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על סדר היום:

פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 10/2017
מיום רביעי ,תאריך  13בספטמבר  2017שעה 18:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
טלאלאלקרינאוי 

חלילאלטורי 
ד"רעאמראלהוזייל 

מוסאאבוג'עפר
סאלםאבומדיע'ם 

עדנאןאלעוברה
עטאאבומדיע'ם 
עו"דסמיסהיבאן 
רבחיאבואלטייף



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

-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-המשנהלרה"ע 

אחמדאלנסאסרה 
מחמדאלקרינאוי 

ח'לילאלעמור
ד"רמאזןאבוסיאם 

חסיןאבוהאני
סלימאןאבוגררה 
עודהאלעתאיקה 

פאיזאבוצהבאן

-סגןראשהעירייה 
-המשנהלרה"ע 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 

-חברהעירייה
-חברהעירייה 

-חברהעירייה
-חברהעירייה 


עליאבואלחסן

ראידאלקרינאוי

עו"דשרוןשטיין

עאמראבוהאני
אברהיםאבוסהיבאן
אברהיםאבואלעסל 
פרחאןאלקרינאוי 
ח'אלדאבוסוכות 

מרזוקכתנאני

-מזכירהעירייה 
-גזברהעירייה 
-היועץהמשפטשלהעירייה 
-מבקרהעירייה 
-מהנדסהעיר 
-מנהללשכתרה"ע 
-עוזררה"ע 
-עוזרסגןרה"ע 
-דוברהעירייה 








.1הצהרתאמוניםלחברעירייהחדש–מוסאאבוג'עפר .
.2אישורתב"רמס'1003–בי"סמקיףאלתקוא,בניית27כיתות,שטח3,589מ"רבסך
17,495,240 .₪
.3אישורתב"רמס'1004–מגרשדשאסינטטילקהילה–שחב"ק-שכונה11בסך813,000 .₪
.4אישורהגדלתתב"רמס'976–הקמתכיתותיביליםבי"סעומרבןאלח'טאבבסך190,000 .₪
.5אישורסגירתתב"רים .
.6מכרזמס'11/2017הפעלתמעוןשהותיוםארוךבי"סאלאמל,דיוןבהחלטתוועדתהמכרזים
בישיבתהמס'15/2017מתאריך03באוגוסט .2017
.7פתיחתחשבוןבנקלהשקעותבבנקמרכנתילסניףרהט .
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.8אינפורמציה .
.9ניקיוןחצרותטיפותחלב(עטא),תאורהבחזיתהדרומיתלשוקובטיפתחלבשכונה8(עטא) .

טלאל אלקרינאוי:
בהתאםלסעיף22(א)לתקנותהעיריות(שינויהוראותהתקנוןשבתוספתהשנייהלפקודה)
התשס"ח,2008בחלוףחצישעהמהמועדשאליוזומנההישיבה,יהווהשלישמחבריהמועצה
מנייןחוקי .

נוכחיםשמונהחבריםשהםיותרמשלישחבריהמועצה,אנימכריזעלפתיחתהישיבה,והיא
חוקית,השעהעכשיו .18:31

להלן סדר היום.

סעיף מס'  – 1הצהרת אימונים לחבר עירייה חדש מוסא אבו ג'עפר

טלאל אלקרינאוי:
חברהמועצהמחמדאלעוברההגישהתפטרותמהמועצה,אנחנומודיםלועלתרומתובתקופת
כהונתוכחברמועצה,לתקופהשלשנהוחצי,במקומובאבתורמרמוסאאבוג'עפר,וכדישתהיה
חברמועצההנךמתבקשלהצהיראימוניםבהתאםלסעיף24א(א)לפקודתהעיריות,ולהלן
הנוסח :


"מתחייב לשמור אימונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי כחבר מועצת העיר רהט"

מוסא אבו ג'עפר:
מתחייבאני .

טלאל אלקרינאוי:
ברכותלחברהחדשמוסאאבוג'עפרומאחליםלוהצלחהבמילויתפקידו .

וכעתהנךמתמנהלחברבוועדותהמועצההבאות :
וועדתהנהלה ,
וועדתמכרזים ,.
וועדתכספים ,
הוועדהלקידוםמעמדהילד ,
וועדתמיכות ,
הוועדהלמיגורנגעהסמים ,
וועדתהחינוך ,
וועדתשמות .


החלטה מס' :706אושרפהאחד .




עמוד  2מתוך 15
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

וכמוכן,הננימאציללךסמכותעלפיסעיף17לחוקהרשויותהמקומיות(בחירתראשהרשות,
סגניווכהונתם)התשל"ה–1973בתיקיםרכשותיירות .


החלטה מס' :707אושרפהאחד,אצלתסמכותבתיקיםרכש ותיירות .


עטא אבו מדיע'ם:
לארציתילדברלפניהצהרתהאימוניםשלחברהעירייההחדש .

פניתילכבודרה"ע,בבקשתתוספתסעיפיםלסדרהיום,ולאקבלתיהתייחסותלצעריהרב,ואני
חושבזכותילהביאהצעותלסדריוםישיבתהמועצה,לאוראיהתייחסותאנינאלץלהעלותלסדר
היוםוהמועצהתחליטאםלדוןאולא .

טלאל אלקרינאוי:
אתההגשתהצעהלסדרהיום,וברגעשההצעותנוגעותלסדרהיום,הןיובאווברגעשלא,לא
יכללובסדרהיום,בקשתבהצעהנושאתשלוםשכרלאימאיםבמסגדים .

עטא אבו מדיע'ם:
תרשהלילפרטההצעהשלי .

טלאל אלקרינאוי:
אניקוראמתוךההצעהשלך,ותקשיבלמהלאמביאלסדרהיום,ואניאומראפילואםהמועצה
תאשראנילאמאשר,אתההגשתואנילאמקבל,ואניהמוסמךלקבועמהיגיעלסדרהיוםעלפי
הפקודה"ראשהעירייהיקבעאתסדריומהשלהישיבה" .

עטא אבו מדיע'ם:
תדבראחרילאלפניי .

רבחי אבו אלטייף:
תרשולולהציגכדישנדעעלמהמדובר .

עטא אבו מדיע'ם:
הנושאהראשון,תשלוםשכרלאימאמים,השניניקיוןחצרותבטיפותחלב,והשלישיתאורה
בשוקובמתחםטיפתחלבשכונה,8וזכותיכחברעירייהלהגישהצעהלסדרהיום .

טלאל אלקרינאוי:
ההצעותשלךלאהוגשונכון,מגישהצעהאמורלהגישגםהצעתהחלטהזהלאנכללבהצעתך .

הנושאהראשוןלאבסמכותהמועצהלדוןבו,השניוהשלישיזהעבודהשוטפתשמתבצעת
באמצעותהדרגהמקצועי .

עטא אבו מדיע'ם:
הגשתיהצעותלסדרהיום,וזכותילהעלותאותם,והיועמ"שיפסוק .
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עו"ד שרון שטיין:
לאראיתיאתהפנייה,וזכותושלחברלפנותלביתהמשפט .
עטא אבו מדיע'ם:
אנילאאפנהלביתהמשפט,אנימממשאתזכותיכחברמועצה .

עו"ד סמי סהיבאן:
כלחברמועצהישלוגםנושאיםלסדרהיום,והיועמ"שאמורלייעץלמועצה,והמועצהמורכבת
מחבריהמועצה,חבריהמועצהמספיקמביניםכדילשקולהדברים,אנחנופועליםלפיחוק .

ורוצהלהזכירלראשהעירשפניתיבשאילתהלפניחודשוטרםקבלתיתשובה .

אניחושבהידברותעלשולחןמועצתהעירייהעדיפהמאשרהתנגחות .

טלאל אלקרינאוי:
לסיכוםהנושאיםהשניוהשלישי,תעלהאותם,אבלהראשוןאתהלאמעלה .

עטא אבו מדיע'ם:
אתהמונעממנילהעלותסעיףלסדרהיום .

טלאל אלקרינאוי:
הנושאהזהלאיעלהעלסדרהיום .

עו"ד סמי סהיבאן:
אםההצעהלאבסמכותהמועצה,היאלאתובאלסדרהיוםמשפטית .

עטא אבו מדיע'ם:
אניטועןזהבמסכותהמועצה .

טלאל אלקרינאוי:
אתהעושהעצמך,יועמ"ש,משפטן,שופט,ורוצהלהעלותנושאבניגודלחוק .

אםאתהממשיךלהתנהגכךאנינועלאתהישיבה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ישליהצעההנושאהראשוןיעבורלבדיקהמקצועית,ושניהנושאיםהאחריםיובאולסדרהיום .

עטא אבו מדיע'ם
אנירוצהשהיועמ"שישיבליבכתב .

עו"ד שרון שטיין:
כאשראקבלהפנייהאשיבבכתב .

סאלם אבו מדיע'ם:
למעןהכבודמציעלרה"עלהתייחסלפניותחבריהמועצה .
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טלאל אלקרינאוי:
שניהנושאים:ניקיוןחצרות,ותאורה,יובאובסוףהישיבהלמרותשזהלאמתפקידהמועצה,
אלאהדרגהמקצועי,ובמסגרתהעבודההשוטפת .

ועכשיומתחיליםבהמשךסדרהיום .

סעיף מס'  – 2אישור תב"ר מס'  – 1003בי"ס מקיף אלתקוא ,בניית  27כיתות שטח  3589מ"ר
בסך17,495,240 .₪


החלטה מס' :708אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוךהרשאה 
מס',2017/03/027סמלמוסד,648329תוקףהדרישה6חודשיםמתאריך 
ההרשאה .28.8.2017


סעיף מס'  – 3אישור תב"ר מס'  – 1004מגרש סינטטי לקהילה – שחב"ק שכ' 11
בסך .₪ 813,000


החלטה מס' :709אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון :
600,000₪הטוטו–מספרהחלטה HBB-2017-0050
₪ 213,000-השתתפותהעירייה ,הקרןלעבודותפיתוח .
תוקףההרשאהשנהמיוםההודעהעלההקצאה .31.8.2017

סעיף מס'  – 4אישור הגדלת תב"ר מס'  – 976הקמת כיתות יבילות בי"ס עומר בן אלח'טאב
בסך .₪ 190,000


החלטה מס' :710אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןהשתתפותהעירייה 
סעיףתקציבי .1812200910


עו"ד סמי סהיבאן:
נמאסלנומהמבניםהיבילים .

טלאל אלקרינאוי:
אתהצודק,אבלכשישמצוקתכיתות,ומשרדהחינוךמוכןלספקמבניםיבילים,ועלהעירייה
להשתתףבעלויותהתשתיתשלהמבנים .

רבחי אבו אלטייף:
לאנותרשטחבבי"סעומרבןאלח'טאב .
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טלאל אלקרינאוי:
הבעיהלאזמינותקרקע,הבעיהאיןהרבהאופציותלסגורבעיותמחסורכיתות,אומבניםיבילים
אולא .

עו"ד סמי סהיבאן:
ישצפילעודבי"סיסודישיקלעלבי"סעומרבןאלח'טאב? 

טלאל אלקרינאוי:
ישתכנוןלבי"סבשכונה .11

סעיף מס'  – 5אישור סגירת תב"רים

טלאל אלקרינאוי:
הרשימההוצגהבפניהחברים,מדוברבשישהתב"ריםשישלסגורכיהסתיימהבהםהפעילות,
ללאגירעוןאועודף .

660,310 ,₪
סה"כתקציבמקורי 
659,430 .₪
סה"כמימוןשהתקבל
659,430 .₪

סה"כהוצאות

להלןרשימתהתב"רים :

מס'
תבר

964
935
936
937
938
967

שם התב"ר
מילגותלימודיםלסטודנטים

תכניתתכנותרובוטיקהבבי"ס
שייח'ח'מיס
תכניתתכנותורובוטיקהבבי"ס
אלפרדוס
תכניתתכנותורובוטיקהבבי"ס
אלהודא
תכניתתכנותורובוטיקהבבי"ס
אלזהרא 
הצטיידותהנגשהפרטניתתשע"ז
סה"ככללי

תקציב מקור
₪100,000.00

מימון
שהתקבל
₪ 100,000.00

סה"כ הוצאות
₪ 100,000.00

₪36,000.00

₪ 35,780.00

₪ 35,780.00

עודף
(גרעון)
-

הערות
הסתיים
הסתיים

₪36,000.00

₪ 35,780.00

₪ 35,780.00

-

הסתיים

₪36,000.00

₪ 35,780.00

₪ 35,780.00

-

הסתיים

₪36,000.00

₪ 35,780.00

₪ 35,780.00

-

הסתיים

₪416,310.00
660,310.00

₪ 416,310.00
659,430.00

₪ 416,310.00
659,430.00

הסתיים
0.00



החלטה מס' :711אושרוסגירתהתב"ריםפהאחד .
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סעיף מס'  – 6מכרז מס' - 11/2017הפעלת מעון שהות יום ארוך בי"ס אלאמל ,דיון בהחלטת
וועדת המכרזים בישיבתה מס'  15/2017מתאריך  03באוגוסט 2017

טלאל אלקרינאוי:
המכרזהזהפורסםכדתוכדין,וועדתהמכרזיםהמליצהפעמייםלראשהעיר,להכריזעלהמציע
העמותה לפיתוח וקידום רהטכזוכהבמכרז,ואניאימצתיאתהמלצותהוועדה,ובעקבותדרישה
שלהחשבהמלווה,הננימביאאתזהלדיוןבפניהמועצהכדישהחבריםיוכלולומרדעתםבעניין,
האםלאשראתההתקשרותעםהמציעהעמותה לפיתוח וקידום רהט,להפעלתמעוןשהותיום
ארוךבבי"סאלאמל .

עדנאן אלעוברה:
וועדתמכרזיםדנהבמכרזוהמליצהלרה"עוראשהעיראמץההמלצה,מביאיםלדיוןבמועצה
ברגעשראשהעירלאמאמץומביאלהכרעתהמועצה .

טלאל אלקרינאוי:
החשבהמלווהדרששמועצתהעיראכןתאשר .
רבחי אבו אלטייף:
חברים,קבלתםחציתשובהמראשהעיר,ענייןהמכרזהגיעפעמייםלשולחןוועדתמכרזים,
הפעםהשנייהאחריהחלטתופסקדיןבביתהמשפט,למרותחוותדעתמפורטתשלהיועץ
המשפטישלהעירייהשההצעותשהוגשולאעונותעלתנאיהסףשלהמכרזודינןלהיפסלולפרסם
מכרזחדש .

וועדתהמכרזים,בכלזאתקבלההחלטה,בניגודלחוותדעתהיועמ"ש,אחדהמציעיםעתרלבית
המשפטכנגדהחלטתוועדתהמכרזים,ובעתירהנדרששהמועצהלאתדון,והיועמ"ששלחמייל
לחבריםלאלדון,כיהדיוןבביתהמשפטנקבעלתאריך27בספטמבר2017לדוןבעתירה
שהוגשה .

היועמ"ששומרעלשתיקהבדיוןהמועצה,מצופהמשומרהסףלדברכדישהחבריםיקבלו
החלטהנכונה,ומגובהמשפטית .

החשבהמלווהלאבקשסתםלהעלותנושאבמליאהולקבלהחלטה .

החלטתוועדתהמכרזים,ואימוץרה"עלהמלצתהוועדה,הינןבניגודלחוותדעתהיועץהמשפטי
שלהעירייה,מסקנתושלהיועמ"שהיאששלושההצעותשהוגשובמכרזלאעומדותבתנאיהסף
שלהמכרז,ואםמקבליםהצעהשנוגדתחוותדעתהיועמ"ש,ישלנמקלמהמקבליםאותה .

דעתי,המלצהבעדאחתההצעות,היאהמלצהפוליטית,ולאהמלצהמקצועית .

כתבתימכתבלרה"ע,עדיףלבטלהמכרזולפרסםמכרזחדש,אךעדייןלאקבלתיהתייחסות
ותגובה .

לסיכוםדברילאלדוןבענייןהזה,ולהמתיןלפסיקתביתהמשפט .
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סאלם אבו מדיע'ם:
שלושההצעותנפסלוע"יהיועמ"ש,כילאעמדובתנאיהסףשלהמכרז .

זהלאנכוןלקבלהחלטהבניגודלחוותדעתהיועץהמשפטישלהעירייה .

עטא אבו מדיע'ם:
הסוגייההזועלתהבכמהערכאותבתוךהעירייה,התערבותהחשבהמלווההיאמיותרת,מדובר
כאןבמוסדציבורישמורכבמאנשיםבעליצרכיםמיוחדים,שסובליםחודשיםרביםבלילקבל
שירותכראויבגללשטרםהתקבלההחלטהלביצועאספקתשירותיםלאנשיםאלה,ולאניתן
להםבאופןסדיר .

המכרזהתנהלחוקילחלוטין,כנראההדרגהמקצועישגהבמסקנותיובפעםהראשונה,ולאחר
שחבריוועדתהמכרזיםבחשומצאושיששגיאהבשקלולהניקוד,וכאשרנגלתההשגיאה,חל
שינויבדירוגהמציעים .

והגענולמסקנהבישיבההראשונה,שהזוכההואהעמותה לפיתוח וקידום רהט,ובכךהיאקבלה
הניקודהגבוהביותרובהתאםלמנגנוןזההוכרזעליהכזוכהבמכרזבוועדתהמכרזים .

נגדהחלטהזועתראחדהמציעים,ובגללהיעדרהגנהטובה,המציעיםהסכימוביניהםלבטל
החלטתוועדתמכרזים,ולהחזירלהאתהדיוןבפעםהשנייה .

אנחנוהתנהגנובוועדהבניקיוןכפיים,והדיוןהתקייםללארבב,אניתורםמזמנילגונןעל
החלטתהוועדהבפניביתהמשפט .

אנילאמוכןשהעותרוהזוכהיסמכועלגבהעירייה,לבטלהחלטתוועדתהמכרזים .

הדיוןחזרלוועדתהמכרזיםבענייןניגודעניינים,נכוןשחוותדעתהיועמ"שקבעהשישלפסולאת
שלושתההצעותכילאעומדותבתנאיהסף .

אניחושבלאמץולהמליץעלהחלטהלאשרההתקשרותעםהעמותה לפיתוח וקידום רהט
ולהכריזעליוכזוכהבמכרז .

עדנאן אלעוברה:
עכשיונודעליאחריששמעתיהחברים,אםהמציעיםנפסלועלידיהיועמ"שאיןטעםלהכריז
עליוכזוכהבמכרז .

ח'ליל אלטורי:
אניהייתינוכחבישיבותוועדתהמכרזים,בישיבההראשונהחברוועדתהמכרזיםבדקאת
ההצעותומצאשהדרגהמקצועישגהבבדיקתוכאשרהכריזעלמעייןהשלום,בעלהניקודהגבוה,
בדיקתהחברהעלתהשההצעהפסולהבגללשלאעמדהבתנאיהסףשלהמכרז,בישיבה
הראשונהפעלנולפיחוותדעתהיועמ"ש .

מעייןהשלוםעתרלביתהמשפטוהצליחלהשיגהחלטהלבטלהחלטתוועדתהמכרזים,ולהחזיר
לההדיוןבפעםשנייה .

בישיבההשנייההיועמ"שבדקומצאשכולההצעותפסולותולאעונותעלתנאיהסף .
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פניתיליועמ"ש,אתהאמורלהגןעלהחלטתוועדתהמכרזים,ומדועלאנאמרלנובישיבה
הראשונהשההצעותלאעונותעלתנאיהסףודינםלהיפסל? 

כחבריוועדתהמכרזים,קבלנוהחלטהשההחלטההקודמתבישיבההראשונהבעינהעומדתללא
שינוי .

עכשיועומדתבפנינועתירהבביתהמשפט,ומדוברבילדיםבעליצרכיםמיוחדים,ובכלזאתעדיף
להיצמדלחוותדעתהיועץהמשפטיכיאמורלהגןעלההחלטהבביתהמשפט .

עו"ד סמי סהיבאן:
חברהמועצהשהואחברוועדתמכרזים,שהיההכימעורבבענייןמכרזזהומכרזיהרווחהבכלל,
זההיהאני,כאשרראיתישיששינוייםבמכרזיהרווחה,הגשתימכתבליועמ"ש,והשיבלי
במכתב"מגילתאסתר".גםמכרזבי"סאלחנאןהגיעלביתהמשפטביןהמציעמעייןהשלוםובין
מעונותסלאם,ביתהמשפטקבעהחלטה,והפעלתמעוןשהותיוםארוךבי"סאלחנאןנמסר
למעונותסלאם .

היועמ"שבזמנואמרלנואםאיןצווימניעה,להמשיךלפעול,ועכשיוהיוםאיןצווימניעה,מה
קרהשמבקשלאלדון? 

הביאאתהעירייהלסיטואציההזוזההמכתבשהוצאתיבענייןתנאיהסףשונוכדילתפורמכרז .

רה"עהפנההמכתבליועמ"ש,ולמנהלהרווחהולמבקרהעירייה,קבלתיתשובהשהכולנבדק
ותקין,לכןקיימנואתהישיבההראשונהשלוועדתמכרזים .

בדקתימסמכיהמציעיםשניגשו,גליתישמסמךשלהמציעמעייןהשלוםלאעונהעלתנאיהסף
ובזמןההגשה,ובכךהשתנתהתוצאתבדיקתהצוותהמקצועי,וההצעהנפסלה .

וועדתהמכרזיםבישיבההראשונההחליטהלהמליץעלהמציעהעמותה לפיתוח וקידום רהט
בעלהניקודהגבוהביותרכזוכהבמכרז,מעיין השלוםעתרלביתהמשפטוהתקבלההחלטה
לבטלהחלטתוועדתהמכרזיםולהחזירהדיוןבשניתלוועדתהמכרזים .

היוםקבלנומכתבמהיועמ"ש"מייהיההגברשייתןתצהירויגןעלהחלטתוועדתהמכרזים"
הגלגולהזהשהגענואליוהואבאשמתםשלהצוותהבודקשהינוהדרגהמקצועי .

לאחרפרשייהכזו,איןלנואמוןכוועדתמכרזיםבצוותהבודקובמיוחדבמכרזיהרווחה .

זהתפקידושלחברעירייהלבחושעלמנתשיקבלההחלטההנכונה,וכאשרבוחשיםמגלים
תקלות .

לסיכום,כאןמובאבפנינוהצעהשוועדתהמכרזיםקבלההחלטהלהמליץבפנירה"ע,ורה"עאמץ
אתההחלטה,ומובאבפנינושעומדתנגדהעירייהעתירהבביתהמשפט,הנחייתהיועמ"שהפעם
היאלאטובה .

לפניחודשייםהובאלשולחןהמועצה,לקבלהחלטהבענייןמציעהייכלובניו,מכרזלעבודתשופל
ומשאית,היועמ"שגבההמועצהלקבלהחלטהולהכריזעלמציעשלאעומדבתנאיהסףשל
המכרז"מההשתנההיוםממחר",אניהיחידישהתנגדתילהחלטהזו .
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מנמקלמהצריךלאשר :
 התגלגלנועםהמכרזהזהמספיקזמן.
 שנתהלימודיםהחדשהכברהחלה.
 הצעהאחתפסולהלאעמדהבתנאיהסףשלמעייןהשלום.

לאשראתהצעתהחלטתוועדתהמכרזיםמישיבתההשנייהולאשרזכייתהעמותה לפיתוח
וקידום רהט.
סאלם אבו מדיע'ם:
רוצהלתקן,ברגעששמעתיאניתומךלאמץהחלטתוועדתהמכרזים .

רבחי אבו אלטייף:
בנוסףלדבריםשאמרתיבתחילתדברי,העירייהממשיכהלשלםהוצאותמשפטיות,בגלל
הרשלנותשלהיועמ"ש,הטעהוועדתהמכרזים,החלמהישיבההראשונהבענייןמכרזזה,וועדת
המכרזיםנתנהמספיקזמןלבדוקאתההצעותשהוגשובמכרזזה.היועמ"שהואיועמ"ששל
המועצהוועדותיה .

עאמר אבו האני:
אניממליץלאלפעולבניגודלחוותדעתהיועמ"ש,ממליץלמועצתהעירלאלהפוךלוועדת
מכרזים,כיוועדתמכרזיםממליצהבפניראשהעירוהואמקבלהחלטהלאשראולדחות .

לפנותלמומחהחיצוניבענייןמכרזיהרווחה .

עטא אבו מדיע'ם:
אנידוחהעלהסףזו"החלטהפוליטית"כפישנאמרע"יחברהמועצה,הרבהפעמיםוועדת
המכרזיםהמליצהעלהתקשרותעםמעיין השלום,אנימזהיראתהחבריםמישישלוקרבהא'
עםאחדהמציעיםשיתנהגלפיהחוק .

רבחי אבו אלטייף:
אניזהשאמרתיתהיהזוהחלטה פוליטית .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימציעלחברימועצתהעיר,ומאחרועומדתנגדנועתירהבביתהמשפטבענייןמכרזזה,מציע
להשאירההחלטהלביתהמשפטואנחנונכבדהחלטתביתהמשפט .

עו"ד שרון שטיין:
אניאתייחסלדבריםשהועלו .

בניגודלמהשנאמרלאאמרתישמועצתהעירלאמוסמכתלדוןבענייןמכרזזה.כתבתישההצעות
אינןעומדתבתנאיהסף. 

ישבעיהלבטלמכרזאחרישפותחיםאתההצעותוהמציעיםכברגילואתהקלפיםשלהם. 
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כאשרעומדבפניוועדתהמכרזיםמצבשאיןאףהצעהכשרה,הוועדהיכולהלהעבירההחלטה
למועצתהעירבהתאםלתקנה(22ח)לתקנותהעיריותמכרזים.ראשהעיריהיכולשלאלקבלאת
ההמלצהולהביאלדיוןהצעהאחרתלפיסעיף148לפק'העיריות. 

לגביההודעהלדחותהדיוןבענייןזה,כיהדיוןבביתהמשפטנקבעל-27בספטמבר,כלומראחרי
חגראשהשנה,זהזמןסביר,איןפהעיכובוראוילכבדביתהמשפטולהמתין.זולאחובה. 

הפערבזמנים,קובעאיךכדאילהתנהלמולביתהמשפט.זהמקובלוראוישאםאיןפערגדול,אז
ממתיניםקצת. 

בניגודלמהשאמרחברהמועצהעטא,מישהציעלהחזירהדיוןלוועדתהמכרזיםזההשופטת
שדנהבעתירההקודמת.הצדדיםהסכימובאולם.לאהייתהשיחתפרוזדורים. 

בתורהעירייהגםאניהסכמתילהצעתהשופטת,כיהעותריםוהמשיביםמסכימיםלהחלטהזו.
הנציגיםהיובאולם. 

עטא אבו מדיע'ם:
הייתאמורלהגןעלהחלטהשלנו .

עו"ד שרון שטיין:
לאנסתכןבהוצאות.השופטתהחזירהאתהדיוןכולוולאבענייןמסויםשלניגודעניינים.אני
בדקתישובאתההצעות,בהתאםלטענותשהועלובעתירה,וכתבתיאתהממצאיםלוועדת
המכרזים .

אנימאשרשהבדיקההראשונהלאהייתה"לתפארת".הפקנולקחים. 

מכתבושלחברהמועצהעו"דסמינגעלאופןשבומנסחיםאתהמכרזים:תנאיהסףושיטת
הזכייה.במכרזיםשלהרווחהאיןתחרותעלכסף,התחרותהיאעלאיכותולפידירוגוניקוד .

אנחנולאנבקשתחרותעלכסףשהמדינהמחליטהומקציבהכמההיאנותנתלעירייהעבורכל
חניך.אנחנולאנורידממהשמקבלים.הלוואיויכולנולהוסיף. 

נכוןלהיוםשלושההצעותפסולתעלפיהבדיקההשנייהשבצעתי. 

הנושאהגיעלמועצהלאורעמדתהחשבהמלווהשהואלאיאשראתההתקשרות,לאחרשראה
אתהמכתבשליוהשיבלרה"ע .

אנימבקשלעדכןאתהנוכחים,כימעייןהשלום,פנואלינוהיוםורוציםלדחותאתהדיוןל-.1.10
עו"דשלנואינהיכולהבתאריךהזהואח"כאניבחו"לוישפגרה.,ואםהדיוןידחה,הואעלול
להידחותלעודחודש,לאמצע-סוףחודשאוקטובר,ישהבדלביןשבועייםלביןחודשוחצי.
בעתירהשלמעונותסלאםעברפרקזמןארוךעדלדיון,הבקשהלצובינייםנדחתהובסוףהגענו
להסדרדיוני .

אנימזמיןחבריוועדתהמכרזיםלכלדיוןבביתהמשפטשנוגעלדיוןבנושאמכרזים,כדילשמוע .
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בקשתיאתעמדתחבריהועדהשתועברלעו"דהמייצג,כיוועדתהמכרזיםמקבלתהחלטהבניגוד
לעמדהשלי. 

מציעלמועצהלדוןולקבלהחלטה.שההחלטהתהיהמנומקת .

עו"ד סמי סהיבאן:
לאורהעובדותהחדשותשמעתיאתהיועמ"שומסכיםכןלדוןולקבלהחלטה .

עטא אבו מדיע'ם:
הודעתיליועמ"ששמוכןלחתוםעלתצהיר .
עו"ד שרון שטיין:
מבקשלחדד,משמעותהבאתהנושאלדיוןבמועצההיאשראשהעירייהמבטלאתאימוץהחלטת
ועדתהמכרזים.אניעודמבקשלצייןשאנחנומבקשיםממשרדהרווחהלהיותשותףבהליך
בחירתהזוכים.בעברהיהשיתוףפעולה.כיוםלא. 

טלאל אלקרינאוי:
כן.לסיכום :

 בענייןמכרזיהרווחה,בגללשאיןתחרותעלמחירואיןהצעהכספית,כלמכרזיהיהמלווה
בחוותדעתמומחה.אנילאאמליץעלאףמכרזבליחוותדעתמומחה,שהואגורםחיצוני.
 המכרזהזהכברמתגלגלהרבהמאודזמןכמעטשנהמאזמכרזבי"סאלחנאן,הילדים
ממשיכיםלסבול.
 ההאשמותמגיעותלפתחושלרה"ע,בפניהקהללאקייםצוותמקצועי.
 וועדתהמכרזיםקבלהאותההחלטהפעמיים,ואניאימצתיאותה.מעיין השלוםמקבלת
וקבלהלאמעטמכרזים,אילכךהטיעוןשזוהחלטהפוליטיתזהסרק,כלמציעשזוכהעלפי
דיןשיבושםלו.
 לאורזהאנימודיעעלביטולהחלטתילאמץאתהחלטתועדתהמכרזים,ומביאאתשלוש
ההצעותלדיוןולאישורמועצתהעיר.אנימציעלקבלאישורעלההתקשרותעםהעמותה
לפיתוח וקידום רהטכזוכהבמכרז,11/2017הפעלתמעוןשהותיוםארוךבבי"סאלאמל,כפי
שהציעהוועדתהמכרזיםמישיבתהמס'15/2017מיום03באוגוסט.2017
 מדוברבילדירווחהשסובליםהרבהמאודזמןבגללמאבקביןהמציעים.
 הנימוקשלהמועצהלבחירהבהצעהשלהעמותהלפיתוחוקידוםרהטהוא:
 oשלושההצעותאינןעומדותבתנאיהסף,ואיןתוקףלהמלצתועדתהמכרזיםלראש
העירייה.
 oבהתאםלסעיף(148ג)לפק'העיריות,ראשהעירייהרשאילהביאלאישורהמליאה
הצעהשהייתהבפניועדתהמכרזיםולאהומלצהעל-ידה.מאחרושלושההצעות
פסולות,איןבפניראשהעירייההמלצהשלועדתהמכרזים.ראשהעירייהמבקש
לאשראתהצעתהשלהעמותהלפתוחוקידוםרהט.
 oבנוסף,המועצהרשאיתלאשרהתקשרותעםאחדהמציעים,במקרהשבואיןאף
הצעהכשרה,לפיתקנה(22ח)לתקנותהעיריות(מכרזים).
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 oמאחרושלושההצעותאינןעומדותבתנאיהסף,המועצהמתייחסתלפגמיםשהביאו
לאי-עמידהבתנאיהסףולאלניקודהסופי.אילופגמיםאלוהיומתגליםבבדיקה
ראשונה,לאהיהניתןניקודלהצעותאלה.
 oכפישעולהממכתבהיועמ"ש,שלושההצעותנפסלובגללנושאהניסיוןבהעסקת
העובדיםהסוציאליים.בהצעותשלמעייןהשלוםושליסמיןביתנוהיופגמיםגםבנוגע
לצוותהמוצע(מעייןהשלום–בענייןקלינאיתהתקשורתהמוצעת;יסמיןביתנו–
בענייןהמנהלהמוצע).
 oעלכן,המועצהמקבלתאתהצעתהשלהעמותהלפיתוחוקידוםרהט.


אנימביאלהצבעהמיבעדההחלטהלאמץההצעההנ"לבענייןמכרז,11/2017הפעלתמעוןשהות
יוםארוךבי"סאלאמל,ולהכריזעלהמציעהעמותה לפיתוח וקידום רהטכזוכהבמכרז .

בעד 7חברים 
נגד 1(רבחי) 
נמנע 1(עדנאן) 
נעדרים8חברים 


החלטה מס'  :712אושרברובקולותלקבלאתהצעתושלראשהעירייהולקבלאתההצעה
שלהעמותהלפיתוחוקידוםרהטלמכרז11/2017לפיסעיף(148ג)לפק'
העיריות. 



סעיף מס'  – 7פתיחת חשבון בנק להשקעות בבנק מרכנתיל סניף רהט


החלטה מס' :713אושרפהאחדפתיחתחשבוןבנקלהשקעותבנקמרכנתילסניףרהט .


סעיף מס'  – 8אינפורמציה

.8.1יישום החלטת ממשלה  2397שתיושם בין השנים 2017-2021–חלקהשלהעיררהט
בתקציבבזה105,590,000,₪כותרתההחלטההעצמת הרשותבפרויקטיםמוניציפליים
בתחוםשפ"ע–שיפורפניהעיר(טיפולבפסולתותגבורפיקוחושיפורהגינון),בתחוםהפנאי
והרווחהלנוערומשפחותנזקקות,בתחוםהפיתוחהכלכלי.מישמכתיבהדבריםביישום
ההחלטהזהמשרדהפניםומשרדהאוצר .

.8.2ימי גיבוש לעובדי הרווחה–עובדימחלקתהרווחה,קבלומימון100%בסך105,000₪
ממשרדהרווחהלימיגיבושלמחלקתהרווחה,כאשרמדוברבתוכניתהפוגהלעובדי
הרווחהליומייםרצופיםשכוללתסדנאותלמידה .


עו"ד סמי סהיבאן:
מקורהכסףמאיין? 
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טלאל אלקרינאוי:
משרדהרווחה,הנושאהגיעלוועדתרכש,והוועדההמליצהואשרה .
ח'ליל אלטורי:
לנצלהמימוןבנושארווחהאחר .
טלאל אלקרינאוי:
המימוןמיועדלגיבושעבורעובדיהרווחה .
עו"ד סמי סהיבאן :
נושאשמגיעלוועדתרכש,ראשהעיראמורלדעת .
טלאל אלקרינאוי:
לפעמיםשמגיעלשולחניאנימתעדכן,האםאתםמאשרים .


החלטה מס' :714אושרפהאחד,יציאתעובדיהרווחהלימיגיבוש,כאשרהמימון 
משרדהרווחה 100%



סעיף מס'  – 9ניקיון חצרות טיפות חלב (עטא) ,תאורה בחזית הדרומית לשוק ובטיפת חלב
שכונה ( 8עטא).
 ניקיון חצרות טיפות חלב
עטא אבו מדיע'ם:
האחריותהציבוריתמחייבאותנו,מישמשתמשבטיפותחלבזההנשיםשלרהטותינוקותרהט .

אגףשפ"עטועןזהלאמתוקצב,ובמכרזניקיוןמוסדותציבורזהלאנכלל .

החצרותלאמטופלות,העשבייהמרובהואיןניקיוןחצרותבאופןסדיר,לכןמביאאתזה
למועצתהעיר,כדילקבלהחלטה .

מבקשלקבלהחלטה,כדילבצעניקיוןסדירבמסגרתשפ"עאובמסגרתהמכרזהחדשניקיון
מוסדותציבורובתיספר .

 תאורה בחזית הדרומית לשוק ובטיפת חלב שכונה 8
הצדהדרומישלהשוקחשוך,בקטעמולכיכראלנורשכונה,24כוללהמדרגותשבכיווןהכיכר,יש
אנשיםשעושיםוונדליזיםבגללהחושך,אנידורשתאורהבאזורהשוק .

אנידורשתאורהבאזורטיפתחלבשכונה,8העדרתאורהמזמיןנוערשולייםומזמיןוונדליזם .
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טלאל אלקרינאוי:
לגביטיפותחלב,עירייתרהטעושהאתזה,כטובהלמשרדהבריאות,עלפידיןמשרדהבריאות
צריךלדאוגלניקיוןהטיפותחלב .

זמניאנחנונבצעניקיוןחצרות,אבלהםצריכיםלדאוגלזה,כפישעושיםבאופקים,ערד,דימונה
ובארשבע .

רבחי אבו אלטייף:
ניתןלבצעהדברתעשבייהפעםבשנה .

טלאל אלקרינאוי:
ישלדרושממשרדהבריאותלעמודבהתחייבותשלולניקיוןהמבניםשלו,הםלאמשלמים
ארנונה,ואפילוחשמלהםלאמשלמים .

לגביהתאורה,מהנדסהעירמתבקשלבדוקבמסגרתשטחיםציבוריים .

ננעלה הישיבה,
19:36:56
___________
עליאבואלחסן
מזכירהעירייה






























_____________ 
טלאלאלקרינאוי 

ראשהעירייה 


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

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

הודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעירייה 
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