
____________________________________________________________________ 

 98856דלית אל כרמל ,  tayser4@walla.co.il 6756899-80 –פקס  5898098-80 לפון ט

 المجلس المحلي دالية الكرمل

 מועצה מקומית דלית אל כרמל

 מזכיר המועצה

 

 
2014יוני30ראשוןיום                                                                                                                              
 15/14סימוכין:פרוטוקול

          
06/1429/'אאשרהתקיימהביום1451/מןהמנייןמס'שלאפרוטוקולישיבתהמליאה

הישיבותבאולם17:00בשעה
:נוכחים


ראשהמועצה-.מררפיקחלבי1
מ"מר'המועצה-.מרוהבהוהבה2
ס.ר'המועצה-.מראמירסאלחעיסמי3
ס.ר'המועצה-.מרמרזוקקדור4
חברמועצה-.מרכרמימקלדה5
חברמועצה-.מרמועיןחלבי6
חברהמועצה-מרסאאדחלבי.7
המועצהחבר-.מרחוסיסיעאמר8
17:25נכנסבשעה-חברמועצה-מרעטאללהדקסה.9
חברמועצה-.פואדזהראלדין10
חברהמועצה-מרשמסחסון.11
חברהמועצה-.מרחסיבוהבה12
מזכירהמועצה-.עו"דתייסירחסון13


:לאהשתתפובישיבה
חברמועצה-ג'סובחסון .1
 חברהמועצה-עלמינאטורמר .2


בישיבה:השתתפו

יועמ"שהמועצה-אליקולס.עו"ד1
מבקרתהמועצה-עו"דסועאדזהראלדיןחסון.2
גזברהמועצה-רו"חעדואןעדואן.3
מנהלמח'הגביה-מרראמיכמאל.4


לישיבתהמליאה:להלןסדרהיום
 .08/06/14מיום  14/14-ו 13/14אישור פרוטוקול המליאה מס'  .1

 .2015 אישור צו הארנונה לשנה"ע .2

 :רפיקחלבי

אני רוצה לפתוח במשהו לא עד סדר היום. היום זו ישיבת המליאה האחרונה בה משתתף המזכיר עו"ד חסון תיסיר 
המזכיר יצא לחופשים החל  אנחנו נפרד מהמזכיר בצורה המכובדת והראויה.אין מדובר בישיבת פרידה, במסגרת תפקידו. 

יף לסדר היום של הישיבה סעיף של מינוי מר דאהש חלבי למ"מ מזכיר המועצה ואני מבקש להוס 2014מתחילת חודש יולי 
  לתקופה זמנית של שלושה חודשים.

 :מזכירהמועצה

. אני מודה לכל חברי המועצה 2014ואסיים את עבודתי במועצה בסוף חודש אוקט'  14אני יוצא לחופש בתחילת חודש יולי 
 על העבודה והעשייה המשותפת. 

 :יועמ"ש
הרשות לא מ"מ זמני למזכיר ולעל כן אני מבקש להוסיף לסדר היום ולאשר המינוי הזמני החל אנו לא יכולים להשאיר 

 ה חודשים.ושלמשך של 2014יולי  1מיום 
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:כרמימקדלה

עשה את תפקידו בצורה טובה מאוד, במקצועיות רבה ובשיתוף פעולה. בשמי ובשם כל חברי המועצה אנו  עו"ד חסון תיסיר
 תומך במינוי הזמני שלו כמ"מ. דאהש איש ראוי ואני מודים למזכיר ואנחנו מאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך.

 
החלטה:

מזכירהמועצהלתקופהשלשלושהחודשיםימרדאהשחלביכמ"מנואתהסעיף:מי1סעיףמס'כלהוסיףלסדרהיום
.1/7/14החלמיום


 31עד  2014למח' הגביה לשנת לארנונה " אישור הגשת בקשות הנחה  4: אני מבקש להוסיף לסדר היום כסעיף רפיקחלבי

 ", ואני מבקש לאשר ההארכה המבוקשת.31/3/2014במקום עד  2014יולי 

 .החלטה:מאושרפהאחדהוספתהסעיף

:מעודכןלהלןסדרהיוםה
 .2014יולי  1דאהש חלבי כמ"מ מזכיר המועצה לתקופה של שלושה חודשים החל מיום  אישור .1

 .08/06/14מיום  14/14-ו 13/14אישור פרוטוקול המליאה מס'  .2

 .2015אישור צו הארנונה לשנה"ע  .3

 .2014יולי  31עד  2014אישור הארכת מועד הגשת בקשות הנחה למח' גביה לשנת  .4

.2014יולי1:אישורדאהשחלביכמ"ממזכירהמועצהלתקופהשלשלושהחודשיםהחלמיום1סע'


מליאתהמועצהמאשרתפהאחדאתמרדאהשחלביכמ"ממזכירהמועצהלתקופהשלשלושה:73/14החלטהמס'
.2014יולי1חודשיםהחלמיום


.08/06/14מיום14/14-ו13/14אישורפרוטוקולהמליאהמס':2סע'

 בפרוטוקול 13/14פואדזהראלדין: כי7סע' אניאמרתי "מדוברבעובדיםחלשיםוישלהתחשבבכךולטפלבהם".
מבקשלהוסיףלפרוטוקול.

מזכירהמועצה:נוסיףזאתלפרוטוקול.

.14/14ומס'13/14מליאתהמועצהמאשרתפהאחדאתפרוטוקולהמליאהמס'החלטה:

 צרות החוב ושלא ננקטו לגביהם הליכים.ו: יש להביא את רשימת המחיקות מעל שבע שנים מיום היוכרמימקלדה

 יועמ"ש: אפשר, רק בכפוף לזה שלא ננקטו הליכים כלשהם בשבע שנים.

התיעוד  . כל2008-2010. אין לנו תיעוד של פעולות אכיפה שננקטו בין השנים 2008: מדובר על חובות עד שנת ראמיכמאל
 נמצא בחב' ביצורית.

: מדובר בתושבים שמצבם הכלכלי קשה ואין אמצעים וסיכויים לגביית הכסף, ולכן אני מציע לפתור אותם  פואדזהראלדין
 מכל הסכום ולא להסתפק בהנחה חלקית.

 רפיק חלבי: הנושא לא על סדר היום. הנושא ייבדק ואנחנו נפעל כמתחייב בחוק.

 .2015:אישורצוהארנונהלשנה"ע3סע'

 עפ"י התיקון החדש צו הארנונה החל מהשנה מאושר בסוף חודש יוני בכל אותה שנה.  .1
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, שינויים 2014הגזבר עבר על צו הארנונה. דקר את הקווים המנחים בהכנתו, את הגדרות, שיעורי הארנונה לשנה"ע  .2
 ותיקונים לעומת הצו של שנה ש/עברה.

כמפורט  2014הפנים והאוצר אישרו חלקית את בקשתנו משנה שעברה לעדכון חריג של תעריפי הארנונה לשנת שרי  .3
 להלן:

 4% -310קוד  -תחנות דלק
  .4% - 330קוד  –בנקים וחברות ביטוח  
 .4% - 705קוד  -קרקע תפוסה המשמשת לאירועים             

 כחוק. 0.75%כולל עדכון תעריפי הארנונה החריגים שאושרו והעדכון בשיעור  צו הארנונה המובא לאישור המליאה .4

 

. המלצתי שהוראות קבע יכללו גם הסדרי תשלומים של עובדים, ושעובד שעשה הסדר 8.2: לגבי סעיף מבקרת
 . אני מבקשת להוסיף זאת בצו הארנונה.2%תשלומים יוכל לקבל הנחה של 

 .2%ר תשלומים של עובדים נכלל בהגדרה של הוראת קבע והם זכאים להנחה של אין צורך לתקן הצו. הסד :יועמ"ש

 .2015אני מבקש לאשר את צו הארנונה לשנת :  גזברהמועצה      

.2015מליאתהמועצהמאשרתפהאחדאתצוהארנונהלשנת:74/14החלטהמס'

 .2014יולי31עד2014:אישורהארכתמועדהגשתבקשותהנחהלמח'גביהלשנת4סע'

ובקשתי להאריך את מועד הגשת בקשות  2014פניתי לר' המועצה בעניין מועד הגשת בקשות הנחה לשנת גזברהמועצה:
 . 2014יולי  31עד  2014ההנחה לשנת 

 אני מבקש לאשר ההארכה המבוקשת.: רפיקחלבי

2014לשנתלמח'גביהותהנחהלארנונהמליאתהמועצהמאשרתפהאחדהארכתמועדהגשתבקש:75/14החלטהמס'
.2014יולי31עד

חלבי: ח ז"ל שיתקיים ביום אלאני מזמין את חברי המועצה להשתתף בטקס חלוקת מלגות ע"ש סא"ל סאלח פ רפיק
 .                                                לארוחת "אפטאר" לתושבים המוסלמים. הזמנות ישלחו לחברי המועצה 14/7/14, וביום  15:00בשעה  15/7/14


17:35הישיבהננעלהבשעה


תיסירחסון,עו"דרפיקחלבי
מזכירהמועצהראשהמועצה




העתקים:

המליאה.ראשהמועצה,חברי

'הממונהעלהמחוז–יוסףמישלבאלוףבמיל 

ירושלים–משרדהפנים–הממונהעלהרשומ"ק 

חיפה–משרדמבקרהמדינה–הממונהעלהרשומ"ק 

)מנהליאגפים)גזבר,מהנדס,מנהלתאגףחינוך,יועמ"ש,מנהלמח'הרווחה,מבקרת 

חשבמלווה-מרשלמהרייך

 יועצתלעניינימעמדהאישה-ביחלגב'הודא
תיקישיבותמליאה  
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