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19/14סימוכין: פרוטוקול  

   

 

 אשר התקיימה ביום ג'  19/14פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המנין מס' 

 באולם הישיבות. 17:00בשעה  2014-9-30

 

 

 .ראש המועצה –. מר רפיק חלבי 1: נוכחים 

 מ"מ ראה"מ. –. מר והבה והבה 2

 סגן ראה"מ. –. מר מרזוק קדור 3            

 סגן ראה"מ. –. מר אמיר סאלח 4

 חבר המועצה. –. מר סאאד חלבי 5

 חבר המועצה. –. מר כרמי מקלדה 6

 חבר המועצה. –. מר עלמי נטור 7

 חבר המועצה. -זהר אלדין פואד . מר 8

 חבר המועצה. -. מר מועין חלבי 9

 חבר המועצה. -. מר עטאללה דקסה 10

 חבר המועצה. -. מר שמס חסון 11

 חבר המועצה. -. מר חסיב והבה 12

 מ"מ מזכיר המועצה. –. דאהש חלבי 13

 

  לא נכחו בישיבה :

 סיסי.ו. מר עאמר ח1            

 . מר גוסוב חסון.2

 

 נכחו בישיבה :
 יועמ"ש. –. עו"ד אלי קולס 1            

 גזבר המועצה. –. רו"ח עדואן עדואן 2

 . רו"ח לואי עלימי.3

 

 על סדר היום :

 .2-9-2014מיום  18/14. אישור פרוטוקול המליאה מס' 1

 . דיווח ראש המועצה.2

 . אישור תברים.3

 . דיון בדוח הרבעוני של המועצה.4

 

 : מברך את כולם לקראת החג. רפיק חלבי

 ןיתפילה של שיך אבו מוניר קאסם נסר אלדין, וליום רביעי מוזמנים לבית תפילה של שיך אבו עלי חסמזמין את הנוכחים לבית 

 

 מעלה את הנושא להצבעה.ו ,: מבקש להוסיף לסדר היום את כביש אלרנדה רפיק חלבי

 

 : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העלאת הנושא על סדר היום. החלטה

 

 : מדובר בשכונת אלרנדה ובעתיד הקרוב סקעב ואלונסה. רפיק חלבי
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באזור זה את  במקום הוקמה תשתית לכביש על חשבון התושבים, עקב החורף המתקרב, וכדי למנוע נזקים יש צורך דחוף להשלים

ובפיקוח מהנדסת  ולפי כך מבקש את אישור המועצה להטיל על הקבלן שזכה במכרז המועצה בסלילת כבישיםעבודות סלילת הכביש 

 המועצה להסדיר את הכביש.

 

 : למה הכביש לא במסגרת הפרויקטים המאושרים? , למה להוסיף פרויקט אחר?. שמס חסון

 

 ואנחנו עושים את זה במסגרת החוק. 25%: ע"פ החוק אפשר להגדיל מכרז ב  רפיק חלבי

 

 קטע א' בכביש בוצע בקדנציה הקודמת: כביש אלרנדה מבורך וצריך לעשות אותו ע"ח המועצה,  כרמי מקלדה

התושבים גייסו כסף והפרויקט נתקע, נסרין מהנדסת הרשות פתרה בעיה טכנית, אבל היה כשל בניהולי הקבלן פואד קרא זכה במכרז 

 , השאלה מה עם הכסף שהתושבים השקיעו למרות שזה כשר.25%וניתן להגדיל עד 

 

 נוהלים ואת החוק.: לא ייעשה שום דבר שנוגד את ה רפיק חלבי

 

: אני מברך על כל פעולה שנעשית לרווחת התושבים כולל עבודות בכבישים, הייתה לי הערה שההליך צריך להיות  עלמי נטור

 בצורה חוקית לטובת המועצה ולטובת התושבים.

 

 : עקרונית צריך לאמץ ולהודות לכל תושב שמשלם כסף למען פיתוח הישוב. פואד זהר אלדין

 

 : מעלה את הנושא להצבעה. בירפיק חל

 

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העבודה בכביש אלרנדה. 93/14החלטה :  מס' 

 

*********** 

 

 .2-9-14מיום  18/14( על סדר היום אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1סעיף ) 

 

 .18/14החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המועצה מס' 

 

 דיווח ראש המועצה: ( על סדר היום 2סעיף )

 

 : מחודש ינואר עד ספטמבר השנה , נעשו בדלית אל כרמל , שמונים וחמשה אירועי תרבות וזה דבר מדהים. רפיק חלבי

יה בחודש נובמבר את פסטיבל הזית. זה יהנקיים השנה לא יתקיים פסטיבל אהלן וסהלן בגלל הסמיכות שלו לחג הקורבן, ובמקום זה 

 בכפרי הגליל. ההתיירים יכולים להשתתף בזה כמו בכל פסטיבל אחר וכפי שקורסטיבל אותנטי שמתחבר לאום אלשוקף, פ

 למתקנים של הפיס.₪ מליון  1.4אתמול היינו בישיבה במפעל הפיס ואושר לנו  -

 תכנון למגרש כדורגל ליד מרכז התרבות.מכינים הפרויקטים בשלבי ביצוע ,             

 יחד עם עובדי המועצה בניקוי הקולטנים ועבודות תחזוקה לקראת החורף. המשכ"ל יתחיל מחר            

 בקרוב יצא מכרז להפעלת בתי הספר.            

 הסכם פרישה עם ד"ר רביעה בסיס, וההסכם נשלח למשרד הפנים ע"מ שזה יאושר.לטיוטת הגענו  -

 ההשעיה של מי שהיה אחראי על משאבי אנוש.הנושא שהיה בעיתונות לאחרונה , זה נושא  -

יום אין נגיעה בזה, לא דיווחנו , לא נחקרנו ואנחנו מחוץ לתמונה. ההליך הכל ההליך הזה נעשה בקדנציה הקודמת, ולמועצה 

 נעשה קודם, לאחרונה התקבלו מסקנות והועברו למשרד הממונה.

 ל בתי הספר של דלית אל כרמל ושל עוספיא , זה הישג ענק. תקשוב בכינהיג משרד החינוך ובעקבות הלחץ הגדול שלנו,  -
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 י"ס מקיף בדלית אל כרמלבלים לבימבני  2רכישת  226אישור תבר מס'  -( 3סעיף )

 

 : בקשנו שלושה יבלים, אישרו לנו רק שניים. מעלה את זה להצבעה. רפיק חלבי

 

 

 .226: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תבר  94/14החלטה מס' 

 

 בדוח הרבעוני של המועצה דיון -( 4סעיף )

 

 כך אתן סקירה על הדוח ואחר פעם ראשונה שדוח רבעוני מובא לדיון במועצה. .2014דוח כספי לחודש יוני  רו"ח עדואן עדואן:

 אתן הזדמנות לשאלות.

 

 נתחיל עם דוח הכנסות והוצאות : 

 7,218לחצי שנה זה  . ובאופן יחסי הגרעון המתוכנן2014אלש"ח בשנת  14,435לפי התקציב , אנחנו מתכננים להגיע לגרעון של 

 אלש"ח. 2,369אלש"ח בחצי שנה כלומר חריגה בגרעון של 

 הסיבה לסטיה הנ"ל זה בגביה העצמית של הרשות.

 

 ה.ביעדי הגבי נה, ואולי בגלל שלא עמדנות: בסעיף מענקים מיועדים, הרשות לא קיבלה מענק מו כרמי מקלדה

 

 .2015, יתקבל בשנת 2014: לא מקבלים מענק מותנה באופן שוטף, המענק המותנה של  רו"ח עדואן עדואן

 .2013קיבלנו היום מענק מותנה שהוא חלק ב' של שנת 

 

 

 ₪.מליון  93.4היה גרעון מצטבר בתחילת השנה של : אני עובר למאזן,  רו"ח עדואן עדואן

 ₪.מליון  9.5הוא  6/14הגרעון השוטף עד 

 ₪ .מליון  5.2התקבל מענק לכיסוי גרעון של 

₪ מליון  16לגבי התקציב הבלתי רגיל, הגרעון המצטבר  ₪.מליון  97.7ולכן הגרעון המצטבר בתקציב הרגיל בסוף התקופה הוא 

 ₪.מליון  45ד של וזה כולל חוב בתיק האיחו₪ מליון  109החובות לספקים  ₪.מליון  113.7וסה"כ הגרעון המצטבר במועצה הוא 

 

 : תוך שנתיים המועצה תסגור את החובות. רפיק חלבי

 בתיק האיחוד שייכים לסונול, כרפיס וי.ר.א.ב.₪ מליון  30

 

 וזה הסכום שהתושבים חייבים למועצה.₪ מליון  51.7במאזן ישנם חייבים בגין אגרות והיטלים ע"ס :  רו"ח עדואן עדואן

 

 ם החלטנו על מחיקת חלק מהחובות.: לפני חודשיי פואד זהר אלדין

 

 : החובות שמופיעים במאזן הן לא למחיקה. רו"ח עדואן עדואן

 

 : בעבר , בעלי עסקים עקצו את המועצה הקודמת. רפיק חלבי

ולא שילמו את חובם. נתנו ציקים של אנשים שהחברות שלהם התפרקו. היום מנסים לעשות סדר בגביה, ישנם ציקים חוזרים של 

 ₪ .יון מל 2.5

 

 : נעבור לדף של תקבולים ותשלומים של תב"רים. רו"ח עדואן עדואן

הדף השני בתב"רים מתייחס לחלוקת התב"רים לפי פרקים או  ₪.מליון  4.5ותשלומים של ₪ מליון  6.6היו תקבוליים של  6/14עד 

 תב"רים. 24תב"רים, בחינוך  34נושאים, למשל בנכסים ציבוריים ישנם 
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 נעבור לדף של נתוני הגביה : 

 2עלימי בדק ממוצע צריכת מים בישובים שונים, וע"פ הממוצע, צריכת המים בדלית אל כרמל היתה כפולה, כלומר ארו"ח לואי 

 .מליון קוב 1מליון  קוב בשנה במקום 

 

 ₪.ן ומלי 8והגביה ₪ מליון  13במפעל המים כי הרכישה היא ₪ ה חמשה מליון ד: הרשות מפסי חסיב והבה

 

 : קיים פחת, גניבות וחיבורים פירטיים. רו"ח עדואן עדואן

 תיבדק האפשרות שיש זיוף במד של מקורות. נבקש להעביר את המד לכניסה של דלית אל כרמל.

 אלש"ח שנתי. 223תוכנית ההבראה החדשה מבוססת על מלחמה בפחת המים. כל אחוז אחד בפחת המים שווה 

 

 : הקטנת הפחת: צעדים ל רפיק חלבי

 תביעות משפטיות נגד אנשים שגנבו מים. .1

 התקנה של שעון ראשי בכניסה של הכפר, ומי שנמצא מחוץ לתחום יתחבר מהשעון. .2

 ב בגביה ונוודא שהתקין מד מים.נוודא שכל מי שי לו בית, יחויי .3

 

 : קיים פער בהכנסות משרד חינוך. כרמי מקלדה

 לבדוק מהי הסיבה. בין התקציב לבין ההכנסה בפועל. וצריך

 

 : ישנן משרות חדשות. חסיב והבה

 

 : מדובר כתפקידים יעודיים של חינוך והרווחה. רו"ח עדואן עדואן

 

 

 

 .17:45הישיבה ננעלה בשעה       

 

 

 

 

     _______________________ __________________ 

 ראש המועצה –רפיק חלבי  מ"מ מזכיר המועצה –דאהש חלבי      

 

 

 

 

 העתק :

 ראש וחברי המועצה

 הממונה על המחוז –מר יוסף מישלב 

 מבקרת המועצה –עו"ד סועאד חסון 

 גזבר המועצה –רו"ח עדואן עדואן 

 יועמ"ש –עו"ד אלי קולס 

 תיק פרוטוקולים


