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 רפיק חלבי:

 שמס חסון ביקש שנרחיב את הרכב ועדת הביקורת, אנו מציעים שני חברים נוספים , מרזוק קדור ומנסור חלבי.

 יקורת.במליאת המועצה מאשרת פה אחד את בחירת מרזוק קדור ומנסור חלבי כחברי ועדת ה

 

הסתיימה , אני פונה מחר למודד שיעשה תוכנית בינוי לפי הנוהל,  'ואדי אלפש אדיווח בנושא התכנון, תוכנית 

 אצל המהנדסת, יופקד לדיון.נמצא י אלפש ב' , החומר דהיום קבלתי תוכנית וא

 ת אלואנסה וסקעב , ביקשנו להציג את זה לדיונים בועדה המחוזית.ותוכני

ה, ובזה יהיה תכנון מפורט כונת אלרנדנשאר התכנון של ש יצא מכרז לתכנון ח'לת נסאר, תוך חודש יבחר מתכנן ,

 לכל הכפר.  

 מתחילים בשלב של תוכנית מתאר, בשבוע הבא תהיה ישיבה עם הצוות שנבחר מהציבור.

 ז התרבות עם הרבה משתתפים.כרתהיה במ פגישה ראשונה תהיה פנימית, פגישה שניה

 תאר וחשוב מאוד שהציבור יהיה חלק מהעניין .לאחר מכן תהיה ועדה מצומצמת שתלווה את תוכנית המ

 נביא אותם לאישור המליאה הקרובה. ₪מיליון  1.2ועוד  ₪מיליון  4בסכום של אנחנו מקבלים תקציב פיתוח 

אזרח מכפר כנא שרכש חלקת אדמה, מוכן למכור את החלקה למועצה, אנחנו מתכוונים לרכוש את האדמה ממנו 

 כדי שתהיה רכוש המועצה.

 הרכישה תהיה במחיר שנקנה בעבר לאותה חלקה עם הנחות שנוכל לקבל ממינהל מקרקעי ישראל.

 

 והבה והבה:

 בעל הקרקע לא רוצה להתנגש עם אף אחד ומוכן לחשוף את הסכומים שהוא שילם לקניית החלקה.

 אישור המועצה לצורך ניהול מו"מ.אני רוצה את 

 

 עו"ד אלי קולס :

 פטורה ממכרז , יש מתווה שלם וצריך לבדוק הרבה עניינים. רכישת קרקע ע"י המועצה

משפטית וכלכלית, מבחינה לל ורוצה לבדוק את זה כראש המועצה רוצה לדעת מה עמדת המועצה לגבי הנושא ב

 ווה.תעצה תתן את דעתה לפני שנכנסים למהמו

 

 הצבעה:

 מליאת מועצה מאשרת פה אחד את הבקשה.

 

 רפיק חלבי:

 והצגנו מס' פרויקטים שרוצים לעשות אותם: ₪מיליון  4המחוז לגבי היתה פגישה עם 

 .₪מיליון  1.8נים , לילדים ונערים ליד מרכז התרבות בעלות של ומימגרש כדורגל לא .1

לעשות דיגיטציה וארכיון דיגיטלי של הארכיון ולשנות את המחשוב של המועצה יחד עם אבטחת מידע, יש  .2

 לקראת הכנת מכרז בנושא.ועדת היגוי שמטפלת בנושא הזה 

 מוקד עירוני מודרני שיכול לתת מענה לפניות של הציבור. .3

 מנהל תרבות.  משרה תובע עירוני,  1/2תיירות, קבלנו אישור לתפקידים : רכז  .4
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 שוקלים לעשות תאגיד עירוני לנוער וספורט .

א חתם על ההסכם, חברת החשמל הגענו להסדר עם ג'מאל קדור לגבי העתקת עמוד החשמל בשכונת ח'לת עלי , הו

 צריכה להעתיק את העמוד מהמקום שלו, נתחיל שלב ג' באותו כביש.

ספי הפיתוח לאותו נושא.  יש לנו מצאנו מקור מימון מכ, אלש"ח  100אתין היה חסר סכום של בכביש אלבס

 בדלית אל כרמל. אלש"ח ותוך מספר חודשים נחליף את כל כלי האצירה 350ברים להחלפת כלי האצירה ע"ס ת

היה ביקור של הקרן הקיימת מצרפת , התחייבו על פרוייקט של גינון בשדירה של הכביש הראשי בעלות של 

 , נעשה מכרז לביצוע העבודה .₪מיליון 

 אלש"ח. 330כתוצאה מתאונות ע"ס שנפלו  םיש לנו סעיף תקציבי להחלפת עמודי

 

 מרזוק קדור: 

 דים?ילמה עם ה

 

 רפיק חלבי:

 תגמור את הבדיקה, נצא למכרז. יאעמודים אחרי שה 14המהנדסת עשתה פיילוט על 

 ז הכפר.כרשנים, יצא לדרך הפרוייקט במ 17י הצלחנו לפתור בעיה של התחשבנות עם חמ"ת מלפנ

, הגזבר יושב עם מנהלי אגפים לצורך הכנת התקציב, 2016אנחנו בשלבים מתקדמים מאוד בהכנת תקציב לשנת 

 יג את התקציב להנהלה, תוך חודש תהיה ישיבה במליאה לאישור התקציב.הגזבר יצ

אנחנו לא מרוצים  .ועדה ואחליט לגבי בחירת היועמ"ש אקבל את המלצות היש מכרז ליועץ המשפטי של הרשות, 

 מהפעילות של חברת הגביה , נעשה שימוע לחברה , נחליט תוך שבועיים על צעדים אם להמשיך עם אותה חברה .

 

 אמיר עיסמי:

 מכרזים שאמורים להסתיים בקרוב.ימים לגבי כל ה 10ל רשימה תוך אני מבקש לקב

 

 מרזוק קדור:

 מה עושים עם התפקוד הלקוי של קבלן האשפה?

 

 רפיק חלבי:

 ללא האישור שלנו , השבוע תהיה ישיבה עם הקבלן ונחליט לגביו.משנה הקבלן מעסיק קבלן 

 

 עדואן עדואן:

 ים.ן המשנה ונביא את זה לועדת המכרזקבלתונים על אנחנו אוספים נ

 

 אמיר עיסמי :

 במכרז כתוב שלא ניתן להעביר את העבודה לקבלן משנה.
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 אלי קולס:

אם יש תלונות על עבודות הקבלן , אז צריך לראות תלונות בכתב, להביא את זה לועדת המכרזים ולעשות שימוע 

 לקבלן.

 

 עדואן עדואן:

 אלש"ח על הקבלן ושלחנו לו חיוב בגלל כל התלונות שהתקבלו במוקד בחודשים האחרונים. 97הטלנו קנס של 

 ועדת המכרזים היא המוסמכת להחליט אם מותר לקבלן להעסיק קבלן משנה.

 

 חלבי:רפיק 

 , בקרוב הקבלן יתחיל בעבודה. ₪מיליון  1.3פייס בעלות של  מרכזמרכז פייס יש זוכה לשיפוץ 

 מרכז התרבות.התחלנו לשפץ את 

, כשתקציב המדינה ₪אלש"ח , צריך להשלים את התקציב  למיליון  300יצא מכרז לתיקוני חשמל בבי"ס ג' ע"ס 

 יאושר.

 ,התפרסם בזמן האחרון מידע על מעבדות בבי"ס תיכון , היתה מעבדה לא תקנית של פיזיקה, כימיה וביולוגיה

 השולחנות לא חסיני אש.

שיתוקנו וישופצו לפי התקן, היתה כבר הפרדה, בעבר הסתירו את זה מעבדות ביקשנו הבתחילת השנה ביטלנו את 

 , עכשיו יש תהליך של שיפוץ. 

 

 חסיב והבה:

 עד עכשיו לא התחילו בעבודה.

 

 רפיק חלבי:

 .ייגמרותוך שבועיים וחצי תהליך השיפוץ יש תהליך של שיפוץ, נקנו שולחנות חסיני אש 

 

 חסיב והבה:

 להנהלה החדשה לתקן קודם. זמן היה 

 

 רפיק חלבי :

לא היה זמן , הלכתם יחד לבית משפט עליון , שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים , עוד לא היה אישור לפתוח 

כדי לקבל את  לירושלים  את בית הספר , עד עכשיו אין מנב"ס, לגבי ציוני הבגרות אנחנו שולחים אנשים

 הציונים.
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 מרזוק קדור :

 מה זה הלכנו אתם , האם אנחנו ייצגנו אותם.

 

 רפיק חלבי:

 ותם, ביקשת להיות שותף ?אלייצג  ביקשת

 

 מרזוק קדור:

 והייתי מוכן לשלם  כסף נגד המכרז.  המכרז אמור להיות טהור.אני רציתי בעצמי ללכת לבית המשפט 

 

 חסיב והבה:

 עוד אין עבודה ושיפוצים.

 

 רפיק חלבי:

, היתה הנהלה ששתקה במשך שנים, המעבדות לא היו תקניות , היתה מעבדות בבית הספרתוך שבועיים יהיו 

 סכנת נפשות.

 

 מרזוק קדור:

 אתה נתת אורכה של שנה וחצי , מישהו צריך לתת את הדין בגין המעבדות האלה.

 

 עדואן עדואן :

קבלנו תשובה מזלזלת ממנכ"ל אורט , שהכעיסה את נושא המעבדה עלה בדיון בועדה שדנה במכרז רשת חינוך , 

 כל מי שהיה בועדה.

 

 עו"ד אלי קולס:

 היתה החלטה של בית דין עליון שהמכרז היה בסדר.

 

 מרזוק קדור:

 יש תפירת מכרז.

 

 רפיק חלבי:

 !  אני אתבע אותך בבית משפט. לחזור על המשפט ממרזוק אני מבקש תפירת מכרז אמרת ? 

 המשפט!תחזור שנית על 
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 מרזוק קדור:

 , המכרז לא היה טהור.לכאורה היתה תפירת מכרז

 

 

 עו"ד אלי קולס:

 בית המשפט מחוזי וגם בית משפט עליון פסקו פה אחד שהמכרז התנהל כראוי ולא ביטלו את המכרז.

 

 מרזוק קדור:

 מכרז.הייתי בועדת המכרזים ואני אחראי על כל מילה שאני אומר, יש לכאורה תפירת 

 

 מה לגבי השיאלתא!

 

 רפיק חלבי:

 החזרתי לך מכתב.

 

 מרזוק קדור:

 אני מדבר על שאילתא בישיבה קודמת, יש עיקר בשאילתא.

 

 רפיק חלבי:

 בשאילתא שואלים שאלה ולא כותבים נאום.

 

 עו"ד אלי קולס:

 בצו המועצות כתוב ששואלים שאלה בקיצור נמרץ.

 

 

 

 :42/15אישור פרוטוקול 

 

 . 42/15מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול  החלטה:

 

 

************** 
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 ב'. 2015 -פעולות לבטיחות בדרכים  - ₪ 25,500תוספת של  272אישור תב"ר 

 

פעולות לבטיחות בדרכים  - ₪ 25,500תוספת של  272מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר  החלטה:

 ב'. 2015 -

 

 

 .₪ 79,650בסכום של  בי"ס חדשני -קירוי מגרש כדורסל  282אישור תב"ר 

 

 בי"ס חדשני. -קירוי מגרש כדורסל  282מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר 

 

 

 

 

 18:35הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

 

 דאהש חלבי        רפיק חלבי                                   

 מנכ"ל המועצה          ראש המועצה                                 
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