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8.1.2020 
  28/2020פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

  18:00בשעה  7.1.2020אשר התקיימה ביום שלישי 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 מדין מקלדה  .3
 חבר המועצה –מר אמיר סאלח  .4
 חבר המועצה –מרזוק קדור מר  .5
 חבר המועצה  –מר באסל חסון  .6
 חבר המועצה –מר עאמר חסיסי  .7
 חבר המועצה  –מר שמס חסון  .8
 חבר המועצה  –מר השאם חאטום  .9

 מנכ"ל המועצה  –מר דאהש חלבי  .10
 

 לא השתתפו: 
 סגן ראש המועצה  –מר גסאן והבה  .1
 חבר המועצה –מר חכמאת חלבי  .2
 מועצה חבר ה –מר יונס נסראלדין  .3
 חבר המועצה  –מר ג'מיל עיסמי  .4

 

 השתתפו:
 גזבר המועצה  –רו"ח עדואן עדואן  -
 מהנדסת המועצה –אינג' נסרין דקסה  -
 יועמ"ש הרשות  –עו"ד יוסי אמסלם  -
 

 על סדר היום:
 .27/19, 26/19, 25/19, 24/19אישור פרוטוקולים מס'  .1
 אישור תב"רים: .2

 . ק"לגני ק – 520אישור תב"ר מס'  -
 רכישת ציוד וריהוט גני חובה.  – 521אישור תב"ר מס'  -
 חיזוק ושיפוץ מבנה מרכז תרבות. – 522אישור תב"ר מס'  -
 הצטיידות בחינוך המוסיקלי במגזר הדרוזי. – 523אישור תב"ר מס'  -
 אולם ספורט בי"ס חדשני קירוי.  – 357אישור הגדלת תב"ר מס'  -
 .ב מרחב למידה בי"ס יסודי חדשניועיצ – 524אישור תב"ר מס'  -
 ג'.עיצוב מרחב למידה בי"ס יסודי  – 525אישור תב"ר מס'  -
 ב'.רחב למידה בי"ס יסודי עיצוב מ - 526אישור תב"ר מס'  -

 .15/2015כרז מס' מ –. הגדלת חוזה מתכנן תכנית מפורטת ח'לת נסאר 3      
 תו של דאהש נסראלדין בכביש התפילות.בול חלקהמשך קיר בג –. אישור פטור ממכרז 4      
 ן   בין המועצה המקומית לבי 10.11.1996מטר ע"פ חוזה מיום  1,100שטח  1חלקה  17134. אישור רישום נכס בגוש 5      

 משפחת מקלדה. )רשומה הערת אזהרה(.          
 י חוזר מנכ"ל של משרד החינוך. . אישור יציאה למכרז לניהול בית ספר חט"ע באמצעות גורם חיצוני, לפ6     
 . אישור הרכב וועדה מקצועית לשילוט.7     
 .  דיווח ראש המועצה.  8     
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 רפיק חלבי:
אישור פטור  4. אני מודיע בתחילת הישיבה שנוריד מסדר היום את סעיף 28/2020מתכבד לפתוח ישיבה מן המניין מס' 

 ממכרז.
 

 . 27/19, 26/19, 25/19, 924/1אישור פרוטוקולים מס'  – 1סעיף 
 

  – 1/2020החלטה מס' 
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקולים הנ"ל.

 

 אישור תב"רים. – 2סעיף 
 

 אינג' נסרין דקסה: 
שכונת ואדי  11507גוש  5הקמת גן משחקים בחלקה  –התקציב עבור ₪,  1,400,000, תקציב קק"ל ע"ס 520תב"ר מס' 

  אלפש.
 

  – 2/2020החלטה מס' 
 .520מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 אינג' נסרין דקסה:
 ₪  18,000והשתתפות התקציב הרגיל ₪  99,360עבור רכישת ציוד וריהוט גני חובה, תקציב מפעל הפיס  521תב"ר מס' 

 ₪.  117,360ובסה"כ התקציב 
 

  – 3/2020מס' החלטה 
 . 521ס' מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מ

 

 אינג' נסרין דקסה:
ז לצורך חיזוק מבנה מרכ₪ מיליון  1הבינוי והשיכון ע"ס  עבור חיזוק ושיפוץ מרכז תרבות, תקציב משרד 522תב"ר מס' 

 תרבות מאחר והשתמשו בבניה בפח פל קל, בדיקות מעבדה ודו"ח קונסטרוקטור ממליצים על חיזוק המבנה.
 

  – 4/2020מס' החלטה 
   . 522צה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' מליאת המוע

 

 רפיק חלבי:
 ₪. 66,667עבור הצטיידות כלים מוסיקליים במוסדות חינוך ע"ס  523תב"ר מס' 

 

  – 5/2020החלטה מס' 
   . 523מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 אינג' נסרין דקסה:
תקציב משרד הבינוי והשיכון ובסה"כ ₪, מיליון  1ע"ס עבור אולם ספורט בי"ס חדשני תוספת תקציב  357תב"ר מס' 

מלש"ח, הופץ מכרז, מתקיים סיור קבלנים  6.5התוספת מכסה את ביצוע האולם ע"פ האומדן ₪.  6,672,893התב"ר ע"ס 
 .9/1/2020ביום 

 

  – 6/2020החלטה מס' 
 .357מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 
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 רפיק חלבי:
 אלש"ח.  80החינוך ע"ס עבור עיצוב מרחבי למידה בי"ס יסודי חדשני תקציב משרד  524תב"ר מס' 

 

  – 7/2020מס'  החלטה
  .524מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 רפיק חלבי:
 אלש"ח. 160עבור עיצוב מרחב למידה בי"ס יסודי ג', תקציב משרד החינוך ע"ס  525תב"ר מס' 

 

  – 8/2020החלטה מס' 
 .525יאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' מל

 

 רפיק חלבי:
 אלש"ח.  240עיצוב מרחבי למידה בי"ס יסודי ב' תקציב משרד החינוך ע"ס  526תבר מס' 

 

  – 9/2020החלטה מס' 
 .526 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'

 

  .15/2015כרז מס' מ –הגדלת חוזה מתכנן תכנית מפורטת ח'לת נסאר  - 3סעיף 
 

 אינג' נסרין דקסה:
 .15/2015מכרז מס'  –סעיף הגדלת חוזה תכנון לתכנית מפורטת ח'לת נסאר 

 כולל מע"מ. ₪  842,400זכה משרד יהלום בגליל בעבודת תכנון בשכונת ח'לת נסאר בסכום של  2016בתחילת שנת 
ל ועצים, אנחנו צריכים להגדיל את הקו הכחול ש, וגם מול צוות מינהל התכנון והיעם ההתקדמות בדיונים ושיתוף ציבור

לביוב בתוך הקו הכחול של התכנית ויהיה אפשרי פתרון למבנים ו לצורך מתןהתכנית לצורך הכלת שתי תחנות שאיבה 
תוספת עבור עדכון מדידה כי עברו שנתיים מאז התחלת התכנון וזה מחייב הלהוציא היתרי בניה מכח התכנית, בנוסף 

 לצורך הגשת התכנית לוועדה המחוזית. 
כולל מע"מ המהווים ₪  219,960אלש"ח להכנת תת"ג. לכן צריך להגדיל את החוזה בעלות של  40 נדרשת עוד תוספת של

 מהחוזה המקורי. 26.11%
 

 מרזוק קדור:
 ?בתכנון כולל הגדלותהאם מדובר בשינויים 

 

 רפיק חלבי:
יהיו דיונים בוועדת התכנון הארצית בנושאים שהיה לגביהם ויכוח בוועדה המחוזית בעניין ח'לת  1/2020במהלך חודש 

 נסאר, אלרנדה, אום אלשוקף ואזור התעשייה הדרומי. אני מקווה שנצליח להרחיב את תחום השיפוט.
 

 אינג' נסרין דקסה:
 יקום תחנות שאיבה. ויש צורך להאריך את תוקף ההתקשרות לשנתיים נוספות.ההרחבה לצורך מ

 

  – 10/2020החלטה מס' 
מהחוזה המקורי  26.11%כולל מע"מ המהווים ₪  219/960מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת החוזה בעלות של 

 לשנתיים נוספות. עם המתכנן תקופת ההתקשרות  ארכתוכן ה
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 דאהש חלבי:
    מועצה המקומית בין ה 199610.11.מטר ע"פ חוזה מיום  1,100שטח  1חלקה  17134אישור רישום נכס בגוש  - 5סעיף 

 בעבר נרשמה הערת אזהרה בחלקה הנ"ל.מקלדה. משפחת לבין                
  

  – 11/2020החלטה מס' 
 מטר ע"ש המועצה המקומית.  1,100ח שט 1חלקה  17134רישום הנכס בגוש  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את

 

 .ל משרד החינוךשאישור יציאה למכרז לניהול בית ספר חט"ע באמצעות גורם חיצוני, לפי חוזר מנכ"ל  -  6סעיף 
 

 רפיק חלבי:
הסתיים החוזה עם רשת עתיד כולל שתי אורכות. מיניתי וועדת היגוי בתחום החינוך שהמליצה לצאת למכרז. הודעתי 

שאנחנו מסיימים את ההתקשרות אתם ויוצאים למכרז. הוועדה המקצועית קבעה ניקוד לפרמטרים של  לרשת עתיד
 המכרז.

 

 מרזוק קדור:
 במקום שנעביר כסף לרשתות. ניהול עצמי עדיף על רשתות.אני בעד ניהול עצמי של בית הספר 

 

 רפיק חלבי:
 ריך ניהול מנהלים ומורים עם התערבות פנימית.מנהל המחוז הציע לנו לצאת למכרז ולבחור רשת. ניהול עצמי מצ

 

 מרזוק קדור:
 ל בית הספר וננהל אותו. אני מציע שניקח אחריות ע

 

 – 12/2020החלטה מס' 
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות )מרזוק התנגד( את יציאת הרשות למכרז לניהול בית ספר חט"ע באמצעות גורם 

 חיצוני לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 

 ע"פ חוק עזר לדלית אל כרמל )מודעות ושלטים(. אישור הרכב וועדה מקצועית לשילוט - 7סעיף 
 

 רפיק חלבי:
יו חברים בה מהנדס המועצה המקומית, היועץ חברים ויה 3 -)א(, הוועדה המקצועית לשילוט תהיה מורכבת מ 5סעיף 

 ועצה או נציגיהם. המשפטי של המועצה המקומית ומנהל המחלקה האחראי על השילוט במ
 

  – 13/2020החלטה מס' 
  וועדה מקצועית לשילוט.מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב 

 

 עאמר חסיסי:
 ישנם תושבים שרוצים לשנות את השמות של הכבישים באזור המגורים שלהם.

 

 רפיק חלבי:
 שנים אפשר לשנות. 5אחרי 

 

 מרזוק קדור:
ים כאלה, הוועדה צריכה להיות מורכבת מחברי המועצה כי הם אלה שבחרו את אם מקיימים וועדה כדי לבחון שינוי

 השמות.
 

 



 

 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 المجلس المحلي دالية الكرمل

 

5 

 

 דיווח ראש המועצה. – 8סעיף 
 

 רפיק חלבי:
 אני מבקש מהמהנדסת נסרין שתדווח לגבי הבעיה הקיימת בבי"ס חדשני. 

 

 אינג' נסרין דקסה:
מטעם וח אחר. מהנדס חשמל מומחה לקרינה התקבל דוח מהקב"ט לגבי הקרינה מארון החשמל, ועד ההורים הציג ד

ולכן הכיתה הסמוכה לארון תיסגר עד לפתרון  ,בדק את בית הספר, דעתו שהמקור של רוב הקרינה מארון החשמלהמועצה 
שהוא יציע אותו. שאר בית הספר יכול להיות מאוכלס. תוך יומיים יתקבל ממנו דוח לגבי הטיפול במערכת החשמל בבית 

 הספר. 
 

 ק קדור:מרזו
 ת.אני מציע שוועדת התשתיות תזמין ישיבת עבודה עם המפקחים על עבודות בכבישים ישנן עבודות לא תקינו

 
 

 :3318הישיבה ננעלה בשעה                                                                    
 
 

 אהש חלבי,ד                                                                 רפיק חלבי,                                                 
  

 "ל המועצה המקומיתראש המועצה המקומית                                                           מנכ                        
 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  -
  מהנדסת המועצה  – נסרין דקסה  אינג'  -
 מנהל מחשוב במועצה  –ר פארס והבה מ -
 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  -הממונה על הרשומי"ק  -


