
 

 רפיק חלבי:
 רד הפנים והיא תחליט לגבי הנוהל.אני מציע להעביר את הפרוטוקול לעופרה ברכה מבקרת מש

 

 – 74/19החלטה מס' 
למתן הנחה רטרואקטיבית  קריטריונים)שמס נמנע( את המליאת המועצה מאשרת ברוב קולות 

 לאישור המליאה.
 

 רפיק חלבי:
 .8.9.2019בהתאם לפירוט מיום  0232-2019אישור תכנית החומש )מפעל הפיס( לשנים  – 5נושא 

 

 :אינג' נסרין דקסה
יקטים. שנים. קיימת חלוקה לפי פרו 5במשך ₪  3,329,352מגיע לרשות ממפעל הפיס סכום של 

 הרשות חייבת להקצות חלק מהסכום לפרויקטים חברתיים וזה לפי הפירוט:
 ₪. 72,400סכום של  360השתתפות בתוכנית הלאומית  -
 .2023עד  2020ם אלש"ח בשני 40, וסכום 2019בשנת ₪  67,600בית ספר סנגולרי סכום של  -
 .2023עד  2020אלש"ח בשנים  100הפעלת מרכז צעירים סכום של  -

 היתרה לפרויקטים הנדסיים: 
אלש"ח זה הסכום להשלמת הפרויקט כולל  1,050אולם ספורט בבי"ס חדשני סכום של  -

 הפיקוח.
מתוכננות שתי תחנות ליד בי"ס חט"ב במקום ₪,  579,352תחנות לבריאות המשפחה סכום  -

אלש"ח מהפיס משנים קודמות ויש סכום של  600יין ההסתדרות הישן. קיים סכום של בנ
 ממשרד הבריאות.₪ מיליון 

 "ח.אלש 500פרויקט אולם ספורט בי"ס יסודי ב' סכום השלמה  -
 אלש"ח. 100מחשוב גני ילדים  -
 אלש"ח. 200שיפוץ והצטיידות מרכז חלל  -
 אלש"ח. 200הקמת מגרש דשא סינטטי בבי"ס ג'  -
 

 רפיק חלבי:
, יש לנו בשורה לסטודנטים יהיה סטאז' בבתי הספר וזה נחשב כהכשרה 360תכנית לאומית 

 בהוראה.
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בי"ס סנגולרי זה רעיון של מכון ויצמן, מתחילים בחט"ב ואחר כך בבי"ס יסודיים. תכנית של 
ומרכז שלושה שבועות של לימוד וביקור במכון ויצמן, מעבדות גנטיות, מרכז שיגור לווינים 

רובוטיקה וסייבר. בשבוע השלישי התכנסויות עם רכזים ומדריכים כדי לפתח יזמות עסקית, 
 אישית וחברתית.

 

 – 75/19החלטה מס' 
 בהתאם 2019-2023מאשרת פה אחד את תכנית החומש מפעל הפיס לשנים  מליאת המועצה

 .8.9.2019לפירוט מיום 
 

ית עקב יציאה אישור המליאה לקידום תכנית אלרנדה וכן הצטרפות גוף ממשלתי כיזם בתכנ - 6נושא 
 מגבולות שיפוט.

 
 רפיק חלבי:

ימים בפני וועדת התכנון המרחבית רכס הכרמל. קיבלה  10תכנית אלרנדה המפורטת הוצגה לפני 
 הרבה מחמאות מהדרג המקצועי.

 

 שמס חסון:
 כדאי לדון בתכנית בלי לאשר. אפשר לקבוע עוד ישיבה.התכנית נשלחה לפני יומיים ולכן 

 

 רפיק חלבי:
 התכנית הוצגה בעבר.

 

 אמיר סאלח:
התכנית מוצלחת, דפנה ממשרד אבירם אדריכלים ישבה עם כל מי שיש לו חלקה בתכנית, שמעה 

יגויות. יש לנו עוד מספר הסתייגויות. המהנדסת נסרין ליוותה את התכנית והיה את כל ההסתי
 יתוף קהל. נגיע להפקדה עם מינימום הסתייגויות.ש

 

 אינג' נסרין דקסה:
אנחנו בשלב הגשת התכנית לוועדה המחוזית ואחד מתנאי הסף להגשה זה הצגת התכנית במליאה 

ואישור קידום התכנית ואישור הצטרפות משרד ממשלתי כיזם בתכנית כי יש חריגה מתחום 
 יות בעתיד. השיפוט. הסתייגות מהתוכנית יכולה לה

 

 ג'מיל עיסמי:
 למה לאשר כאשר נוגסים מאדמות של אנשים שיש להם הרבה הסתייגויות.

 

 גסאן והבה:
 למה לא לאשר? ההסתייגויות טופלו. 

 

 דורפמן: דפנה
את התכנית. צוות יועצים רחב מלווה אותנו  כעת אני שותפה במשרד אבירם אדריכלים. אציג

נוף, יועצי מים, חשמל, ביוב, תשתיות. שמאית מלווה את  התכנית גם אדריכלי ושותף להכנת
התכנית ושותפה בכל הקצאות המגרשים. יש צוות מאוד רחב. רואים את גבול השיפוט של הישוב 

 ורואים את הקו הכחול של התכנית שזה תחום ההתייחסות. 
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פוט של הקו הכחול נמצא בתחום השיפוט של הישוב ויש אזור קטן שחורג מתחום השימרבית 
 הישוב ולכן צריך לצרף משרד ממשלתי שילווה את התכנית. 

תכנית המתאר המחוזית, מוצגת פה . , מחוזית מבחינה ארצית נעשתה חקירה סטטוטורית מקיפה
 הוגש שינוי לתכנית הזו. האזור שחורג מתחום השיפוט זה אזור של גן לאומי.

 

 שמס חסון:
 ום אחר?למה חרגתם במקום הזה ולא ישרתם קו במק

 

 דפנה דורפמן:
ראש המועצה ביקש להרחיב את הקו הכחול, המטרה למכסם שטח. האזור הזה היה קריטי, עובר 

כביש קיים שהוא חיוני לשכונה. יש הסכמות מול רט"ג. אני מציגה את התמונה של התמ"מ ואת 
שלנו. ככל יכלול את כל הקו הכחול השינוי המבוצע. דאגנו שהמתאר היישובי והשינוי לתמ"מ 

 שהתכנית התקדמה, הצענו לקלוט אותה, זה שינוי מחויב כדי להתקדם עם התכנית.
 

 ודיע חלבי:
 האם ישנם בתים מעבר לקו הכחול?

 

 רפיק חלבי:
 יש בתוך שכונת אלרנדה אדמות שלא תוכננו ולכן עכשיו מתייחסים לתכנית מפורטת מוגדרת.

 

 שמס חסון:
 הם בתוך תכנית המתאר?האם יש בתים מחוץ לתכנית הזאת ו

 

 דפנה דורפמן:
יש התקדמות של מהלך תכנוני שאי אפשר לעצור אותו בנקודה מסוימת. התושבים נפגשים אתנו 
 וזקוקים להיתרי בניה וחיבורי חשמל. התכנית מטפלת בבעיות מסוימות ומאפשרת לאזור לגדול.

 

 רפיק חלבי:
 את כל בתי דלית אל כרמל.תכנית מתאר תכלול 

 

 ה דורפמן:דפנ
אנחנו בתחום הסכם הבנות עם רט"ג, המתאר עדכן את עצמו בהתאם לתכנית שלנו לפחות באזור 

 התכנון שלנו. מתכוונים להסיר את כל החסמים עם הכנסת התכנית והמשך קידומה במחוז.
שטח התכנית הוא שטח חקלאי למעט אותה מובלעת בדרום, מתחברים למרקם הקיים. כל 

 ט שתי חלקות של המדינה שהמטרה לשים שם את שטחי הציבורהקרקע פרטית למע
 , מדובר בקריית חינוך יסודי ועל יסודי.המשמעותיים

 

 ג'מיל עיסמי:
 איפה החלקות האלה נמצאים?
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 דפנה דורפמן:
ן חלוקות מוסכמות בי 400הכביש לכיוון ניר עציון זה גבול של התכנית. בתכנית ישנן מאה חלקות, 

בעלי קרקע רשומים. עשינו עבודה מורכבת, ישבנו עם הבעלים, פנינו למודדים  470בעלים, 
 המקומיים, אספנו מכולם תסריטי חלוקה מוסכמים. המטרה לבנות מפה שממנה יצאנו לדרך.

חשוב להגיע להצלבה בין נסח מול הבעלים שמחזיק בשטח גם אם זה לא הבעלים הרשומים, אם 
ה אפשר לעשות הצלבה, עושים טבלאות איזון ותכנית לצורכי הוא קיבל את זה בירושה או קנ

רישום )תצ"ר( וזה מטופל עד לטאבו כדי שהמגרש ירשם ע"ש הבעלים הספציפי כדי לפרק את 
 ות של החלקות ולתת לכל אחד את החלק שלו."עאהמוש

 

 עאמר חסיסי: 
 עד כמה זה מבוסס על איחוד וחלוקה? שלא נתקע כמו באלונסה.

 

 ח:אמיר סאל
 הכל איחוד וחלוקה.

 

 דפנה דורפמן:
רת מצע שיאפשר לנו הקצאה שוויונית יהחלוקה, ויצהתחלנו את העבודה מאיסוף של כל תסריטי 

מכל חלק מוסכם של החלקה ולהקצות מגרש תמורה שמקצה באופן שוויוני בין כל הבעלים 
 בתוכנית.

 

 ג'מיל עיסמי:
 לא המצב. אני מוכן להפגיש אותך עם אנשים ותשמעי שזה

 

 רפיק חלבי:
הבסיס החשוב ביותר בתכנית הזאת זה שיתוף ציבור ושוויוניות. ואם ישנם מקרים אחרים אבקש 
לקבוע ישיבה עם דפנה ואני מתחייב שזה לא יהיה בדיון להפקדת תכנית מתאר כוללנית, הפעלתי 

 לחץ ובקשתי שיכניסו עוד אדמות מאלרנדה וח'לת נסאר.
 

 ג'מיל עיסמי:
 ם כבישים ע"ח צד אחד של אדמות ולא לוקחים מהצד השני?מה ע

 

 אמיר סאלח:
 .30%בטאבו נלקחו ממנו כל מי שרשום 

 

 עאמר חסיסי:
האם העיקרון של איחוד וחלוקה הוא ישים. שלא נתקע עם תכנית מאושרת שאי אפשר ליישם 

 אותה.
 

 רפיק חלבי:
חל  30%ביש. העיקרון של הקרבה עד תמיד שומעים שהתושב ויתר והשכן ממול לא ויתר למען הכ

. מינהל 40%על כולם. בשכונת אלונסה יש איחוד וחלוקה ובקרוב יהיו היתרים. בגליל מפקיעים 
 .30% -התכנון לא מסכים לפחות מ
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 דורפמן:דפנה 
אנחנו עושים איחוד וחלוקה אצלנו בתכנית ולא מחכים לעתיד ולא לתכנית המשך. מינהל התכנון 

רישום בטאבו. התכנית לא תישאר  עבורצורכי רישום של כל המגרשים החדשים מממן תכנית ל
. הקטנת המגרש נותנת דרך, שטח פתוח, היו הסתייגויות 30%פתוחה.  לקחנו מכל אחד מהבעלים 

 ועשינו סבבים של תיקונים.
 

 אמיר סאלח:
 יש מגרשים שהעברנו אותם מפארק לבניה.

 

 רפיק חלבי:
ריכה להתכנס. יש הרבה שטחים שאפשר לבנות בהם. התכנית יכולה יש וועדה גיאוגרפית שצ

 לקדם מאות יחידות דיור.
 

 שמס חסון:
 מי קובע את הקו הכחול?

 

 דורפמן:דפנה 
מחוזית וזה מה שקבע את הקו הכחול, בהמשך הוגדל הקו הכחול התחלנו מתוכנית המתאר ה

 ר תכנית המתאר מעליה.אנחנו עוסקים בתוכנית מפורטת כאש בהתאם למתווה המתארי.
 

 רפיק חלבי:
בפיתוח. וזה הישג ענק. אום אלשוקף נמצאת בתוכנית בהמלצות  41%יש כאן חריגה מהתמ"מ של 

 של הוועדה הגיאוגרפית.
 

 דורפמן:דפנה 
 קיימת דרך בתוכנית.

 

 שמס חסון:
 האם התוכנית המפורטת קושרת אותנו או נותנת לו אפשרות להתרחב אחר כך?

 

 י:רפיק חלב
דונם. יש לנו רזרבה שמספיקה להרבה שנים קדימה ננהל  367לפני שלוש שנים קיבלנו תוספת של 

 מאבק ונקבל.
 

 שמס חסון:
 כמה אדמות מדינה יש בתוכנית?

 

 דורפמן:דפנה 
 דונם, כולל מטרוקות. 35

 

 ג'מיל עיסמי:
 למה לא חיברתם כביש אלרנדה לכביש ניר עציון?

 

 דורפמן:דפנה 
 יכולה לפתור את כל הבעיות. ישנם חסמים שלא ציפינו.  התוכנית לא



 

 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 المجلس المحلي دالية الكرمل

 

10 

 

 רפיק חלבי:
 היתרי בניה. 1000קשה לתכנן אחר הבניה. בשנתיים שעברו וועדת התכנון רכס הכרמל אישרה 

חיבורי חשמל באלונסה. כאשר תכנית אלרנדה תופקד, מוציאים בקשה לשר האוצר  134נותנים 
מפורט של כל ל. תוך שלוש שנים ניתן להגיע לתכנון שיוציא צו לחבר את הבתים האלה לחשמ

 הכפר. אני מבקש את אישור המליאה לקידום התוכנית.
 פעם ראשונה מכניסים חורש ופארק לתוך תחום השיפוט.

 

 שמס חסון:
 מה עם קו מתח עליון? עלות ההעתקה גבוהה. 

 

 רפיק חלבי:
היתה פניה ₪. מיליון  16סכום של אנחנו מנסים לגייס את הכסף דרך תוכנית החומש. מדובר ב

לחברת חשמל להתחיל בתכנון ההעתקה. בוועדה הגיאוגרפית יש המלצה שכביש ניר עציון יהיה 
 בתחום שיפוט דאלית אל כרמל. אם השר יחתום על הצו הזה, נעשה עבודות שיהיה אפשר לעבור.

 

 שמס חסון:
 יחידות דיור בדונם זה צפוף. 6בניה של 

 

 דורפמן:דפנה 
יחסית זה צפוף אבל מדובר בפוטנציאל. התוכנית כוללת גני ילדים, שטחים פתוחים, מרכז מסחרי, 

 רחוב מרכזי. מקווים שהמחוז יקבל את הנחות היסוד שלנו.
 

 – 76/19החלטה מס' 
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את קידום תכנית אלרנדה וכן הצטרפות גוף ממשלתי כיזם 

 ת השיפוט.בתכנית עקב יציאה מגבולו
 

 

 19:20הישיבה ננעלה בשעה                                               
 

 

 ,אהש חלביד                                                  ,רפיק חלבי                                      
 

 המקומית צהמנכ"ל המוע                              המקומיתראש המועצה                                          
 לית אל כרמל ד       דלית אל כרמל                                                                               
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