יום שלישי  02פברואר 2016
פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 01/2016
מיום רביעי ,תאריך  27בינואר  2016שעה 17:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
 ראש העירייה מ"מ וסגן ראש העירייה סגן ראש העירייה סגן ראש העירייה המשנה לרה"ע המשנה לרה"ע חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

משתתפים ה"ה:

טלאל אלקרינאוי
עטא אבו מדיע'ם
ד"ר עאמר אלהוזייל
אחמד אלנסאסרה
מחמד אלקרינאוי
רבחי אבו אלטייף
ג'לאל אלקרינאוי
חליל אלטורי
יוסף אלרומילי
יוסף ח'דיראת
ד"ר מאזן אבו סיאם
נאיף אבו עאבד
סלימאן אבו גררה
סאמי אלטורי
עו"ד סמי סהיבאן
עודה אלעתאיקה
פאיז אבו צהבאן

סגל ה"ה:

 מזכיר העירייהעלי אבו אלחסן
 היועץ המשפטי של העירייהעו"ד שרון שטיין
רו"ח(עו"ד)סאדק דלאשה -גזבר העירייה
 מבקר העירייהעאמר אבו האני
 דובר העירייהמרזוק כתנאני
 מנהל אגף הרווחהסעיד אלעוברה
 מנהל התוכנית הלאומיתרשאד אלקרינאוי
 עמותת "קפא"אברהים חסנאת
 משרד עו"ד גדעון פישר ושות'עו"ד חיים שרביט

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

אישור תב"ר מס'  – 849צמצום פערים ,ערכות לגני ילדים בסך .₪ 61,047
אישור תב"ר מס'  – 850מרכזי מצוינות בסך .₪ 90,500
אישור תב"ר מס'  – 851התמדה ,תוכנית נחשון בסך .₪ 921,702
אישור תב"ר מס'  – 852חינוך לקריירה בסך .₪ 162,510
אישור תב"ר מס'  – 853נוער וקהילה ,חינוך בלי פורמלי .₪ 868,175
אישור תב"ר מס'  – 854עבור "עוז לתמורה" בי"ס מקיף אלתקוא בסך .₪ 129,000
אישור סגירת תב"ר מס'  – 731הצטיידות  2גני ילדים בשכונת אלפרדוס.
אישור הגדלת תב"ר מס'  – 835בריכת שחייה ברהט בסך .₪ 5,300,000
אישור תב"ר מס'  – 855מיחשוב ותשתיות תקשורת העירייה בסך .₪ 100,000
אישור תב"ר מס'  – 856המשך השלמת תאורת רחובות בסך .₪ 1,000,000
אישור תב"ר מס'  – 857שיקום תשתיות כבישים ,מדרכות וניקוזים בסך .₪ 1,264,000
אישור תב"ר מסק  – 858גינון בעיר בסך .₪ 780,000
אישור תב"ר מס'  – 859המשך שדרוג תאורת רחובות בסך .₪ 2,700,000
אישור תב"ר מס'  – 860תשתיות לתחנת מעבר בצפון רהט בסך .₪ 550,000
אישור תב"ר מס'  – 861הקמת אתר אינטרנט עירוני בסך .₪ 100,000
אישור הגדלת תב"ר מס'  – 790תשתיות שוק ססגוני ברהט בסך .₪ 500,000
אישור תב"ר מס' " – 862אופק חדש" תיכון סלמאן אלהוזייל בסך .₪ 105,600
אישור תב"ר מס'  – 863הקמת מסגד אלפארוק שלב ב' בסך .₪ 417,114
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.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34

עדכון תב"ר מס'  – 838השלמת בנייה בי"ס מקיף אלנג'אח שלב ה  2+3בסך .₪ 7,763,466
אישור הגדלת תב"ר מס'  – 803הקמת מבנה הרווחה בסך .₪ 4,224,000
אישור תב"ר מס'  – 864עבור שידרוג שיגים להפעלת צח"י בסך .₪ 240,000
אישור תב"ר מס'  - 865הפעלת תוכנית לחיזוק מערך הרווחה בסך .₪ 5,375,295
אישור תב"ר מס'  – 866פרויקט מחשב לכל ילד בסך .₪ 57,000
אישור תב"ר מס'  – 867אישור הקצבה להצטיידות הנגשה פרטנית בסך .₪ 341,839.31
מיזוג תב"רים מס'  835 + 769בריכת השחייה.
אישור הארכת התקשרות עם חברת הגביה "שוהר".
עתירה מס' עע"מ  2847/13בבית המשפט העליון בירושלים בעניין איסמעלוף ואחרים נגד ראש הממשלה
ואחרים.
אישור תוכנית מס'  618-02635614שכ' ( )29אלפרדוס מגרש .226,227
אישור תוכנית מס'  618-0317693מתחם ( )5אלעבאס חממות .20,-1
אישור מורשי חתימה בחשבון בנק בי" ס ע"ש סלמאן אלעתאיקה למזכיר ביה"ס.
אישור הגדלת מישרה לפסיכולוגים מומחים ,פרויקט מרחבי :עאטף ח'טיב  ,140%אברהים אבו ג'עפר
 125%יוסף זיאדנה .125%
אישור פתיחת חשבון בנק לכספים ממפעל הפיס עבור עבודות פיתוח לא דרך חשבון העזר.
אישור המועצה ב 2/3 -להעסקת קרובי/ות משפחה של נבחרי ציבור ועובדים בכירים בתחום החינוך
(סייעות ,עוזרות גננות ,מלוות ומטפלות)
אינפורמציה.

סעיף מס'  – 1אישור תב"ר מס'  – 849צמצום פערים ,ערכות לגני ילדים בסך .₪ 61,047
החלטה מס'  – 312אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך.

סעיף מס'  – 2אישור תב"ר מס'  – 850מרכזי מצוינות בסך .₪ 90,500
החלטה מס'  – 313אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך.

סעיף מס'  – 3אישור תב"ר מס'  – 851התמדה ,תוכנית נחשון בסך .₪ 921,702
החלטה מס'  – 314אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך.

סעיף מס'  – 4אישור תב"ר מס'  – 852חינוך לקרירה בסך .₪ 162,510
החלטה מס'  – 315אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך.

סעיף מס'  – 5אישור תב"ר מס'  – 853נוער וקהילה ,חינוך בלתי פורמלי בסך .₪ 868,175
החלטה מס'  – 316אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך.
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סעיף מס'  – 6אישור תב"ר מס'  – 854עבור "עוז לתמורה" בי"ס מקיף אלתקוא בסך .₪ 129,000
החלטה מס'  – 317אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך ,הרשאה מס' 2015/53/163
סמל מוסד .648329
סעיף מס'  – 7אישור סגירת תב"ר מס'  – 731הצטיידות  2גני ילדים בשכונת אלפרדוס
החלטה מס'  – 318נסגר התב"ר פה אחד ,באופן מאוזן.

סעיף מס'  – 8אישור הגדלת תב"ר מס'  – 835בריכת שחייה ברהט בסך .₪ 5,300,000
החלטה מס'  – 319אושרה הגדלת התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים ,הראשה 1000714248
והרשאה מס' .1000723098

סעיף מס'  – 9אישור תב"ר מס'  – 855מיחשוב ותשתיות תקשורת העירייה בסך .₪ 100,000
החלטה מס'  – 320אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה .1000714249

סעיף מס'  – 10אישור תב"ר מס'  – 856המשך השלמת אורת רחובות בסך .₪ 1,000,000
החלטה מס'  – 321אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה מס' .1000714785

סעיף מס'  – 11אישור תב"ר מס'  – 857שיקום תשתיות כבישים ,מדרכות וניקוזים בסך 1,264,000
החלטה מס'  – 322אושר התב"ר פה אחד מקור המימון משרד הפנים הרשאה מס' ,1000714786
והרשאה מס' .1000723167

סעיף מס'  – 12אישור תב"ר מס'  – 858גינון בעיר בסך .₪ 780,000
החלטה מס'  – 323אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה מס' .1000714787
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סעיף מס'  – 13אישור תב"ר מס'  – 859המשך שדרוג תאורת רחובות בסך .₪ 2,700,000
החלטה מס'  – 324אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה מס' .1000723163

סעיף מס'  – 14אישור תב"ר מס'  – 860תשתיות לתחנת מעבר בצפון רהט בסך .₪ 550,000
החלטה מס'  – 325אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים ,הרשאה מס' ,1000726421
והרשאה מס' .1000714782

סעיף מס'  – 15אישור תב"ר מס'  – 861הקמת אתר אינטרנט עירוני בסך .₪ 100,000
החלטה מס'  – 326אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים ,הרשאה מס' .1000726422

סעיף מס'  – 16אישור הגדלת תב"ר מס'  – 790תשתיות שוק ססגוני ברהט בסך .₪ 500,000
החלטה מס'  – 327אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה מס' .1000714784

סעיף מס'  – 17אישור תב"ר מס' " – 862אופק חדש" תיכון סלמאן אלהוזייל בסך .₪ 105,600
החלטה מס'  – 328אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך ,הרשאה מס' 2015/18/152
סמל מוסד .648030

סעיף מס'  – 18אישור תב"ר מס'  – 863הקמת מסגד אלפארוק שלב ב' בסך .₪ 417,114
החלטה מס'  – 329אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים ,הרשאה מס' .1000688362

סעיף מס'  – 19עדכון תב"ר מס'  – 838השלמת בנייה בי"ס מקיף אלנג'אח שלב ה  2+3בסך .₪ 7,763,466
החלטה מס'  – 330אושר העדכון פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך הרשאה מס' ,2015/03/060
סמל מוסד .648204
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סעיף מס'  – 20אישור הגדלת תב"ר מס'  – 803הקמת מבנה הרווחה בסך .₪ 4,224,000
החלטה מס'  – 331אושרה הגדלת התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

סעיף מס'  – 21אישור תב"ר מס'  – 864עבור שידרוג שיגים להפעלת צח"י ,בסך .₪ 240,000
החלטה מס'  – 332אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

סעיף מס'  – 22אישור תב"ר מס'  – 865הפעלת תוכנית לחיזוק מערך הרווחה בסך .₪ 5,375,295
החלטה מס'  – 333אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

סעיף מס'  – 23אישור תב"ר מס'  – 866פרויקט מחשב לכל ילד ,בסך .₪ 57,000
החלטה מס'  – 334אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון  ₪ 30,000השתתפות העירייה,
 ₪ 27,000השתתפות ההורים.

סעיף מס'  – 24אישור תב"ר מס'  – 867אישור הקצבה להצטיידות הנגשה פרטנית בסך .₪ 341,839.31
החלטה מס'  – 335אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך תקנה  ,20410127קול קורא .5766

סעיף מס'  – 25מיזוג תב"רים מס'  + 769תב"ר מס'  – 835בריכת השחייה .
החלטה מס'  – 336אושרו מיזוג התב"רים ,תחת תב"ר מס' .835
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סעיף מס'  – 26אישור הארכת התקשרות עם חברת הגביה "שוהר"
טלאל אלקרינאוי:
ההתקשרות עם חברת הגביה "שוהר" אושר ע"י מועצת העיר ,למשך שנה ,לצורך התנסות עם חברת הגביה,
וההתקשרות הייתה בפטור ממכרז.
הנני בעד לאשר ההתקשרות לעוד שנה ,דהיינו עד  ,31.03.2017על בסיס אותו הסכם ,בעמלה  4.85%על גביה
שוטפת ,אני חושב שהיה לנו ניסיון טוב עם החברה.
עודה אלעתאיקה:
רוצים לשמוע מהגזבר איך היה הניסיון עם החברה?
טלאל אלקרינאוי:
הייתה שנה טובה ,בלי מתחים ,בלי מריבות ,מנהל החברה ברהט רציני ,מתמצה ,התנהגות טובה ,ביחד הגענו
לשיעור גביה של  ,90%יש לציין לשבח את חמדי על תפקודו בגביה.

החלטה מס'  – 337אושרה ההארכה פה אחד ,להמשיך ההתקשרות עם חברת הגביה "שוהר" בעוד שנה עד
 ,31.3.2017על בסיס אותו הסכם.

סעיף מס'  - 27עתירה מס' עע"מ  2847/13בבית המשפט העליון בירושלים בעניין איסמעלוף ואחרים נגד ראש
הממשלה ואחרים
טלאל אלקרינאוי:
הדיון מתקיים בתחילת פברואר  ,2016על סמך ההחלטות שקבלנו במליאה שכרנו שירותי משרד עו"ד גדעון פישר
ושות' ,באמצעות עו"ד דן שווץ ,וכמובן בתיאום מלא עם היועמ"ש של העירייה ,עו"ד שרון שטיין ,ועוד צוות של
בעלי מקצוע שהגישו חוות דעת ,מנהל אגף החינוך ,מנהל אגף הרווחה ,מהנדס העיר ,ומשרד אלי עצמון ,וגם גזבר
העירייה.
תגובת העירייה לבית המשפט הוגשה באמצעות משרד עו"ד גדעון פישר ושות'.
נוכח בישיבה עו"ד חיים שרביט ממשרד עו"ד גדעון פישר ,הוא יציג בפני המועצה ,תמצית תגובת העירייה.
חברי העירייה מתבקשים להגיע לדיון ,ולהיות נוכחים ,ביום שלישי  2/2/2016שעה .16:00
עו"ד חיים שרביט:
שלום לחברים ,הדגש כאן למעשה ,הערעור לא הגיע ממשפחת אבו קוידר שאתם מכירים ,אלא מהבעלים של
הקרקע ,שעתרו נגד המדינה ומבקשים לשחרר את הקרקע מיושביה ,משפחת אבו קוידר.
תוכנית המדינה להושיב משפחת אבו קוידר בדרום רהט ,על קרקע שמיועדת לתושבי רהט ,הזוגות הצעירים.
העירייה לא נגד מציאת פתרון למשפחת אבו קוידר ,והמדינה צריכה למצוא להם פתרון חד משמעי ,אך הפתרון לא
יבוא על חשבון תושבי רהט ,כי רהט סובלת ממצוקות שטחים למגורים.
הפתרון שהמדינה מציעה שהוא פתרון לכולם וששיכונם בשכונה אחת סגורה בדרום רהט ,וזה בניגוד לכל תהליכי
ההתפתחות והתכנון של העיר רהט.
יש לציין דרום רהט בנוי על בסיס אינטגרציה.
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נעשתה עבודה מאוד יפה של הגורמים המקצועיים בעירייה.
והפנייתם לרהט – משפחת אבו קוידר – יביא למצוקות חברתיות ,חינוכיות ,ותקציביות .המדינה לא חשבה על
פתרונות אחרים ,אלא על העברת משפחת אבו קוידר לרהט.
בהיבט המשפטי לטעמינו היו כשלים בבג"צ שהיה ב ,2008 -המדינה שכחה לקבל עמדת רהט כפי שהבטיחה,
המדינה לא הציגה חלופות אחרות.
במקום אבו קוידר ,יוקם ישוב "עומרים" ,למה לא חשבה המדינה לשלב אותם שם ,או למצוא פתרון אחר.
עו"ד שרון שטיין:
לעולם לא עלתה חלופה למעט רהט ,והעתירה ,השטח לא כולו שייך לאסמעילוף ,העדיפות למעבר לרהט היא
לפזורת רהט ,כי הם חלק מהעיר ומקבלים שירותיהם ברהט.
נאיף אבו עאבד:
עיריית רהט צד בעתירה?.
עו"ד שרון שטיין:
רהט היא לא צד בעתירה זו ,התיק הגיע לבית המשפט העליון והתקיים דיון ,ובית המשפט ביוזמתו אמר מה עמדת
רהט? ובקש לצרף את רהט ולקבל את העמדה שלה.
טלאל אלקרינאוי:
ניתנה לנו הזדמנות ועל כך צריך לברך את ביהמ"ש.
עו"ד שרון שטיין:
קבלנו הזדמנות להגיש עמדת העיר רהט.
נאיף אבו עאבד:
ניתן לחשו ב על התקדימים של מפוני גוש קטיף ,ואיך מצאו להם פתרונות ,מה הסיכויים שעמדת רהט תתקבל?
האם אין תקדימים ברהט של העברת משפחות לגור ברהט ,מהלך כזה עלול לחבל בעמדת העירייה.
עו"ד שרון שטיין:
אנחנו מביאים העמדה של הרשות המקומית כרשות מקומית ,ולא קבוצות של תושבים.
המהלך הוא לא קל ,ועמותת רגבים בצד העותרים חושבים ,זה פיקציה.
עו"ד סמי סהיבאן:
אותו טענה לגבי "אום אלחיראן" הם מפנים את התושבים ומקימים במקומו ישוב יהודי.
עו"ד שרון שטיין:
התפיסה לגבי מפוני גוש קטיף ,להעבירם לישובים קיימים ולא להקים להם ישובים.
טלאל אלקרינאוי:
הדיון הוא על הצד החברתי ,בקשר לאבו קוידר ,במועצת העיר אישרנו ואשררנו עמדות המועצות הקודמות ,העיר
רהט לא יכולה לקלוט את משפחת אבו קוידר בגבולות השיפוט שלה כמדובר ב 6,000 -נפשות.
התכנון שמוצע גם אינו מתאים לאופי של עיר ,רהט עוברת אינטגרציה ,הגבולות של החמולות נפרצו ,המדינה
קבלה על עצמה לקבל עמדת העירייה ,ועשתה בעצמה פתרונות ללא העירייה ,זה ההיבט המשפטי.
מצוקת הדיור ברהט ,זועקת לשמיים ,כל מה שעושה העירייה היום ,רק למצוא פתרונות למצוקת הדיור ,ולסיים
תהליכי הדיונים בוועדות תהתכנון השונות ,בהמתנה  3725צעירים שאין להם קורת גג ,לא מוצא מכלל אפשרות
שהאנשים יפלשו על המגרשים ברגע שיהיו מתוכננים בגלל מצוקת הדיור.
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אני יודע שיש חברי מועצה ממתינים באופן אישי למגרשים וגם זוגות צעירים שמרכזת בקשותיהם עמותת "קפא".
מבקש מהחברים להתמקד בצד המקצועי ,על מנת לצאת בהחלטה.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
עפ"י תכנון אסטרטגי בתווך שלוש שנים ה 3,500 -יהיו  12אלף .יש לכלול בתגובה של העירייה ,הכרה בכפר
"אלזרנוק" היכן גרים אבו קוידר היום ,כי ישוב מעל  3,000תושבים יש צורך להכיר בו וזאת על סמך תמ"א .35
נקודת הציון הזו גם מופיעה בתוכנית מטרופולין באר שבע ,וזאת עפ"י פסיקת הבג"צ שהגישה המועצה האזורית
לכפרים הבלתי מוכרים ,בית המשפט הכריע בעניין ,וקבע שיש למצוא פתרון לישובים אלה במסגרת תוכנית
מטרופולין ב"ש.
למה להפנות לרהט? למה לא לחורה? למה לא אחר?
רוב המתיישבים ממשפחת אבו קוידר נמצאים על קרקע מדינה ,חלק קטן נמצא בשטח ,עניין העתירה.
מעניין מאוד ,המדינה הכירה בישובים אחרים כדוגמא אבו קוידר כמו אבו תלול ,אום בטין ,מולדה.
רוב אבו קוידר הם בעד להישאר היכן שהם ,ולהכיר להם בישוב ,ולא מעוניינים לעבור לרהט ,יש להם בי"ס
באבו קוידר.
עטא אבו מדיע'ם:
מההיבט התכנוני לא אושרו הבקשות לא במועצה אזורית בני שמעון ולא ע"י רהט ,הנימוקים לדחייה מופיעים
בפרוטוקולי וועדת התכנון ובנייה של הרשויות רהט ,בני שמעון.
מבין הנימוקים זה לא מתאים למרחבי התכנון ,כי מדובר במתחם סגור.
בדרום רהט ,מתקיים מרקם חברתי חדש ,של אינטגרציה.
בתגובת העירייה ,יש להזכיר את ההכרה האחרונה ב"ואדי אלנעם" וזה תואם לנתונים של "אלזרנוק" שרובו נמצא
על אדמת מדינה ,אבו קוידר עונים על דרישות :יש קהילה ,יש מוסדות וקרקע מדינה.
מהצד החברתי ,רהט מודל לחיקוי ורוצים שתצליח כעיר ,היות והקהילה עברה שינויים חברתיים ומתחילים
להתנהג כמו עיר.
משפחת אבו קוידר ,בעלי דפוסי התנהגות אחרת ,ושונה לחלוטין ביחס לעיר רהט.
רהט מתנהגת כעיר בהתנהגות חברתית ,חינוך ,מוסדות ציבור.
למה המדינה רוצה להחזיר אותנו אחורה.
עמדת רהט מתנגדים להעברתם לרהט ,שיתנו פתרון כמו "יישוב אלתראבין".
יש אנשים בקרב אבו קוידר שמוכנים להצהיר בכתב שהם לא רוצים לעבור לרהט ,ורוצים ומבקשים פתרון להם
היכן שהם.
אחמד אלנסאסרה:
מי מייצג את אבו קוידר ,והאם הוא מייצג את כולם ,תוכנית המתאר של רהט כבר אושרה ,ונקבע ייעוד כל שטח
בה ,אין עוד תוכנית מיתאר.
רזרבת הקרקע היא לא תענה אפילו על דרישות העיר רהט ,ובשנת  2030רהט תצטרך לאתר פתרונות לדיור.
רשות ההתיישבות הבדואים ,דוחפת האנשים לעבור לרהט.
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כסף לא יפתה את רהט ,כדי לשנות עמדתה ,פזורת רהט ,היום ,מהווה גם נטל על הרשות המקומית.
אני סומך על משרד עורכי הדין שהעירייה שכרה.
רבחי אבו אלטייף:
אנחנו נגד עקירתם מיישובם "אלזרנוק" בכלל ,כי הם גרים שם לפני עשרות שנים.
היו תקדימים במדינה לפתרונות עקירת יישובים ,כמו "ימית" ו" -גוש קטיף".
מי שהזכיר שרהט קלטה משפחות בכמות גדולה כזו ,זה היה בתקופה של מועצה ממונה ,היום יש מועצה נבחרת.
אספקת שירותים ליישוב בתוך ישוב ,זה קשה אנחנו בקושי מספיק מפנים אשפה ,שירותים בסיסים מינימליים.
בשיחות שקיימתי עם אנשים ממשפחת אבו קוידר ,הם אומרים" :תעשו לנו טובה אל תקבלו אותנו ברהט ,אנחנו
רוצים להישאר במקומנו".
עו"ד סמי סהיבאן:
כנבחרי ציבור בנגב לא צריך להתמקד במקרה של אבו קוידר ספציפית.
זה לא תופעה חדשה או מוזרה והיא עקירת ישובים והקמת ישובים יהודיים במקומם.
זה יישום של מדיניות ממשלה ,שמיושמת על ידי מינהל מקרקעי ישראל ,והיא יישוב כמה שיותר בדואים על כמה
שפחות קרקע ,זו פגיעה קשה ,פגיעה בזכות לקבוע היכן אני רוצה לגור.
אנחנו לא נקבל עיר בתוך עיר ,הרשות להתיישבות לא רוצה לשמוע דעתנו אפילו.
רהט קבלה הזדמנות פז ,שבית המשפט בקש לשמוע דעתה.
רהט סובלת ממצוקת מגורים קשה ,ואפילו מהקשות במדינת ישראל ,אני כנבחר ציבור שלמתי בשנת  2007ועדיין
ממתין לקבלת המגרש ולממש את זכותי.
המדינה גורמת לאנשים לעבור על החוק ,כאשר רוצים לגור ,לצערי אנחנו קורבן של מדיניות ,שממומשת על ידי
מינהל מקרקעי ישראל.
אנחנו כנבחרים מכבדים החלטות בתי המשפט ,אבל אם יזניחו אותנו אני כנבחר ציבור קורה שכל אחד ייגש וישב
במגרש.
רהט היא לא מקום פתרון לכלל האוכלוסייה הבדואית בנגב.
הגיע הזמן להכיר בישובים שמתכננים לפנותם :כמו "אום אלחיראן" ו -אלזרנוק" .זה לא אידיאלי לעקור ישובים
ולהקים במקומם ישובים יהודיים.
רהט בקושי מספקת פתרונות לתושבי רהט.
יוסף ח'דיראת:
קודם כל משפחת אבו קוידר ,הם חברים ואחים שלנו  .אנחנו תומכים בהם במאבק שלהם למצוא להם פתרון
ליישובם שדורשים אותו והוא להשאירם היכן שהם.
ומשיחות אישיות הם לא רוצים לעבור ממקומם וזה זכותם.
רהט חסר לה מגרשים כדי לפתור בעיות מצוקת הדיור .יש אנשים ששלמו על המגרשים וטרם קבלו אותם כדי
לממש זכותם.
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איך זה יכול להיות שפונים למינהל מקרקעי ישראל ,ומשיבים בשלילה ,שאין מגרשים ,ומצד שני רוצים להביא
משפחת אבו קוידר לרהט ולהעמיד לרשותם מתחם כולו.
שימצאו להם פתרון כמו "יישוב אלתראבין" יש מספיק שטחים מעבר לכביש  ,31מעבר לכביש  ,40אחרי באר שבע
דרומה.
סלימאן אבו גררה:
אני בעד הכרה בישוב לאבו קוידר ,כי זה זכותם כנראה הרשות להתיישבות הבדואים ,מנסה לשחק משחקים בתוך
העיר רהט ,הם מנסים לקבוע עובדות בלי ידיעת נבחרי הציבור ברהט ,ובלי ידיעת ראש העיר.
שימצאו להם פתרון כמו "גבעות בר" ,משפחת אבו קוידר יותר גדולה ממשפחת "אלתרבין" .שיכירו להם ביישוב
ליד "אלתראבין" או "גבעות בר".
רהט מספיק לה להתמודד עם הבעיות שלה ,יש לה יותר מ 3,700 -מחוסרי דיור.
בגלל מצוקות דיור האנשים פולשים לשטחים ציבוריים שמיועדות לבניית מוסדות חינוך.
העירייה עשויה לאבד תקציבי פיתוח בגלל בעיות פלישה לשטחים שמיועדים לבניית מוסדות חינוך ,גני ילדים ,בתי
ספר ,אולמות ספורט.
אני אהיה מבין חברי המועצה הראשון ,שיקרא לתושבים להתנחל במגרשים ,כי יש לנו הזכות שילמנו עבור
מגרשים וטרם קבלנו אותם כדי לממש את הזכות למגורים .יהודה בכר ,לא יחרוץ גורל העיר ,יש  17חברי מועצה
והם קובעים לעיר רהט.
אסור לתת למישהו אחר לגרום למהומות ברהט.
פאיז אבו צהבאן:
כל ראשי הרשות אשר כהנו בתפקיד ראש העיר ברהט אשרו ואמצו החלטות קודמות ,והיא התנגדות למעבר
משפחת אבו קוידר לרהט ,על חשבון אוכלוסיית רהט.
רוב אבו קוידר לא רוצים לבוא לרהט ,ומתנגדים לפנותם ממקומם ,פרט ל 10% -מעוניינים לעבור לרהט.
אבו קוידר לא רוצים לעבור לרהט.
בשנת  ,2008אמרנו שאין לנו התנגדות שאבו קוידר יגורו מעבר לכביש  31ולמצוא להם פתרון כמו יישוב
אלתראבין.
כנבחרי ציבור זכותנו וחובתנו להתנגד למעבר אבו קוידר לרהט.
רהט סובלת מפלישות לשטחים המיועדים למבני ציבור בגלל מצוקות דיור ,והתושבים נאלצים לבנות בנייה בלתי
חוקית.
שימצאו פתרון לאבו קוידר לא על חשבון תושבי רהט שממתינים למגרשים קרוב ל 4,000 -זוגות צעירים.
נאיף אבו עאבד:
אני מקווה שבסופו של דבר ,שאבו קוידר יקבלו הכרה איפו שהם נמצאים ,והמדינה תמצא את הכסף לפצות את
העותר ,ולאפשר לאבו קוידר להקים יישובו.
וכפי שאמרו החברים הרוב המכריע של אבו קוידר לא רוצה לעבור לרהט ,והם דורשים להכיר להם ביישוב
משלהם ,כי זו זכותם.
הם אזרחי מדינת ישראל ,ועל המדינה למצוא להם פתרון הולם.
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יש לשמור על מרקם היחסים והשכנות הטובה ,והדו קיום.
בית המשפט העליון ,קבל החלטות שביצועם ויישומם גורם לאי נחת כמו לאחרונה אישרה העתקת מתיישבי "אום
אלחיראן" ליישוב חורה.
כדי לאכלס במקום יישוב יהודי ,לו היו מפנים בגלל להקים מתקן שכל המדינה נהנית ממנו ,זה היה יותר מקובל,
אבל עקירת מתיישבים ויישוב אחרים במקומם ללא מציאת פתרון לראשון.
אני מקווה שבית המשפט ישקול ,ויפעל לפי אמות מידה אחרות ומפוקח יותר וישכיל יותר לקבל את ההחלטה
הנכונה והצודקת והחכמה ,להשאיר את תושבי אבו קוידר במקומם ואפילו עם שכנים יהודיים שיכולים לגור ביחד.
ויש מקרים במדינה שיש חיים משותפים ליהודים וערבים ,וגרים טוב מאוד ,על אף הרגישות והמקרים החריגים
שקרו לאחרונה.
אני חושב שהמדינה ,ובית השפט צריכים לעודד הדו קיום ולתת לאנשים לחיות אחד עם השני ,ולעבוד ביחד,
ולקיים אינטרסים משותפים ,דבר זה יגרום להגברת הביטחון והדו קיום.
ד"ר מאזן אבו סיאם:
אני לדעתי ,העמדות שלכם הם חיוביות ,אבל ההכרעה בבית הדין העליון ,תתקבל.
לדעתי המדינה לא תרצה ברצף אוכלוסייה בדואית ,כפי שהציג ד"ר עאמר.
אני בעד הכרת המדינה ביישוב לאבו קוידר היכן שהוא נמצא היום.
אני לא יודע היכן רוצים לשכנם ברהט ,כאשר רהט לא מוצאת פתרון לזוגות הצעירים שלה.
סמי אלטורי:
זה מאוד משמח שכל חברי העירייה ,בעד למצוא פתרון לזוגות הצעירים ברהט.
אני בעד לפרסם את זה בקרב התושבים ,שגם התושבים ידעו שהעירייה מתמודדת עם בעיות לא קטנות.
עודה אלעתאיקה:
רוב הדברים התייחסו להם החברים מסביב לשולחן ,הצעתי לתמוך באבו קוידר שיקבלו הכרה היכן שהם גרים,
לגבי הדיון בבית המשפט בעד לגייס נציגים ומכובדים להיות נוכחים בבית המשפט ,אפילו אני בעד לקיים הפגנה
מול בית המשפט ,כמובן באישור המשטרה ועל פי החוק.
ח'ליל אלטורי:
אנחנו עיר שיש בה מספר רב של צעירים ,שהם חסרי דיור .מועצת העיר לאורך כל הדרך תמכה ואימצה החלטה נגד
העברת משפחת אבו קוידר לרהט ,ושימצאו להם פתרון על אדמתם – אלזרנוק – פינויים ויישוב אחרים במקום זו
החלטה שגוייה ,רהט לא חלק מהפתרון של אבו קוידר.
כנראה שהפתרון נכפה על אבו קוידר ועל רהט.
חובתנו לחפש כל דרך חוקי להתנגד להעברת אבו קוידר לרהט.
יוסף אלרומילי:
אני שואל שאלה ,למה דווקא ברהט? חסר שטחים בנגב? לא חסר.
כל ההתגרות והפרובוקציה המדינה עושה ,באמצעות הרשות להתיישבות הבדואיים ,הם רוצים להנחית משפחת
אבו קודר ברהט.
צריך להילחם באופן המשפטי ,החברתי נגד החלטה כזו.
אני חושב שיש להודות לשופט בית המשפט העליון שנתנו ודרשו לשמוע מה עמדת עיריית רהט.
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נאיף אבו עאבד:
ההחלטה כבר התקבלה ,אך מאחר וכך כללי המשחק יש לקיים ולתת הזדמנות וזכות התגובה.
מחמד אלקרינאוי:
אני חושב העמדה של חברי המועצה מבטא את אזרחי ותושבי רהט בכל מקום שאתה פוגש צעירים ,שואלים מה
עם המגרשים.
המצוקה של תושבי רהט ,מדברת בעד עצמה ,וצועקת השמימה ,אנחנו לא נגד משפחת אבו קוידר ,שימשיכו
להתיישב במקום שהתיישבו בו מלפני  40או  50שנה.
לא יאה ולא יפה לעקור ישוב ולאכלס אחרים במקומם.
שיעשו משטח אלזרנוק ,מודל ליישוב בדואים ויהודים ביחד.
עמדתי ,אנחנו לא נגד אבו קוידר ,הם צריכים לשבת על הקרקע היכן שהם.
רהט לא תשמש שק חבטות ,או פתח לאחרים" ,עניי עירך קודמים" חובתנו לתושבי רהט.
טלאל אלקרינאוי:
ברשות החברים ,רוצה לאשר לאברהים חסנאת ,יו"ר עמותת "קפא" שמייצגת הרבה מאות צעירים וזוגות צעירים
שממתינים לפתרון דיור.
אברהים חסנאת:
תודה לראש העיר ,ולמועצת העיר ,על מתן הזדמנות להשמיע עמדותינו.
תודה שהמועצה והעומד בראשה ,מתנגדים להעברת אבו קוידר לרהט ,וחושבים על צורכי הזוגות הצעירים
שממתינים למגרש ,יש לי גם מצוקה אישית ששילמתי על מגרש משנת  2007וטרם קבלתי כדי לממש זכותי.
אני מתריע שברהט יש תסיסה בגלל חוסר במגרשים למגורים ,לא רוצים שהצעירים יאבדו את השליטה בגלל
המצוקה ,ורהט תשלם מחיר לא קל ,אני שומע הצעירים שמתכננים לעשות אינתיפאדה חדשה בגלל המחסור
במגרשים למגורים.
נאיף אבו עאבד:
עמותת "רגבים" לא יותר טובה מעמותת "קפא".
אברהים חסנאת:
אם ההחלטה תכפה על רהט לקבל את אבו קוידר ,הצעירים יתנחלו בשטח והם מודעים למה שיקרה להם ,זכות
תושבי רהט ,הם עדיפים על אחרים.
טלאל אלקרינאוי:
אני רוצה לסכם הדיון בסעיף זה.
 .1עיריית רהט מאשררת את החלטות המועצה ,בעניין התנגדותה להעברת אבו קוידר לרהט ,וזה לכל
משפחה אחרת שרוצה לעבור לרהט.
 .2רהט לא תסכים לחזור – רברס – אחורה בעוד  30-40שנה ,רהט כבר עיר ואם בישראל ,לא נסכים להקים
יישוב בתוך ישוב ,אנחנו רוצים רהט עיר מתקדמת ולא חיבור של מובלעת שבטיות בתוך המתחמים
העירוניים ,שכונות וחמולות.
 .3רהט תומכת בפתרון למשפחת אבו קוידר כפי שהוצע כאן ,להמשיך להתיישב ב-אלזרנוק המקום שלהם
שם .אנחנו תומכים בזה ,שימצאו להם פתרון הולם ,והוא להשאירם במקום שלהם.
 .4יש לזכור את הגדרות ישוב בתמ"א  ,35שניתן להקים ישובים היכן שמתגוררים  500איש ומעלה.
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 .5הנימוקים להתנגדות הינן מקצועיים ,פאן משפטי ,פאן חברתי ,פאן תכנוני ,להעביר מסר ברור לרשות
להסדרת ההתיישבות הבדואית אשר באה להכשיל את ההתיישבות הבדואית במקום להצעיד אותם
הרשות בלי הכנת תיק שיווק ,עד
קדימה .ולדוגמא מתחם  6בדרום רהט ,אושר סטטורית בשנת ,2012
אוגוסט  2015לאחר שניהלתי איתם מאבקים.
הם רוצים לגרום שמצוקת הדיור ברהט תגבר מיום ליום ,רהט בשנת  2030תעבור את ה 120,000 -תושבים.
וכיום כ 3,700 -זוגות צעירים מחוסרי דיור.
 .6העיר רהט מבחינת כלכלית לא יכולה להתמודד ,עוני רודף עוני פורסם אתמול ,מה סכום ההשקעה בחינוך
לעומת רשויות אחרות ,מה ההשקעה בתושב לעומת רשויות אחרות .לא ניתן להפוך העיר הזאת למעוז
העוני  ,האלימות והפשיעה.
מבחינת הכנסות עצמיות ,ארנונה ,לא תוכל רהט להעמיד שירותים מוניציפליים ,גם לאוכלוסייה המדורגת
גם בסוציו אקונומי .1
אחוז האבטלה ברהט מגיע ל ,34% -זה נתון מדהים ומדאיג.
 .7לא ניתן להסכים תכנונית למובלעת כזאת בתוך מתחמים ברהט ,אנחנו מתנגדים ונמשיך להתנגד
לתוכנית.
 .8אנחנו נבוא לבית המשפט ,כל חברי מועצת העיר ,זו עמדת העירייה ,כפי שהוצגה.
החלטה מס'  – 338אושר הסיכום פה אחד.
 .1התנגדות להעברת משפחת אבו קוידר (אלזרנוק) לרהט המונה כ 6,000 -נפשות
 .2לתמוך במאבק אבו קוידר שימצאו פתרון התיישבות היכן שהם נמצאים "אלזרנוק"
סעיף מס'  – 28אישור תוכנית מס'  618-0235614שכ' ( )29אלפרדוס מגרש 226,227
טלאל אלקרינאוי:
זו תוכנית שאושרה בוועדת המשנה לתכנון בנייה ,ישיבה  102מתאריך  ,02/01/2013ועל פי רשות מקרקעי ישראל
יש לקבל הסכמת מועצת העיר לשינוי בייעוד משצ"פ למגורים.
ושוב פונה לחברי המועצה יש רצף שלטוני ,העירייה לא יכולה לא לקבל החלטה כי זה לא היה בתקופתה ,או
מאשרים או דוחים.
אני מכבד רצף שלטוני ,וכל אחד זכותו להצביע מה שהוא רוצה.
אברהים אבו סהיבאן:
אין מניעה לאשר את הבקשה ,זה תואם מסמך המדיניות של השצ"פים בעיר רהט.
טלאל אלקרינאוי:
זה שטח ציבורי ירוק ,ולא שטח למבני ציבור.
 11חברים בעד 3 ,חברים נגד 1 ,נמנע 2 ,נעדרים (נאיף  +עודה)
החלטה מס'  – 339אושר ברוב קולות ,לאשר השינוי בתוכנית ,הסכמת המועצה לשינוי ייעוד שצ"פ למגורים
במגרש  227 ,226בשכונה ( )29אלפרדוס תוכנית .618-0235614
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סעיף מס'  - 29אישור תוכנית מס' –  618-0317693מתחם ( )5אלעבאס חממות .20 ,19
טלאל אלקרינאוי:
גם בתוכנית זו ,אושרה התוכנית להפקדה ,בישיבת וועדת המשנה לתכנון ובנייה מס'  125מיום  ,28/10/15מדובר
בשינוי ייעוד משצ"פ לשטח חקלאי מגרש מס' .1363
אני מביא לידיעה שהתקבל אצלי היום מכתב ,שעל השטח הזה יש תביעות בעלות על הקרקע הזאת ,ודורש לא
לעשות שינויים ,כי ביצוע שינויים תביא לסכסוך בין משפחות.
מאחר ויש מכתב התנגדות מתובעי בעלות על הקרקע.
רבחי אבו אלטייף:
מי שבקש השינוי ,קבל לפני זמן ,שטח נוסף ,והפעם בקש ואומר שזו הדרישה האחרונה.
טלאל אלקרינאוי:
תובע הבעלות ציין שכל ועוד לא סיים עם מינהל מקרקעי ישראל מבקש לא לעשות שינויים.
עו"ד סמי סהיבאן:
אז המועצה דוחה את הבקשה?
טלאל אלקרינאוי:
היות והתקבל מכתב ,ההחלטה לא לקדם תכנון בשלב זה.
החלטה מס'  – 340אושר פה אחד ,לא לקדם את התכנון ,בבקשה זו מס'  ,618-0317693עד לפתרון בעיית בתביעת
הבעלות.

סעיף מס'  – 30אישור מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס ע"ש סלמאן אלעתאיקה למזכיר בית הספר
החלטה מס'  – 341אושר פה אחד לאשר מורשה חתימה למזכיר ביה"ס אברהים אלעתאיקה ,בחשבון בנק ביה"ס
ביחד עם מנהל ביה"ס סקר אבו עאבד.

סעיף מס'  – 31אישור הגדלת מישרה לפסיכולוגים מומחים ,פרויקט מרחב :עאטף ח'טיב ,140%
אברהים אבו ג'עפר  125%יוסף זיאדנה .125%
טלאל אלקרינאוי:
פרויקט מרחב הינו במסגרת תוכנית "שמיד" תוכנית לאומית נמצא בישיבה גם רשאד אלקרינאוי מנהל תוכנית
"שמיד" ,לא אתרנו פסיכולוגים מומחים בתחום הזה ,אנחנו מבקשים אישור מועצת העיר לאשר הגדלת משרתם
של הפסיכולוגים כדי לבצע העבודה ,ואנחנו מבקשים אישור זה מחוסר ברירה.
מבקש ממנהל התוכנית רשאד להתייחס ולהסביר.
רשאד אלקרינאוי:
בקשו במחוז לקלוט מומחים מתוך רהט ,ואין מומחים חוץ מאלה.
חליל אלטורי:
איך קבעתם שרק אלה מתאימים?
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עטא אבו מדיע'ם:
למה לא פרסמתם מכרז לאיתור פסיכולוגים מומחים?
טלאל אלקרינאוי:
פרסמתם מכרז?
ד"ר עאמר אלהוזייל:
פרסמנו מכרז ,אני מעורה בעניין ,רשאד חדש בתפקיד ,אך רוצה להביא לתשומת לב החברים ,לפעמים נוצר עודף
תקציבי בחינוך ,לפעמים בגלל שהפרויקטים נתקעים.
משרד החינוך קבע שמי שיפעיל התוכנית חייב להיות פסיכולוג מומחה ,פסיכולוגים מומחים ישנם מעט ,יותר
משנה מנסים לאתר פסיכולוגים מומחים ולא מצליחים לאתר ,והסיבה פסיכולוג מומחה לא יבוא למספר שעות,
המשרה בשעות ולא באחוזי משרה ,וכדי לנצל את התקציב לטובת הילדים ,וכדי לעקוף הבעיה דרוש אישור מועצת
העיר.
פאיז אבו צהבאן:
אז שהעירייה תפנה פסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי למסלול התמחות.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
יש לנו בקנה מספר פסיכולוגים שמקבלים הכשרה למומחיות ,אך טרם קבלו תעודת מומחה.
עו"ד סמי סהיבאן:
האישור שמתבקש לכמה תקופת זמן?
מחמד אלקרינאוי:
מאחר ומדובר בפרויקט שעתי ,לא תמצא מי שיקפוץ על המשרה ,לכן אני מציע להוסיף להם תוספת העסקה זמנית
מוגבלת בזמן ,כדי שלא ינצלו את זה נגד העירייה ,לכן יש להגביל את זה בתקופת זמן ,מתחילת ספטמבר עד ה30 -
ביוני.
טלאל אלקרינאוי:
אנחנו מודעים שהחוק אוסר ,אבל יש מצב שפרויקט שיש בו מאות אלפי שקלים ,ולא מנוצל ,בשנה שעברה לא
נוצל.
עטא אבו מדיע'ם:
אני רוצה לשמוע תגובת היועץ המשפטי.
טלאל אלקרינאוי:
אני פונה לכל חברי המועצה ,מי שיודע על פסיכולוג מומחה ,ישלח אותו לעירייה ,ונתקשר איתו מחר בבוקר.
מחמד אלקרינאוי:
אמרתי דברים ברורים.
עטא אבו מדיע'ם:
רוצה לשמוע עמדת היועמ"ש ,הנושא הזה לא הובא לדיון בהנהלת העיר.
טלאל אלקרינאוי:
אני מודע לזה שיש התנגדות ליועמ"ש ,הגזבר ,והמבקר.
עטא אבו מדיע'ם:
יש לתת הזדמנות שווה ,תפרסם מכרז.
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עו"ד סמי סהיבאן:
הכוונה היא טובה ,אבל אנחנו בתור חברי מועצת העיר רוצים לבדוק ולשמוע יותר פרטים ,אני רוצה לשמוע עמדת
היועמ"ש.
טלאל אלקרינאוי:
היועמ"ש לא תמך בעמדה שלנו ,אבל אמר המועצה סוברנית להחליט.
עו"ד שרון שטיין:
אי אפשר להעסיק עובד ביותר ממשרה.
עטא אבו מדיע'ם:
לפני שאני מצביע רוצה להגיד דבריי ,רוצה לשמוע עמדת היועמ"ש והמבקר.
עו"ד שרון שטיין:
אי אפשר להעסיק עובד רשות מקומית מעל  100%מישרה.
עאמר אבו האני:
תומך בדברי היועמ"ש.
רו"ח(עו"ד) סאדק דלאשה:
אני מתנגד ,אבל אם מועצת העיר תכפה עליי ,אני מבצע.
עטא אבו מדיע'ם:
אני מאמץ את הגישה של היועמ"ש.
מחמד אלקרינאוי:
בתקש"יר אין להעסיק עובד בעבודה נוספת ,אלא באישור ראש העיר והמועצה.
עו"ד סמי סהיבאן:
זאת לא עבודה נוספת.
מחמד אלקרינאוי:
זאת עבודה מעל למשרה.
טלאל אלקרינאוי:
מדובר בפרויקט ייחודי ,שזה שנה שנייה כמעט ולא מנוצל ,בגלל שנדרש מומחיות של פסיכולוגים ,ואין לנו בנמצא,
ומדובר בילדים בסיכון ,ואסור לדחות טפול כזה.
מדובר בילדים נמצאים בסיכון גבוהה ,לכן מציע לאמץ את ההצעה של המשנה לרה"ע מחמד אלקרינאוי לאשר
להם עבודה נוספת בפרויקט הזה ,עד סיום שנת הילודים ,דהיינו .30.6.2016 -
עטא אבו מדיע'ם:
עד מתי הפרויקט נמשך?
רשאד אלקרינאוי:
עד סוף שנת הכספים .31.12.2016
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טלאל אלקרינאוי:
אני מסכם:
 .1רשאד יפרסם מכרז ולהתארגן להמשך הפרויקט.
 .2פונה לחברי המועצה מי שיודע שיש פסיכולוג מומחה ומעוניין לעבוד אנחנו נקלוט אותו לפרויקט הזה.
 .3לאשר לפסיכולוגים האלה באופן חריג ,ומסתיים ב.31.12.16 -
החלטה מס'  – 342אושר פה אחד לאשר הגדלת משרת הפסיכולוגים לתקופה עד ה 31.12.2016 -לפי הפירוט הבא:
עאטף ח'טיב

140%

אברהים אבו ג'עפר 125%
יוסף אלזיאדנה

125%

סעיף מס'  – 32אישור פתיחת חשבון בנק לכספים ממפעל הפיס עבור עבודות פיתוח לא דרך חשבון העזר
טלאל אלקרינאוי:
בעקבות תיקון  50לחוק יסודות התקציב ,לגבי מענקי מפעל הפיס ,וזאת כדי להגן על כספי מענקי מפעל הפיס מפני
עיקולים.

החלטה מס'  – 343אושר פה אחד פיחת חשבון בנק – בבנק דיקסיה ישראל עבור כספים ממפעל הפיס לעבודות לא
דרך חשבון העזר.

סעיף מס'  – 33אישור המועצה ב 2/3 -להעסקת קרובי/ות משפחה של נבחרי ציבור ועובדים בכירים בתחום
החינוך (סייעות ,עוזרות גננות ,מלוות ומטפלות).
טלאל אלקרינאוי:
למען האמת וההגינות ,הסעיף מוגדר בפקודת העיריות ,לגבי ניגוד עניינים בהעסקת קרובי משפחה ,בעיקר בתחום
החינוך ,יש הרבה עוזרות גננות ,יש הרבה מלוות ,יש הרבה סייעות ,יש הרבה מטפלות.
וכאשר באים ליישם את החוק יש התמרמרות ,והרבה התמרמרות כי כולם קרובים.
 2/3חברי העירייה שמורכבת מ 17 -חברים הינו לא פחות מ 11 -חברים ,וקבלת אישור וועדת השירות דרוש החלטת
מועצה ברוב  2/3וחוות דעת היועמ"ש.
לידיעת החברים אף אחת מהשמות שאני מקריא קבלה משכורת או מקבלת משכורת ,לא נקלטו לעבודה בגלל
סיטואציה זו.
עו"ד שרון שטיין:
ההצבעה תהיה בעד כל אחת ,בנפרד ,וחבר העירייה שנמצא בניגוד עניינים שיודיע לפרוטוקול ויצא מהישיבה,
ולחזור להמשך דיון עד לסיום כל הסבב.
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נתחיל לפי הסדר הבא:
 .1הודא אבו סיאם:

עבדה כמ"מ סייעת חינוך מיוחד בבי"ס אלחנאן ,בשנת – 2003בשנת 2007
השרות הופרט ,לאחר מכן חזרה לעירייה ובמקביל אחיה נבחר כחבר מועצה,
אחותו של ד"ר מאזן אבו סיאם חבר העירייה.

חבר העירייה יצא מהדיון

מביא להצבעה.

החלטה מס'  -344אושר המינוי ,הצביעו בעד  14חברים אין מתנגדים אין נמנעים נעדרים  2חברים
(נאיף  +עודה).
 .2דינה אלקרינאוי :

עוזרת גננת הבת של חבר העירייה מחמד אלקרינאוי עבדה עם עמותה ,וכאשר
העמותה סגרה עירייה קבלה את הגן והיא ממשכיה.

חבר העירייה יצא מהדיון

מביא להצבעה

החלטה מס'  – 345אושר המינוי בעד  14חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).

 .3עהוד אלאפיניש:

נקלטה כעוזרת גננת באוטיזם ,בת אחותו של ד"ר עאמר אלהוזייל ,סגן רה"ע,
ממונה על החינוך.

חבר העירייה יצא מהדיון

מביא להצבעה

החלטה מס'  – 346אושר המינוי בעד  14חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).

 .4נגואה אלעוברה:

ממלאת מקום עוזרת גננת אחיינית של חבר העירייה יוסף אלרומילי.

חבר העירייה יצא מהדיון

מביא להצבעה

החלטה מס'  – 347אושר המינוי בעד  14חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).
 .5סבאח אבו האני:

עוזרת גננת ,בעלת הבית השכור שמשמש גן ילדים ,אחותו של מנהל כח אדם –
סלים אבו האני.
מביא להצבעה

החלטה מס'  – 348אושר המינוי בעד  15חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).
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 .6מונא אלהוזייל:

עבדה מ"מ סייעת בבי"ס אלחנאן לחינוך מיוחד בת אחיו של מנהל אגף החינוך
ד"ר עלי אלהוזייל.
מביא להצבעה

החלטה מס'  – 349אושר המינוי בעד  15חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).

 .7רודינה אלטורי:

מ"מ עוזרת גננת ,והיא אחיינית של חבר העירייה ח'ליל אלטורי.

חבר העירייה יצא מהדיון

מביא להצבעה

החלטה מס'  – 350אושר המינוי בעד  14חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).

.8

אנואר אבו סיאם:

עובדת מ"מ עוזרת גננת ,והיא אחיינית של חבר העירייה ד"ר מאזן אבו סיאם.

חבר העירייה יצא מהדיון

מביא להצבעה

החלטה מס'  – 351אושר המינוי בעד  14חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).
 .9ואם אלהוזייל:

עוזרת גננת בגן ילדים אוטיזם ,בת אחותו של מנהל אגף החינוך ד"ר עלי
אלהוזייל.
מביא להצבעה

החלטה מס'  – 352אושר המינוי בעד  15חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).

 .10רשא אבו עדייה:

אחיינית לחבר המועצה סאמי סהיבאן.

חבר העירייה יצא מהדיון

מביא להצבעה

החלטה מס'  – 353אושר המינוי בעד  14חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).
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 .11סברין אבו צהבאן:

אחיינית של חברי העירייה פאיז אבו צהבאן ,יוסף ח'דיראת.

 2חברי העירייה יצאו מהדיון
מביא להצבעה

החלטה מס'  – 354אושר המינוי בעד  13חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).

 .12פדוא אבו גררה:

אחיינית של חבר העירייה סלימאן אבו גררה.

חבר העירייה יצא מהדיון

מביא להצבעה

החלטה מס'  – 355אושר המינוי בעד  14חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).

 .13ווסאל אבו עאבד:

בת של חבר העירייה נאיף אבו עאבד.

חבר עירייה נעדר לא נוכח
מביא להצבעה

החלטה מס'  – 356אושר המינוי בעד  15חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).

 .14מראדי אלקרינאוי:

אחיינית של ראש העירייה( .בת אחותי)
הובא להצבעה ע"י מ"מ ראש העיר.

ראש העיר יצא מהדיון

החלטה מס'  – 357אושר המינוי בעד  14חברים ,אין מתנגדים ,אין נמנעים נעדרים  2חברים (נאיף  +עודה).

טלאל אלקרינאוי:
תוגש פנייה לוועדת השירות ,בצירוף הפרוטוקול וחוות דעת היועמ"ש ,לאחר קבלת הסכמת משרד הפנים ע"י
וועדת השירות יקלטו העובדות.
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סעיף מס'  – 34אינפורמציה
 34.1תקציבים באמצעות משרדים ייעודיים


משרד רווחה  1,116מיליון  ₪רזרבה למבנה הרווחה.



משרד החינוך פרוגרמה גן ילדים שכ'  256- 21מ"ר בסך  1,469מיליון  ₪גוש  4100231חלקה  16מגרש 920
שטח  1,107מ"ר – שטח פלוש – טיפול הוועדה המקומית.



משרד החינוך פרוגרמה גן ילדים שכ'  256 – 32מ"ר בסך  1,469מיליון  ,₪גוש  100226חלקה  1מגרש 910
שטח  1,141מ"ר – שטח פלוש – טיפול הוועדה המקומית.



הכנת ת.ב.ע .שכ'  ₪ 912,587 – 11רמ"י חברת סיטלינג – מעקב מהנדס העיר.



הכנת ת.ב.ע .מ.ע.ר .בסך  ₪ 2,047,068רמ"י ,חברת סיטלינג – מעקב מהנדס העיר.



הכנת ת.ב.ע שכונה  ₪ 3,779,111 – 35/36רמ"י,חברת סיטלינג – מעקב מהנדס העיר.



תוכנית מתאר כוללנית לרהט.

 34.2הסדר הקרקע בעניין אזור התעשייה הצפוני ,והתחברות לכביש  6טרם הסתדר העניין ,והדרישה של
תובעי בעלות על הקרקע ,בחלקה לא מקובלת  ,אני בעד שיגיעו להסדר שמתקבל ,ולא יגרום לסכסוך בין
האנשים.
 34.3אצטדיון עם  4000מקומות ישיבה ,יש הסכמה עיקרוני עם הטוטו ,ומשרד התרבות והספורט ,להקמת
האצטדיון בעלות של כ 15 -מיליון  ,₪אבל כדי להתקדם זה כרוך בחוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל
וקרקע זמינה ,והמיקום המיועד גם נמצא בתביעת בעלות.
 34.4קיצוץ בכספי חינוך משרד החינוך קצץ סך  ₪ 2,000,000עבור פעולות תחזוקה בבית הספר ,וזה יביא
לקיצוץ במשרות אנשי אחזקה.
 34.5תוספת השכר ,הרשויות המקומיות לא קבלו שיפוי ממשרד האוצר והפנים עבור תשלום תוספת השכר
בהתאם להסכם השכר בין ההסתדרות ומשרד האוצר ,ייתכן שתתקיים שביתה בשלטון המקומי לאור
המצב.
 34.6חדר מיוןם קדמי ,אנחנו בשלבים מתקדמים להוצאת מכרז להקמת והפעלת חדר מיון קדמי ברהט ,זה
פרויקט מבורך ופרויקט חשוב ,וכמובן זה בלווי צמוד של משרד הבריאות.
 34.7הקמת גן זיאולוגי ,מהנדס העיר מתבקש לקדם חוזה החכירה מול רמ"י להקמת הגן הזיאולוגי ,שישמש
גם חווה טיפולית.
 34.8אולם ספורט אלתקוא ,הגשנו בקשה לגורם המממן שיתן ארכה לעוד חודשיים ,על מנת לקדם הקמת
אולם הספורט.
 34.9עיריית רהט ממשכיה לחלק פחי אשפה בחינם למשפחות נזקקות.
 34.10העיר רהט תכנס לתוכנית עיצוב ושיפור מבני החינוך.
 34.11פיתוח השצ"פים בדרום רהט ,יש התקדמות בחתימה על חוזה עם הרשות להתיישבות הבדואים,
לפיתוח השצ"פים בדרום רהט ,ע"י העירייה בכפוף לקבלת הרשאה תקציבית ,אומדן עלויות
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.₪ 10,000,000
 34.12הקמת חברה בע"מ בין רהט לבני שמעון ,בקשר להפעלת והקמת מכלאות באזור דודאים ,ברגע
שתאושר הבקשה על ידי בני שמעון יובא במקביל לאישור העירייה.
 34.13עניין המכללה ,האקדמית ,יצאנו בקריאה לשר החינוך כדי לאפשר לרהט להצטרף לקול קורא ,השר
ביקש להיפגש איתי בעניין הזה.
 34.14בית הקברות אבו מנסור ,תוכנית ההרחבה אושרה בוועדה לתכנון ובנייה בני שמעון ,והופקדה בוועדה
המחוזית ,ההרחבה בהיקף של  400דונם.
 34.15שוק ססגוני ,בשלבים מתקדמים לחתימה על חוזה חכירה להקמת שוק ססגוני ברהט.
 34.16צו ארנונה לשנת  ,2016משרד הפנים והאוצר לא אשרו את התיקונים שבצענו בצו הארנונה ,הוגשה
בקשת ערעור ע"י הגזבר ומשרד עורכי דין שטפל בצו מתבקש להגיש עתירה לביה"מ.
 34.17הפרסומים האחרונים בעניין ההשקעה בחינוך ,הנתונים שפורסמו הם השוו בין  10הערים העשירות
לבין  10הערים העניות .הפרסומים לא משקפים נכון את ההשקעה ,רהט משקיעה פר תלמיד סך ₪ 5,300
בשנת  ,2013ובשנת  2014כ ₪ 6,000 -פר תלמיד .מה שהוצג ופורסם הוא ההשקעה מהמקורות העצמיים
של הרשות ,רהט אין לה הרבה הכנסות מארנונה ,בסה"כ כ 16,200 -מיליון  ,₪כ 56% -מהתושבים כמעט
פטורים מארנונה ורק  44%משלמים מסה"כ החיוב.
 34.18הגשתי היום תלונה במשטרה ,על פרסום דברים בפיסבוק והפצת מסכת שקרים והסתה ,נגד ראש
העיר ,פרסום השקרים התחיל ב ,2.1.16 -המשטרה תחקור.
ננעלה הישיבה,
20:10:05

___________
עלי אבו אלחסן
מזכיר העירייה

______________
טלאל אלקרינאוי
ראש העיר

תפוצה:
מבקר המדינה ,
הממונה על המחוז,
חברי העירייה,
גזבר העירייה,
היועץ המשפטי של העירייה,
דובר העירייה,
מבקר העירייה,
הנהלת חשבונות,
חשב מלווה.
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