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23.2.2020 

  2020/33פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס' 
  18:00בשעה  2.202020.תאריך  חמישיאשר התקיימה ביום 

 באולם הישיבות במועצה המקומית 
 

 נוכחים:
 ראש המועצה –מר רפיק חלבי  .1
 מ"מ ראש המועצה –מר ניסים אבו חמד  .2
 חבר המועצה  – באסל חסוןמר  .3
 צהסגן ראש המוע –מר מדין מקלדה  .4
 סגן ראש המועצה  –מר גסאן והבה  .5
 חבר המועצה –מר אמיר סאלח  .6
 חבר המועצה –מר מרזוק קדור  .7
 חבר המועצה –מר ג'מיל עיסמי  .8
 חבר המועצה –מר שמס חסון  .9

 חבר המועצה –מר יונס נסראלדין  .10
 מנכ"ל המועצה  –מר דאהש חלבי  .11

 
 

 לא השתתפו:
 המועצה חבר – עאמר חסיסימר  .1
 בר המועצה ח –מר השאם חאטום  .2
 חבר המועצה –מר חכמאת חלבי  .3
 חבר המועצה –מר סאלח בדריה  .4

 

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

 על סדר היום:
 ה.שירותי איסוף ופינוי אשפ –אישור פטור ממכרז  .1
 אישור תב"רים: .2

 ום.עבור הצטיידות חיר 540תב"ר מס'  -
 עבור תשתיות חשמל , תחזוקה ונגישות.  541תב"ר מס'  -

 
 

 .ירותי איסוף ופינוי אשפה.ש –אישור פטור ממכרז  –נושא ראשון 
 

 רפיק חלבי:
 .33/2020אני מתכבד לפתוח ישיבה לא מן המניין מס' 

עדת המכרזים פסלה את מעל לאומדן. וו 50%גבוה מאוד  הצעתומצדר.  בשםיצאנו למכרז פינוי אשפה היה מציע אחד 
 ההצעה ואת המכרז. בקרוב יתפרסם מכרז חדש.

 
 



 

 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 المجلس المحلي دالية الكرمل

 

2 

 

 שמס חסון:
 צריך לקנות רכבי דחס ולעשות את הפינוי ע"י המועצה בלי קבלן חיצוני.

 רפיק חלבי:
זערורה. אנחנו לא חייבים הקבלן הראשי בשם מצדר לקבלן המשנה בשם ביקשנו מהקבלן שימשיך לעבוד. קיים סכסוך בין 

מול מצדר. הגזבר הוציא מכתב למצדר אבל מצדר הודיע שאין לו מי שיפנה ולא יכול  נולמצדר. ההתקשרות שלכסף 
 להתמודד עם זה. 

  במידה והרשות תעסיק קבלן אחר, תחייב את מצדר. המכרז בוטל ויתפרסם מכרז חדש.
בחירת זוכה במכרז לפי המוקדם פרסמנו נוהל הצעות מחיר נבחרה חברת זערורה לתקופה של שלושה חודשים או עד ל

  .הםבנימ
 

 רו"ח עדואן עדואן:
בהצעה שהתקבלה  לפני מע"מ וזה כולל אגרות והיטלים. יש לנו חסכון₪  700קבענו בהצעת המחיר מחיר מקסימלי של 

 לטון.₪  130 -ביחס לעלות שהיתה, סכום קרוב ל
 

 מרזוק קדור:
 ז חדש.הכוונה לפטור ממכרז לטווח קצר עד ליציאה למכר

 

 רפיק חלבי:
, תוך שנה האשכול יטפל בעצמו בכל נושא האשפה. בינתיים בודקים עלויות כלכליות לשתי פניתי לאשכול הערים שלנו

 . כדי לקבל רכב חדש צריך תקופה מינימלית של חודש וחצי. למקומות שצריך מכוניות דחס ובייבי
 

 עו"ד רנה לפידות:
 חשיב כלכלי. צריך לעשות מכרז לרכבים ולעשות ת

 

 רו"ח עדואן עדואן:
לעשות תחשיבים כלכליים.  נדרשנו לעשות בדיקה של משק האשפה בישוב. החסם בתחום איכות הסביבה ביקשתי מהיועץ 

 שהיה זה עלויות הרכבים. אנחנו בדרך הנכונה ומקווה שהכל יסתדר.
 

 שמס חסון:
 בעיקרון אין התנגדות, אם הכיוון לקנות רכבים.

 

 ג'מיל עיסמי:
 אפשר לשכור משאיות ולהפעיל אותן ולא להיות תלויים בקבלנים חיצוניים.

 

 מרזוק קדור:
 צריך לקנות משאיות, לפקח ולעשות בקרה ולא להיות תלויים בקבלנים האלה. ,שכירות זה לא נותן עבודה ושירות מלא

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 נקנה רכבים חדשים.

 

 יונס נסראלדין:
 י במה שקורה במקומות אחרים, אולי נעדיף הטמנות, מדובר בנושא רחב מאוד. התעניינת

 

 עו"ד רנה לפידות:
(, כשיש חשש למפגע ברכוש או חיי אדם, אפשר לאשר הליך בפטור ממכרז. נושא אי פינוי 16)3ע"פ תקנות המכרזים סעיף 

ל את ההתקשרות בהצעות המחיר מבחינת בריאות הציבור. צריך להגביאשפה, אסור לעצור את אספקת השירות מטעמי 
 הזמן.
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 מרזוק קדור:
 קבלני האשפה עושים חצי עבודה.

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 צריך לקיים פיקוח צמוד על הקבלנים.

 

 מרזוק קדור:
 ע"פ ההסכם הפיקוח והבקרה הם של הקבלן. זה גם לגבי רכב הגזם.

 

  – 36/2020החלטה מס' 
ת הפטור ממכרז בנושא שירותי איסוף ופינוי אשפה. ניתן לבחור קבלן ע"פ הצעת מחיר מליאת המועצה מאשרת פה אחד א

 לתקופת העסקה של שלושה חודשים או עד לבחירת זוכה במכרז לפי המוקדם מבניהם.
 

 אישור תב"רים. –נושא שני 
 

 רפיק חלבי:
ובסה"כ ₪.  9,650התקציב הרגיל ע"ס  השתתפות₪,  138,600הצטיידות חירום, תקציב משרד הפנים ע"ס  – 540תב"ר מס' 

 ₪. 148,250התב"ר 
 

  – 37/2020החלטה מס' 
 .540מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:
 אלש"ח. 500תשתיות חשמל תחזוקה ונגישות, תקציב קרן להיטלי השבחה ע"ס  – 541תב"ר מס' 

 

  – 38/2020החלטה מס' 
 .541 את תב"ר מס' מליאת המועצה מאשרת פה אחד

 

 18:20 הישיבה ננעלה בשעה                                                     
 

 רפיק חלבי,                                                                דאהש חלבי,                              
  

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

 

 העתקים:
 ראש המועצה המקומית  –מר רפיק חלבי  -
 חברי המועצה  -
 גזבר המועצה  -עדואן רו"ח עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
 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  -הממונה על הרשומי"ק  -


