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27.9.2017 
  88/17פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס' 

  26.9.2017אשר התקיימה ביום שלישי בתאריך 
 באולם הישיבות במועצה המקומית 18:00בשעה 

 
 

 נוכחים:
 ראש המועצה המקומית –מר רפיק חלבי  .1
 סגן ראש המועצה  –מר אמיר סאלח  .2
 חבר המועצה –מר חמיד חלבי  .3
 חבר המועצה –מר יוסף חדיד  .4
 חבר המועצה –עו"ד כמאל כמאל  .5
 חבר המועצה –מר האני חדיד  .6
 חבר המועצה –מר מועין חלבי  .7
 חבר המועצה –מר סאמר ביראני  .8
 חבר המועצה –מר ניסים אבו חמד  .9

 חבר המועצה –מר עאמר חסיסי  .10
 חבר המועצה –מר כרמל חלבי  .11
 מנכ"ל המועצה  –מר דאהש חלבי  .12

 
 השתתפו בישיבה:

 גזבר המועצה המקומית –רו"ח עדואן עדואן  -
 יועמ"ש המועצה המקומית –עו"ד רנה לפידות  -

 
 לא השתתפו בישיבה:

 מ.מ. ראש המועצה המקומית –מר והבה והבה  -
 חבר המועצה –מר מרזוק קדור  -
 חבר המועצה  –מר רפיק בסיס  -

 

 
 על סדר היום:

 .87/17אישור פרוטוקול מס'  .1
 אישור תב"רים לפי הפירוט: .2

 אלש"ח. 7גישות פיזית פרטנית ע"ס נ - 386הגדלת תב"ר מס'  .א
 אלש"ח. 355קמת מוקד רשותי בטחוני ע"ס ה - 394אישור תב"ר מס'  .ב
 ₪.  138,375ימון כבישים והתקני בטיחות ע"ס ס - 395אישור תב"ר מס'  .ג
 ₪.  1,503,838ניית שתי כיתות גן ע"ס ב - 400אישור תב"ר מס'  .ד
 ₪.  1,503,838ן ע"ס תי כיתות גבניית ש - 401אישור תב"ר מס'  .ה
 ₪.  30,000נגב והגליל ע"ס ה –וזמות תרבות י – 402אישור תב"ר מס'  .ו
 ₪. 203,713ע"ס  2017יפוץ והצטיידות מית"ר ש – 403אישור תב"ר מס'  .ז

)ח( לתוספת הרביעית לצו  22אישור החלטה לנהל מו"מ להתמחרות עם מציעים בהתאם לסעיף  .3
 נשים עם מוגבלות שכלית.המועצות. מדובר בשירותי הסעות לא
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דלית אל כרמל לגן התמרים בחינוך המיוחד  981אישור פתיחת חשבון בנק בבנק לאומי סניף  .4
 שנפתח השנה.

להסמיך את מורשה החתימה של הרשות למנות ו/או לשנות ו/או להחליף את מורשי החתימה  .5
את המינוי ו/או  בחשבונות מוסדות החינוך בהתאם לשינויים הנדרשים ולצורך מבלי להחזיר

 השינוי להחלטת המליאה.
 

 רפיק חלבי:
את אישור בשבוע הבא ביום שלישי יבקר נשיא המדינה והשרה גמליאל בבית יד לבנים, ולכן אני מבקש 

 .הבאה מן המניין לתאריך אחר שנסדיר אותו המליאה לדחות את הישיבה
 

 -61/17חלטה מס' ה
 .89/17מועד הישיבה מן המניין שמספרה יהי את דחיית  מליאת המועצה מאשרת פה אחד

 

 רפיק חלבי:
 .87/17אישור פרוטוקול מס' 

 

 -62/17החלטה מס' 
 .87/17מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מס' 

 

 רפיק חלבי:
אלש"ח תקציב משרד החינוך,  7בנושא נגישות פיזית פרטנית בסכום של  386אישור הגדלת תב"ר מס' 

 ₪. 33,271ר יהיה ובסה"כ התב"
 

 -63/17החלטה מס' 
 .386מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
 אלש"ח תקציב משרד הפנים. 355בנושא הקמת מוקד רשותי / בטחוני, סכום של  394אישור תב"ר מס' 

 

 -64/17החלטה מס' 
 .394מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 לבי:רפיק ח
 124,537תקציב משרד התחבורה ע"ס  2017בנושא סימון כבישים והתקני בטיחות  395אישור תב"ר מס' 

 ₪.  13,838וקרן לעבודות פיתוח ע"ס ₪ 
 
 
 

 -65/17החלטה מס' 
 .395מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
 ₪. 1,503,838רד החינוך ע"ס בנושא בניית שתי כיתות גנים תקציב מש 400אישור תב"ר מס' 

 

 -66/17החלטה מס' 
 .400מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
 ₪. 1,503,838 בנושא בניית שתי כיתות גנים תקציב משרד החינוך ע"ס 401אישור תב"ר מס' 
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 -67/17החלטה מס' 
 .401מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
הנגב  הבנושא יוזמות תרבות, אמנות וספורט, תקציב המשרד לפיתוח הפריפרי 402תב"ר מס'  אישור

 אלש"ח. 5אלש"ח והשתתפות התקציב הרגיל ע"ס  25והגליל ע"ס 
 

 -68/17החלטה מס' 
 .402מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
, תקציב משרד העבודה והרווחה ע"ס 2017בנושא שיפוץ והצטיידות מית"ר  403אישור תב"ר מס' 

203,713 .₪ 
 

 -69/17החלטה מס' 
 .403מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
)ח( לתוספת הרביעית לצו המועצות. 22אישור החלטה לנהל מו"מ להתמחרות עם מציעים בהתאם לסעיף 

 מדובר בשירותי הסעות לאנשים עם מוגבלות שכלית.
 

 ד רנה לפידות:עו"
היה מכרז לשירותי הסעות לאנשים עם מוגבלות שכלית והמכרז פורסם פעמיים. בפעם הראשונה לא 

 .התקבלה אף הצעה. בפעם השניה התקבלה הצעה אחת אשר נפסלה
מדובר בשירות חיוני של הסעת אנשים עם מוגבלות, בסמכות ועדת המכרזים להמליץ בפני מליאת 

נוספת מכרז כי יכול להיות שלא תהיה לכך תועלת כלכלית ולא יעילות וזה המועצה שלא לפרסם פעם 
 של זמנים וזה יכול לפגוע בביצוע השירות.יכול לגרום להימשכות 

 ועדת המכרזים יכולה להמליץ על הליך של הצעות מחיר ומו"מ כדי להביא לבחירת זוכה.
 כדי לפטור ממכרז נדרש אישור מליאה לפי החוק.

 
 

 עו"ד כמאל כמאל:
 מהו גודל המכרז? עם מי מנהלים מו"מ? עם איזה חברות?

 

 אמיר סאלח:
מדובר בשלושה מסלולים. במכרז הראשון, לא התקבלו הצעות. במכרז השני המציע מחק סעיף במכרז. 

 הבקשה שנצא להצעות מחיר עם אותם תנאים של המכרז.
 

 האני חדיד:
תפות הורים. ואם מישהו לא ישלם יכול להיות מצב שלא יסיעו במכרז כתוב שהמציע צריך לגבות השת

 אותו וזה קרה לפני ארבע שנים.
 

 רפיק חלבי:
 האנשים עם מוגבלות מקבלים כסף מביטוח לאומי וזה מיועד להסעות.

 

 חמיד חלבי:
ם חברת ההסעות והאנשים לא שילמו. הצעתי בועדת המכרזים שהאנשים ישלמו ללשכת היו בעיות ע

 ה.הרווח
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 רו"ח עדואן עדואן:
 הרווחה לא יכולה לגבות כסף שהוא לא שלה. אחד מתנאי המכרז שהמסיע צריך לגבות כסף.

 

 עו"ד כמאל כמאל:
 חברת ההסעות יכולה שלא להסיע אנשים שלא משלמים.

 

 עו"ד רנה לפידות:
 זה תנאי מתנאי המכרז, שינוי תנאי במכרז, יחייב לפרסם מכרז נוסף.

אגף הרווחה לגבי התנאי הזה שהמסיע צריך לגבות כסף מהאנשים שמקבלים שירות שאלתי את מנהל 
הסעה, מר חוסאם חלבי אמר שהתנאי הזה מתוך ניסיון רב שנים של המועצה, משרד הרווחה מחייב גביה 

 והשתתפות צד ג', המועצה לא הצליחה לגבות את החלק הזה, יש לסעיף הזה בסיס חוקי.
יע הרבה את הרשות מס' שנים, הגביה של המסשל משרד הרווחה, התנאי מלווה  התנאי חוקי וע"פ הוראה

 יותר יעילה, מאשר גביה של המועצה.
 

 האני חדיד:
 ע לא לקח אנשים עקב אי תשלום.מועצה הקודמת היו שני מקרים שמסיב
 

 -70/17החלטה מס' 
נגדו( הצעות מחיר וניהול מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות )עו"ד כמאל כמאל ומר האני חדיד הת

 מו"מ להתמחרות עם מציעים במכרז למתן שירותי הסעות לאנשים עם מוגבלות שכלית.
 

 מועין חלבי:
 המסיע אסור לו להשאיר אנשים בבית.

 
 

 רפיק חלבי:
דלית אל כרמל לגן התמרים בחינוך המיוחד שנפתח  981אישור פתיחת חשבון בנק בבנק לאומי סניף 

 השנה.
 

 -71/17' החלטה מס
דלית אל  981מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסעיף של פתיחת חשבון בנק בבנק לאומי סניף 

 תמרים בחינוך המיוחד שנפתח השנה.כרמל לגן ה
 

 רפיק חלבי:
להסמיך את מורשה החתימה של הרשות למנות ו/או לשנות ו/או להחליף את מורשי החתימה בחשבונות 

יים הנדרשים ולצורך מבלי להחזיר את המינוי ו/או השינוי להחלטת מוסדות החינוך בהתאם לשינו
 המליאה.

 

 -72/17החלטה מס' 
 על סדר היום בנושא הסמכת מורשי חתימה. 5מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סעיף 

 

 רפיק חלבי:
 לצורך הקמת מרכז לצעירים. ₪ מיליון  1קיבלנו 

כל אחת לסטודנטים תושבי ₪ אלפים  10מלגות של  67 בפרויקט פר"ח בתיאום עם מפעל הפייס, יאושרו
 הישוב.

ראש מועצת בנושא התאגיד, היתה ישיבה אצל מנכ"ל משרד הפנים שנכח בה גם הממונה על המחוז, 
 ביטול היטל הררי והיטל צפיפות.  -כגוןוהיועמ"ש שלו. היו לנו דרישות עוספיא 
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שנו לקבל הכל בכתב. כשיתקבל המסמך יועבר המנכ"ל של משרד הפנים אישר את הבקשות שלנו. ביק
 ליועמ"ש של הרשות ולכל חברי המועצה, נכון להיום אין שום דבר חדש ושום התקדמות בנושא התאגיד.

 בעניין ועדת הביקורת וועדת התשתיות, לא היה שום ניסיון או עניין שהועדות לא יתכנסו.
 ת.אני מעודד עבודת ביקורת, ואני מבקש לכנס את הועדו

 

 האני חדיד:
 במה דנה ועדת תשתיות? האם גם בהסדרי תנועה?

 

 אמיר סאלח:
 קובעים סדרי עדיפות בנושא תשתיות ועבודות מים וביוב.

 לגבי הסדרי תנועה זה שייך לועדת תחבורה.
 

 
 18:18הישיבה ננעלה בשעה 

 
 אהש חלביד                       רפיק חלבי                                                          

 ראש המועצה                                             מנכ"ל המועצה     
 
 
 
 

 העתקים:
  ראש המועצה, חברי המועצה -
 גזבר המועצה  -רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
 ווה, מועצה מקומית  חשב מל -מר שלמה רייך  -
           המקומית יועמ"ש המועצה -נה לפידות עו"ד ר -
 משרד הפנים -הממונה על מחוז חיפה  -
 ירושלים -משרד הפנים  -הרשומ"ק  הממונה על -
 חיפה -שרד מבקר המדינה מ -הממונה על הרשומי"ק  -

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


