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(אישור בקשת תמיכה במועדון הכדורגל מכבי דלית אל כרמל,הבקשה נבדקה ע"י ועדה מקצועית בתאריך 5

 הנהלת הקבוצה.ולאחר מכן הושלמו מסמכים ע"י  20/10/16

)הנושא אושר בפרוטוקול מליאה מס'  7/2/16(אישור שמות לרחובות ע"פ הצעה של ועדת שמות מתאריך 6

 , משרד הפנים ביקש שנציין בהחלטה את תאריך הפרוטוקול של ועדת השמות(5/7/16מתאריך  56/16

    ' ר בפרוטוקול של מליאה מס)הנושא אוש 29/6/16(אישור שמות לרחובות ע"פ הצעה של ועדת שמות מתאריך 7

 , משרד הפנים ביקש שנציין בהחלטה את תאריך הפרוטוקול של ועדת השמות5/7/16מתאריך  62/16   

 (אישור הרכב חדש לוועדות רישוי עסקים וחקלאות.8

 
 רפיק חלבי:

לכן שעות ו 48 עוד לא עברו ,מכתב התפטרותאתמול ה לגבי סגן ראש המועצה, עו"ד פרג עווד חלבי הגיש עדהו

 עדיין אין מחליף.

 אלף ש"ח עבור תכנון מפורט בשכונת אלרנדה. 3,150אושר למועצה סכום של  ,הודעה שניה

 

 68/16, 67/16אישור פרוטוקולים מס'   :1סעיף 

 

 שמס חסון:

 .ישנן טעויות 

 

 חסיב והבה:

 .נודיע למנכ"ל על תיקון טעויות 

 

 לתיקונים. בכפוףאת המועצה מאשרת פה אחד את השני הפרוטוקולים יהחלטה: מל

 

 

 .3/2016הגדלת חוזה מס'  :2סעיף 

 

 נסרין דקסה:

וסף לבטיחות ורוצים להגדיל את ז שזכה בו הקבלן גזאל חלבי בתחילת השנה. התקבל תקציב נרכמדובר במ

 וזה מאושר על ידי הגזבר. אין הגדלה של אף סעיף 28%ז בהתאם לסכום שהתקבל. ההגדלה בשיעור של רכהמ

 . 50%בשיעור של יותר מ 

 

 :חדיד האני

 למה לא לעשות מכרז נוסף , והאם ההגדלה ע"פ חוק.
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 והבה: חסיב

 אני שואל את היועמ"ש אם ההגדלה חוקית.

 

 עו"ד רנה לפידות:

 אה.יצריך אישור מל 50%עד  25%. מעבר ל 25%אפשר להגדיל את המכרז ב מבחינה חוקית 

 הגדלה בגלל מספר סיבות:

יבות במסגרת הן חלק מעבודות מחו מאחר והעבודות במסגרת ההגדלה ,דותההגדלה נחוצה לצורך השלמת העבו

 .פות או מוגדלותיכול להביא לעלויות נוסהנוסף , פרסום מכרז חדש ז. והשיקול רכעבודות ראשוניות שבמ

ן לא היה ניתן לצפות מראש את העבודות הנוספות , במהלך העבודה התגלה שיש צורך בהגדלת העבודות ונכו

 .50%להגדיל מבחינה כלכלית ומעשית .המליאה יכולה לאשר הגדלה של עד 

 

 קדור : מרזוק

קום מ יכנית ביצוע ופירוט לגבזה חריג מהכלל וזה מחייב אישור מליאה אבל אני רוצה לקבל תו 50%הגדלה של 

 העבודה.

 

 חלבי: רפיק

 . 50%ולא  28%ההגדלה היא 

 

 :קדור מרזוק

 זה מעבר למותר, ואנו רוצה תוכנית ופירוט למקום העבודה. 28%גם 

 

 : חלבי רפיק

 .מחר אמיר יציג את זה בועדת התשתיות 

 

 :קדור  מרזוק

 .אחרי ועדת תשתיות במליאה אני מציע שנאשר את זה  

 

 : עיסמי אמיר

ר דה באמצע, חייבים להשלים קטעים של בטיחות ומחובנים ובטיחות אי אפשר לעצור את העבעבודות של סימו

 בועדת התשתיות אציג את פירוט העבודות.

 

 :קדור מרזוק

 אני לא מתנגד אבל קודם נקבל פירוט.
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 ר, חברי מועצה , מרזוק קדו 5חברי מועצה והתנגדות של  7ב קולות, בעד החלטה: מליאת המועצה מאשרת ברו

 סאמר ביראני , האני חדיד, שמס חסון ,חסיב והבה .

 

 :חלבי רפיק

 גזבר שיציג את התב"רים .אישור תב"רים אני מבקש מה 3סעיף  

 

 :עדואן עדואן

ב תקצי₪  9,000ח תוספת של "ש 61,140 לתלמידים עם מוגבלות, סכום מקורי , הנגשה פרטנית 330תב"ר מס' 

 שח 701,40ר "משרד חינוך, סה"כ התב

 

 החלטה:

 .330מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס' 

 

 :עדואן עדואן

 המימון קרן לעבודות פיתוח. הסדרת תאורה וכיכרות מקור  356' תב"ר מס

 

 :והבה חסיב

 ם זה בנוסף לסכום שמיועד לכיכרות?הא

 

 :חלבי רפיק

 צעירה.דליה ר ליד מו למשל כיכרוצים לשפר את מצב התאורה בכפר, ישנם כיכרות שרוצים להשביח אותם כ 

 

 :קדור מרזוק

כנית צריך להגיש תו  ,בלה תקציב עבור כיכרות בכביש הראשייהתשתיות, הרשות ק ועדתאני מציע שזה יעבור ב

 עבודה מסודרת.

 

 :חלבי רפיק

 נדון בתוכן של התב"ר.מאשרים תב"ר אחר כך 

 

 :דקסה נסרין

 זה לא ביצוע כיכר,זה פיתוח כיכר וזה באחריות המועצה בלבד.
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 :עדואן עדואן

 המליאה צריכה קודם לאשר תב"ר.

 

 

 החלטה:

ס ושמ , האני חדידחסיב והבהשלושה חברי מועצה :קולות את התב"ר, נמנעו  7מליאה המועצה מאשרת ברב של 

 חסון, התנגדו שני חברי מועצה מרזוק קדור וסאמר ביראני.

 

 : עדואן עדואן

 ח תקציב משרד הבינוי והשיכון "ש 1,006,750קירוי אולם ספורט בבי"ס חדשני סכום  357תב"ר מס 

 

 

 :חלבי רפיק

 התקבלו שתי הרשאות. צריך לסגור את המגרש המקורה.

 

 מרזוק קדור:

 ?האם נבדק שיש מספיק כסף להשלים את כל העבודה 

 

 נסרין דקסה:

 לא נצא לביצוע לפני שיהיה כל הסכום.

 

 מרזוק קדור:

 למה הופסקה העבודה במרכז פייס?

 

 רפיק חלבי:

 אני מבקש לא לענות על השאלה כי זה לא על סדר היום.

 

 כרמל.גל מכבי דלית אל : אישור בקשת תמיכה במועדון הכדור5סעיף מס' 

 

 שמס חסון:

 , כדי לאשר את הבקשה , צריך להמתין עד סוף השנה.2016צריך לקבל אישור ניהול תקין לשנת 
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 עאמר חסיסי:

ועדה מקצועית בדקה את הבקשה , ועדת המשנה  קבלה חוות דעת שחסרים שלושה מסמכים, הושלמו שני 

 .2016מסמכים ועדיין חסר אישור ניהול תקין לשנת 

 המועדון שלחו בקשה לרשם העמותות , התשובה שיתקבל אישור תוך שבועיים. הנהלת

 

 עו"ד רנה לפידות:

ישור ן אין א, מסיבות שלא ידועות עדיי2015שנת המסמך של אישור ניהול תקין הוא מסמך הכרחי , יש אישור ל

 , אפשר לאשר את הבקשה בכפוף להשלמת האישור.2016לשנת 

 

 מרזוק קדור:

 יה בתמיכה בעמותת בשביל הבנים.אותו דבר ה

 

 רפיק חלבי

 אפשר להוריד את זה מסדר היום אם זאת הבקשה של מרזוק.

 

 

 מרזוק קדור:

 לא בקשתי להוריד את זה מסדר היום.

 

 הצבעה :

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התמיכה במועדון הכדורגל מכבי דלית אל כרמל, בכפוף להשלמת אישור 

 .2016ניהול תקין לשנת 

 

 עדואן עדואן:

 הצעה לעדכון התקציב הרגיל:

 אלש"ח. 44תאגיד תמיר, לתקצב הכנסות והוצאות בסכום של סעיף של  .1

אלש"ח תוספת  10אלש"ח, וסכום של  100הכנסות הרשות למלחמה בסמים לתקצב בהכנסות סכום של  .2

ף תמיכה במוסדות לתקצב סעי₪.  52,500בהוצאה , סך תקציב הפעילות במלחמה בסמים יעמוד על 

 אלש"ח. 100שונים בסכום של 

ל עפויות יעמוד אלש"ח , וסך תקציב הוצאות בלתי צ 10להפחית מסעיף הוצאות בלתי צפויות סכום של 

393,500 ₪ 

 

 מרזוק קדור:

 ביקשנו את הוחמר בישיבה קודמת.
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 החלטה:

 ור ,דנמנעו ארבעה חברי מועצה : מרזוק קקולות את השינויים בתקציב,  8מליאת המועצה מאשרת ברוב של 

 שמס חסון, חסיב והבה וסאמר ביראני.

 

 

 עדואן עדואן:

 30ל הכנסות והוצאות  בסכום ש לפי בקשת מנהל מרכז המחוננים , צריך לתקצב את הפעילות של המרכז ,לתקצב

 אלש"ח.

 

 החלטה :

 מרכז המחוננים.אחד את עדכון שני סעיפי תקציב של מליאת המועצה מאשרת פה 

 

 אלש"ח. 30אלש"ח וסעיף הוצאה ע"ס  30סעיף הכנסה ע"ס 

 

 .26/6/16: אישור שמת לרחובות ע"פ המלצת ועדת שמות מתאריך  6סעיף 

 

 

 החלטה:

 המצ"ב. 29/6/2016מתאריך ועדת השמות  ע"פ פרוטוקולמליאת המועצה מאשרת פה אחד את שמות הרחובות 

 

 : 7סעיף 

 .7/2/16פ המלצה של ועדת שמות מתאריך אישור שמות לרחובות ע" 

 

 החלטה:

 המצ"ב. 7/2/16ועדת השמות מתאריך  ע"פ פרוטוקולמליאת המועצה מאשרת פה אחד את שמות הרחובות 

 

 

 רפיק חלבי:

 : אישור הרכב חדש לועדת רישוי עסקים לפי ההרכב הבא :  8יף סע

 יו"ר הועדה: רפיק חלבי .א

 הועדה שהם חברי מועצה: והבה והבה, האדי חלבי, סאמר ביראני.חברי  .ב

 ור, מוניר מקלדה.דחברי הועדה שהם נציגי ציבור: מפלח ענתר חלבי, אמל ק .ג
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 החלטה:
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 פה אחד את הרכב הועדה של רישוי עסקים.מליאת המועצה מאשרת 

 

 

 חלבי: רפיק

 אישור הרכב חדש לועדת חקלאות לפי ההרכב הבא :

 חקלאים. 5יוסף חדיד  , בנוסף יבחרו  -הועדה יו"ר 

 

 החלטה:

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב ועדת החקלאות.

 

 

 

 

 18:35 הישיבה ננעלה בשעה
 

 

 

 

 ש חלבי דאה          רפיק חלבי                                                                      

 הועצמנכ"ל המ   ראש המועצה                                                                       

 

 
 

 

 

 

 העתקים:

 הממונה על המחוז. -אלוף )מיל( יוסף משלב 

 ראש המועצה, חברי המועצה.

 ירושלים. -משרד הפנים  -הממונה על הרשומ"ק 

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

 

 
 


