יוםראשון23יולי2017

פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 07/2017
מיום חמישי ,תאריך  20ביולי  2017שעה 18:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות


משתתפיםה"ה:



























-חברהעירייה 

ח'לילאלעמור
נעדריםה"ה :



-חברהעירייה
סאלםאבומדיע'ם 





-חברהעירייה
סלימאןאבוגררה 



-מזכירהעירייה 

עליאבואלחסן
סגלה"ה :
-גזברהעירייה 

ראידאלקרינאוי


-היועץהמשפטשלהעירייה 

עו"דשרוןשטיין


-מבקרהעירייה 

עאמראבוהאני


-מנהללשכתרה"ע  
אברהיםאבואלעסל


-עוזררה"ע 
פרחאןאלקרינאוי 


-צוערלשכתרה"ע 

ליאורלווין 



על סדר היום:

 .1הצהרתאמוניםלחברעירייהחדש–עדנאןאלעוברה.
 .2אישורתב"רמס'988–בניית2כיתותגןילדיםשכונה()20אלמידאןבסך1,503,838.₪
 .3אישורתב"רמס'989–השלמתפרוגרמהבי"סחאג'סלמאןאלעתאיקהבסך3,067,540.₪
 .4אישורתב"רמס'990–פרויקטעירהילדיםוהנועררהט2017בסך102,410.₪
 .5אישורתב"רמס'991–שינוייםוהתאמותבי"סאלהודאבסך70,000.₪
 .6עדכוןתב"רמס'987–תוכניתאתגרים.
 .7עדכוןתב"רמס'757–שדרוגהוועדההמקומיתלתכנוןובנייהרהטבסך3,134,341.₪
 .8עדכוןתב"רמס'770–תוכנית"מצוינגב".
טלאלאלקרינאוי 

חלילאלטורי 
ד"רעאמראלהוזייל 
אחמדאלנסאסרה 
מחמדאלקרינאוי 
רבחיאבואלטייף 

חסיןאבוהאני
ד"רמאזןאבוסיאם 

מחמדאלעוברה
עו"דסמיסהיבאן 

עדנאןאלעוברה
עודהאלעתאיקה 
עטאאבומדיע'ם 

פאיזאבוצהבאן

-ראשהעירייה 
-סגןומ"מרה"ע 
-סגןראשהעירייה 
-סגןראשהעירייה 
-המשנהלרה"ע 
-המשנהלרה"ע 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 

-חברהעירייה

-חברהעירייה
-חברהעירייה 
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.10
.11
.12
.13
.14
.15

אישורתב"רמס'992–תקצובעבורהחברההכלכליתרהטבסך1,250,000.₪
אישורתב"רמס'993–פרויקטחינוךבנושאזיהוםאווירלשנה"לתשע"חבסך150,000.₪
הגדלתתב"רמס'978–שיפוץוהתאמתמבנהלרשותהאוכלוסיןבסך100,000.₪
אישורסגירתתב"רים.
העסקתעובדקרובחברמועצה.
בקשתעובדעירייהלקבלתהיתרלעבודתחוץ.
מצבהגביה.



פתיחה:
נפתחההישיבהע"יראשהעירבברכות,והודיעעלתוספתסעיפיםשהתקבלולפנימועדהישיבה .

תוספתתב"ריםממשרדהפניםוהמשרדלהגנתהסביבה,והגדלתתב"רלשיפוץוהתאמתמבנה
לרשותמינהלהאוכלוסין,ובקשתעובדלקבלתאישורלעבודתחוץ .

ועכשיו לסדר היום:

סעיף מס'  – 1הצהרת אמונים לחבר עירייה חדש – עדנאן אלעוברה

טלאל אלקרינאוי:
ראשית,הננימודהומעריךאתחברהעירייהשהסתיימהכהונתועלידימסירתמכתבהתפטרות
יוסף(חאלד)חד'יראת(אבואלחסן)עלתרומתולעירבתקופתכהונתו .

במקומונכנס,החברעדנאןאלעוברה,וכדישיוכללמלאתפקידוהינומתבקשלהצהיראימוניםעל
פיסעיף24א(א)לפקודתהעיריות .

הננימקריאאתהנוסח,ואתהמתבקשלהשיב .

"אני עדנאן אלעוברה ,שכונת אלנור בית  136ברהט ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שליחותי כחבר מועצת העיר רהט" 

עדנאן אלעוברה:
מתחייבאני .

טלאל אלקרינאוי:
ברכותלחברהעירייה,ומאחליםלוהצלחה,וכמוכןהינומחליףאתהחברהיוצאח'אלדבוועדות
וועדתבטיחותבדרכים–חבר .
העירייה:
וועדתתמיכות–חבר .


וועדתשמות–חבר .


וכמוכןחברבהנהלתהמתנ"ס .



ישלציין,ישניסיוןלעדנאןבמועצה,ומקוויםשייתןתרומתולמעןהעיררהט .
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עדנאן אלעוברה:
תודותעלהברכות,ומבטיחלקדםולמלאתפקידי .

הודעת רה"ע:

אנחנוכמועצתהעירמגניםאתהאירועיםשהתרחשוומתרחשיםבמסגדאלאקסא,אנחנו
כמוסלמיםהמסגדקדוש,ואיןלגרוםלאלימותבמתחםהמסגד,אולמנועמתפלליםלהיכנס
למסגד .

כמועצהאנחנופוניםלכלהגורמיםלהסירהמחסומיםשמפריעיםלבאיהמסגדולתתלהםלנהל
פולחןהדתבחופשיות.פוניםלראשהממשלהולממשלהלפתרוןהבעיהולאלהחמיראתהמצב,כי
האנשיםרוציםלחיותבשלוםואחווה,ולנהלאתחייהםשהםבטוחים .

ועכשיולהמשךסדרהיום .

סעיף מס'  – 2אישור תב"ר מס'  – 988בניית  2כיתות גן ילדים שכונה ( )20אלמידאן
בסך .₪ 1,503,838


החלטה מס' 670-אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוךהרשאה 
מס',2017/01/085סמלהאתר,5004278תוקףההרשאה6חודשים 
מתאריך .08/05/2017



סעיף מס'  – 3אישור תב"ר מס'  – 989השלמת פרוגרמה בי"ס חאג' סלמאן אלעתאיקה
בסך .₪ 3,067,540


החלטה מס' 671-אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוך,הרשאה 
מס',2017/03/010סמלמוסד,615336תוקף6חודשים 
מתאריך .07/05/2017



סעיף מס'  – 4אישור תב"ר מס'  – 990פרויקט עיר הילדים והנוער רהט  2017בסך .₪ 102,410


החלטה מס' 672-אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוךהרשאה 
מס'10000152448(בקשהמס' .)1000954275
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סעיף מס'  – 5אישור תב"ר מס'  – 991שינויים והתאמות בי"ס אלהודא בסך .₪ 70,000


החלטה מס' 673-אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך,הרשאה 
מס',2017/09/135סמלמוסד,618256תוקף6חודשים 
מתאריך .18/06/2017
 

סעיף מס'  – 6עדכון תב"ר מס'  – 987תוכנית אתגרים


החלטה מס' 674-אושרעדכוןהתב"רוהעמדתועלסך3,655,145,₪מימוןמשרדהחינוך
(,)100%הרשאהמס',10000145659(בקשהמס' .)1000873823

החלטהזומבטלתהחלטתהמועצהמישיבתהמס'6/2017(סעיף10בסדר
היוםעמוד .)5


סעיף מס'  – 7עדכון תב"ר מס'  – 757שדרוג הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט
בסך .₪ 3,134,341


החלטה מס' 675-אושרעדכוןהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמינהלהתכנון,משרדהאוצר ,
מס'הודעהבמרכבה1000966109(התחייבות)54-33-02-14תוקף 
התחייבותעד.31/12/2019הסכוםכוללהשתתפותהעירייהבשיעור10%
מהקרןלעבודותפיתוח .



סעיף מס'  – 8עדכון תב"ר מס'  – 770תוכנית "מצוינגב"


החלטה מס' 676-אושרעדכוןהתב"רוהעמדתועלסך880,000,₪מקורהמימוןהמשרד
לפיתוחהנגבוהגליל,העדכוןכוללהשתתפותהעירייהבשיעור,10%מהקרן
לעבודותפיתוח .


סעיף מס'  – 9אישור תב"ר מס'  – 992תקצוב עבור החברה הכלכלית רהט בסך .₪ 1,250,000


החלטה מס' 677-אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,בקשה 
מס',1000655454תקנהמס',18-11-01-74ההרשאהלתקופהשלשלוש 
שניםוזאתעלסמךהחלטתממשלה1539"תוכניתחומשלפיתוחכלכלי 
שלישוביםבמגזרהמיעוטים"מתאריך.21/03/2010 
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סעיף מס'  – 10אישור תב"ר מס'  – 993פרויקט חינוך בנושא זיהום אויר לשנה"ל תשע"ח
בסך ₪ 150,000

החלטה מס' 678-אושרהתב"רפהאחד,מקורהמיוןהמשרדלהגנתהסביבההרשאה 
מס',10000150260בקשהמס',1000844107תוקף .30/11/2018
 
השתתפותהעירייהבנוסףלהקצבההינובסך16,667ש"י,סה"כהפעילות 
166,667 .₪



סעיף מס'  – 11הגדלת תב"ר מס'  – 978שיפוץ והתאמת מבנה לרשות האוכלוסין
בסך .₪ 100,000


החלטה מס' 679-לאחרעדכוןהאומדןעפ"ידרישתקציןהביטחוןהרשותלמינהלהאוכלוסין,
סה"כהאומדן400,000 .₪

לאשראתההגדלהולהעמידהתב"רעלסך400,000,₪פתיחתהתב"ר
אושרהבישיבתהמועצהמס',6/2017סעיף1בסדרהיום,מקורהמימון
השתתפותהעירייהמהקרןלעבודותפיתוח .


סעיף מס'  – 12אישור סגירת תב"רים

טלאל אלקרינאוי:
הננימצייןלטובהאתהעבודהשלליאורלויןהמשמשבתפיקדצוערבלשכתראשהעיר,מעקב
אחרתב"רים .

הרשימהשהונחהעלשולחןהמועצהכוללת20תב"ריםלסגירה .

17,249,389 .₪
סה"כהתקציבהמקורי
14,958,703 .₪
סה"כהמימוןשהתקבל
סה"כהביצוע–הוצאות 14,981,298 .₪
-22,594 .₪

סה"כגירעון 
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להלןרשימתהתב"רים :

תב"ר

שם התב"ר

תקציב מקור

מימון שהתקבל

סה"כ הוצאות

744

ציוד וריהוט לכיתות חדשות בבי"ס
מקיף חדש (אלתקווא)
פסטיבל התרבות
התמדה  -תוכנית נחשון תשע"ו
נוער וקהילה  -חינוך בלתי פורמלי
תשע"ו
השלמת תקציב לביצוע סקר נכסים
ארנונה
מצויינות והצטיידות בבתי ספר 2012
הקמת מרכז פיס קהילתי במקיף דאר
אלקלם
בניית  2כיתות גן ילדים שכ' 11
פרויקט תחרות  FLLותחרות רובו -
סטאר רהט 2014
תוכנית "מצוינגב" לשנת תשע"ה
השכלת מבוגרים  -הפעלת התכנית
שיפוץ בי"ס אלסלאם ס.מ 618249
שיפוץ בי"ס אלרחמה ס.מ 618512
רכישת ציוד וריהוט בי"ס אבן חלדון
שלב א
ציוד וריהוט לכיתות חדשות בבי"ס
אבן חלדון ב
רכישת ביתן שמירה לבתי ספר
רכישת  2מבנים יבילים לגן ילדים
בשכונה 15
שידרוג תאורת רחובות 2014
חוקי עזר 2010
קירוי מגרש כדורסל

103,012

100,855

100,831

עודף
(גרעון)
24

הסתיים

230,000
921,702
868,175

200,000
632,157
848,740

200,000
632,157
869,442

0
0
-20,702

הסתיים
הסתיים
הסתיים

1,550,000

1,442,679

1,442,679

0

הסתיים

543,250
6,848,826

391,959
6,848,826

391,959
6,848,826

0
0

הסתיים
הסתיים

1,987,817
75,751

1,952,214
70,988

1,952,214
70,988

0
0

הסתיים
הסתיים

880,000
397,389
200,000
200,000
73,190

880,000
294,735
0
0
73,190

880,000
294,735
0
0
73,190

0
0
0
0
0

הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים

64,277

64,277

64,277

0

הסתיים

56,000
280,000

0
0

0
0

0
0

הסתיים
הסתיים

1,100,000
60,000
810,000

1,098,083
60,000
0

1,100,000
60,000
0

-1,917
0
0

הסתיים
הסתיים
בוטל

סה"כ כללי

17,249,389.00

14,958,703.76

14,981,298.49

-22,594.73

סה"כ גרעונות
סה"כ עודפים

-22,594.73
24

סה"כ עודף/גרעון

-22,594.73

928
851
853
621
635
636
732
775
770
781
907
908
735
811
707
905
778
506
701

הערות





החלטהמס'-680אושרפהאחדסגירתהתב"רים,כאשרהגרעוןירשםבגירעוןסופיבתב"רים
ובהמשךמולהגירעוןבתקציבסך22,594.73 .₪
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סעיף מס'  – 13העסקת עובד קרוב חבר מועצה

טלאל אלקרינאוי:
מבקשמחברהמועצהעודהאלעתאיקה,לצאתמהאולםכימדוברבאחיו .

עודה אלעתאיקה:
אנימודיעלפרוטוקולשאנייוצאמהישיבהלדיוןבסעיףזה. 


הערה( :נותרו באולם  13חברים).


טלאל אלקרינאוי:
נערךמכרזלתפקידמנהלתוכנית"שמיד",360מנהלהתוכניתהיהמועסקעלידימשרדהחינוך,
ולפניכחצישנהקבלנוהנחייהשמנהלהתוכניתצריךלהיותמועסקעלידיהעירייה .

למכרזניגשמועמדיחידשהואעו"דעאמראלעתאיקה,משרדהחינוךאשרשהמועמדכשיר
לתפקיד,מאחרוהאחשלועודהאלעתאיקה,חברהמועצהחלעליוהדיןשלהעסקתקרובי
משפחה .

רבחי אבו אלטייף:
אבלהואמועסקבעירייהבתפקידיםקודמיםלפנישאחיויבחרלחברעירייה? 

טלאל אלקרינאוי:
אתזהאמרתישהיהמועסקלפנישאחיויבחר,אךהיועמ"שוהחשבהמלווהלאמאשרים,אלא
לאחרהגשתבקשהלוועדתהשירותבמשרדהפניםוקבלתהאישור,ישלצייןשאושרההעסקתו
בתפקידזמניתלתקופהשלשלושהחודשים,ועלהמועצהלפעוללאישורולהגישבקשה .

אחמד אלנסאסרה:
מימאשרקודםמשרדהפניםאוהעירייה? 

עו"ד שרון שטיין:
קודםכלהמועצהמאשרתומעביריםהבקשהלמשרדהפנים .


טלאל אלקרינאוי:
אנימביאלהצבעה .


החלטה מס' - 681אושרפהאחדלאשרהעסקה(13חבריםבעד,שלושהנעדריםואחדיצא
מהאולם–עודהשהואאחיו),ולהגישאתהבקשהלוועדתהשירותבמשרד
הפנים .




הערה:



חבר העירייה עודה חזר לאולם לאחר סיום דיון בסעיף זה.
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סעיף מס'  – 14בקשת עובד עירייה לקבלת היתר לעבודת חוץ

טלאל אלקרינאוי:
מנהלמחלקתדתד"רשריףאבוהאני,פנהאלייבבקשהלקבלתאישורלביצועעבודתחוץ4שעות
בימישישי,4שעותבימישבתבאוניברסיטתחברון,במקצוע"השריעה"כמובןהאישורכפוף
לאישורמשרדהפנים .

מחמד אלקרינאוי:
הואמקבלתמורהעבורהעבודה?נחוץכאןהבהרותוזהחסרבבקשה .

ד"ר מאזן אבו סיאם:
עבודהבתחוםהאומנותכןמאשרים .

עטא אבו מדיע'ם:
נחוץחוותדעתהיועץהמשפטי .
הואאחדמהסגלשם .

עו"ד שרון שטיין:
לאידועלימההתפקידשלובמוסדהאקדמישציין,ולאידועליאםמקבלתמורה,ולאידועלי
אםהואמרצהאורחאומרצהמהמניין,חסרהאינפורמציה .

טלאל אלקרינאוי:
מציעכמועצהלאשר,ולהעבירהבקשהלמשרדהפניםומהשיחליטונכבד .

רבחי אבו אלטייף:
אםיקרהלומשהומחר?מיאחראי? 

עו"ד סמי סהיבאן:
אתהעושהתקדים,וזהלאחכם,מחרתקבל100בקשות .

מחמד אלקרינאוי:
ישלבקשתשובותלמספרהבהרותעלמנתלקבלהחלטה .

עטא אבו מדיע'ם:
אנימציעשהעובדיקטיןמשרתול-80%ובכךיכוללעבודעבודהנוספת .

טלאל אלקרינאוי:
אנימעביראתהענייןלבדיקתוקבלתחוותדעתהיועץהמשפטי,יזמיןאתהעובדלישיבתהבהרות
כדישיגבשחוותדעתו .


החלטה מס' 682-להעבירלטיפולהיועץהמשפטישלהעירייה .
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סעיף מס'  – 15מצב הגביה

טלאל אלקרינאוי:
קבלנומכתבממשרדהפניםע"יסגןהממונהעלהמחוזמצבהגביהלרבעוןמס',1ועלפידוח
החשבהמלווהכיקייםפערבגביה,העשוילהשפיעעלתפקודהעירייה .

הנושאהבאתילידיעתחבריםבישיבתהנהלהובישיבתהמועצהוזימנתימנהליהמחלקותלשיחה
בעניין .

לצערנותמידהרבעוןהראשון,נותןתמונהרעהבענייןשיעורהגביה,שהואנמוךוהגיעל-30%
בחודשיוני,זהלאמעודד,לכןהננימשתףהמועצהבמצבהחובותשלהתושביםכ-16מיליון₪
לעירייה .

מצבזהמחייבחבריהעירייהלהירתםלעשייהולפנותלתושביםלשלםחובותיהםלעירייה
בארנונה,ולהבטיחלתושביםלקבלההנחהבהתאםלחוק .
פאיז אבו צהבאן:
רוציםלעזור,לציידאותנוברשימות .

טלאל אלקרינאוי:
כלחברעירייהיקבלרשימה,אךמתבקשלשמורעלהפרטיותשלהאנשיםבהתאםלחוק .

לפניהכל,חבריהמועצההםהראשונים,חייביםלשלםחובותיהם,אםישכאלהחייבים,עלפי
דרישותהחוק .

חבריהעירייהיקבלורשימות,והםאמוריםלהתגייסלאכיפתוהעמקתהגביה .

אחמד אלנסאסרה:
העירייהתמידנוהגתשבחודשיםהאחרוניםמפעילהמכבשלמהלאלנהוגמתחילתהשנה? 

טלאל אלקרינאוי:
אנימביאאתזהלידיעתכם,כיאנחנונתחילבאכיפהושלאתופתעוכאשרהתושביםפוניםלכם
ומתלונניםמנחישותהאכיפהובמיוחדשאנחנומתקרביםלחגהקורבן,ופתיחתשנתהלימודים .



החלטה מס' -683להעביררשימותלחבריהמועצה .

חבריהמועצהמתבקשיםלהתגייסולהפנותהחייביםלהסדירחובותיהם
לעירייה .
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נאום במקום:
מחמד אלעוברה:
בקשתילהעלותסעיףלסדרהיום,דיוןבענייןהקמתבי"סבשכונה,24קבלתיתשובהועובדהלא
הובאלסדרהיום,מבקשהתייחסותראשהעיר .

טלאל אלקרינאוי:
אתהבקשתאתזהאתמולממזכירהעיר,הדבריםהובאובפני,מאחרוהנושאכבד,ומהנדסהעיר
נעדר,דחיתיאתזה,יובאלישיבהבחודשהבא .

עו"ד סמי סהיבאן:
בהתאםלהחלטתהמועצהבענייןפינויתושביםשגריםבשטחלידביתספרמקיףאלתקוא,ובכך
מעקביםאתהקמתאולםספורט,דברשכמעטיביאלמצבלביטולהתקציבעלידיהגורםהמממן .

מאחרוהבטחתילמועצהלקייםשיחהאיתם,הננימודיעשהתקיימהישיבהבלשכתסגןוממלא
מקוםראשהעיר,ובנוכחותמהנדסהעיר,והתושביםהסכימולהסדרוההצעהשהתקבלהבזמנו
עלידימועצתהעיר .

נותררקשמהנדסהעיריבדוקיישוםההסדרעםהאדריכלשלהאתר .

טלאל אלקרינאוי:
צעדמבורך,ואנחנונפגשנועםהטוטוובקשנולתתארכה,הבטיחושיחזירותשובה .

ננעלה הישיבה,
18:25:25
___________
עליאבואלחסן
מזכירהעירייה






























______________ 
טלאלאלקרינאוי 

ראשהעירייה 


תפוצה :
מבקרהמדינה, 
הממונהעלהמחוז ,
משרדהפנים, 
חבריהעירייה, 
גזברהעירייה, 
היועץהמשפטישלהעירייה 
דוברהעירייה, 
מבקרהעירייה ,
הנהלתחשבונות, 
חשבמלווה .

  -------------------------------------------

הודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעירייה 
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