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20.2.2019 
 

 10/19פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס'                                      
 18:00בשעה  19.2.2019אשר התקיימה ביום שלישי תאריך                          

 באולם הישיבות במועצה המקומית                                             
 

 

 נוכחים: 
 ראש המועצה המקומית –בי מר רפיק חל .1
 סגן ראש המועצה המקומית –מר מדין מקלדה  .2
 סגן ראש המועצה המקומית –מר גסאן והבה  .3
 חבר המועצה המקומית –מר חכמאת חלבי  .4
 חבר המועצה המקומית –מר אמיר סאלח  .5
 מקומיתהחבר המועצה   -מר עאמר חסיסי  .6
 יתחבר המועצה המקומ -מר באסל חסון  .7
 חבר המועצה המקומית -מר השאם חאטום  .8
 יתחבר המועצה המקומ -מר ודיע חלבי  .9

 מנכ"ל המועצה המקומית  –מר דאהש חלבי  .10
 

 לא השתתפו:
 מ"מ ראש המועצה המקומית –מר ניסים אבו חמד  .1
 ומיתחבר המועצה המק -מר מרזוק קדור  .2
 חבר המועצה המקומית -מר שמס חסון  .3
 ה המקומיתחבר המועצ -מר יונס נסראלדין  .4
 חבר המועצה המקומית -יל עיסמי מר ג'מ .5
 

 השתתף בישיבה:
 גזבר המועצה המקומית  –רו"ח עדואן עדואן  -
 

  סדר היום:על 
  –אישור תב"רים 

 בור ציוד וריהוט לבתי ספר.ע  - 494תב"ר מס'  .1
 בור השתתפות בפרויקט פיתוח גרעין הכפר. ע  - 495תב"ר מס'  .2
 ם.בור הקמת שירותים ציבורייע  - 496תב"ר מס'  .3
 בור הקמת אצטדיון אימונים.ע  - 376תב"ר מס'  .4
 .יםתחזוקה דיגיטלישדרוג ו ,עבור הקמת  - 452תב"ר מס'  .5
 שיפוץ בית אלשעב נשים וגברים. – 497תב"ר מס'  .6
 שיפוץ בית דלית אלכרמל נשים וגברים. – 498תב"ר מס'  .7
 פיתוח שצ"פ רוטרי ודליה צעירה. – 499תב"ר מס'  .8
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 רפיק חלבי:

על מותו של מועין חאטום עליו השלום. חלבי וודיע חאטום תף בצערם של השאם אני משת
ומשתתף בצערו של ניסים אבו חמד על מותה של אמו זכרונה לברכה, ומשתתף בצערם של כל 

 הקרובים.
 

 השאם חאטום:
 אני מודה לראש המועצה. המצב בבית הקברות קשה.

 

 רפיק חלבי:
קשתי מהמהנדסת לקדם תכנית מפורטת לפני שהתכנית מתכננים לעשות בית קברות חדש, בי

 הכללית תאושר, מתחילים להכין את המקום.
, עשינו ישיבות מקדימות ודאגנו 959ב אחרי התקציבים בתכנית החומש קהיום היתה ישיבה למע

, מנהל אגף הרווחה, שהדרג המקצועי יהיה שם, היה בישיבה מנכ"ל, גזבר, מנהלת אגף החינוך
הופיעו  ב' רים ביראני מאגף החינוך,ההנדסה וג אגףועצה, גב' אומימה אבו זלף ממהנדסת המ

אטור אחד המשתתפים כתב פוסט בפייסבוק שכך מתנהגת מועצה רצינית בצורה מכובדת, ראסם נ
 שיודעת מהי רוצה, להבדיל מרשויות אחרות. 

שיבה עם הדרג המקצועי קיבלתי טלפון שמנכ"ל משרד הפנים מגיע אלינו בימים הקרובים, תהיה י
ונזמין גם את מי שיש לו זיקה לנושאים. זה ביקור מאוד חשוב. אנחנו מוכנים לחודש מרץ, חודש 

 המשפחה, לקראת סיום הכנות לחודש מאי חודש התרבות.
לסטודנטים וגם ₪ קיים טקס למתן מלגות לסטודנטים, נחלק מיליון ומאה אלף נ 19.5.2019 -ב

 ₪.אלפים  10רויקטים החשובים, כל סטודנט יקבל להנדסאים, זה אחד הפ
 

 רו"ח עדואן עדואן:
 אלש"ח.  10סטודנטים, כל אחד יקבל  100

 

 רפיק חלבי:
שלומדים הנדסה במקומות אחרים יקבל כל אחד מלגה של  14הנדסאים יקבלו מלגות, ועוד  12גם 

 ₪.חמשת אלפי 
 

 עאמר חסיסי:
קבלו מלגות והציע שהרשות תקצה סכום מסויים ראש המועצה העלה את נושא ההנדסאים שי

 למען מטרה זאת.
 

 רפיק חלבי:
  –נעבור לאישור תב"רים 

 ₪. 58,880ציוד וריהוט לבתי ספר, תקציב מפעל הפיס ע"ס  – 494תב"ר מס' 
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 -21/19החלטה מס' 

 .494מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 
 

 רפיק חלבי: 
 503ר, חלקה של הרשות בתקציב זה פיתוח גרעין הכפהשתתפות בפרויקט  - 495תב"ר מס' 

אלש"ח. התב"ר מתייחס  4,884אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח, חלק משרד התיירות סכום של 
 אלש"ח. 503לחלק המועצה בסכום של 

 

 רו"ח עדואן עדואן:
י בניה וניתן בשנה שעברה קבלנו כספים בגין עידוד היתר אלש"ח, 503המקור התקציבי של 

 להשקיע את הכספים האלה בפיתוח.
 

 -22/19החלטה מס' 
 . 495מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
עודפי אלש"ח מקרן  300הקמת שירותים ציבוריים, חלקה של הרשות בתקציב זה  - 496תב"ר מס' 

תייחס לחלק המועצה התב"ר מ₪.  633,500. השתתפות משרד התיירות בסכום של תב"רים
 אלש"ח. 300בסכום של 

 

 -23/19החלטה מס' 
 . 496מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
ן אימונים, תוספת הרשאה לתב"ר הקיים מקרן עודפי תב"רים הקמת אצטדיו - 376תב"ר מס' 
 ₪. 2,760,246אלש"ח ובסה"כ התב"ר סכום של  260בסכום של 

 

 -24/19החלטה מס' 
 .376מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
₪  69,724המועצה ע"ס רגיל של הקמה שדרוג ותחזוקה דיגיטליים. תקציב  – 452תב"ר מס' 

 ₪.  303,676ובסה"כ התב"ר ₪  233,952ותקציב המשרד לשוויון חברתי ע"ס 
 

 -25/19החלטה מס' 
 . 452ר מס' מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"

 

 רפיק חלבי:
 ₪.  315,724שיפוץ בית אלשעב נשים וגברים תקציב משרד הפנים ע"ס  – 497תב"ר מס' 
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 -26/19החלטה מס' 
 . 497מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
 ₪.  315,724שיפוץ בית דלית אל כרמל נשים וגברים תקציב משרד הפנים ע"ס  – 498תב"ר מס' 

 

 -27/19החלטה מס' 
 .498מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
 81פיתוח שצ"פ רוטרי דליה צעירה תקציב קרן לעבודות פיתוח סכום של  – 499תב"ר מס' 

 אלש"ח.
 

 -28/19החלטה מס' 
 .499מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 
 
 

 18:15הישיבה ננעלה בשעה                                               
 
 

 ,אהש חלביד                                                  ,רפיק חלבי                                      
 

 תהמקומי המנכ"ל המועצ                              המקומיתראש המועצה                                         
 לית אל כרמל ד       דלית אל כרמל                                                                               

 
 
 

 העתקים:      
 ראש המועצה המקומית  –מר רפיק חלבי  -
 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  -
  משרד הפנים -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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