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 רפיק חלבי:

 סעיף ראשון אישור פרוטוקולים

 

 מרזוק קדור:

השאילתא .ם תענה על דאולי קו  

 

 רפיק חלבי:

, אנחנו הצגנו את כל היתה שאילתא של מרזוק קדור לגבי התב"ר של התרבות , מרזוק שלח מכתב למשרד החינוך

כל החשבוניות,  ו שנציין את מספר האנשים שהיו בכל הופעה או אירוע.  יש לנוקשי, ב החומר למשרד החינוך 

פורטת , אני אפקיד את החומר בידי מנכ"ל המועצה , כל חבר כל הנושאים והישיבות , כל המשתתפים בצורה מ

לבוא למנכ"ל לראות את החומר ואם ירצה יחד עם הגזבר.מועצה יוכל   

 

 מרזוק קדור:

דוח הזה ואז ביקשת שלא אפנה לאמיל  ין את הכהשיאלתא, בקשתי מעדואן ואמיל להבישיבה ראשונה עם הגשת 

ר להעביר אותו לחברי המועצה.ומינא , אבל גם בקשת שיכינו את החומ  

.היות שנרצה לעשות דיון בסוגיה הזאתיכול ל  

 

 רפיק חלבי :

נמצא , השיטה הזאת לשלוח מכתבים ולנסות למנוע קבלת כספים ממשרד החינוך , זה לא מכבד אף חבר  הדוח

 מועצה.

 

 מרזוק קדור:

שייכות לסעיף זה.איפה הסעיף התקציבי לחודש התרבות?  כל ההוצאות של חודש התרבות   

 

 עדואן עדואן:

העיכוב בשחרור הכספים ע"י משרד החינוך לא שייך למה שפורסם בעיתון , המכתב שנשלח למשרד החינוך אין 

יימת לדיווח בגין ושהנחה את המועצה על דרך מס 2012לו שום ערך , היה חוזר של משרד החינוך בשנת 

דוח מפורט והעברנו למשרד החינוך, תוך יומיים  העבודה , הכנו היום השלמנו את , קבלנו את החוזר ,הפעילות 

 נקבל את הכסף.

 

 רפיק חלבי:

 קבלת הכסף לא קשורה לתב"ר.

 

 מרזוק קדור:

, הגשתי שאילתא בכתב היה תקציב לחודש התרבות , אני מבקש לקבל את הסעיף התקציבי של חודש התרבות

תיקונים ושינויים.ומבקש לקבל תשובה בכתב , אתם מנסים לעשות   
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 רפיק חלבי:

 יש סעיף תקציבי לפעולות התרבות ואתה תקבל מכתב.

 

 עאמר חסיסי:

 היתה פעילות נוער ונרשמה במערכת לפי הכללים.

 

 מרזוק קדור : אני שולח מכתב כדי לשמור על פעילות נוער למשך שנה שלמה בדלית אל כרמל.

 

 רפיק חלבי:

 מתי מרזוק השתתף בפעילות נוער? 

 

 עדואן עדואן:

 הכל נעשה לפי הנחיות משרד החינוך.

 

 מרזוק קדור:

 לא קבלתי תשובה לשאילתא.

 

 רפיק חלבי:

 נעביר מכתב מפורט לחודש התרבות.

 

 סעיף 1 - אישור פרוטוקולים.

 

 מרזוק קדור:

, נשלח פרוטוקול מתוקן , לא הצלחתי לדעת מה היה התיקון.61/16פרוטוקול   

 

 דאהש חלבי:

יכול לכנס אלי אחר כך ואגיד לך מה היה התיקון.אתה   

 

 מרזוק קדור:

היה על סדר היום אישור הלוואות, זה לא הובא בפני המליאה ולא אושר, לא קבלתי את החומר  62/16פרוטוקול 

 של המלוות .

 

 דאהש חלבי:

נאמר במליאה.שמה את אני כותב בפרוטוקול   
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 רפיק חלבי:

טוקול , אנחנו מאשרים פרוטוקול שמשקף את מה שהיה בישיבה.מה שאמר מרזוק לא שייך לפרו  

 

 מרזוק קדור:

של  , חלק מחברי המועצה לא נכח במליאה, קבלתי חוות דעת משפטית ואני חולק על חוות הדעת63פרוטוקול 

  היועצת המשפטית.

 

 רפיק חלבי:

ואם אתה חולק  ? האם הוא משקף את מה שהיה בישיבה והשאלה הפשוטהאני מבקש לאשר את תוכן הפרוטוקול,

, זכותך להעיר בישיבה אחרת או לשלוח מכתב.על חוות דעת משפטית  

 

הפרוטוקולים. 3ה להצבעה את אישור אני מעל  

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את שלושת הפרוטוקולים, התנגדו שלוש חברי מועצה ) מרזוק קדור, האני 

ני( , נמנעו שני חברי מועצה ) חסיב והבה ושמס חסון(.חדיד וסאמר בירא  

 

 עדואן עדואן:

₪  3,00811השתתפות משרד התחבורה ₪  125,565סימון כבישים והתקני בטיחות ע"ס  341אישור תב"ר מס' 

₪. 12,557והשתתפות קרן לעבודות הפיתוח   

 

 החלטה :

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"ר מס' 341

 

 

אישור תב"ר 336 מרכיבי בטחון בתי ספר וגנים - סכום 109,000 ₪ השתתפות משרד החינוך ע"ס 81,750 

 ₪  והשתתפות התקציב הרגיל 27,250 ₪.

 

 

  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס' 336 

 

 רפיק חלבי:

בקשות, וקבלו היתרים  343בקשות לקבלת היתרי בניה, מתוכם אושרו  550שכונת ואדי אלפש , הוגשו עד היום 

.בתים יכולים לקבל היתרים 670תושבים. תוך פרק זמן של חודשיים  75ביד   

 

 מרזוק קדור:

 לגבי תשלום היטלים ומס השבחה לתושבים שכבר שילמו , אני מבקש לקזז את התשלום ולגבי נושא כביש עוקף

ל היתרים.כולים לקביאחרת התושבים לא  ,, צריך לבטל את הכביש ואדי אלפש  
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 והבה והבה:

מקוזז. כןמה ששולם זה סוכם בועדה ,  

 

 רפיק חלבי:

בתים , הועדה הארצית מתייחסת לכביש כלא קיים אבל הבתים לא יכולים לקבל היתרים עד  70ם גבי העוקף ישנל

 שלא מוצאים דרך חלופית.

הכלל, כל הבתים שביקשו היתה התנהלות יוצאת מן דויות בשלושה ימים, שכונת אלונסה וסקעב, היו התנג

ם מבוטלים ומוחזרים "פימוסיפים עוד הרבה שטחים, כמעט כל השצ ,המלצהלהצטרף אל תוך התוכנית קבלנו 

לבעליהם.  ישנם שלושה כבישים בעייתים, נכין אלטרנטיבה ונסדיר את הנושא תוך פרק זמן קצר. פניתי לשר 

 האוצר שיתן צו להתחיל לחבר בתים לחשמל.

 

קדור:מרזוק   

? מה לגבי הכביש ליד בי"ס חדשני  

 

 רפיק חלבי:

כל ו 672עוד מס' ימים תתקיים ישיבת התנעה לגבי כביש במטר, יהיה צמצום.  16הכביש לא יהיה ברוחב של 

                                                                             התושבים הגובלים לכביש גם בשוק יקבלו היתרי בניה.

תכנון השכונה אבל זה קשה לתושבים.לגבי שכונת ח'לת נסאר, יש כוונה לשתף את התושבים ב  

 

 מרזוק קדור:

התושבים לא יכולים לתכנן , אבל חוסר שיתוף הציבור באלונסה וסקעב היה לא טוב , שיתוף הציבור יכול למנוע 

 התנגדויות ולחסוך תיקונים .

 

 והבה והבה:

נשמע טוב אבל זה לא במצב קיים.שיתוף הציבור   

 

 רפיק חלבי:

בשכונות האלה כל חודשיים ישנם שינויים ובניה חדשה , ההתנהלות בעייתית , המטרה שלנו למנוע תביעות נגד 

 התושבים ולכן הזדרזנו .

 

 עו"ד פרג' חלבי:

של תושב אחר.לא ניתן לפתור בעיה של תושב ע"ח תושב אחר, אם תושב בנה בניגוד לחוק זה לא בעיה   

 

 חסיב והבה:

 התושב לא עבריין, בשכונת ואד אלפש ישנה אפשרות לקבל רישיון וכל התושבים משלמים ומקבלים רישיון.
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 עו"ד פרג' חלבי:

צריך לפצות את התושבים שנפגעו.תרון של איחוד וחלוקה , אני מציע פ  

 

 אמיר עיסמי:

את מה שקיים. אנחנו מתכננים  

 

 רפיק חלבי:

, לגבי אישורי קבורה הגענו להסדר עם משרד הבריאות , ישנם שני רופאים שהוסמכו לתת אישורי דיווחהמשך 

ר נביל דקסה וד"ר מאג'ד חסון.''קבורה והם ד  

 

ימים יהיה מנהל , גב' אימאן ח'ליפה קבלה אור ירוק להכין את בית  10לגבי החינוך, יהיה מכרז למנהל חט"ב, תוך 

כיתות  3אגף החינוך, יש מכרז לתיקון בעיית החשמל בבי"ס ג' , יש שיפוץ בבי"ס א' ל  . יצא מכרז למנהלהספר

 מסוכנות במבנה הישן.

ידענו לנהל דיאלוג משותף  ,, שמס אדם בעל הרבה ערכיםקבלתי מכתב משמס שהוא מתפטר מועדת הביקורת 

אדם אציל. שמס  

 שמס בקש שחסיב יחליף אותו כיו"ר ועדת ביקורת.

 

עיסמי:אמיר   

 שמס תרם לכפר ומגיע לו כל הכבוד.

שמס חסון על העשייה שלו למען הכפר.ים את שבחחברי המועצה מ  

 

 רפיק חלבי:

 נושא אחרון זה אישור הרכב חדש לועדות המועצה , האם ישנן הערות.

 

 מרזוק קדור:

יציה.זועדה תהיה מורכבת משלושה חברי אופויש לי הערה לגבי ועדת הביקורת , אני מציע שה  

 

 רפיק חלבי:

 אני מציע שמלבד ועדת הביקורת נאשר קודם את שאר הועדות מעלה את האישור להצבעה .

 

 החלטה:

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב הועדות החדש במועצה )מלבד ועדת הביקורת(

 

 רפיק חלבי :

 ההרכב המוצע של ועדת הביקורת הוא חוקי.
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 שמס חסון :

ב של האופוזיציה.רויקה עדיף שיהיה הביקורת מקצועית ולכן מבחינת האת ועדת  

 

 מרזוק קדור:

 אני מציע שמועין לא יהיה חבר בועדת הביקורת בגלל הסכם קואליציוני.

 

 

 החלטה:

 מליאת המועצה מאשרת מחיקת הויכוח שהתנהל בין מרזוק קדור למועין חלבי מהפרוטוקול.

 

 רפיק חלבי:

להצבעה את הרכב ועדת הביקורת כפי שנכתב ברשימה.אני מעלה   

 

 החלטה:

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב  ועדת הביקורת.

 

 

 

 הישיבה ננעלה בשעה 18:50

 

 

 

 

 

 

 

 דאהש חלבי        רפיק חלבי                                   

 מנכ"ל המועצה           ראש המועצה                                 

 

 

 העתקים:

 הממונה על המחוז –יוסף משלב אלוף )מיל(  -

 ראש המועצה, חברי המליאה. -

 ירושלים –משרד הפנים  –הממונה על הרשומ"ק  -

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