
 

 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 المجلس المحلي دالية الكرمل

 

1 

 

2.10.2019 
 21/19פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 
  1.10.2019אשר התקיימה ביום שלישי תאריך 

  באולם הישיבות במועצה המקומית
 

 נוכחים:
 ראש המועצה המקומית –מר רפיק חלבי  .1
 מ"מ ראש המועצה –מר ניסים אבו חמד  .2
 סגן ראש המועצה –מר מדין מקלדה  .3
 סגן ראש המועצה –מר גסאן והבה  .4
 חבר המועצה –חכמאת חלבי מר  .5
 חבר המועצה –מר יונס נסראלדין  .6
 חבר המועצה –מר מרזוק קדור  .7
 חבר המועצה –מר שמס חסון  .8
 חבר המועצה –מר באסל חסון  .9

 חבר המועצה –מר עאמר חסיסי  .10
 מנכ"ל המועצה –מר דאהש חלבי  .11

 
 לא השתתפו:

 חבר המועצה –מר אמיר סאלח  .1
 חבר המועצה –מר ודיע חלבי  .2
 חבר המועצה –מיל עיסמי מר ג' .3
 חבר המועצה –מר השאם חאטום  .4

 
 

 על סדר היום:
 .20/19, 19/19אישור פרוטוקולים מס'  .1

מינוי מר חסין ח'ליפה המכהן כפסיכולוג במחלקה לשירות פסיכולוגי במועצה המקומית,  .2

)א( לתקנות למניעת הטרדה מינית 4לתפקיד אחראי מניעת הטרדה מינית בהתאם לסעיף 

 מעסיק(. )חובת

 דיווח ראש המועצה. .3
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 רפיק חלבי:
 .21/19ישיבה מן המניין מס' 

 

 .20/19, 19/19אישור פרוטוקולים מס'  –נושא ראשון 
 

 שמס חסון:
 האם אפשר לקיים ישיבה בלי יועמ"ש?

 

 רפיק חלבי:
 הנושאים על סדר היום אינם מחייבים יעוץ משפטי. כן. התייעצנו עם היועמ"ש, 

 

 – 77/19' החלטה מס
 .20/19, 19/19מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שני הפרוטוקולים מס' 

 

 רפיק חלבי:
  )א( לתקנות למניעת הטרדה מינית. 4מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית בהתאם לסעיף  – 2מס' נושא 

 

 שמס חסון:
 מי המועמד לתפקיד? 

 

 דאהש חלבי:
לפנות לאגף הרווחה או למחלקה לשירות פסיכולוגי או  מדובר בפסיכולוג שעובד במחלקת שפ"י. ניתן

 לעו"ד. 
 

 רפיק חלבי:
 מדובר בפסיכולוג שעובד במחלקה לשירות פסיכולוגי, עבר מכרז ומאמינים במקצועיות שלו.

 

 יונס נסראלדין:
 צריך לצרף קורות חיים.

 

 רפיק חלבי:
 שפ"י שימליצו עליו.צריך חוות דעת מקצועית לגביו. להזמין מנהל אגף רווחה ומנהל 

 

 שמס חסון:
 צריך קורות חיים ולהכיר את המועמד מאיפה הוא.

 

 רפיק חלבי:
. ואני רוצה שיהיו נוכחים קרלוס מנהל שירות פסיכולוגי הש לדחות את הנושא הזה לישיבה הבאאני מבק

 וחסאם חלבי מנהל אגף הרווחה. אני מעדיף מועמדת ולא מועמד. 
 

 ש המועצה.דיווח רא – 3נושא מס' 
 חבל שחלק מחברי המועצה לא הגיעו לישיבה עם נשיא המדינה. היתה ישיבה עם תוכן.
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 עאמר חסיסי:
 עלו הרבה נושאים.

 

 מרזוק קדור:
 אום.הלנשיא המדינה העלה את הנושא של חוק 

 

 רפיק חלבי:
 יש לנשיא אהבה לכפר. אפשר להיעזר בו.

ר אבו חמוד. יש לנו מתווה לעשות את הכיכר בהסכמת נושא אחר, ישבנו עם תושבים ליד ביתו של שאכ
 השכנים.

בכביש באמפרים  עושים גם עבודתתהיה עבודת שיקום כביש מצומת מוחרקה עד לצומת דליה צעירה. 
 ליד בלוק חמוד בסיס וליד המסעדה של אבי.

 יקט ביוב ח'לת עלי נעצר בגלל סידורי תנועה.פרו
 

 שמס חסון: 
 שגר בביר דובל.  אליגיש מפגע מסוכן אצל 

 

 רפיק חלבי:
נעשה  2019ניקה. יש עדכון לתקציב לשנת הרשות. יש שם בעיה של קו ס על חשבוןהוא מקבל שאיבה 

 ישיבה כדי לאשר את העדכונים.
 119לפני שעה היתה ישיבה של צוות היגוי לוועדת מלגות בהשתתפות מרזוק קדור ובאסל חסון. ישנם 

 מלגות מאושרות מטעם פר"ח. 50מלגות. ישנן  32בקשות וצריך לאשר מתוכן 
 הוועדה תמליץ על קריטריונים והמליאה מאשרת.

 יש בעיה של תכנית החומש, זה תקוע עד שתקום ממשלה חדשה.
 

 מרזוק קדור:
 האם זה תוקע מענקים במסגרת תכנית הבראה?

 

 רפיק חלבי:
 מקורות. לא, המענקים מאושרים ונסיים את כל החובות של העובדים ושל

היתה ישיבה בנושא תיק האיחוד. אפשר לסיים את תיק האיחוד. הממונה על המחוז טוען שיש לנו פער 
 ₪.בגביה של שני מיליון 

ולכן אנחנו  ,יש בעיה קשה בפורם ראשי רשויות, הפורום לא מתפקד, יש בעיה בירכא, בעוספיא ובראמה
 אלדין תביא חומש לחינוך, כמאל בדר יביא חומש לשיכון והאשם חסיןבבעיה לא קלה. הפחד שאיה ח'יר

 יביא תכנית בלי להתייעץ אתנו.
 תכנית חומש וחוק קמיניץ אלה שני תנאים של הרשימה המשותפת לגוש חוסם יחד עם מפלגת כחול לבן.

 

 מרזוק קדור:
 מא כמאל?ימה לגבי בג"צ של ר
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 רפיק חלבי:
הפקעה, פניתי למשלב כדי להפקיע. אני רוצה להביא לוועדת תשתיות לאשר פניתי לעורך דין, הוא דורש 

 סלילת כביש עד לבית ואז נטען שהקיר חוסם אותנו מלהמשיך את הכביש.
מחר נתחיל בישיבות סיכום לתכנית מפורטת ח'לת נסאר, סיכמתי עם משלב שאנחנו נתחיל בואדי אלפש 

 ב', ח'לת חמזה. 
 שבעה היתרים באזור הזה לכיוון אום אלשוקף. ון היתרים. השבוע יאושריש מתחם מוכן באלונסה למת

 בתים. 130מתחילים במתחם השני באלונסה שיש בו 
 

 חכמאת חלבי:
 עד לאן זה מגיע?

 

 מרזוק קדור:
 עד לאזור סקעב.

 

 באסל חסון:
דת מטר, ולהביא את זה לווע 20 -אפשר לצלם בחיפה מקומות שיש בהם מתח גבוה במרחק פחות מ

 התכנון.
 

 רפיק חלבי:
מטר וחברת החשמל רוצה  100מטר. משרד הבריאות רוצה מרחק של  50איכות הסביבה רוצים מרחק של 

 מטר. 25
 

 מרזוק קדור:
 מטר? 9איך הסכימו בעבר למרחק של 

 

 חכמאת חלבי:
 לא היה אותו מתח.

 

 רפיק חלבי:
 היה סיכום שנביא את דנו בתכנית הכוללנית.היתה ישיבה לפני שבועיים אצל יושבת ראש מינהל התכנון ו

ההשגות שלנו לוועדה הארצית ומינהל התכנון שוקל בחיוב לאשר לנו את הבקשות. להרחיב בח'לת נסאר 
 ובאלרנדה. ולאשר עוד אזור לחיילים משוחררים.

 

 מרזוק קדור:
 האם זה יעצור את התהליך בוועדה המחוזית?

 

 :חלבירפיק 
 ת של המליאה, ניגש לוועדה הארצית. מי שנלחם בנו זאת הוועדה המחוזית.זה יוסיף, תהיה נציגו

 

 יונס נסראלדין:
 יש פקק בכיוון אליקים.
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 רפיק חלבי:
 זה זמני עקב עבודות.

 

 מדין מקלדה:
 מה לגבי הפקק לכיוון עוספיא? 

 

 רפיק חלבי:
תחם שרה, יש שם כביש על כביש אום אלשוקף וח'לת עלי, אם יעברו מאות רכבים ליד מ יםתמיד מדבר

 צר וקשה להרחיב אותו בגלל מטעי זיתים. זה יוצר פקק, כנ"ל לגבי כביש ח'לת עלי.
 

 מרזוק קדור:
 .אזוריתעדיין אין אישור מועצה 

 

 באסל חסון:
 אפשר לעשות את הכביש ע"י עבודה בהתנדבות.

 

 רפיק חלבי:
 בהסכמתם.אם זה לא יעשה חוף כרמל  תיעשו מחסום במועצ

 

 וק קדור:מרז
הצעתי בוועדה מחוזית שהביוב של עוספיא יזרום דרך הנחל ולא באדמות של דליה, לא הסכימו להעביר 

 צינור בנחל.
 

 19:30הישיבה ננעלה בשעה                                                 
 

 

 ,אהש חלביד                                                  ,רפיק חלבי                                
 

 ומיתהמק מנכ"ל המועצה                              המקומיתראש המועצה                             
 לית אל כרמל ד דלית אל כרמל                                                                               

 
      

 העתקים: 
 ראש המועצה המקומית  –פיק חלבי מר ר -
 חברי המועצה  -
 גזבר המועצה  -רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
 מנהל מחשוב במועצה  –מר פארס והבה  -
 ה מקומית  חשב מלווה, מועצ - יוסי בן דודמר  -
 ת יועמ"ש המועצה המקומי - רנה לפידותעו"ד  -
  םמשרד הפני -הממונה על מחוז חיפה  -
 ירושלים -פנים משרד ה -הממונה על הרשומ"ק  -
 חיפה -שרד מבקר המדינה מ -הממונה על הרשומי"ק  -
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