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 דאהש חלבי:

 תקציב המשרד להגנת הסביבה. ₪ 1,312,000, רכישת כלי אצירה וליווי תפעולי , סכום 318אישור תב"ר מס' 

 

 רפיק חלבי:

חתיים יקבלו בחינם , לשאר יהיה תשלום סמלי , ובתהליך של החלפת כל כלי האצירה בכפר, תושבים רו חנואנ

 עשינו סקר של פחים שבורים בכפר.

 

 חסיב והבה:

 האם הוטל קנס על קבלן האשפה שגרם נזק לפחי באשפה?

 

 רפיק חלבי:

 .₪מיליון  1.5הוטל קנס על הקבלן בסכום של 

 

 סאאד חלבי:

 ליטר , כי זה יותר חזק. 240ליטר ולא  360שהכלים יהיו אני מציע 

 

 :רפיק חלבי

 המשרד לאיכות הסביבה קובע את התקן.

 

 החלטה:

 . 318מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר 

 

 דאהש חלבי:

תקציב מורכב משני סכומים  -דמה והפעלת מערכת התרעה מקומית מפני רעידת א התקנה - 321אישור תב"ר מס' 

 .₪ 32,000מקרן לעבודות פיתוח, סה"כ התב"ר  ₪ 8,000תקציב משרד החינוך,  - ₪ 24,000

 

 החלטה:

 .321מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"ר 

 

 דאהש חלבי:

 תקציב משרד החינוך. ₪ 240,000, הצטיידות בתי ספר , סכום  320תב"ר מס' 

 

 החלטה:

 .320מאשרת פה אחד את תב"ר מליאת המועצה 
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 רפיק חלבי:

א לחוק התכנון והבניה מחוז חיפה כדי שנוכל להמליץ  12מינוי נציג ציבור לוועדת הערר לפי סעיף   -( 3סעיף )

 על מועמד, הוא לא יכול להיות חבר מועצה, אני ממליץ על עו"ד אמיר כמאל להיות חבר ועדת ערר.

 

 חסיב והבה:

 במכתב כתוב שצריך לבחור שני נציגים.

 

 :רפיק חלבי

 ו משלנו, ישנן גם רשויות אחרות שממליצות.יהי ים אבל אין כוונה ששניהםגשני נצי וייבחר

 

 החלטה:

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בחירתו של עו"ד אמיר כמאל שיהיה נציג ציבור לועדת הערר.

 

 רפיק חלבי:

כחבר בועדת הביקורת, ואני  לפי בקשתם של חברי המועצה ג'סוב חסון ושמס חסון להחליף את מר ג'סוב חסון

 מציע את מר סאאד חלבי במקומו.

 

 שמס חסון:

 סאאד חבר הנהלה ולכן אני מציע את מר חסיב והבה מהאופוזיציה.

 

 רפיק חלבי:

 יפסיק להיות חבר הנהלה ולכן אני מעלה את הנושא להצבעה.סאאד 

 

מועצה ולכן ההחלטה שסאאד מתמנה חברי  4חברים מועצה , בעד חסיב  הצביעו  7בעד סאאד חלבי הצביעו 

 לחבר בועדת הביקורת.

 

 מרזוק קדור:

 פוטר מההנהלה ואחר כך יבחר כחבר בועדת הביקורת.יה , קודם שהשיטה צריכה להיות הפוכ

 

 רפיק חלבי:

 מרגע  שהוא נבחר לועדת הביקורת הוא מפסיק להיות חבר הנהלה.

קרינה בכפר , ישנם מוקדים בעיתיים בשבוע שעבר היינו התחלנו יחד עם איגוד ערים חיפה והמפרץ בבדיקת ה

 סלולריים, בשכונת אלסואניה , ועל הגג של אחד הבתים שלוש אנטנות של שלושה מפעילים 

 

 התוצאות היו בסדר , לא הסתפקנו בכך ביום ראשון נעשה עוד בדיקה כדי להיות בטוחים שאין שם קרינה.

מיד שישלחו לנו דוחות תקופתיים של בדיקת קרינה באיזור שהם ומתשנו מחברות הסלולר באופן קבוע ביק

 נמצאים.
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 מועין חלבי:

 לא מאמין לחברות הסלולר. זה נושא בעייתי ואני

 

 רפיק חלבי :

 אנחנו עושים את הבדיקה ולא החברות .

 

 מרזוק קדור:

 התכנון.של המועצה ושל ועדת התקנת אנטנה מחוייבת היתר ואישור 

 

 רפיק חלבי:

 לא כולם מחוייבים בהיתר ומעבר  לכך יש להם אישורים.

 

 מרזוק קדור :

צריך אישור של ועדת תכנון , לא יכול להיות שכל אחד מזמין חברה סלולרית שמתקינה אנטנה על גג של ביתו , 

דת אנחנו יודעים שיש קרינה ולא מאמינים לבדיקות שנעשות, זה פיראטי ומסוכן , צריך אישור של המועצה ווע

 התכנון.

 

 שמס חסון:

 תר טובה.קום אחד  וכך אפשר לעשות בקרה יוות במאני מציע שנרכז את כל האנטנ

 

 :מועין חלבי

 זרים את האנטנות אז פחות מסוכן .ס יותר מסוכנת מהמצב הקיים אם מפההצעה של שמ

 

 שמס חסון:

 עוצמת התדר.אנטנות ואז יש יותר שליטה על  17מעל לבית חולים כרמל ישנן מעל ל 

 

 רפיק חלבי:

הצטרפנו לאיגוד ערים , עובדים שם דוקטורים שבדקו את הקרינה בגני הילדים ובבתי הספר, הבדיקה נעשית ע"י 

אנשי מקצוע ולא של גוף מוטה , אני אעביר לכם את החוק , הם לא חייבים לקבל היתר , חב' פלאפון יש להם 

 היתר.

 

 מרזוק קדור :

 ולא ראיתי בקשה שהוגשה לקבל היתר , אנחנו יודעים את המקומות של האנטנות בכפר. אני הייתי חבר ועדה

 

 חסיב והבה:

 האם יש קרינה?
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 רפיק חלבי:

 לפי התוצאות שקבלנו עד עכשיו התשובה היא לא.

אני שמח לבשר לכם שדלית אל כרמל זה הישוב הלא יהודי הראשון במחוז חיפה שמקבל מענק מותנה מלא מובנה 

 מענק האיזון וזה הישג משמעותי. בתוך

 

 עדואן עדואן :

 ללא התניה. 100%בארבע השנים האחרונות היינו זכאים למענק המותנה, החל מהשנה מענק האיזון יהיה 

 

 :מרזוק קדור 

 של משרד הפנים? גביה , מהי הנוסחה 85%הגענו ל 

 

 עדואן עדואן:

 . 80%מגבית הפיגורים חלקי החוב שצריך לגבות וצריך להגיע ל  40%גביה שוטפת + הנוסחה

 

 רפיק חלבי:

תינתן עדיפות להשלמת  ₪מיליון  8.6שנים , דלית אל כרמל תקבל בנוסף לפעולות שלה  4קבלנו תקציב רווחה ל

 אפשרות לרכישת מבנים. נתןפרויקטים , שיפוצים והקמת מבנים חדשים , במקרים חריגים תי

 נושא נוסף : הקצאת קרקע  לבניית מסג'ד בדלית אל כרמל , התקבל מכתב מארגון מיזאן לזכויות האדם.

 

 שמס חסון:

 צריך לדחות את הנושא לישיבה הבאה כדי להתעמק בזה יותר.

 

 עאמר חסיסי:

 גם אם יש קרקע, השאלה האם צריך לתת אישור?

 

 רפיק חלבי:

 של האחרים.ות עה שלו ואני מעוניין לשמוע את הדעיע לי את הדחסיב והבה השמ

 

 האני חדיד:

נחנו בל אני אוסיף ולא מתוך גזענות שא, א כל אחד מותר לו להתפלל איפה שהוא רוצה ולפי מה שנהוג בדת שלו

לעשות מסגד רוצים לשמור על צביון כפרי דרוזי ולא לשמוע בשעה ארבע בבוקר דברי תפילה אחרים, ולא צריך 

 ואני נגד הקצאת חלקת אדמה.

 

 חסיב והבה:

אני נגד, כשהתחילו לקנות אדמות בכפר זה היה סימן לא טוב, אנחנו לא נגד הדת והמוסלמים אבל אני רוצה 

 .לשמור על כפר עם צביון דרוזי
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 האני חדיד:

רה בעוספיא , באים אנשים קואין לי בעיה עם אלה מהכפר שרוצים להתפלל או לבנות מקום קדוש, אבל תראו מה 

 ממקומות אחרים.

 

 ס חסון: שמ

ישנה מחלוקת בתוך השכונה המוסלמית המזרחית בכפר, חלק מהתושבים בעד מסגד וחלק אחר מתנגדים, כי באים 

 אנשים מחוץ לכפר ומזיקים להם, ההחלטה יותר שלהם מאשר שלנו.

 

 רפיק חלבי:

 שנטען בבית משפט?הם רוצים מהמועצה הקצאה , מה אתם מציעים 

 

 שמס חסון:

 יש שם שתי קבוצות ומה שיחליטו ביניהם מקובל עלי.

 

 מרזוק קדור:

ם להתפלל וצריך להסדיר את הנושא, קבלנו הל מותרם רוצים, זכותם של אנשים להתפלל במקום ובצורה שה

יע שיתפללו בתוך , לגבי התפילות זה לא מפראוכלוסיה גדולה צריך שיהיה להם בית עםהיתר לבית פרטי , 

 השכונה שלהם.

 

 רפיק חלבי:

 האם אתה מסכים שהבית הפרטי יהפוך לבית תפילה?

 

 מרזוק קדור:

 זה.יודעים שיש מתנגדים לבית תפילה  פרטי כן, אבל אנחנו אם זה בית עם או בית

 

 רפיק חלבי:

מבחוץ ומפריעים להם, יש שם בית תפילה , גב' ראיפה פחמאוי היא נגד המקום הזה בטענה שבאים אנשים 

אבל הרוב בשכונה בעד בית תפילה זה, אין להם שם היתר, או שבית המשפט יאשר להם את  נגד  השכנים מסביב

 המקום הזה , או שהרשות המקומית תמצא להם מקום שיבנו בית תפילה.

 

 מרזוק קדור:

 בתוך הישוב . אני נגד רמקולים

 

 מנסור חלבי:

אחים שלנו ושווים לכל האזרחים, אני בעד שימשיך המצב הקיים בבית התפילה  התושבים בשכונה המזרחית הם

 הקיים
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 סאאד חלבי:

 עד אותה גירסה של מנסור.אני ב

 

 ג'סוב חסון:

 לאחר בית תפילה, הם קונים אדמות באיזור קריית הספורט. ההשאלה מה יהי

 

 עאמר חסיסי:

אם נקח לדוגמא מה שקרא  ,טווח  צריך חשיבה ארוכת ערך מוסף בכפר, התושבים המוסלמים הם טובים ויש להם

בשפרעם, נצרת ואבו סנאן, כי אז יבואו יותר ויותר אנשים וזה יסכן את הצביון הדרוזי של הכפר, לכן אני מציע 

 שהמצב יישאר בלי מסגד ובלי רמקולים ושיתפללו בבית שיש היום.

 

 מועין חלבי:

ר להקצות קרקע או לאשר בית תפילה, כל אישור אבל יחד עם זאת אסוחובתנו לתת חופש דת ותפילה לכל תושב 

יהיה פתח מסוכן לעתיד ויהיה עילה לאשר דברים בבית המשפט, מצטרף לדעה של הרב של חופש תפילה אבל לא 

 מעבר לזה.

 

 עדואן עדואן:

לי לקבל היתר לבנות אם אני בן עדה מוסלמית ורוכש חלקת אדמה בדניה ורוצה לבנות בה מסגד, מה הסיכויים ש

 מסגד בדניה?

 

 עו"ד אלי קולס:

במסמך שהתקבל יש בקשה להקצאת קרקע ויש לזה הליך בחוק עם אישורים של משרד הפנים, היתר להקים 

משהו ציבורי במקום מסויים, יש תב"ע וכתוב מה מותר להקים באותו היתר, ואם יש פניה, הועדה המקומית 

 רישות , זה יכול להימשך עשרות שנים.צריכה לבדוק אם זה יענה על הד

 

 רפיק חלבי:

 מי שיענה על המכתב זה היועץ המשפטי כשם שהם פנו אלינו ע"י עורכי דין.

המכתב התקבל לקראת המשפט שמתנהל , כיוון שהם רוצים להבטיח שתהיה עמדה רשמית לקראת המשפט, ולכן 

 רציתי לשמוע את הדעות שלכם.

 

 מרזוק קדור:

 עמדת המועצה?מה תהיה 

 

 רפיק חלבי:

 עוד אין עמדה למועצה.
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 אמיר עיסמי:

יש אישור ואנחנו מתחילים לעבוד תהיה ישיבה של ועדת תשתיות, שכונת ח'לת עלי שלב ב'  6/3/16בתאריך 

 המשך כביש שלב ב', זה תקציב משרד התחבורה עושים גם קו ביוב וקו מים .

 ,ביוב , ניקוז והרחבה.מתחילים עבודה בכביש אלבסאתין, מים 

כהסדר בטיחות לכביש הקיים, נשים שם מצעים אחר כך נעביר אותו לסטטוטורי.   עלי נפתחכביש עוקף ח'לת 

 ח'לת עלי שלב ג' נמשיך בעבודות ביוב עד לכיכר ואחר כך נעשה עבודות של מים וניקוז.

 ל עבודות תשתיות בכפר.מכרז גדול שפרסמנו 

 

 מרזוק קדור:

 נקבע באיזה מקומות יהיו עבודות ?האם כבר 

 

 אמיר עיסמי:

 ועדת תשתיות תקבע.

 672ת הביוב בח'לת עלי תיעשה במסגרת אחד התאגידים כי אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, בכביש עבוד

 כיכרות, שניים כבר מאושרים אחד בשכ' ואדי אל פש והשני ליד בית קברות. 6נעשה 

 

 מרזוק קדור ;

 מועצה .במסגרת החזרת האחריות ל ם הכיכרותהא

 

 רפיק חלבי:

 אין לזה קשר להחזרת אחריות למועצה ואנחנו נגיש עתירה לבג"צ.

רשראש עאמר ונעשה ריבוד של כל הכבישים  לפגוש את, אנחנו צריכים  ₪מיליון  3.8תחבורה ציבורית יש לנו 

 גני ילדים, תוכנית לשכת הרווחה נכנסה לתוך ועדה מחוזית . 6בכפר, אנחנו לקראת קבלת היתר לבנית 

המועצה , ליד כביש  דליהם מעגלים שהועברו לאישור משרד התחבורה, המקומות  4יש לנו עוד  672כביש 

 הפועלים. בנק לבסאתין, כביש כרם פראן ואחד לידא

 

 מרזוק קדור:

 מה שעות הלימוד של אורט?

 

 רפיק חלבי:

 קבלתי מסמך מזיאד חלבי מאורט והעברתי לכם אותו.

 

 מרזוק קדור:

 מאז עברה שנה מתאריך המכתב!

 

 

 



 
 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 اجمللس احمللي دالية الكرمل

 

 

 

 רפיק חלבי:

משרד החינוך בדק והעביר מסקנות לאורט , לקח זמן לאורט כדי להגיב, התגובה לא היתה מקובלת על משרד 

החינוך וביקש להעביר את הכסף בחזרה, פנינו למשרד החינוך, כסף שמגיע לנו עבור חט"ב צריך להיות מועבר 

 לחשבון הרשות.

 

 מרזוק קדור:

 האם תהיה ועדת חקירה שתבדוק את כל השנים של אורט בדלית אל כרמל.

 

 עדואן עדואן:

 לעשות התחשבנות לכל השנים.אנחנו בודקים את כל החשבונות של אורט שהוגשו למשרד החינוך ו

 

 מרזוק קדור :

 מה עם הסיפור של רונית ליתבאק, יש ממפקח שאישר שעות.

 

 רפיק חלבי:

 מרזוק בונה סיפור ומאמין בו אחר כך רוצה לקבל הסברים , מרזוק כתב מכתב למבקר המדינה וליועץ המשפטי.

 

 מרזוק קדור:

 למה מנהלת המחוז עצרה את השעות?

 

 רפיק חלבי :

 הולכים להגיש נגדך תביעה על הוצאת דיבה, כתבתם בעיתונם הכל , מה יש לי  להגיד לכם?

 

 מרזוק קדור:

 יש בזה גניבה לאור יום.

 

 18:52 הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 דאהש חלבי           רפיק חלבי                                                                      

 המנכ"ל המועצ   ראש המועצה                                                                       

 
 

 העתקים:

 הממונה על המחוז. -אלוף )מיל( יוסף משלב 

 ראש המועצה, חברי המועצה.



 
 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 اجمللس احمللي دالية الكرمل

 

 

 ירושלים. -משרד הפנים  -הממונה על הרשומ"ק 

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

 


