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 רפיק חלבי:

 אני מבקש להעלות על סדר היום סעיף נוסף הגדלת חוזה למתכנן שכונת אלונסה .

 

 : 13/17החלטה 

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד הוספה לסדר היום את סעיף ההגדלה למתכנן שכונת אלונסה. 

 

 רפיק חלבי:

 . 73/17, 72/17, 71/16אישור פרוטוקולים מס' 

 

 14/17החלטה מס' 

 . 73/17, 72/17, 71/16מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולים מס' 

 

לתפקיד ממונה על הגביה ואת מר רמי כמאל לתפקיד פקיד גביה אן עדואן מינוי רו"ח עדו -( 2סעיף מס  )

 :לצורך סמכויות הגביה הבאות 

 

גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת  .א

 , ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.1992יעדי תקציב( התשנ"ג 

ות שפסק ביהמ"ש לענינים , של קנס1977-העונשין , התשל"זלחוק  70גבייה לפי סעיף  .ב

 מקומיים לטובת הרשות המקומית.

ירות שהן בשל עב 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 70גביית קנסות כמשמעותם בסעיף  .ג

, 1982)א( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, התשמ"ב  228ברירת משפט כאמור בס' 

 י כל דין.המגיעים לרשות המקומית על פ

ות , של קנס1985-לחוק העבירות המנהליות  התשמ"ן  18גבייה של קנסות לפי סעיף   .ד

מנהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן 

 להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות.

 
 :17/51החלטה מס' 

המינוי של רו"ח עדואן עדואן לתפקיד ממונה על הגביה ואת מר רמי מליאת המועצה מאשרת פה אחד את 

ל רמי כמאל לתפקיד מנהל שד ואת מינוי -ורך סמכויות שהוזכרו בסעיפים אכמאל לתפקיד פקיד גביה לצ

 הארנונה

 

 :חסיב והבה

 אני מבקש שחיובי המים יהיו בזמן.
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 רפיק חלבי:

ת במתחם ח'לת נסאר א' תקציב משרד האוצר , הגדלת התב"ר בנושא קידום תוכנית מפוורט 268תב"ר מס' 

התב"ר צריך להספיק לנו לגמור את התכנון . ₪  1,657,691ובסה"כ התב"ר יהיה ₪  1,034,960בסכום של 

 המפורט של שכונת ח'לת נסאר.

 

 :17/61החלטה מס' 

 .268תב"ר מס'  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את

 

 רפיק חלבי:

 מאמיר שיציג את סעיף הגדלת חוזה התכנון של שכונת אלונסה.אני מבקש 

 

 אמיר עיסמי:

 דונם. 1,200דונם ל  900ן הוגדל מ כי שטח התכנו 32.8%דלה ראשונה של היתה הג

 עבור דו"ח בדיקה תחבורתית. 2.65%ן ההתנגדויות ו בגי 5%שמורכבת מ  7.65%ההגדלה השניה של 

 

 עדואן עדואן:

 אלש"ח והעבודה בתחום המסגרת של התב"ר. 2,100יש לנו תב"ר ע"ס 

 

 מרזוק קדור:

 האם יש בתב"ר כיסוי להגדלה ?

 

 עדואן עדואן:

 וי .יסכגם להגדלה יש 

 

 : 17/71החלטה מס' 

ובסה"כ שתי  32.8%בנוסף להגדלה שהיתה  7.65%ההגדלה של  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את

 40.47%ההגדלות ביחד 

 

 

 האני חדיד:

ל אדמה וע"פ התכנון האיזור מוגדר שטח ירוק. אני טוען שהיתה הטעיה בשמות ש באיזור סקעב יש לי חלקת

 המקום . פורסם שניתן לעשות התנגדויות לשכונת אלונסה , יש לי אדמה באלונסה ואני לא התנגדתי.

 אני מבקש לאפשר לאנשים שגרים באיזור להגיש התנגדויות לאזור אום אלשוקף.

 

 והבה:והבה 

 פני חמש שנים.לזה מ
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 שמס חסון:

 אזור אום אלשוקף נקרא אלונסה וזה מטעה את האנשים.שכל הבעיה 

 

 דור:מרזוק ק

 פורסם , היו התנגדויות ונראה לי שזה שייך לאלונסה וסקעב.זה 

 

 האני חדיד:

 דונם , הכביש וקו החשמל עברו בחלקה שלי ומה שנשאר הוגדר שטח ירוק. 2.8יש לי שם 

 

 והבה והבה:

 צריך לבדוק במחלקת ההנדסה לפי גוש וחלקה , איך אפשר להתנגד לזה?

 

 רפיק חלבי:

 )ב( בעקבות התיקונים שנעשו בשכונות אלונסה וסקעב  ותהיה אפשרות להתנגד. 106בקרוב יתפרסם 

 

 והבה והבה:

 שטח ירוק.אם זה לא בתוכניות של הרשות אולי זה של הפארק כי רק הפארק יכול להכריז על 

 

 מרזוק קדור:

 שטח ירוק ,במקום שיש שינויים ניתן להתנגד , במקום שאין שינויים השאלה האם יכולאם זה פורסם אז כ

 ?להתנגד

 

 האני חדיד:

 המהנדסת מנסה לשכנע אותי לקבל פיצוי .

 

 מרזוק קדור:

 למה לא התנגדת? ,כנראה שהחלקה בתוך התוכנית

 

 האני חדיד : 

 יה מילולית .אני מדבר על הטע

 

 רפיק חלבי:

אפשר  ,היינו בועדת גבולות, דברנו על שני נושאים, נכח בועדה הפרופ' אוריאל ספריאל שדן במרחב הביוספרי 

 דונם משטח הפארק, דברנו על 1,200אין ויכוח על צירוף  ללכת עם זה לבג"צ ולבטל את כל נושא הפארק.

דשים דונם , זה יהיה תוך פרק זמן של שלושה חו 5,600לצרף בקשנו   הרחבת הגבולות ועל השטחים הגליליים.

 וזה הישג ענק.
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 והבה והבה:

 גיעו להסכמות.צריך לשבת עם המועצה ולהראש הועדה עמרם קלעגי אמר לאנשי הפארק  , ש

 

 מרזוק קדור:

 חשוב שלא יהיה מצב שיש בית מחוץ לתחום השיפוט.

 

 רפיק חלבי:

תב אלדין , מצ"ב המכ רגא סלאח נסרחאתם מחרז חלבי ושיח' סעיף אישור שני מועמדים למועצה הדתית שיח' 

 של אריה דרעי שר הפנים .

 

 

 :18/17החלטה מס' 

נסראלדין כחברים סלאח פה אחד את מינוי שיח' חאתם מחרז חלבי ושיח' רג'א ת המועצה מאשרת מליא

 (.3)א( )2 במועצה הדתית הדרוזית בהתאם לתקנה

 

 

 רפיק חלבי:

 אלש"ח מהממשלה וזה סכום ייעודי לטובת 100סעיף תמיכה העמותה בשביל הבנים , התקבל ברשות סכום של 

 בשביל הבנים, מצורפים פרוטוקולים של הועדה המקצועית לתמיכות ופרוטוקול של ועדת משנה לתמיכות.

 

 מרזוק קדור:

 האם זה תב"ר או בתקציב הרשות.למה הכוונה מתוקצב בהכנסות ובהוצאות 

 

 עדואן עדואן:

 וזה לא תב"ר. 2016מתוקצב בתקציב הרגיל של 

 

 חסיב והבה:

 בהרשאה כתוב שהסכום מיועד ל בי"ס ב'.

 

 עאמר חסיסי:

 אלש"ח מיועד לעמותת בשביל הבנים. 100בפירוט של ההרשאה כתוב שסכום 

 

 מרזוק קדור:

 בכסף צבוע .צריך לקבל הרשאה תקציבית כשמדובר 
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 עדואן עדואן:

 .אלש"ח מיועד לעמותת בשביל הבנים 100שהסכום של  שזה לא תב"ר וזה מתוקצב בתקציב הרגיל כתוב במפור

 

 

 :19/17החלטה מס' 

ברוב קולות )מתנגדים מרזוק קדור,האני חדיד, חסיב והבה, סאמר ביראני, שמס מליאת המועצה מאשרת 

  נמנע( -חסון 
 

 אלש"ח לעמותת בשביל הבנים. 100ס מאשרת את התמיכה הכספית ע"המליאה 

 

 

 רפיק חלבי:

יסות לפני כשעה היינו בטקס בבית יד לבנים בנוכחות שר האוצר משה כחלון , אמרתי דברים קשים בעניין ההר

 והתקצוב של הישובים הדרוזיים כולל דלית אל כרמל.

יה מהכפר, אני מברך את איוב אלקרא ומאחל לו הרבה עשי עברנו לשלב להיות מעשיים, אני גאה שיש לנו שר

 ואריכות ימים ,זה מרומם את הלב לראות אנשים מצליחים.

 

תוכנית החומש על יכולות לקדם ולעזור לחברה, איוב אחראי  ואיוב , יש להשר הכפר והעדה צריכים את 

רבה ההישגים בתכנון אבל עדיין צריך  םנ, יש 4ל 3והמינהלת הכפר שלנו עלה בדירוג הסוציואקונומי מדרגה 

 היום שלחנו בקשה לשר הפנים שיכריז על הכפר שלנו כעיר. משאבים ויוזמות.

 תקצוב החומש .נו עובדים על הרחבת גבולות ואנח

 

ם צרכי למבנה לבעלי₪ מיליון 10ת לשכת רווחה ודרשנו עוד ילבני₪ מיליון  10משרד השיכון אשר לאחרונה 

 ילדים שיוצאים מידי יום למוסדות מחוץ לכפר. 100יותר מ מיוחדים, ישנם 

 אני מבקש מהשר איוב קרא לעמוד על המשמר וגם אם זה נגד הדעה הרשמית של הממשלה , צריך לאחד כוחות

 ונעבוד ביחד כפי שהבטחת למשל שנפתח את כביש ניר עציון.

 .שר האיובברך את אני אתן לחברי המועצה ל

 

 והבה והבה:

 ך את השר איוב ושמח בשבילו, אנחנו רוצים אותך לידינו.אני מבר

 

 :אמיר עיסמי

 הגיע בזכות עצמו , יתרום תרומה רצינית לכפר ומקווה שנעבוד ביחד.,איש ראוי ,אני מברך על המינוי 
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 :דיף חדיוס

 אנחנו חייבים ביחד עם השר לפתוח את כביש ניר עציון. מזל טוב לשר איוב קרא

 

 חלבי:מנסור 

 מזל טוב לשר איוב ובהצלחה.

 

 מרזוק קדור:

ם כות, הגיע בזכות היכולות האישיות שלו, אני מקווה לראותך שר לענייני דרוזים, שני נושאירמצטרף לב

  . לא נאפשר מצב שהתושב ישלם את כל החובות שלוחשובים, מתחילים סקר נכסים חדש ותאגיד המים והביוב

אבל  םדצריך פתרונות מיידים לבתים שיש לגביהם איום של הריסה.  יש תכנון מתקולא יקבל את הזכויות שלו, 

ת אצריך לבקש התחייבות שלטונית בנושא התאגיד  כדי שיתאפשר חיבור כל הבתים, אנחנו נבחרנו כדי לשרת 

 ציבור בצורה נאמנה .ה

 

 ניסים אבו חמד:

 הישר.גים בזכות עצמו והאופי ברכות לשר איוב קרא , הגיע להיש

 

 שמס חסון:

 יש הזדמנות לשר איוב קרא להוכיח שהוא מנסה לעשות הרבה למען הדרוזים , שיהיה לך בהצלחה.

 

 חדיד:האני 

 מאחל הצלחה לשר איוב קרא צריך לעבוד למען העדה ולכפר דלית אל כרמל.

 

 חסיב והבה:

 טוב לשר איוב קרא ומצטרף לדברי ראש המועצה. מזל

 

 סאמר ביראני:

 כך שהזמין את השר איוב קרא , מברך את כל המשלחת שהצטרפה.דה לראש המועצה על אני מו

אתה , אני שמח שהשר איוב נחשב כמנהיג אזורי חשוב וזה גאווה לנו כישוב, אני מייצג את העמדות הימניות 

 חשובה לנו לא צריך להגיע למשבר עם המדינה, מאחל הצלחה לשר איוב קרא.נמצא בממשלה , המדינה 

 

 

 

(7) 

 

 



 
 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 اجمللس احمللي دالية الكرمل

 

 

 האדי חלבי:

 בהצלחה לשר איוב קרא ,צריך לטפל בנושא הריסת בתים על מנת למנוע אסון .

 ית גן ענקי. ידיברתי עם השר איוב לגבי בנ

 

 עאמר חסיסי: 

מה מברך את השר איוב קרא שהלך בדרך ישרה , הגיע להישג פוליטי גדול שיושב בממשלה של מדינה שהיא מעצ

 עולמית .

 רפיק חלבי :

 אני מברך את כל האורחים . 

  

 השר איוב קרא: 

יחד , אני שמח להיות במקום הכי יקר לי , הישיבה הזאת הכי ערכית שיכולתי לצפות לראות את הנהגת הישוב ב

 ה לראש המועצה , יש תדמית חיוביתדלדרוזי במדינת ישראל , מומקבלים אותי בהישג הגדול ביותר שהיה 

 למליאת המועצה . 

 

א ודי שהוצמוד לעם היהטי וזאת הדרך שבחרתי , זאת המדינה שלי ואין לי מדינה אחרת , בחרתי להיות מוקראני ד

פיק רני מבטיח לראש המועצה ה שלי למגזר הערבי , אעדטי . אני מקדיש את כל העשייה שלי למוקרעם ערכי וד

 ובה .נהלת ויעשה עבודה טילעבוד במיתחיל יוסף משלב   כל פרויקט שיגיש ראש המועצה . חלבי שאדאג לתקצוב

 ערבי . היות במגזר הדרוזי ועראש הממשלה ביקש ממני להביא הצעה לפתרון הב

 צריך להעביר החלטה בממשלה לפיתרון הזה .

 

 רפיק חלבי :

 עתו בצורה תקינה לחלוטין .מודה לשר איוב קרא שהביע ד אני

מכבד ועות אבל אני מעריך לוקי דיבמועצה , היו ח ונתםכהוונים לסיים את לשמס חסון ,חסיב והבה שמתכמודה 

 אותם , אשמח אם יבואו לישיבה הבאה .

 

 19:12הישיבה ננעלה בשעה 

 

 דאהש חלבי         רפיק חלבי                                                

 ההמועצ מנכ"ל ראש המועצה                                                                       

 

 העתקים:

 ראש המועצה, חברי המועצה.

 משרד הפנים -הממונה על מחוז חיפה 

 ירושלים. -ם משרד הפני -הממונה על הרשומ"ק 

 חיפה. -ד מבקר המדינה משר -הממונה על הרשומ"ק 

 



 
 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 اجمللس احمللي دالية الكرمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 

 


