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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 09/2017
מיום שני ,תאריך  28באוגוסט  2017שעה 18:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
טלאלאלקרינאוי 

חלילאלטורי 
ד"רעאמראלהוזייל 
אחמדאלנסאסרה 
מחמדאלקרינאוי 
רבחיאבואלטייף 

ח'לילאלעמור
ד"רמאזןאבוסיאם 

מחמדאלעוברה
סאלםאבומדיע'ם 

עדנאןאלעוברה
עטאאבומדיע'ם 

פאיזאבוצהבאן

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

-חברהעירייה
-חברהעירייה 





חסיןאבוהאני
סלימאןאבוגררה 
עו"דסמיסהיבאן 
עודהאלעתאיקה 

-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה






עליאבואלחסן

ראידאלקרינאוי

עו"דשרוןשטיין

עאמראבוהאני
אברהיםאבוסהיבאן
פרחאןאלקרינאוי 

האשםאלטורי
ח'אלדאבוסוכות 

ליאורלווין 

אמירבשאראת

סעידאלעוברה
מחמודאבוג'אמע 

ח'אלדאלעוברה

דניאלגירון 

-מזכירהעירייה 
-גזברהעירייה 
-היועץהמשפטשלהעירייה 
-מבקרהעירייה 
-מהנדסהעיר 
-עוזררה"ע 
-עוזרסגןומ"מרה"ע 
-עוזרסגןרה"ע 
-צוערלשכתרה"ע 
-מנהלהתוכניתהרבשנתית 
-מנהלאגףהרווחה 
-מנהלאגףשפ"ע 
-מנהלבנייןהעירייה,ומדורחשמל 
-חשבמלווה 
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על סדר היום:
 .1אישורתב"רמס'994-מיגוןמוסדותציבוראולםספורטאלראזיבסך450,000.₪
 .2אישורתב"רמס'995-מיגוןמוסדותציבוראולםספורטאלנורבסך450,000.₪
 .3אישורתב"רמס'996-מיגוןמוסדותציבורמתנ"ס,ספריהבסך450,000.₪
 .4אישורתב"רמס'997-שיפוץמתקניספורטבסך133,500.₪
 .5אישורתב"רמס'998-בנייתספרייה/מתנ"סעירוניבסך6,389,100,₪בדרוםרהט.
 .6אישורתב"רמס'999-הסמכהלבי"סירוקרהט2015בסך111,000.₪
 .7אישורתב"רמס'1000–סימוןכבישיםוהתקניבטיחות2017בסך157,718.₪
אישורתב"רמס'1001–פסטיבלילדיםומספריסיפורים2017בסך220,000.₪
.8
 .9אישורתב"רמס'1002–הצטיידותבסיסיתלכיתותחדשותבי"סאלנג'אח
בסך117,600.₪
 .10איחודתב"רים657ו-659-לבנייתשלוחתמתנ"סבדרוםרהטבסך4,231,000₪והכללתם
בתב"רמס'655–סכוםהתב"רהמעודכן4,406,000.₪
 .11אישורהגדלתתב"רמס'599-הקמתמרכזהדרכהלבטיחותבדרכיםבסך800,000.₪
 .12אישורהגדלתתב"רמס'916-רכישתמכונתטיאוטמדרכותבסך180,000.₪
 .11עדכוןתב"רמס'757–שדרוגהוועדההמקומיתלתכנוןובנייהרהט,(תיקוןהחלטהמס'657
במליאהמס',)7/2017סה"כהתב"ר4,593,712₪
 .14אישורסגירתתב"רים.
 .15אישורהסכםהתקשרותעםאשכולנגבמערביבערך2.5%מפרויקטלביצועהתקנתלוחות
פוטו-וולטאיםבמתווהמונהנטועלגגותהשייכיםלעירייה.
 .16עדכוןתקציבהעירייהלשנת.2017
 .17אישורחידושחוקיעזרלרהט :
 )1חוקעזרלרהט(העמדתרכבוחנייתו)התשע"ז–.2017
 )2חוקעזרלרהט(תיעול)התשע"ז–.2017
 )3חוקעזרלרהט(סלילתרחובות)התשע"ז–.2017
 )4חוקעזרלרהט(שטחיםציבורייםפתוחים)התשע"ז–.2017
.18אישורתוכניתמס'618-0235010–שכונתאלנג'אח()18מגרש119– 120.
.19הריסתקירתומךשהוקםע"יהעירייהבמגרש29שכונה31(ח'לילאלטורי) .
.20תכנוןוהקמתבי"סביןשכונה24לשכונה.19(מחמדאלעוברה) 
.21פגיעהבמעקותבטיחותובעמודיתאורהברחביהעיר,רכבים,ערימותאשפה,השתלטותעל
המדרכותדברשמהווהסיכוןלבניאדם(.רבחי) 
.22הסעתתלמידיםמהמתחמים,2,3,4,5לבתיהספר(עטא).
.23אישורהחלפתמורשיחתימהבחשבוןבנקבי"סאלהוזיילובי"סאלהודא .
.24אישורהעסקתאליעצמוןעובדעירייהבמשרהמלאהמנהלהפיקוחעלהבניההבלתיחוקית
בחוזהבכירים,ראהתב"ר757בסך4,593,712₪משרדהאוצר .
.25אימוץהמלצתוועדתמכרזים-מכרז11/2017הפעלתמעוןשהותיוםארוךבי"סאלאמל,עלפי
ההחלטהשלהוועדהבישיבתהמס'15/2017מתאריך03באוגוסט .2017
.26אישורעבודתחוץלמנהלמחלקתדתבימישבת-מרצהבאוניברסיטהלמקצועאלשריעה
האסלאמית,בהיקף6ש"ש. 
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סעיף מס'  – 1אישור תב"ר מס'  – 994מיגון מוסדות ציבור אולם ספורט אלראזי בסך .₪ 450,000


החלטה מס' :685אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהבינויוהשיכון,האגףלשיקום
שכונות,הזמנהמס'165877-2תוקףההזמנה31בדצמבר .2018


סעיף מס'  – 2אישור תב"ר מס'  – 995מיגון מוסדות ציבור אולם ספורט אלנור ,בסך .₪ 450,000


החלטה מס'  :686אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהבינויוהשיכון,האגףלשיקום
שכונות,הזמנהמס',16578-0תוקףההזמנה31בדצמבר 2018


סעיף מס'  – 1אישור תב"ר מס'  – 996מיגון מוסדות ציבור מתנ"ס ,ספריה בסך .₪ 450,000


החלטה מס' :687אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהבינויוהשיכון,האגףלשיקום
שכונות,הזמנהמס',165879-8תוקףההזמנה31בדצמבר 2018


סעיף מס'  – 4אישור תב"ר מס'  – 997שיפוץ מתקני ספורט בסך .₪ 111,500


החלטהמס':688אושרהתב"רפהאחד,עבוררכישתכסאותגלגליםלספורטנכים,להפעלת 
קבוצתכדורסללבעלימוגבלויות.מקורהמימוןמשרדהתרבותוהספורט 
סך120,150,₪השתתפותהעירייה13,350,₪מהקרןלעבודותפיתוח. 
תוקףהאישורעד31בדצמבר .2018


סעיף מס'  – 5אישור תב"ר מס'  – 998בניית ספרייה/מתנ"ס עירוני בסך  ,₪ 6,189,100בדרום רהט


החלטה מס' :689אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהבינויוהשיכון ,
הרשאהמס',1635069/2016מספרמרכבה ,4501273994
תוקףההרשאה36חודשיםמיוםחתימתחשבהמשרד,דהיינו .09.10.16


סעיף מס'  – 6אישור תב"ר מס'  – 999הסמכה לבי"ס ירוק רהט  2015בסך .₪ 111,000



החלטה מס' :690אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןהמשרדלהגנתהסביבה ,
הרשאהמס',10000127694בהיקף91,000,₪השתתפותהעירייה20,000₪ 
מהקרןלעבודותפיתוח,קולקוראמס'5107בקשהמס' .1000675746
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סעיף מס'  – 7אישור תב"ר מס'  – 1000סימון כבישים והתקני בטיחות  2017בסך .₪ 157,718

טלאל אלקרינאוי:
ברכותלרהטשהגיעולתב"רמס' .1000


החלטה מס' :691אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון90%הרשותהלאומיתלבטיחות 
בדרכים,הרשאהמס',100098552410%השתתפותהעירייה,מהקרן
לעבודותפיתוח .


סעיף מס'  – 8אישור תב"ר מס'  – 1001פסטיבל ילדים ומספרי סיפורים  2017בסך .₪ 220,000



החלטה מס' :692אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהתרבותוהספורט ,
מספרבקשהבמרכבה1000957294בסך200,000,₪השתתפותהעירייה 
בסך20,000,₪מהקרןלעבודותפיתוח .


סעיף מס'  – 9אישור תב"ר מס'  – 1002הצטיידות בסיסית לכיתות חדשות בי"ס אלנג'אח
בסך  117,600ש"ח.


החלטה מס' :691אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך, 
התחייבותמס',201733064ס.מ.,648204הרשאתבינוי 2015/03/060
סמלאתר .1668643


סעיף מס'  – 10איחוד תב"רים  657ו 659 -לבניית שלוחת מתנ"ס בדרום רהט בסך ,₪ 4,211,000
והכללתם בתב"ר מס'  – 655סכום התב"ר המעודכן .₪ 4,406,000
טלאל אלקרינאוי:
מקורהמימוןלתב"רים–משרדהבינויוהשיכון,לתכנוןשלוחתמתנ"סבדרוםרהט,וכמוכןמימון
תכנוןמעוןיום3כיתותבשכונה,17תב"רמס'657סך1,794,000,₪ 
תב"רמס'659סך2,437,000 .₪

פורסםמכרזלשניהפרויקטים,תוצאותהמכרזסימנועלגירעוןמעללמיליון .₪

התקציבלאהספיק,משרדהשיכוןהשיבלעירייהשהואלאמכסהאתהפרשהמחיריםביןהתב"רים
לתוצאותהמכרז,לכןחשבנולאחדאתהתב"ריםונבנהשלוחתמתנ"סבדרוםרהט .

עטא אבו מדיע'ם:
אנחנוצריכיםלהיותשותפיםבהחלטה,היכןבדרוםרהט .

טלאל אלקרינאוי:
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בהתאםלזמינותהקרקע,ובמיוחדבמתחםאלואדי–אזורנחלגרר– 

עטא אבו מדיע'ם:
עלפיהתכנוןהמתנ"סלאבתחוםנחלגרראלאבתוךהמתחמיםהמאוכלסים .

טלאל אלקרינאוי:
המחשבהבאיחודהתב"ריםהינהמימושהמימוןלטובתפרויקטשישרתהעיר .


החלטה מס' :694אושרפהאחדאיחודהתב"ריםמס'659ו-,657וייעודןלהקמתשלוחת 
מתנ"סבדרוםרהט,ועדכוןתב"ר,655סה"כהתב"ר4,406,000 .₪


סעיף מס'  – 11אישור הגדלת תב"ר מס'  – 599הקמת מרכז ההדרכה לבטיחות בדרכים
בסך .₪ 800,000


החלטה מס' :695אושרהההגדלהפהאחד,מקורהמימוןמפעלהפיסמענקמספר .961/2017


סעיף מס'  – 12אישור הגדלת תב"ר מס'  – 916רכישת מכונת טיאוט מדרכות בסך .₪ 180,000


החלטה מס' :696אושרהההגדלהפהאחד,מקורהמימון:מהקרןלעבודותפיתוח .


סעיף מס'  – 11עדכון תב"ר מס'  – 757שדרוג הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט (תיקון החלטה
 657פרוטוקול מליאה  )7/2017סה"כ התב"ר .₪ 4,591,712


החלטה מס' :697אושרעדכוןהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןכדלקמן :
משרדהפנים1,000,000 .₪
משרדהאוצרמינהלהתכנון3,134,341 .₪
השתתפותהעירייה459,371,₪מהקרןלעבודותפיתוח .


עטא אבו מדיע'ם:
התקציבהואלחמששנים,אנימבקשלקבלתוכניתהעבודה,מהעושיםבשדרוגהוועדהלתו"ברהט .

טלאל אלקרינאוי:
זהסיועבשדרוגהוועדהלתו"ברהט .
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סעיף מס'  – 14אישור סגירת תב"רים

טלאל אלקרינאוי:
הרשימההוגשהלחברים,כוללת16תב"ריםלסגירה,אשרהסתיימההפעילותבהם.ישלצייןלטובה
אתהעבודהשלליאור,עםהמינהלהכספי,ומעקבלאחרתב"ריםופרויקטים .

ראיד אלקרינאוי:
סה"כהתקציבהמקוריבתב"ריםהינו4,459,194 .₪
סה"כהתקציבשהתקבל3,918,978 .₪
סה"כהוצאות3,955,573 .₪
עודף(גירעון)-36,595 .₪

הרשימהכדלקמן :
תב"ר
873
909
612
729
812
813
814
727
826
613
833
793
623
800
884
638

שם התב"ר
הצטיידותמעבדותכימיהחט"עתשע"ו
התקנתמערכותהתראהמתקדמותבפני
רעידתאדמה
שיפוציםבמקיףאלראזיס.מ648048
שיפוץמסגדאלנור
ציודוריהוטלמועדוןפיסלנוערבשכ'19
ציודוריהוטלמועדוןפיסלנוערבשכ'3
ציודוריהוטלמועדוןפיסלנוערבשכ'27
רכישתמכונתטיאוט2013
שיפוציםבמרכזלהכשרהמקצועית
שיפוציםבתיכוןסלמאןאלהוזיילס.מ.
648030
רכישתבובקטוהחלפתטרקטור
קיוםיוזמותסביבתיותביתספריות
השלמתמיחשובהוועדההמקומית2012
שיקוםכבישיםומדרכות
השתתפותבמימוןפעולותלבטיחות
בדרכים2016
שיפוץבי"סיסודיאלחנאןס.מ627000.

תקציב מקור
100,000

מימון שהתקבל
100,000

סה"כ הוצאות
100,000

עודף (גרעון)
0

הערות
הסתיים

32,000
450,000
143,524
50,000
50,000
50,000
1,400,000
55,000

30,317
201,673
136,778
50,000
50,000
50,000
1,329,492
49,099

30,317
201,673
139,822
50,000
50,000
50,000
1,329,492
46,321

0
0
-3,044
0
0
0
0
2,778

הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים

400,000
500,000
276,670
200,000
430,000

326,965
390,292
276,670
200,000
430,000

320,365
390,292
276,670
200,134
430,216

6,600
0
0
-134
-216

הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים

72,000
250,000
4,459,194.00

71,187
226,505
3,918,978.00

71,188
269,083
3,955,573.21

-1
-42,578
-36,595.21

הסתיים
הסתיים

45,973.48₪ -
9,378.27 .₪
36,595.21₪ -

סה"כגירעונות
סה"כעודפים
סה"כעודף/גרעון


החלטה מס' :698)1אושרהסגירתהתב"ריםפהאחד .

)2הגרעוןלרישוםבגרעוןסופיבתב"ריםובהמשךמולגרעוןבתקציב ,
העודףלרשוםבקרןהכנסותהרשות .
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סעיף מס'  – 15אישור הסכם התקשרות עם אשכול נגב מערבי בערך  2.5%מעלות הפרויקט לביצוע
התקנת לוחות פוטו-וולטאים במתווה מונה נטו על גגות השייכים לעירייה.

טלאל אלקרינאוי:
אישרנותקציביפיתוחשהתקבלולביצועפרויקטאנרגיהסולרית .

התוכניתשלנולהתקיןלוחותפוטו-וולטאיםעלגגותכלהמוסדותבעיר .

העירייהאמורהלקבלעודמימוןבמסגרתרשויותמצטיינות,אשכולנגבמערבי,רכזאתהרשויות
החברותבאשכול,כדילבצעהפרויקטבמכרזאחד,במטרהלהוזילבעלויות,וכדילבצעהעבודה
באמצעותהאשכולדרושאישורהעירייהלהתקשרותבהסכם .

עטא אבו מדיע'ם:
להביאכלהסכםההתקשרותעםהאשכול,באופןגורף .

עו"ד שרון שטיין:
לאנחתםהסכםכזהעםהאשכול .

טלאל אלקרינאוי:
אנחנואישרנוהצטרפותלאשכול,אבלכלפרויקטבפניעצמואםלבצעובאמצעותהאשכול .

ח'ליל אלעמור:
האישורהואחדפעמי,וכלפרויקטבפניעצמוואופןביצועו .

טלאל אלקרינאוי:
אנחנונביאכלפרויקטשיבוצעבאמצעותהאשכוללאישורהמועצה .



החלטה מס' :699אושרפהאחד,ההתקשרותעםאשכולנגבמערבי,לביצועפרויקטהתקנות
לוחותפוטו-וולטאיםעלגגותמבניםששייכיםלעירייה .


סעיף מס'  – 16עדכון תקציב העירייה לשנת 2017

טלאל אלקרינאוי:
קבלנומימוןלתקציבשוטףעבורהשירותיםהחברתיים–רווחה,ממשרדהרווחה,הוגדלתקציב
הרווחהעבורפרויקטיםשלרווחהבסך774,000 .₪

בעיקרוסיועלמשפחותנזקקות,וישלצייןשחלהעלייהחדהבתקציבהרווחה,63%עלהתקציב
הרווחהמשנת2014עםשנהזו.זהגידולמדהיםבתקציבהרווחהוזהצעדמבורך .

פאיז אבו צהבאן:
האםאתהשמחלמצברהטעירענייה? 
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טלאל אלקרינאוי:
אנימסבירהעלייהוגידולבתקציבלהשקעהבמשפחותרווחהכדילהמשיךבשיפורמצבם .


החלטה מס' :700אושרעדכוןהתקציבבסך774,000₪ובכךהיקףתקציבהעירייהלשנת2017
לאחרעדכוןזה,הואבסך303,250,000 .₪


סעיף מס'  – 17אישור חידוש חוקי עזר לרהט:
 )5חוק עזר לרהט (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ז – .2017
 )6חוק עזר לרהט (תיעול) התשע"ז – .2017
 )7חוק עזר לרהט (סלילת רחובות) התשע"ז – .2017
 )8חוק עזר לרהט (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ז – .2017
טלאל אלקרינאוי:
אושרוחוקיהעזרבישיבתהמועצהמס'18/2016מתאריך,30/11/2016אךבגללשפגתוקףהתחשיב,
נערךריענוןלתחשיבשצורףלחוקיהעזרשנשלחלחברים,ונדרשחידושחוקיהעזרהנ"ל,העירייה
קבלהמימוןותב"רעבורעדכוןחוקיהעזר .

ח'ליל אלטורי:
אנחנומאשריםחידושחוקיהעזר,ולאמאשריםחוקיעזר .

עטא אבו מדיע'ם:
בפעםהראשונה,אשררנואתחוקיהעזר,כיהםנעשועלידיהמועצההיוצאתבתקופתפאיזכראש
עיר,אניהתנגדתילחוקעזרחנייה,כיאיןמספיקשטחיםלחנייהבתשלום .

תוכניתההבראהלאתלויהבזה,זהסתםסיסמאותשלמשרדהפנים .

טלאל אלקרינאוי:
מגיעלנוכספיםכדילהשליםתוכניתההבראה,וזהאחדמאבניהדרך,ביחדעםהמבנההארגוני,הגיע
הזמןלסייםהטפולבשניהנושאים .

העירייהלאמפתחת,כיהתושביםמשלמיםאתהוצאותהפיתוחלרשותההתיישבותהבדואיםו/או
רמ"י,והםשגוביםעליותפיתוח,ייקחעשרותשניםשהעירייהתפתחמגרשיםבעצמהאוחברה
כלכליתותגבההוצאותפיתוח .

ח'ליל אלטורי:
כלחמששניםצריךלחדשחוקיהעזר,ויחולועלהתושבהרבההיטליםואגרות .

אברהים אבו סהיבאן:
פעםאחתעושיםעבודותפיתוח,והיזםמשלםפעםאחת .

עו"ד שרון שטיין:
חוקעזרשישבותעריףהיטלאואגרה,חייבלהתעדכןפעםכל5שנים .
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טלאל אלקרינאוי:
לאהעירייה,ולאהחברההכלכליתמפתחיםמגרשים,בינתייםזהמבוצעבאמצעותרשותמקרקעי
ישראל,באמצעותהרשותלהסדרתההתיישבותהבדואית.כיישבעייתשטחיםתפוסים,שטחים
בתביעתבעלות,שטחיםבתביעותהסדר,חוקיהעזריהיושימושייםבעתיד .

עטא אבו מדיע'ם:
משרדהפניםלארציניבענייןתוכניתההבראה,לכןממשיךלהחזיקחשבמלווהבעירייה .

טלאל אלקרינאוי:
התקבלהסברמספיקלגבימהותהשימושבחוקיהעזרואנימביאלהצבעה .

בעד 8חברים .
נגד 3חברים(פאיז,סאלם,עטא) .
נמנע 2חברים(ח'לילאלטורי,עדנאן) .



החלטה מס' :701)1אושרברובקולות,אישורחידושחוקיהעזר :
א .חוקעזרלרהט(העמדתרכבוחנייתו)התשע"ז–.2017
ב .חוקעזרלרהט(תיעול)התשע"ז–.2017
ג .חוקעזרלרהט(סלילתרחובות)התשע"ז–.2017
ד .חוקעזרלרהט(שטחיםציבורייםפתוחים)התשע"ז–.2017

)2לסייםהליךהאישורבמשרדהפנים .


סעיף מס'  – 18אישור תוכנית מס'  – 618-0215010שכונת אלנג'אח ( )18מגרש .119-120

טלאל אלקרינאוי:
התוכניתאושרהבישיבתוועדתהמשנהלתכנוןובנייה,בישיבתה,136מתאריך,31/7/2016מבקש
מהמהנדסלהציגלחבריהמועצה.
אברהים אבו סהיבאן:
לפיבקשתהמינהלכתנאילחתימהעלהתוכנית,דרושהסכמתמליאתמועצתהעירלשינויהמוצע,
שינויייעודמשצ"פלמגוריםא'עםחזיתמסחריתבמגרשים .119-120

רבחי אבו אלטייף:
שינויהשצ"פלמגורים,זהוויתורעלהקרקע .

אברהים אבו סהיבאן:
איןתועלתמהשצ"פלציבור,וזהמופיעבתוכניתשאנימציגלכם .
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טלאל אלקרינאוי:
לאחרשהוצגההתכוניתע"יהמהנדס,מיבעדאישורהתוכנית .

12חברים 
בעד 
1(רבחי)נימוקלאמסכיםלשינוישצ"פלמגורים .
נגד 
אין .
נמנעים


החלטה מס' :702אושרברובקולותאישורהתוכניתלשינויהייעוד,משצ"פלמגוריםא'בשכונה18
במגרשים .119-120



סעיף מס'  – 19הריסת קיר תומך שהוקם ע"י העירייה במגרש  29בשכונה 11

טלאל אלקרינאוי:
בקשלהעלותסעיףזה,סגןומ"מרה"עח'לילבבקשהתציגהנושאלחבריהמועצה .
ח'ליל אלטורי:
המהנדסיציגהעמדההמקצועית .

אברהים אבו סהיבאן:
אנחנומדבריםבסוףשנת,2006התחלנובפיתוחכבישצלאחאדין,בתוויהכבישהתגלובעיות
טופוגרפיותבמגרשים,2829בשכונה,31ונאלצנולבטיחותהתושביםוהבתיםלהקיםקירתומך,
שעלותוהייתהכ-600אלף,₪ולאחרמכןהושלםקטעהכבישביןשכונה32עד .26

התושבבעלהביתשבוצעלבטיחותנכסוהקיר,מבקשהיום,להרוסהקיר,כדילבנותביתעםחזית
מסחרית .

פאזי אבו צהבאן:
הקירהזההוקםבשנת,2008כמהעלהלעירייה? 

אברהים אבו סהיבאן:
600אלף .₪

ח'ליל אלטורי:
התושבלאבקשלהרוסאתכלהקיר,אלאבקשלבצעבוחתךכדישיוכללהקיםביתעבורהבניםשלו,
וזהמופיעבבקשהשלולתוכניתכדילקבלהיתרבנייה .

כלהכבישהזהנהפךבשתיהצדדיםלחזיתמסחרית,ונותרורקשניהמגרשים,2829בשכונה.31
בתוכניתבקשלפתוחבקיר6מ"אכדישתהיהלוכניסה,והקירהינועלגבולהמגרששלהתושב .

אבריהם אבו סהיבאן:
הקירנבנהבשטחהשצ"פשלתוואיהכביש .

ח'ליל אלטורי:
הקירעלהגבול,אתהמסבירדבריםלאנכונים .
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אברהים אבו סהיבאן:
אנילאמתווכח,זההתוכניתשהוגשה .

ואםאניאתבעעלהפסדכספיממשרדהתחבורשממןבנייתהקיר,שייתןשיפוילעירייה,וגםעבור
נזקשיגרםלביתשלו .

עטא אבו מדיע'ם:
הנושאהזהעלהלפנישנהוחציבתקופהשהייתייו"רוועדתהמשנהלתכנוןובנייה,וממונהעל
ההנדסה,וקיימנוישיבותאצלרה"ע,הטענותנשארואותםטענותשלמהנדסהעיר .

רוצהלצייןלפרוטוקולבכיכר"אלאחסאן"היהקירונהרסונבנהשםמבנה,והטענהשהקירבטיחותי
וישלהחזיראותואינהנכונה .

ושובמצייןכבישורחוב"צלאחאלדין"נהפךלרחובעםחזיתמסחריתמשניצדדיו,למהלמנועמבעל
שנימגרשיםאלה? 

רבחי אבו אלטייף:
הכבישהושלמהסלילתובשנת,2009 .2010

עטא אבו מדיע'ם:
ישכאןאיפהואיפה,אנימציעכדלקמן:התושביהרוסאתהקיר,כיהקירחוסםאותולהתפתח
לבנותבית .

ד"ר עמאר אלהוזייל:
אנישואלשאלהתכנונית,רחובצלאחאלדיןלכלאורכוחזיתמסחרית,השאלהמהמשמעותהקיר
הזהמבחינהתכנוניתובטיחותית?במידהואיןמגבלותהנדסיות,שייהרסהקיר .

אברהים אבו סהיבאן:
כן,ישמגבלותהנדסיות .

מחמד אלקרינאוי:
אנחנומדבריםעלשנידברים,בסדרהיוםהממונהעלתיקהנדסהמביאהצעהלהריסתקירשנבנהעל
ידיהעירייה,בישיבההממונהעלההנדסהמציגשמדוברבעשייתפתחבקיר .

ישכאןשתיעמדותשלמהנדסהעיר,ושלהממונהעלההנדסהסגןומ"מרה"עלכן,מהמדוברכאן,
פתיחהבקיראוהריסתקיר?מייישאבהוצאות?שלהביצוע,ושלהממסדבמידהוהעירייהתידרש
להחזירכספיםעבורפרויקטשבוצע .
פאיז אבו צהבאן:
זהכשלתכנוני,העירייהלאבצעההקירבעצמה,הקירנבנהבתקופתבחירותבשנת,2008וביצוע
הכבישבקטעהזהנותריותרמשנהמעוקבולאהושלמהסלילתו,וכפישנאמרע"יהחבראבוסלאמה,
מייישאבהוצאותבמידהוזהרכושהעירייה? 

סאלם אבו מדיע'ם:
ישלהרוסהקיר,כדילאפשרחזיתמסחריתלתושב .
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ד"ר מאזן אבו סיאם:
הקירנעשהכדילהגןעלהתושב,מהכביש,ולאלהגןעלהכבישמהתושב,אםהתושבמסכיםורוצה
לפתחחזיתמסחרית,אדרבא,בהתחלההתושבבנההביתשלועלהגבעה,ועכשיונדבקבמסחרורוצה
עכשיומסחר .

עאמר אבו האני:
הדברהזהבסמכותהשלהוועדההמקומיתלתכנוןובנייה .

אחמד אלנסאסרה:
בטיחותהתושבחשובהעלהכל,איןלעשותחלקלהרוסוחלקלאלהרוס,הנושאחייבומחייבליווי
הנדסי .

אברהים אבו סהיבאן: 
7מטרהפרשגובהביןהביתלכביש .

עו"ד שרון שטיין:
מהגובההקיר? 

אברהים אבו סהיבאן:
גובההקיר4מטר,והתושבהוסיףקירעלידולהגברתהמיגוןולגבישאלתד"רעאמר,החסםההנדסי
זהבטיחותי,קיימתסקנהלבית,ואםתוגשבקשהלוועדה,יהיודרישותהנדסיותבמידהוהוועדה
תאשרבקשתו .

עו"ד שרון שטיין:
מטיליםאחריותעלהמהנדס,בליאפילולקבלחוותדעתמקצועית .

טלאל אלקרינאוי:
לסיכום :
כלחברמועצהקבלזכותהדיבורוהתייחסלנושא,כולנובעדלפתחהמסחרבעיררהט,ומעריכיםכל
אחדשמפתחעסקלפרנסאנשים .

ורחובצלאחאדין,התפתחמבחינתמסחרלציידיהכביש,וכאשרמתעוררתבעיההנדסיתו/או
תכנוניתישלפתורבשיקולדעתהגיוניונכון. 

המועצהדנהבנושאבגללשחברעירייהבקשלהעלותלדיון,הסמכותהחוקיתלדוןבענייןתכנונית
היאהוועדההמקומיתתכנוןוביינה,ויונחבפניהחוותדעתשלאנשימקצוע,כמויועץלביסוסקרקע,
קונסטרוקציה .

זהלאהקירהראשוןשנהרס,ההיסטוריהמלאהבדוגמאות,ולאכדאילפרט,ועלבעליהנכסים
לחתוםעלכתבשיפוילטובתהעירייה,מכלנזקאותביעהבענייןקירזה,שצמודלמגרשוהבעלים
מבקשלהרוס. 


החלטה מס' :701הועברלטיפולהוועדההמקומיתלתכנוןובנייה .
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סעיף מס'  – 20תכנון והקמת בי"ס בין שכונות  24לשכונה 19

טלאל אלקרינאוי:
הנושאהועלהעלידיחברהעירייהמחמדאלעוברה,ולפנישיתחיללנאום,דעושמדוברבהתייעצות
עקרונית .

מחמד אלעוברה:
כידועלכולםבישיבותקודמותכאשרהועלהנושאזה,מהנדסהעירהציגענייןהגבולותביןשכונה24
לשכונה,19המהנדסתקןעצמושלחמייללחבריהמועצה .

אברהים אבו סהיבאן:
מציגבפניחבריהמועצהמספרחלופות,ומסבירמההחסרונותשלכלאחתמהחלופות .

בהתחלההזכירמהןהגבולותביןשכונה24ושכונה,19והציג2חלופותלמיקוםבי"סביןשכונה24
ושכונה .19

בחלופהמס'1–היו2מגבלותהראשונהמיקומושלתוואיהכבישהמיתאר,והמגבלההשנייה
המרחקביןביתהספרלתחנתהדלקהקרובה .

החלופההשנייה–הזזתהכבישממקומו,וגרימתעקומותבכביש,והריסתמגרשמשולב,ההצעההזו
יותרהגיוניתוניתןלהתקדםעםהתוכנית .

טלאל אלקרינאוי:
אנחנודניםבנושאבאופןעקרוני,אנחנולאהישותהמוסמכתלדוןבתוכניות,הגוףהמוסמךזה
הוועדהלתכנוןובנייה,והוועדההמחוזיתלתכנוןובנייה,ומבקשמהחבריםלקייםדיוןרגועולא
להפריעאחדלשניכדילאפשרלחבריםלהתבטאולהביעולהסבירעמדתו,הנושאמחייבדיוןמעמיק
ושיתוףהציבור .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הצורךבבנייתבי"סזה,הינולהקלבעומסעלבי"סאלרחמהובי"סאלזהראוגםבי"סעומרבן
אלח'טאב,והטלנועלמינהלההנדסהלאתרשטחשישרתמטרהזו,ולהורידהעומסמביתספר
אלרחמהובי"סאלזהרא .

בקדנציההקודמתהועלהרעיוןלמקםביה"סבאזורהקרובלתחנתהדלק,הרעיוןהזהנדחה
מהסיבותשהוצגוע"יהמהנדסוסגנוואדריכלחיצונישאסורלהקיםמוסדחינוךקרובלתחנתדלק .
התבקשוהצוותהמקצועילאתרשטחחלופילתכנוןבי"סיסודיהשטחשאותרהינוביןהשכונות,24
,27,21השטחגובלבמגרשהפועלרהט,וישלצייןשהכבישהמיתאריחוצהאתהמגרשב-.50% 

ההצעההזוקבלהאורירוק,ואושרהבוועדתהמשנהלתכנוןובנייהועברהלאישורהוועדההמחוזית .

בזמןהרלוונטיהיועדנאןאלעוברה,עבדאללהאלעוברהחברימועצתהעירוגםחבריההנהלה .

בשיאהעשייהלקידוםהנושא,הואנקטעבאמצעהדרך,חברהעירייהבקדנציהזויוסףאלרומילילחץ
לאלהקיםביה"סבמקוםהמוצע,ובקשלהחזירולמקוםהיכןתחנתהדלק,הדברגרםלסגןהמהנדס
לומרמשפטשעדייןזוכר"איאפשרלאנוסאתהמציאות" .
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שתיהחלופותשהוצגוע"יהמהנדס,מביאותלשינויתוואיהכבישהסטטורי–המיתארי.-זה
"מסח'רה"תכנונית,הצורךבבי"סיסודילהורידהעומסמביתספראלזהרא,ואלרחמה,הגהאגף
החינוךולאחברהמועצהמוחמדאלעוברה .

בי"סבאלשרתכלילדירהט,ולאמשפחהמסוימת,אמורלקלוטילדיםמשכונות,19,21,24,27 
וגם .20

מבקשמהחברים,להביןשאנימעונייןבהקמתביה"סיותרמאחרים,קורהלחבריםלהיות
רציונאלייםבהחלטהובכיווניהחשיבה .

טלאל אלקרינאוי:
התוכניתאושרהבוועדתהמשנהלתיכוןובנייהב-7למאי,2012האישורמתייחסלאופציהשהתייחס
להד"רעאמר .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הוועדההמחוזיתדנהבתוכניתוהחזירהלעירייתרהטלהשלמתנתונים,וכאןנתקע,אוליבגללשרהט
נכנסהלתקופתבחירותובכךדברזהנתקע .

מחמד אלעוברה:
בקשתילהעלות,ורוצהלהביעהתייחסותמהקרהכאן,בהצעהשלד"רעאמר,מימוכןלהצביעלי
מאייןנכנסיםהילדיםשלשכונה24לביתהספר?ומאייןהאימהותיביאואתהילדיםלבי"סברכב? 

אברהים אבו סהיבאן:
ברכביכוליםלהגיעלביתהספרעםהכבישהחדשכאשרייסלל,איןכניסהישירהלרכבמשכונה24
לביתהספר,רגלי,יששביליםמהשכונהמוביליםלביתהספר .

מחמד אלעוברה:
מהעושיםכאשרישגשםורוציםלהביאהילדיםלביתהספר?לגביהמקוםהמוצעביןשכונה24
ושכונה19הואמקוםאידאלי,האםמשרדהחינוךדחהאתההצעה,אומתכנןאמיץדוחהאת
ההצעה? 

אנילאמחפשביתספררקלשכונה,24מכבדהשכניםושכןטוב,יותרטובמאח .

שכונה24היאהשכונההראשונהשהוקמהברהט,איזומוסדאומתקןנמצאאוהוקםבשכונה? .

אברהים אבו סהיבאן:
הגנהמקצועית,ותכנונית,תכנוןביה"סומיקומולאנוגסמשטחמגרשהפועלרהט,הבעיהביה"סלא
מונגשמספיקלילדישכונה24וההורים .

עטא אבו מדיע'ם:
כנראהשכונה24רובהזמןמשחקדמוקרטיה,והםמאמיניםלמנהיגיםפוליטיים .

כאשרהייתיממונהעלההנדסה,המהנדסהציגליאתהתוכניתהישנהשלביה"ס.התוכניתהחדשה
הינהיוזמתושלחברהמועצהיוסףרומיליאשרהצטרףלקואליציה .

שכונה24גובלתבשכונה,19הגבולותברורים.אנימציעלקייםישיבהופגישהעםתושביםמשכונה24
ושכונה,19כיהמטרהלהקיםביה"ס,ולהרגיעהאווירהביןהשכונות .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימציעלבדוקאופציהלהקיםביה"סעלהכבישהראשי .

ח'ליל אלטורי:
כולםמשוכנעיםבהקמתביה"ס,אניחושבשיתוףהציבורוהקמתצוותהדברות .

רבחי אבו אלטייף:
אניבעדלהקיםביה"סביןשכונה24ושכונה,19סיירנובשטחאניועודמספרחברים,יששטח
מספיקלהקמתבי"סיסודי .

וישלשמורהשצ"פיםמסביבלביה"סבמתוכנן,וזאתכדילהפריחביתהספר .

מחמד אלקרינאוי:
הנושאכנראהחשובלכולם,ואינטרסהילדיםמעללכול.אניחושבעלהקמתוועדהובשיתוףמהנדס
העיר,ולהמליץעלהאופציההטובהביותר,וניתןלחשובעלבי"סקטןבמקום21כיתותשיהיה18
כיתותבהתאםלמגבלותהפיזיות .

סאלם אבו מדיע'ם:
ראשית,הגבולותביןהשכונותיהיהברור,ולהקיםביה"סבמקוםהמוצעוהמוסכםעליו .
עדנאן אלעוברה:
הוקםמגרשמשולבביןשכונה19ושכונה,24המגרשהוקםכדילהפרידביןהצעיריםוהנעריםמשתי
השכונות,כדילהרחיקהחיכוךביןהצעירים .

וגםהמגרששהוקםביןשכונה24ושכונה,27מטרתולשרתהצעיריםמהשכונות .

האנשיםהמבוגריםמשתיהשכונותהםסובליםאחדאתהשני,וחייםבשכנותטובה,אבללצערי
הצעיריםלאבחרובדרךזו .

הכבישהסטטוריהמיתארימאושריותרמחמשהעשרשנים,מדועלאהתחילבסלילתועדעכשיו? 
מחמד אלעוברה:
עדנאן,נמצאבניגודעניינים .

עדנאן אלעוברה:
המקוםהחדששמוצעכאלטרנטיבה,כלהשכניםמתנגדיםלהקמתובמקוםהמוצע .

עטא אבו מדיע'ם:
אנחנולאנסכיםלסירובישכניםלמוסדותציבורלהקימה,ישלהשתמשבסמכויותשלהרשות
ולהקיםמוסדלמרותהתנגדותהשכן,זהאינטרסהכלל,למרותשהפרטחשובגם .

ד"ר מאזן אבו סיאם:
איאפשרלשנותתוואיכביששהואסטטוריבגללרצונותהאנשים .

אניתומךבהצעההאחרונהשלד"רעאמר,שהכבישימשיךלהתקייםלפיהתכנוןהמאושרוביה"ס
יוקםלפיההצעההחדשה,צפוניתלכבישהמתוכנן .
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אחמד אלנסאסרה:
ביה"סיוקםהיכןשהחוקמקנהלהלקום,החוקבהלשרתאתהאזרח,מותרלכנסתלשנותחוק .

לאצריךלגרועמגרשיכדורגל,כיהמגרשגםחיוני,טבעישישאנשיםישלהםאינטרס,ומימוש
האינטרסעשוילפגועבאחרים .

וחשובשהילדיםילמדו,ולהקלעומסבבתיספראחרים .

ח'ליל אלעמור:
ישלהקיםבי"ס,במידהוישצורךבבי"ס,נכוןלפעמיםמישהונפגע.ישלהקיםבי"סהיכןשניתן,
הגבולותהןנקבעותעלידימתכננים,ולאאמורותלמנועהקמתבי"ס .

פאיז אבו צהבאן:
ישלהקיםביה"ס,היכןשאיןבעיות,כיישצורךבהקמתבי"סלהקלעומסתלמידיםבבתיספר
אחריםכפישהוצגבזמנו .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הבעיהתוואיהכביש .

טלאל אלקרינאוי:
לסיכום .

איןחולקואיןמחלוקתלהקמתבי"סיסודיכדישיקלעלבתיהספראלזהרא1200תלמידים,ובי"ס
אלרחמה .

התחלנולהקיםקרווניםומבניםיביליםכדילענותעלכמותהתלמידיםאפילובי"סעומרבןאלח'טאב
גםעמוסוישלהקלעליו .

התוכניתאושרהבוועדתהמשנה,ובוועדההמחוזית,והיוהערותאךהתוכניתלאקודמה,למרות
שאושרהבשנת .2012

כלזהבגדרדיוןעיקרוני .

חשובמעורבותהציבורבתכנון,זהערךעליון .

שינויבתוואיכבישראשיסטטורי,זהלאתהליךשנעשהבקלותולוקחשניםוהרבהוועדותסטטורית .

מטיליםעלמהנדסהעיר,בסיועמהנדסתנועהומתכנןלבדוקאתהאופציהשהוצעהע"יד"רעאמר,
ההצעההאחרונה,ולאלפגועבתוואיהכביש,ובמקביללהתחיללשתףאתהציבורבתכנוןהמוצע,כדי
שלאנגיעלמצבשהגענואליובבי"סשכונה()3אבועוביידה,שהתכנוןהחלבשנת2007והבינוינמשך
עדהיום,אפילולהקיםבי"סשל12כיתותעד18,המגבלותלפעמיםקובעות,תנאיהשטחוהגודלשל
המבנה .
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סעיף מס'  - 21פגיעה במעקות בטיחות ובעמודי תאורה ברחבי העיר ,רכבים ,ערימות אשפה,
השתלטות על המדרכות דבר שמהווה סיכון לבני אדם
טלאל אלקרינאוי:
החבררבחיבקשלהעלותנושאיםאלהלישיבה,הזמנתילישיבהמנהלאגףשפ"עומנהלמדורחשמל .

רבחי אבו אלטייף:
תשתיותהעירנפגעובגללחבלותבמתקנים,עמודיתאורה,מעקותבטיחות,מדרכות,ובנוסףערימות
פסולתכמעטבכלפינהבעיקרבשטחיםציבוריים,ובאזורהתעשייה,תדירותהפגיעהבתשתיתגבוהה
מאודבתקופההאחרונה .

איןאכיפה,איןפיקוח,לאמוגשותתלונותבמשטרהכנגדהגורמיםנזקלתשתיתהרבים .

הפגיעותהאלה,הןמפגעים,מישיפגעזהאחריותהעירייה .

הותקנומצלמותאבטחה,מהאיתםלאמתפקדות? 

ישהשתלטותטוטליתעלהמדרכות,הפיכתםלחנייתרכבים,גרוטאות,אוהפיכתםלמקוםלמשטחים
לשימושמסחרי,האנשיםהולכיםבכבישבמקוםבמדרכה,ישלהשאירמקומותבטוחיםלהולכירגל .

ערימותפסולתכתוצאהמעבודתקבלניםברחביהעיר .

אנימבקששהעירייהתאכוףאתהחוקנגדהעבריינים,ולתקןהנזקים,ולהכשירכלתשתיתלמטרתה
העיקרית .

טלאל אלקרינאוי:
ח'אלדיתייחסלנושאיםשנוגעיםלתאורהוחשמל .

ח'אלד אלעוברה:
אנחנומטפליםבעמודיהתאורה,אךלצערילאמדביקיםאתכמותהנזקים,היוםיש100עמודים
שממתיניםלתיקונים .

טלאל אלקרינאוי:
היומקריםשהמצלמותתעדופוגעיםבעמודים? 

ח'אלד אלעוברה:
היומקרים,אךלאהצליחולזהותהרכב,כיהסתירומספרהרישוי .

טלאל אלקרינאוי:
שמענועלמקריםבאזורהתעשייה,שבעליהעסקמנעומהרכביםלנועעדשיגיענציגהעירייה .
ח'אלד אלעוברה:
נכון,היהמקרהח'אלדאבואלטייףמנעממשאיתלנועכיפגעהבעמודיחשמל,בעלהמשאיתתקןאת
הנזקעלחשבונו,איןלנוהרבהאנשיםכמוהו .

היומקריםקיצונייםביותר,כאשרפוגעיםבעמוד,תולשיםאותוויוצקיםבטוןכדילהעליםראיות,
המקרההתגלהלאחרריבויקצריםותקלותבחשמלבתקופתהחורף .
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טלאל אלקרינאוי:
מנהלאגףשפ"עמחמוד,התייחסותךלענייניםשעלובדבריחברהעירייהונגעולפסולת,גרוטאות
רכבים .

מחמוד אבו ג'אמע:
חלקמהמקרים,העברייניםקבלוקנסותעלידיהפיקוחהעירוני,וחלקהוגשנגדםכתביאישוםעל
גרימתנזקסביבתיוזיהום .

הקושיבגרוטאותשאיןעליהםמספררישוי,כידאגולהסירוולאניתןלאתרהבעלים,במקריםכאלה
מבקשיםהתערבותהמשטרהולצעריהיאלאמסייעתמספיק .

לגביפסולת,אנחנוקונסיםקבלניםשלאפועליםבהתאםלחוק,עובדה,אנחנולאיכוליםלהשתלטעל
הכל,וישמקריםבעלימשאיותבשעותהלילהמנסיםלרוקןמשאיותפסולתבתחומיהעיר .

טלאל אלקרינאוי:
מהנדסהעירתתייחסלגבימעקותבטיחות,ומעבריחצייהומדרכות .

אברהים אבו סהיבאן:
כללית,מישישלותלונהשיצביעעלהמקום,אושייקחאותילסיור .

רבחי אבו אלטייף:
בליליווי,תסיירמסביבלקניון,תראהכמהבעליעסקיםהשתלטועלהמדרכות,דברשגורםלהולכי
רגללהשתמשבכביש,וזהסקנתחיים .

עטא אבו מדיע'ם:
ישהצעותשהםלטובתהכלל,וישהצעותהןצרותעיין .

ח'ליל אלטורי:
בקשרלתאורתרחובותבתקופההאחרונהרואיםשיפור,וזהבזכותח'אלדאלעוברה,מגיעלוכל
הערכהוהקורה .

אנחנועריםשישתופעותגרימתנזקלרכושהרבים.פגיעהבעמודיתאורה,ניסורפסיהאטה,כדי
לגרוםנזקלרכביםשנעיםבכביש .

לפידעתימישגורםנזקבמזידלאצריךלתקןמייד,וזאתכסנקציה. 

אנחנוצריכיםלעודדולהעריךעבודתהצוותהמקצועי .

עטא אבו מדיע'ם:
ישהצעותשהןלטובתהכלל,וישהצעותמתחתלסיסמהסמויה,כדילטפלבכמהאנשים .
אניאומרדעתי,באזורהתעשייהעובדיםקשה,למעןהפרנסה,נכוןבאזורהתעשייהטעוןשיפורויש
לטפלבגרוטאותשמונחותוזרוקותעלהמדרכותוהכביש .

לגבימדרכות,יששכונותשעדייןלאהותקןבהןמדרכות .
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לגביהפסולת,נכוןישנקודותמצבהפסלותמדאיגוהערמותמתנשאותלגובהכילאמפניםאותם,אני
מתכווןלשתיהערימותמולשכונה,25לעומתזהבנקודותאחרותמפניםיותרמפעםבשבוע,אני
מבקשלפנותהפסולתהזו .

טלאל אלקרינאוי:
אנידורשמשפ"עלפנותאתהפסולתשמתייחסאליהחברהעירייהעטא .

מחמד אלקרינאוי:
איןספקשהעובדיםעושיםעבודהכפייכולתם,אבלמאחרוישלנוחוסרבמוסגשייכות,גורם
להתדרדרותבמצב .

מההבעיהששורפיםגןילדים? 

מההבעיהשמרוקניםבי"סמתכולתו? 

מההבעיהששורפיםאתהחוטיםוהמרכזיותשמזינותהמצלמות? .

לסכמושלדבר,העדרשייכות,זוהבעיה .

סאלם אבו מדיע'ם:
אנימעריךהעבודהשלח'אלדהמטפלבתאורה .

ד"ר מאזן אבו סיאם:
באזורהתעשייהישבעיהשלחנייתלקוחות,לכןלפעמיםחוניםעלהמדרכותוזהמפריע .

אזורתעשייהדורששיפורוטיפול,ולארקלהתנחםולדברלפרוטוקול,אמרתי .

מעשההוונדליזםגורמיםנזקיםבמאותאלפישקלים.חשובשהעירייהתקבעמדיניותלגביהטיפול .

ישלבצעסיוריםבתדירותגבוההכדילעקובאחרהתיקוניםשלהנזקים .

טלאל אלקרינאוי:
לסיכום .

אנימקבלהתלונותבאופןישיר,ע"יהתושביםאוע"יבעליעסקים .

אבל,צרלישאנילאמרוצהמרמתההזדהותשלהתושביםושמירהאודאגהלנכסיםהציבוריים,אך
זהמיעוט,אבלהמיעוטהזהפוגעבנכסיםהציבוריים,פגיעהבבתיספר,גניילדים,תשתיותומוסדות
ציבוראחרים,ונכסיםאחריםלדוגמאהפארקשעדייןהעירייהטרםקבלהאותו,אפילוביתספר
לחינוךמיוחד,המיעוטהזהגורםרקנזק .

העירייהמתמודדתוקורסתמריבוימעשההוונדליזםבנכסיםהציבוריים .

במקבילצריךאכיפה,אנימסכיםצריךאכיפה,אךבגללמגבלותאיןמספיקכחאדםכדישיכסהאת
כלהעיר,שניפקחיםוחצילאיספיקולכלהעיר,ששטחהשיפוטשלהגדל .

אנחנונדאגלתגברמחלקתהפיקוחהעירוני,כדילתתמענה,ולבצעאכיפהנגדמפריהסדרוהניקיון .
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מצלמותהאבטחהנמצאותבציריםהראשיים,ולאבתוךהשכונות,כיהןמיועדותלמטרותאבטחה .

ומהשמפורסם(בפיסבוק)זהדבריםלאאחראים,וצרלישחלקמחבריהמועצהמשתפיםפעולה
ומתסיסיםהמצב.בענייןרכביםלאבשימושוחונותעלהמדרכות,ישלפעולבהתאםלנוהלולטפל
בהם .

לסיכום:

 .1להגישתלונהבמשטרהנגדכלאחדשגורםנזקלרכושהרבים,עמודיתאורה–באחריותח'אלד
אלעוברה.
 .2לשפררמתאיכותהחיים,והסביבה,ולדאוגלפנויפסולתוכלקבלןשעוברעלהנוהליםלהפעיל
נגדוקנסות,-אחריותמנהלאגףשפ"עמחמודאבוג'אמע.
 .3לפעוללפינויהפסולתשצייןחברהעירייהעטאאבומדיע'םולבצעמעקבאחרנקודתאיסוף
הפסולת–אחריותמחמודאבוג'אמע.
 .4פסולתבנייןזהאחריותבעלהנכס,ובמידהומסרבלפנותישלבצעפינויולחייבבעלהנכס.–
אחריותמנהלאגףשפ"ע.

סעיף מס'  – 22הסעת תלמידים מהמתחמים  2,1,4,5לבתי ספר ברהט

טלאל אלקרינאוי:
בקשלהעלותסעיףזהלדיון,חברהעירייהעטא,אךישלצייןשעדייןלאהתקבלהרשימהשל
התלמידיםשגריםבמתחמיםורוציםהסעהכדיללמודבבתיהספרברהט,והחליפואתמענםשהם
גריםבדרוםרהט .

בשנת2017טרםשילמנולקבלןשהסיעבתקופהמראשיתינואר2017עדסוףמאי .2017

עטא אבו מדיע'ם:
אניבקשתילהעלותנושאזה,לאיכוללהיותשעדייןלאהתקבלההרשימה,ואיןכתובתלהוריםאיך
להסיעהילדיםשלהםמהמתחמיםדרוםרהטלבתיהספרברהטהוותיקה .

תושבשהחליףכתובתבמתחמיםהואזכאילהסעהעבורהילדיםשלושלומדיםבבתיהספר .

אנירואהתושביםשמגיעיםלעירייהולאמקבליםמענהבסוגיהזו,לאבחינוך,ולאאצלאחראי
הסעות .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
דרושמההורהלהמציאאישורמביה"סהיכןשהילדלומדוצילוםתעודתזהותשהחליףכתובת,יציג
לממונההסעותסלמאןחנון .

עטא אבו מדיע'ם:
זהבמקוםלדאוגלרשימהמרוכזת,כלהורהצריךלדאוגלילדיו,מבקשהודעהמסודרתכדילמסור
להורים .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
כלהורהשחפץבכרטיס(חודשיחופשי)עליולהציגצילוםת"זואישורמביתהספר,ואנימסכםעם
סלמאןחנון .
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סאלם אבו מדיע'ם:
במתחמיםאיןתחנותאוטובוסמסודרים .

טלאל אלקרינאוי:
להגישבקשותבאופןמסודראצלסלמאןחנוןוהואיטפלבזהמולמפעילהתחבורההציבורית .


סעיף מס'  – 21אישור החלפת מורשי חתימה בחשבון בנק בי"ס אלהוזייל ובי"ס אלהודא

טלאל אלקרינאוי:
היותומנהליבתיהספרחזרוכלאחדלבי"סשאליוהתקבללנהלונקבעסדרבשנהשעברה,יש
להחזיראתהמצבלמסלולוהטבעי .


החלטה מס' :704מורשיחתימהבחשבוןבנקביה"סאלהוזייל:מנהל–ראידאלהוזייל 
מזכיר–חסיןאלהוזייל 

מורשיחתימהבחשבוןבנקבי"סאלהודא:מנהל–ג'מאלאלהוזייל 
מזכיר–תופיקאלהוזייל .


סעיף מס'  - 24אישור העסקת אלי עצמון עובד עירייה במשרה מלאה מנהל הפיקוח על הבניה
הבלתיחוקית בחוזה בכירים ,ראה תב"ר  757בסך  ₪ 4,591,712משרד האוצר .

טלאל אלקרינאוי:
הננימסירסעיףזהמסדרהיום .

סעיף מס'  - 25אימוץ המלצת וועדת מכרזים -מכרז  11/2017הפעלת מעון שהות יום ארוך בי"ס
אלאמל ,על פי ההחלטה של הוועדה בישיבתה מס'  15/2017מתאריך  01באוגוסט
.2017
טלאל אלקרינאוי:
הננימסירסעיףזהמסדרהיום .


סעיף מס'  - 26אישור עבודת חוץ למנהל מחלקת דת בימי שבת -מרצה באוניברסיטה למקצוע
אלשריעה האסלאמית ,בהיקף  6ש"ש.
טלאל אלקרינאוי:
מבקשלאשר,ותועברהבקשהלאישורמשרדהפנים .

עו"ד שרון שטיין:
6שעותבעבודהאקדמיתלאמחייבאישור .
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עטא אבו מדיע'ם:
רוצהלהתבטאבענייןבתורממונהעלנושאהדת,אנישואלביוםשבתהעובדמבוטח?הריהואמבצע
אתזהבחברון,האםהעובדמבוטחאםיקרהלומשהו? 

עו"ד שרון שטיין:
אתהמאשרלעובדלעבודעבודהבמקוםאחר,ואצלמעסיקאחר,לעסוקבעבודהאקדמית .

עטא אבו מדיע'ם:
זהעבודהנוספת,במקוםאחר .

רבחי אבו אלטייף:
באיזואוניברסיטהרוצהלעבוד? 

טלאל אלקרינאוי:
אוניברסיטתחברוןבמכללה,"השריעההאסלאמית" .

רבחי אבו אלטייף:
חברון,זהנמצאברשותהפלסטינית,ושםחליםחוקיםאחרים,איךמרשההעירייהלעצמהלאשר
לעובדשלהלעבודברשותשלטוניתאחרתשהיאלארשותשלטוניתשלמדינתישראל,העובדהזה
עודלאקבלקביעותבעירייה,סה"כחודשייםעובדבעירייה .
מחמד אלקרינאוי:
העובדבקשלעבודביוםשבת,בעבודתחוץ,העירייהביוםשבתלאעובדת,העירייהמתירהלעובד
עבודהנוספתמחוץלבנייןהעירייה .

מדוברבעבודתחוץ-והעירייההתבקשהלאשרלועלפיבקשתו .

טלאל אלקרינאוי:
לסיכום 

העובדבקשאישורלעבודהנוספת,הרצאותבאוניברסיטתחברוןבמקצועהשריעההאסלאמית,
בהיקף6שעותעבודה .

מחמד אלקרינאוי:
ההסדרהזהלשנהאחתבלבד .

טלאל אלקרינאוי:
מיבעדההצעה :

בעד 6חברים ,
נגד 2חברים(עטא,רבחי) 


החלטה מס' :705אושרברובקולות,עבודהנוספתלעובדהעירייהד"רשריףאבוהאני
באוניברסיטתחברון,6שעותעבודהבמקצועהשריעההאסלאמית,ההסדר
לשנהאחתבלבד .
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טלאל אלקרינאוי:
ברכותלרגלחגאלאדחא,כל עאם ואנתו בח'יר .

העירייהיוצאתלחופשההחלמתאריך,31.8.2017חוזריםלעבודהבתאריך .5.9.2017


ננעלה הישיבה,
21:05:15
___________
עליאבואלחסן
מזכירהעירייה






























______________ 
טלאלאלקרינאוי 

ראשהעירייה 


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

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

הודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעירייה 
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