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27.1.2020 
  29/2020פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס' 

  18:00בשעה  26.1.2020אשר התקיימה ביום ראשון תאריך 
 באולם הישיבות במועצה המקומית 

 

 נוכחים:
 ראש המועצה –מר רפיק חלבי  .1
 מ"מ ראש המועצה –מר ניסים אבו חמד  .2
 סגן ראש המועצה –מר גסאן והבה  .3
 מועצהסגן ראש ה –מר מדין מקלדה  .4
 חבר המועצה –מר באסל חסון  .5
 חבר המועצה –מר אמיר סאלח  .6
 חבר המועצה –מר מרזוק קדור  .7
 חבר המועצה –מר חכמאת חלבי  .8
 חבר המועצה –מר עאמר חסיסי  .9

 חבר המועצה –מר השאם חאטום  .10
 חבר המועצה –מר יונס נסראלדין  .11
 חבר המועצה –מר ג'מיל עיסמי  .12
 חבר המועצה –מר שמס חסון  .13
 חבר המועצה –בדריה  מר סאלח .14
 מנכ"ל המועצה  –מר דאהש חלבי  .15

 

 השתתפו:
 מהנדסת המועצה –אינג' נסרין דקסה  -
 מבקרת המועצה  –עו"ד סועאד חסון  -
 יועמ"ש הרשות  – רנה לפידותעו"ד  -
 יועץ חשבונאי  –רו"ח לואי אלעלימי  -

 
 על סדר היום:

  –אישור תב"רים  .1
 ₪. 514,000מוסדות ציבור ושצ"פים ע"ס  תתכנון ומדידו – 527תב"ר מס'  -
 ₪. 900,000פיתוח ושיקום כבישים ומדרכות ע"ס  – 528תב"ר מס'  -
 ₪. 200,000שיקום ושיפוץ גנים ציבוריים ע"ס  – 529תב"ר מס'  -
 ₪.  100,000הכנת תכנית תנועה ותמרור ע"ס  – 530תב"ר מס'  -
 ₪. 250,000צ"פ דליה צעירה ע"ס ש – 532תב"ר מס'  -
 ₪.  100,000קמת האב ע"ס ה – 533תב"ר מס'  -
 ₪. 200,000זות העיר ע"ס ח – 534תב"ר מס'  -
 ₪. 250,000יתוח כלכלי מקומי ע"ס פ – 535תב"ר מס'  -
 ₪. 100,000שתית לגנים מוסיקליים ע"ס ת – 536תב"ר מס'  -
 ₪. 500,000יצוב חזות מוסדות חינוך ע"ס ע – 537תב"ר מס'  -

 ₪. 1,114,205ס פיתוח שצ"פ יד לבנים ע" – 370ב"ר מס' ת -           
 ₪.   2,860,246הקמת אצטדיון אימונים ע"ס  – 376תב"ר מס'  -
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 .   אישור שני תשריטי הפקעה לטובת דרכים: 2     
 .3חלקה  11507א. גוש           
                      .                       139, 135חלקה  11509ב. גוש           

 
 רפיק חלבי:

 . 29/2020מתכבד לפתוח ישיבה לא מן המניין מס' 
 

 ריםאישור תב" -סעיף ראשון 
 

 אינג' נסרין דקסה:
 אלש"ח עבור תכנון ומדידות מוסדות ציבור ושצ"פים.  514, תקציב משרד הפנים ע"ס 527תב"ר מס' 

 

  - 14/2020החלטה מס' 
 . 527אחד את תב"ר מס' מליאת המועצה מאשרת פה 

 

 אינג' נסרין דקסה:
 אלש"ח עבור פיתוח ושיקום כבישים ומדרכות ותשתיות ברחבי הישוב. 900ע"ס , תקציב משרד הפנים 528תב"ר מס' 

 

  - 15/2020החלטה מס' 
 . 528מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 אינג' נסרין דקסה:
 אלש"ח עבור שיקום ושיפוץ גנים ציבוריים בדליה צעירה בשכונה המזרחית.  200ע"ס הפנים  , תקציב משרד529 תב"ר מס'

 

  - 16/2020החלטה מס' 
 . 529מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 אינג' נסרין דקסה:
יה לאורך אלש"ח הכנת תכנית תנועה ותמרור עבור תכנית תנועה וחנ 100, תקציב קרן לעבודות פיתוח ע"ס 530תב"ר מס' 

 הכביש הראשי והעוקף והמרכז.
 

  - 17/2020החלטה מס' 
 . 530מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 אינג' נסרין דקסה:
אלש"ח בוצע שלב א' וצריך להמשיך ולבצע  250, עבור שצ"פ דליה צעירה תקציב הקרן לעידוד היתרים ע"ס 532תב"ר מס' 

 חניה ותאורה. 
 

  - 18/2020החלטה מס' 
 . 532מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 אינג' נסרין דקסה:
 .אלש"ח. מיועד לשיפוץ 100הקרן לעידוד היתרים ע"ס , עבור הקמת האב תקציב 533תב"ר מס' 

 

  - 19/2020החלטה מס' 
 .335מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 
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 אינג' נסרין דקסה:
 . אלש"ח עבור עמודי התאורה בשדרה הראשית 200יר תקציב הקרן לעידוד היתרים ע"ס , חזות הע534מס' תב"ר 

 

  - 20/2020החלטה מס' 
 .345מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 :רפיק חלבי
אלש"ח. המטרה שתושבי דלית אל כרמל יצרכו  250פיתוח כלכלי מקומי תקציב הקרן לעידוד היתרים ע"ס , 535מס' תב"ר 

אלש"ח. צריך לעודד  250ממשרד הנגב והגליל, יש השתתפות של המועצה בסכום של ₪ מיליון  1קיבלנו ויתנו בתוך הישוב. 
 רכישה ותעסוקה פנימית. 

 

  - 21/2020החלטה מס' 
 .355מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
 אלש"ח.  100, תשתית לגנים מוסיקליים תקציב הקרן לעידוד היתרים ע"ס 536ר מס' תב"

 

  - 22/2020החלטה מס' 
 .365מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 אינג' נסרין דקסה:
יתוח אלש"ח ותקציב קרן לעבודות פ 300, עיצוב חזות בי"ס חט"ב ע"ש קופטאן תקציב משרד החינוך ע"ס 537תב"ר מס' 

 אלש"ח. עבודה בחזית הדרומית של בית הספר. 200ע"ס 
 

  - 23/2020החלטה מס' 
 .537מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 אינג' נסרין דקסה:
 ₪.  1,114,205התב"ר אלש"ח ובסה"כ  100, פיתוח שצ"פ יד לבנים תוספת תקציב ממשרד הפנים ע"ס 370תב"ר מס' 

 
  - 24/2020החלטה מס' 

 .370מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 
 

 אינג' נסרין דקסה:
 ₪. 2,860,246אלש"ח ובסה"כ התב"ר  100, הקמת אצטדיון אימונים תוספת תקציב הקרן לעידוד היתרים ע"ס 376תב"ר מס' 

 

  - 25/2020החלטה מס' 
 .376מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 תשריטי הפקעה לטובת דרכים  אישור שני –סעיף שני 
 

 :אינג' נסרין דקסה
 . 3חלקה  11507גוש  -חלק א' 

בשכונת ואדי אלפש, יש בקשה לפרצלציה באישור בית המשפט. לצורך אישור הפרצלציה נדרש להפקיע  3מדובר בחלקה 
 את הדרכים ע"פ התב"ע ונספח הבינוי. 
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 מרזוק קדור:
 האם מדובר בחלקה של קק"ל או ליד?

 

 ינג' נסרין דקסה:א
 זו לא חלקת קק"ל, אלא מזרחית לחלקת קק"ל, מדובר בחלקה פרטית. 

 

 שמס חסון:
 מי הבעלים בחלקה?

 

 אינג' נסרין דקסה:
 .5.1% -ל 1.4%אחד הבעלים הוא לביב חלבי. ההפקעה היא באחוזים קטנים בין 

 

 שמס חסון:
 האם מתואם עם הבעלים?

 

 אינג' נסרין דקסה:
יזמו את הפרצלציה. לאחר אישור המליאה להפקעה, הוועדה המרחבית לתכנון מאשרת את ההפקעה  כן כי הבעלים

 ומפרסמים אותה, כך שאם יהיו מתנגדים יכולים להגיש התנגדות.
 

 ג'מיל חסון:
 למה לא עושים סיור? למה צריך לנחש איפה החלקה?

 

 רפיק חלבי:
 אין צורך בסיור מדובר באחוזים קטנים של הפקעה.

 

 אינג' נסרין דקסה:
 .   139, 135חלקה  11509גוש  -חלק ב' 

 113ובי"ס חט"ב, ההפקעה ע"פ תב"ע מאושרת עד/ 672מדובר בכביש המתפצל ליד כיכר בית הקברות, דרומית לכביש 
 לטובת תכנית בסמכות מקומית נדרש להפקיע את הדרך ולרשום אותה ע"ש המועצה. 

 

 עאמר חסיסי:
 כביש קיים?האם מדובר בהפקעה ל

 

 אינג' נסרין דקסה:
 כן.

 

 רפיק חלבי:
 אני מעלה את הנושא להצבעה.

 

  - 26/2020החלטה מס' 
 .שתי ההפקעות לעילמליאת המועצה מאשרת פה אחד את 
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 18:12הישיבה ננעלה בשעה                                                                         
 
 

 דאהש חלבי,                                              רפיק חלבי,                                                    
  

 מנכ"ל המועצה המקומית                                          ראש המועצה המקומית                               
 דלית אל כרמל                                  אל כרמל                            דלית                               

 
  

 
 
 
 
 
 
 העתקים: 
 ראש המועצה המקומית  –מר רפיק חלבי  -
 חברי המועצה  -
 גזבר המועצה  -רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
  מהנדסת המועצה  –אינג'  נסרין דקסה   -
 ועץ חשבונאי י –רו"ח לואי אלעלימי             -
 מנהל מחשוב במועצה  –מר פארס והבה  -
 חשב מלווה, מועצה מקומית   -מר יוסי בן דוד  -
 יועמ"ש המועצה המקומית  -עו"ד רנה לפידות  -
 משרד הפנים  -הממונה על מחוז חיפה  -
 ירושלים -משרד הפנים  -הממונה על הרשומ"ק  -
 חיפה -משרד מבקר המדינה  -מונה על הרשומי"ק המ -

 
 
   
 

 


