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 רפיק חלבי : 

 46/15,  45/15אישור פרוטוקולים 

 .46/15,  45/15החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שני הפרוטוקולים 

 רפיק חלבי : 

 ע"פ חוק , צריך להקים ועדה לשימור אתרים ההצעה שלי לגבי הרכב הועדה היא :

 יו"ר הועדה -והבה והבה 

 חבר הועדה -פרג' חלבי 

 חבר הועדה -עאמר חסיסי 

 חבר הועדה -האני חדיד 

 סגנית מהנדסת המועצה -זלף אומימה אבו א

 מייעץ בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות -פחרי חסון 

 נציג ציבור -יוסף חדיד

 החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ועדת השימור.

 רפיק חלבי : 

מר פרג' חלבי בכל הועדות שבהן כיהן מר אדי מקלדה לפי הפירוט הבא : חבר בועדות הנהלה ,  אישור מינויו של

 מל"ח , מכרזים, חינוך , קידום מעמד הילד , איכות הסביבה , תמיכות ,תשתיות ואחזקה , ויו"ר ועדת הנחות.

 

 החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של מר פרג' חלבי בועדות הנ"ל.

 רפיק חלבי : 

 קיבלנו הערה על כך שישנן ועדות חובה שאינן מתכנסות מספיק. זאת הערה למנכ"ל

 רפיק חלבי :  אישור מינויו של מר פרג חלבי כיו"ר ועדת הרווחה

 

 החלטה :

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינויו של מר פרג חלבי כיו"ר ועדת הרווחה.

 

  : דיווח ראש המועצה

 לגבי ועדת גבולות.קיבלתם חומר 

מדובר במפרץ של , שצריך לצרף לשטח השיפוט של הכפר החומר אושר בעבר בישיבת מליאה לגבי חלקות אדמה

דונם מצורפים לשטח  343טום ושל רמזי דקסה כולל הבית שלו ,מדובר באלקת אדמה של נגדי חח, מוחרקה

 ות מאזור בתי הזיקוק במפרץ חיפה.השיפוט של הכפר.הנושא הבא זה מינוי ועדת חקירה לחלוקת הכנס
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 מדובר במספר מקומות : חיפה , נשר , קריית אתא , קריית ביאליק , קריית מוצקין ושפרעם.

 זה מאבק שנמשך הרבה זמן ולא רצו לצרף את דלית אל כרמל ועוספיא.

 מדובר בחלוקת רווחים מאיזור התעשייה של בתי הזיקוק.

 והבה והבה: 

 זיהום אוויר.זה תשלום כופר עבור 

 

 מרזוק קדור : 

 האם זה תשלום חד פעמי ?

 

 רפיק חלבי : 

 זה לא תשלום חד פעמי, אני עושה מאבק גדול על אזור התעשייה של יקנעם, גם שם מגיע לנו חלק מהארנונה.

 35%לעוספיא ,  15%לדליה ,  15%המדינה רוצה לעשות חלוקת הכנסות, כמו במבוא כרמל, ישנה חלוקה של 

 ליקנעם. 35%למגידו, 

 נקבל ארנונה לפי החלק שלנו . 8/2016קמו שם מפעלים , הצפי שלקראת 

 התחיל שם השלב השני של חלוקת מגרשים לתעשייה .

 

 האני חדיד : 

 האם בכפר שלנו יש מודעות למגרשים האלה.

 

 רפיק חלבי:

 זה עולה הרבה כסף כי זה מכרזים . 

 

 והבה והבה : 

דונם לתעשייה לנשים דרוזיות דתיות  60, ובקשנו 15%ועדת חקירה כי מגיע לנו יותר מ  בקשנו מהתמ"ת הקמת

 בלבד .

 

 רפיק חלבי:

הנושא השני זה בתי הזיקוק, הייתה ועדה לחלוקת הכנסות, תהיה ועדת חקירה שיושבים בה אנשים חשובים  

 .ים מבחינתנו כמו פאיז חנא , סיון להבי, שלומית מור, הם יחליטו כמה אחוז

אני פניתי למשרד הכלכלה ולמשרד הפנים וטענתי שהמפעלים של יקנעם הוקמו על אדמות של אנשים מדלית אל 

 כרמל, ולא ייתכן שאנחנו לא נקבל חלק מהארנונה .

 

  הנושא הבא זה נושא מדי מים :

 אלף ש"ח. 1,115מדי מים בעלות של  495נמכרו  2015בשנת 



 
 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 اجمللس احمللي دالية الكرمل

 

 

 פרג' חלבי :

ש"ח, עבוד מד והתקנה ולכן צריך לשנות תפיסה בעניין  182בתאגיד פלגי מוצקין בסכום של אני רכשתי מד מים 

 התאגיד כי זה דבר טוב לתושבים.

 

 אמיר סאלח : 

 אלף ש"ח . עבור חיבור מים וביוב . 23משלמים עבור חיבור הבית וזה יכול להגיע לסכום של 

 .₪מיליון  49את הנכסים רק ב  ישנה מחלקות לגבי שווי הנכסים שלנו , התאגיד העריך

 .4יש גם בעיה של הייצוג שלנו בדירקטוריון כי יש לנו דירקטוריון אחד . יש עוד בעיה של טופס 

 

 רפיק חלבי : 

 , בשלב הזה נמשיך להתנהל כרגיל.2017ישנה החלטה לגבי התאגיד , ניתנה אורכה עד 

 אני רוצה לדבר על דלייה צעירה ב' .

 בהשתתפות והבה והבה , נסרין דקסה ומנהלת המרחב של משרד השיכון .היום היה דיון , 

 יחידות דיור בדליה צעירה ב'. 178יחידות דיור ביד לבנים ועוד  27התקבלה הצעה , יש לנו 

מיחידות הדיור והצבא יהיה היזם , הצבא ישווק ויהיה אחראי על התכנון ועל הכל וזה  30%הצבא מציע שיקבל 

 קבע בדלית אל כרמל. ישווק רק לאנשי

 לבני המקום. 25%, ע"פ חוק חייבת להיות הקצאה של 40%אני מוכן להעביר להם 

מכלל יחידות הדיור וגם לגבי החלק הזה התקבלה הצעה טובה שנקים עמותה ציבורית של  35%נשאר חלק של 

 חיילים משוחררים , לא נשווק במכרז , אלא נשווק לעמותה של חיילים משוחררים.

 ג' חלבי :פר

אני מציע שהעמותה לא תהיה רק לחיילים משוחררים אלא למי שיש פטור ע"פ חוק כי אז גם אנשים דתיים  

 יכולים להיכלל.

 

 והבה והבה :

 אנחנו נקבע את הקריטריונים בעמותה ונקבע את הכללים. 

 

 פרג' חלבי : 

 שזכה בחלקה והוא אינו מהכפר. לגבי החלקה שהמועצה רצה לקנות ממי ₪איך הגיע הסכום לחצי מיליון 

 

 והבה והבה : 

 מהעלות. 100%מי שאינו חייל משוחרר, משלם עלויות פיתוח ומחירים גבוהים. כי הוא משלם 

 .10%ומשלם רק  90%לעומת חייל משוחרר שמקבל הנחה של 

 ובעל הקרקע מוכן למכור את זה למועצה בסכום העלות שהוא שילם.

 

 מרזוק קדור : 

 ושא בניה לגובה.מה לגבי נ
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 והבה והבה : 

 הבניין דו משפחתי של שתי קומות עם זכות לקומה נוספת.

 

 סאאד חלבי : 

 אני מציע שבדלייה צעירה ב' תהיה בניה של שלושה מגדלים.

 

 רפיק חלבי :

 ביקשנו בניה בדליה צעירה ג'.

שביקש אורכה של מספר ימים. יהיה  נושא אחר שני צווי נקיון במתכת פינוי קרוואנים וגם בשטח ליד פרח עיסמי

 סילוק לכל הרכבים .

 

 עאמר חסיסי : 

 מה מעמד השטחים שם .

 

 והבה והבה : 

 זאת אדמה של המינהל ויש שם שטח עתיקות.

 

 מרזוק קדור : 

 ישנה בקשה לדחות את הדיון בתקציב.

 

 רפיק חלבי : 

  17:00בשעה  13-1-2016הדיון בתקציב יהיה ביום רביעי , תאריך 

 

 

 18:40הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 דאהש חלבי           רפיק חלבי                                                                      

 מנכ"ל המועצה                                                       ראש המועצה                   
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 הממונה על המחוז. -משלב אלוף )מיל( יוסף 
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 ירושלים. -משרד הפנים  -הממונה על הרשומ"ק 

 חיפה. -משרד מבקר המדינה  -הממונה על הרשומ"ק 

 


