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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2017
מיום חמישי ,תאריך  05באוקטובר  2017שעה 18:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
טלאלאלקרינאוי 

חלילאלטורי 
ד"רעאמראלהוזייל 
אחמדאלנסאסרה 
מחמדאלקרינאוי 
רבחיאבואלטייף 
עודהאלעתאיקה 
עטאאבומדיע'ם 
עו"דסמיסהיבאן 

פאיזאבוצהבאן

צבאחאלג'עאר

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

-חברהעירייה

-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 


ח'לילאלעמור
ד"רמאזןאבוסיאם 

חסיןאבוהאני

עדנאןאלעוברה
סאלםאבומדיע'ם 

מוסאאבוג'עפר



עליאבואלחסן

ראידאלקרינאוי
אברהיםאבואלעסל 
פרחאןאלקרינאוי 
ח'אלדאבוסוכות 

סעידאלעוברה

פרידשקיר 

-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 

-מזכירהעירייה 
-גזברהעירייה 
-מנהללשכתרה"ע 
-עוזררה"ע 
-עוזרסגןרה"ע 
-מנהלאגףהרווחה 
-מנהלהוועדההמקומיתלתכנוןובנייה 

עו"דיוסףאלהוזייל 
פואדאלהוזייל 

חנאןאלקרינאוי

-מרכז"ריאן"מנהלתתחוםקהילה 
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על סדר היום:

 .1הצהרתאימוניםלחברמועצתהעירהחדש,צבאחאלג'עאר.
 .2אישורתב"רמס'1004–פיתוחוליוויארגוני2017רהטבסך700,000.₪
 .3אישורתב"רמס'1005–תכנוןחזיתותמסחריותבסך815,000.₪
 .4אישורתב"רמס'1006–החלפתמזגניםבמוסדותציבורבסך2,411,481.₪
 .5אישורהגדלתתב"רמס'906–הקמתמבנההרווחהבסך1,040,000.₪
 .6אישורהגדלתתב"רמס'969–התקנתגגותסולרייםבסכוםשל5,438,841.₪
 .7תיקוןהחלטהמס'692–פרוטוקולמליאהמס'9/2017סעיףמס'.8
 .8ביטולהחלטהמליאהמס'709–פרוטוקולמליאה10/2017סעיף.3
 .9אישורמועצתהעירלהקדמתתקציביפיתוחע"חהשנים2019–2020ממפעלהפיס.
 .10אישורהתקשרותעםרשותהניקוזלפיתוחנחלגררבסך4,296,000₪בכפוףלמיצ'ינג1מ'.₪
 .11תקציבפיתוחלשנת2017ממשרדהפניםבסך15,130,542.₪
 .12דיווחמצבההתחברותלכביש.6
 .13אישורהתקשרותעםמשרדהרווחהלבינויאגףהרווחהבסך2,127,000,₪שיפוץמועדונינוער
המנוהליםע"יהרווחהבסך1,127,000ולמבנההרווחה1מיליון.₪
 .14אישורתקנוןבקשהלקבלתמילגהלשנתהלימודיםתשע"ח2017-2018שותפותהעירייה
ומפעלהפיס.
 .15אישורפתיחתחשבוןבנקלגניילדיםחדשיםבבנקהדוארומינוימורשהחתימה,הגננת
ומנהלתגניהילדיםגב'הנאדיגבן.
 .16אישורתוכניתמס'618-0501304שכ'()29אלפרדוסמגרשים.78,79,80,81
 .17אישורתוכניתמס'618-0356568שכ'()18אלנג'אחמגרש.127
 .18פשרהעםתושביםהגריםבשטחהמיועדלהקמתאולםספורטאלתקואתב"רמס',615מותנה
בהסכמתרמ"י.
 .19מצבבקשתהעירייהלפטורממכרזלפיתוחקרקעפרטית,מתחם.8
 .20א)גןילדיםשכ',13התרשלותהמהנדסבמילויתפקידו(.רבחי)
ב)איקיוםסעיפיחוזיםעםקבלנים–תשתיות,שיפוציםופינויאשפה.(רבחי) .
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פתיחה:
מברךאתהמשתתפותמקרבהנשים,שבאולצפותבישיבתהמועצה,בהובלתחנאןאלקרינאוי
מנהלתתחוםקהילהבמרכז"ריאן",באולצפותבמקבליההחלטות,ואיךמנהליםאתהעיר,ברוכים
הבאים .

ועכשיולסדרהיום .

סעיף מס'  – 1הצהרת אימונים לחבר מועצת העיר החדש ,צבאח אלג'עאר

טלאל אלקרינאוי:
כדישהחברצבאחאלג'עאריכוללמלאתפקידוהינומתבקשלהצהיראימוניםבהתאםלחוק,
ולפקודתהעיריות(נוסחחדש)סעיף24א(א) .

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

צבאח אלג'עאר:
מתחייבאני .

טלאל אלקרינאוי:
ברכותלחברהעירייההחדש,וכרגעזהגםאתהמחליףהחברהיוצאסלימאןאבוגררהבוועדות
ולהלןהוועדות:הנהלה ,כספים ,חינוך ,בטיחות בדרכים ,איכות הסביבה ,שמות ,קידום מעמד
הילד.

בהזדמנותזוישלהודותלחברסלימאןאבוגררה,עלתרומתולעיר,ומעריכיםומוקיריםאתפועלו,
ומאחליםלוהצלחהבהמשךדרכו .

פאיז אבו צהבאן:
הננימבאךאתהחברצבאח,ומאחללוהצלחה,ורוצהלהודותלחברהיוצאסלימאןאבוגררה,היה
חברעירייהפעיל,תרםלמעןהעיר,והעמידהציודשלו,במבצעיניקיוןברחביהעיר,הואנכסלעיר
וישלשמוראיתוקשרלמעןהעיר,וגםחבריםאחריםשהתנדבולמעןניקיוןהעירבמבצעיםדוגמא
יוסףאלרומילי .
טלאל אלקרינאוי:
אנחנומודיםומוקיריםומעריכיםאתתרומתחבריהמועצהבקדנציהזוובקדנציותקודמות .

עטא אבו מדיע'ם:
בשםסיעתיאנימברךהחברהנכנסצבאחאלג'עארומאחליםלחברהיוצאסלימאןאבוגררה
הצלחהבהמשךדרכו,אנחנונזכוראותותמידלטוב,היהמשתףפעולהבכלמקוםשכהןבו .
טלאל אלקרינאוי:
תודה,ונמשיךבסדרהיום .
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סעיף מס'  – 2אישור תב"ר מס'  – 1004פיתוח וליווי ארגוני  2017רהט בסך .₪ 700,000

טלאל אלקרינאוי:
התב"רבמימוןמשרדהפנים,להכנתמבנהאירגונילעירייה,העירייהזקוקהלמבנהאירגונישיהלום
תפקידה .

עטא אבו מדיע'ם:
האםכלמהשנעשהבתחוםזה,"מת"? 
טלאל אלקרינאוי:
איןספקההיסטוריהחשובה,הםיבדקומהנעשה,ומההמצבהקיים,ומהישלהציעולשפר,ולבחון
הפונקציותהקיימותומהנחוץלעירייה,וברגעשיסיימואתהמסמךהאסטרטגייובאלידיעת
המועצה .

פאיז אבו צהבאן:
האםזהלאאחתמאבניהדרךלתוכניתההבראה? 

טלאל אלקרינאוי:
איןקשר,רהטנבחרהכעירמצטיינתמתוך16עריםורשויותמהמגזרהערבי,ולצורךזהקבלנו
תקציביםבערךכ-40מיליון .₪

עו"ד סמי סהיבאן:
הבעיהלאבמבנההארגוני,הבעיהביישוםמסקנותהמבנההארגוני .

טלאל אלקרינאוי:
התוכניתבליווימשרדהפנים,ליישוםהחלטתממשלה,הכנתמבנהארגונישיתאיםליישוםהתכנית
שלעירמצטיינת .


החלטה מס' :715אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהפניםהרשאה 
מס' .1000992488



סעיף מס'  – 3אישור תב"ר מס'  – 1005תכנון חזיתות מסחריות בסך . ₪ 815,000

עוד" סמי סהיבאן:
העירייהאישרהמספרתוכניותעבורחזיתותמסחריות,אךלצערימבקשיםמהיזמיםסכומים
גבוהיםבמינהלמקרקעיישראל,דברשמביאהיזמיםלהירתעלהגישבקשהלחזיתמסחרית,והדבר
חוסםקבלתרישיוןעסקכדין,מבקשלקחתיוזמהולפנותלרמ"י–רשותמקרקעיישראל–להגמיש
תנאיםולאפשרליזמיםלהגישבקשה .

טלאל אלקרינאוי:
זההאינטרסשלהעירייה,שכליזםשישלוחזיתמסחרית,שיהיהלוגםרישיוןעסקכדין .

חזיתמסחריתמסייעמבחינתקבלתרישיונות,וגםשיפורהפיתוחשלהעיר .
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הערכותהשמאותע"ירמ"ילאמקובלת,כיהיאגבוהה,אנחנופוניםליזמיםלהגישערעורעלגובה
השומה,ולהציגשמאותנגדית,וברגעשיוגשערעוראנחנונתמוךביזםמולרמ"י .

עטא אבו מדיע'ם:
הענייןעלהלדיוןפעםקודמת,הןבמועצהוהןבהנהלה.קיימנוישיבותבמינהלבענייןזה .

לדעתיישלפנותליזמיםולהפנותתשומתליבםלהגישערעורודרךאגבישיזמיםמוכניםלשלם
לרמ"יולקדםעניינם .

מחמד אלקרינאוי:
אניחושב,מאחרוהמינהלדורשתשלוםעבורחזיתמסחרית,וזהעובדה,מישישלומשלםומקדם
ענייניוומישאיןלונשארמאחור .

אניפונה,באמצעותמחלקתהרישוילהאירעיניהםשלהתושביםכדילעזורלהםולהפחיתסכומי
התשלומים .

אחמד אלנסאסרה:
היזמיםעובדיםכלאחדלפייכולתו,מציעלאגדהיזמיםכדישיהווגורםמשפיע,ולהתקשרעם
שמאישיכיןעבורםשמאותנגדית .
ח'ליל אלטורי:
בקשרלחזיתותמסחריות,כרגעעובדיםעלתוכניתהמיתארהכוללנית,והמלצנושכלהרחובות
הראשיים,יהיועםחזיתמסחרית .

ישלהפעילכובדמשקל,העירייהמולהמינהלכדילהפחיתהעלויותשעלהיזמיםלשלם,אבלזה
דורששהציבורייתןידוישתףפעולה,ויפעללפיהדרישות .


החלטה מס' :716אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהפנים .



סעיף מס'  – 4אישור תב"ר מס'  – 1006החלפת מזגנים במוסדות ציבור בסך .₪ 2,411,481

טלאל אלקרינאוי:
המטרהבשנההקרובהנשדרגונחליףאתרובהמזגניםבמוסדותהציבורשלהעיר,הןבבתיספר,גני
הילדים,ומועדונים,וזהתלויבסקרשנערךבמוסדותהעירייה,כ-1,500מזגנים .

מקורהמימוןאיגוםמשאבים,משרדהתשתיות,משרדהכלכלה,המשרדלהגנתהסביבה,וגםמשרד
הפנים .

עטא אבו מדיע'ם:
העירייהפרסמהמכרזמסגרתלאספקתמזגנים,והתקבלההחלטהעלזוכה,רוצהלצייןנושא
המזגניםנוגעלכלהורה,ישספקזוכה,הסקרנעשהבתחילת2017דרושעדכון .

אניחושבשישלדאוגלעודמשאביםהסכוםהזהלאיספיקלהחלפתכלהמזגנים .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
נעשהסקרלכלהמוסדותבתיספרוגניילדים,מהשמבוצעומותקןעכשיוזהעבורמוסדותחדשים,
ועבורפרויקטים"עוזלתמורה"ו-"אופקחדש",התב"ראמורלכסותכ-450מזגנים .

טלאל אלקרינאוי:
זהלאסכוםזוטרלהשקיעכ-2.5מיליון₪להחלפתמזגנים,אתהאמתישלצייןלטובהאת
המשרדיםהממשלתייםשנרתמולפרויקטוהתחייבולשלםחלקםבפרויקט .

רבחי אבו אלטייף:
האםהסכוםעבוררכישתמזגנים,אוכוללגםהתקנה? 

טלאל אלקרינאוי:
המכרזכוללאספקהוהתקנה .

עטא אבו מדיע'ם:
עדייןהרכשלאקבלהנחייהמאגףהחינוךשיתחיללרכושמזגניםלפימכרזהמסגרת? 

טלאל אלקרינאוי:
ראשית,ישלאשרהתב"רולאחראישורמשרדהפנים,נותניםצוויהתחלתעבודהלספקהזוכה .


החלטה מס' :717אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןאיגוםמשאביםמהמשרדים :
 
משרדהתשתיותסך297,500 .₪

 
משרדהפניםסך2,113,981 .₪



סעיף מס'  – 5אישור הגדלת תב"ר מס'  -906הקמת מבנה הרווחה בסך .₪ 1,040,000

טלאל אלקרינאוי:
עבוררכישת ריהוט וציוד למשרדי הרווחה בבניין החדש,כאשרמקורהמימוןמשרדהרווחה,ויש
להביאלתשומתהלבשההרשאהלשנתתקציבזו,וישלבצעעדה-,5/11/2017ולאורזהמציעלבצע
מולהחברהלמשקוכלכלהבגלללו"זצפוף .
עטא אבו מדיע'ם:
מדועלאלרכושמספקיםמקומיים? 
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טלאל אלקרינאוי:
לאלעשותפוליטיקה,ישלוחזמניםצפוףוישלבצעעדה-5בנובמבר,2017העבודהבאמצעות
משכ"ליעילהיותר .


החלטה מס' :718אושרההגדלתהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהרווחה .


סעיף מס'  – 6אישור הגדלת תב"ר מס'  – 969התקנת גגות סולריים בסכום של .₪ 5,438,841

טלאל אלקרינאוי:
המטרהלחסוךבאנרגיהובצריכתהחשמלבמוסדותבתיספרועודמבניםשלהעירייה .

המימוןמשרדהפנים,והביצועבאמצעותאשכול נגב מערבי,העירחברהבו .


החלטה מס' :719אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהפנים .


סעיף מס'  – 7תיקון החלטה מס'  – 692פרוטוקול מליאה מס'  9/2017סעיף מס' .8

עלי אבו אלחסן:
בישיבתהמועצהמס',9/2017בסעיףשלאישורתב"רמס'1001התקבלההחלטהלאשרהשתתפות
העירייהבסך20,000₪מהקרןלעבודותפיתוח,המינהלהכספידורשלשנותמקורהמימון
מהתקציבהשוטףסעיףתקציבימס' .1812200910

טלאל אלקרינאוי:
לאמייעדיםכספיםמהקרןלעבודותפיתוחעבורפעילותחינוך .


החלטה מס' :720אושרהתיקוןפהאחד,מקורהמימוןסעיףתקציבי 1812200910
במקוםמהקרןלעבודותפיתוח .



סעיף מס'  – 8ביטול החלטה מליאה מס'  – 709פרוטוקול מליאה  10/2017סעיף 3

עלי אבו אלחסן:
התב"רשנשאמס'1004–מגרשסינטטילקהילההוקםבטעותפעםשנייה,וישלבטלאתההחלטה,
ולייעדמספרהתב"ר1004לתב"ראחר .


החלטה מס' :721אושרביטולההחלטהפהאחד .
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סעיף מס'  – 9אישור מועצת העיר להקדמת תקציבי פיתוח ע"ח השנים  2020 – 2019ממפעל הפיס.


החבר עודה התנצל ולא המשיך בישיבה.


טלאל אלקרינאוי:
הפעולההזוהיאלכללהרשויותבישראל,והתקבלהאגרתמיו"רמפעלהפיסמרעוזידיין,עלפי
החלטתדירקטוריוןמפעלהפיסמתאריך,27.7.17מפעלהפיסיאפשרלרשויותהקדמתתקציבי
פיתוחע"חהשנים,2019-2020וכדילקבלדרושהחלטתהמועצה .

הדיוןפתוח .
עטא אבו מדיע'ם:
בהתחלהחשבתי,זהפוליטיקה,להקדיםתקציביפיתוחלשנים,2019-2020כאשרבשנת2018זו
שנתבחירות,במידהוזהלטובתהעיר,וגיוסמימוןלפרויקטים,כמובנייתבי"סמקיף,אומגרשים
משולבים,אואולמותספורט .

הייתימעדיףשראשהעיריציגלנועלאיזופרויקטיםחשבלעתיד,כדילהקדיםהתקציב .

רבחי אבו אלטייף:
מההתוכניותהעתידיותלהקדמתהתקציב?מהוסכוםהתקציב?האםהבקשההינהעלחשבון
המענקיםהמיועדיםל- ?2019

עו"ד סמי סהיבאן:
ערבטובלחברים,כידועלכולםגםדירקטוריוןמפעלהפיסכוללראשירשויות,וגםיו"ר
הדירקטוריוןהואנבחר,ועניינוגםפוליטיקה,והםיודעיםששנת2018הינהשנתבחירות,ולפידעתי
הואבאלהטיבעםראשיהרשויות,זהמהלךפסול,איןלישוםבעיהאםישיתרהתקציביתבמפעל
הפיסורוציםלחלק,ברכה,וראשהעירשלנוהואחברדירקטוריון .

טלאל אלקרינאוי:
חבראסיפהכלליתולאחברדירקטוריון,קבלתיאתההודעהעלההקדמהכמוכלהרשויותבישראל .

עו"ד סמי סהיבאן:
אניאומרהקדמתתקציב,זהפירושוהטייתבחירותבשנתבחירות,זההתערבותבבחירותפנימיות,
אנילאנגדרה"עשיגייסמיליונים,אבללאעלחשבוןתקציביםעתידיים,אפילואםהייתירה"ע
הייתיקופץעלזה .

ישהרבהמבניםשנבנוע"ימפעלהפיס,וחלקמהםלאבשימושכילצעריאיןלנומימוןלהפעלתם .

אףאחדאליודעמייהיהראשהעירב-,2019וזכותושלכלאחדשיבחר,זכותושיהיהלותקציב,
יהיהרעמאודלנבחרכאשריבקשממפעלהפיס,ויקבלתשובהשמשכתאתהמענקיםשלך .

לכןאנירואהבהקדמתהתקציביםהעתידיים,עלידימפעלהפיס,זההתערבות .

מחמד אלקרינאוי:
"תפסתמרובהלאתפסת"עצםזהשישתקציב,אומוצעתקציב,בסופושלדברהנהנהזההעיר,ומי
שיבואגםייהנהמפירותתקציבזה,לכןאניבעדלאשראתהקדמתתקציביהפיתוח .
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אחמד אלנסאסרה:
אניחושב,ישלשיםהפוליטיקההצידה,מייודעמייבחר,מייודעמהתהיהמדיניותמפעלהפיסמי
יודעמהיהיהבמדינתישראלבכלל .

אניקורהלזהצעדמבורךהקדמתתקציביפיתוח,כיחסרבעירהרבהדבריםצריךלעשותאותם,
מגרשיספורט,אולמותספורט,מועדונינוער,גינותופינותמשחקים,ספריות,מגלשות,הצללות
בבתיהספרוגניילדים .

זהדברמבורךוצריךלאשראותו .

ח'ליל אלטורי:
אניחושבבמידהומפעלהפיסמסכיםומאשרלרשותלהגישבקשהלהקדמתתקציב,זהלמעןטובת
ורווחתהעיר,ולאמשנהמתיייהיההביצוע .

אניחושבוהאפשרותקיימת,וקידוםפרויקטים,אניבעדלאשראתהבקשהלהקדמתהתקציב .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הרשותממשיכה,וישרצףשלטוני,והתקציביםממשיכיםלהתקיים,אניחושבאיןמקום
לפוליטיזציה .

הפנייהשלמפעלהפיסויו"רמפעלהפיס,הייתהפנייהארציתולארקעבורעירייתרהט.הרשויות
רשאיותלהקדמתתקציבפיתוחלשנים2019–.2020אניבעדלברךצעדזה.ברורלחלוטין,מי
שייהנהזהתושבירהט .

פאיז אבו צהבאן:
פונהלגזבר,כמהעומדלרשותנובמפעלהפיס? 

טלאל אלקרינאוי:
24מיליון,₪ועודאםיאושרוההקדמותמוערךב-12מיליון,₪זההיתרותשעומדותלעיררהט
במפעלהפיסעדסוף .2017

פאיז אבו צהבאן:
למהלאמשתמשיםבזה? 

טלאל אלקרינאוי:
ישלעמודבדרישותמפעלהפיס,כדילשחררמימוןלפרויקטים .
פאיז אבו צהבאן:
הגזבריכוללהוציאלנורשימהשלהפרויקטיםבמימוןמפעלהפיס,הפעיליםוהמתוכננים .

ראיד אלקרינאוי:
ישהבדלבין"אמותהמידה"לביןפרויקטיםייעודייםכמובנייתבתיספר,אוגניילדים,במפעל
הפיסישרשימתמוצריםומתוכםהעירייהבוחרת .
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פאיז אבו צהבאן:
לאמקובללהציגבקשהכזו,בלילהעמידלרשותהחבריםמידעמספיק .

אנילאמוכןלהצביעלנושאמעומעםואיןמספיקפרטיםומידע .

רבחי אבו אלטייף:
שתוגשבקשתצרכיםוהיאשתובאלדיון .

טלאל אלקרינאוי:
כדילהיותכנים,ומביניםאחדאתהשני,הבאתיאתזהכדישתהיושותפים .

אמותהמידהלשנים2014-2015הוקדמוכאשרנבחרתימצאתיאותם .

פאיז אבו צהבאן:
אנירוצהלהיותכחברעירייהלדעתמהנמצא"לאזוכרמהאכלתיארוחתערבאתמול" .

טלאל אלקרינאוי:
אניממשיך,האמותהמידהשהזכרתיהוקדמובשנת2013שהייתהגםשנתבחירות .

היוםישתקציביפיתוח439מיליון,₪תב"ריםבביצוע203מיליון .₪

לגבימפעלהפיס,ישלוהרבהבקרה .

החבררבחישאלהאםיישארותקציביםל-,2019כן,יישארוכיזהעלחשבון .

סמיהזכירהדירקטוריוןשלמפעלהפיס,הדירקטוריוןלאמורכבמראשיהרשויות,החבריםהם
יו"רמרכזשלטוןמקומי,יו"רהמועצותהאזוריותומאזןגניים,והאחריםנציגיםשלמשרדים
ונציגיציבור,כלהחלטהמטעםהדירקטוריוןעוברתבקרתשופט(בדימוס) .

הקדמתהמימוןתבחןעלידיבדיקהבעמידהבתנאיםע"יהסדרתתוכניותומסמכיזכותקנייןבנכס,
ובכפוףלבדיקתועמידהבכלליםהבאים :

א .תוספתהתקציבנדרשתלמיזםקייםלצורךהשלמתו,אולמיזםחדשהכוללמקורותמימון
אחרים.במקרהשלבקשהלתקציבעבורמיזםחדשללאמקורותמימוןאחריםמלבדמפעל
הפיס,נדרשתהמלצתהנהלתהמחוזהרלוונטיבמשרדהפנים.
ב .טיפולבליקוייםשלסקרמבנים2012–2013הושלםותקין.
ג .מימושהמענקיםהמאושריםעד2012(כולל)הושלםותקין.
ד .בדיקתקצבמימושהמענקיםהכוללוכןהיתרהלניצול.
ה .החלטתמליאהשלהרשותהמאשרתאתבקשתהתקצובמהפיסכוללהתייחסותלהקדמת
אמתהמידהשלהרשותלשנים2019–.2020
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ו .הסכומיםשיאושרובמסגרתהקדמתהמימוןיחושבועפ"יסכוםלחלוקהבסך500מיליון₪
בגיןהקדמת2019ו-500מיליון₪בגיןהקדמת.2020
ז .הוצאתההרשאהלרשותשתעמודבתנאיםהמפורטיםלעיל,תהיהלאחראישורוועדת
הכספיםוהדירקטוריוןובכפוףלחתימהעלכתבהתחייבותהמסדיראתקיזוזהכספים
שיאושרוכמקדמה,מאמתהמידההעתידיתשלהרשות.


אנחנומתכוונניםומתכננים,שיפורהתנאיםבגניהילדיםובתיהספר,כאשרהיקפויהיה30%
מהבקשות,היתרהחושביםעלהקמתמבנהציבורלטובתהעיר,כמואצטדיוןעירוני,קונסרבטוריון .

עטא אבו מדיע'ם:
דברנופעםעלבי"סלאוטיזם? 

ראיד אלקרינאוי:
זהמשרדהחינוך .

טלאל אלקרינאוי:
אנימציעלאשראתזה,בתנאישנעמודבקריטריוניםשלמפעלהפיס,ומביאלהצבעה .

בעד 8חברים(טלאל,ח'ליל,עאמר,אחמד,מחמד,רבחי,צבאח,עטא) 

נגד2חברים(פאיז+סמי) 

נעדרים7חברים .


החלטה מס' :722אושרברובקולותהקדמתתקציביפיתוחלשנים2019-2020ממפעלהפיס .


פאיז אבו צהבאן:
זהפוליטיקהוהתערבותבבחירותמקומיותמצדמפעלהפיס .


סעיף מס'  – 10אישור התקשרות עם רשות הניקוז לפיתוח נחל גרר בסך ₪ 4,296,000
בכפוף למיצ'ינג בסך  1מיליון .₪
טלאל אלקרינאוי:
רשותהניקוזקבלוממשרדהחקלאותסך4,296,000₪עבורפיתוחנחלגרר,שזהמהווה80%
מסכוםההשקעה,וזהמותנהשהעירייהתדאגלחלק20%סדרגודל1מיליון .₪

הגבתישאיןלעיירהמאייןלשאתבמיצ'ינג,אבל,אמרתיאםתשקיעובאמפתי-תיאטרוןנשקול
השתתפותנומהקרןלעבודותפיתוח,אוממקורתקציביאחר .

עו"ד סמי סהיבאן:
בסדרהיוםרשוםאישורהתקשרות? 
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טלאל אלקרינאוי:
האישורהדרושהסכמתהעירייהלקבלתההשתתפותממשרדהחקלאות,ועלהעירייהלדאוגלגיוס
ה- .20%


החלטה מס' :723אושרפהאחד,הסכמתהעירייהלקבלתהמימוןממשרדהחקלאות 
בסך4,296,000,₪ולדאוגלכיסוי20%שהינובסך1,000,000₪מהקרן
לעבודותפיתוחאוממקורתקציביאחר-לצורךפיתוחאמפיתיאטרוןבנחל
גרר .



סעיף מס'  – 11תקציב פיתוח לשנת  2017ממשרד הפנים בסך ₪ 15,130,542

טלאל אלקרינאוי:
היוםמקבליםבקשתמענקהפיתוחלשנת2017שעומדתלהסתיים .

בעיקרןמיועדותלתשתיות,פיתוחנופי,שיפוראיכותהסביבה,תשתיותתאורהוגינון .

עו"ד סמי סהיבאן:
עםכלהכבודלאנשיהמקצוע,הםלאיקבעואתהמדיניות,נבחריהציבורקובעיםאתהמדיניות
ואנשיהמקצועתפקידםלבצע,אנשיהמקצועלאמרגישיםמהשמרגישיםהנבחרים .

הניקוזלאמטופלכראוי,ובחורףחלקמהבתיםמוצפיםבגללליקוייםבניקוזים,סתימות,עדיף
להתמקדולבצעעבודהשהתושביםייהנוממנה .

עטא אבו מדיע'ם:
הניקוזיבוצעבמסגרתהתשתיות,ישקבלןזכיין,אנימקבלחלקמהדבריםשהחברסמיהציג .

ה-15מיליון,בדרךכלליושביםכהנהלה,ודניםומגיעיםלמועצהעםהצעתהחלטה,ההנהלהעבר
הרבהזמןמאזהישיבההאחרונה,וכנראהלאתתכנסיותר .

התפלגותמענקהפיתוחצריכהלהיותבתיאוםבהנהלתהעיר,אנחנומאשריםתקציב .
טלאל אלקרינאוי:
אתהלאמאשר,אתהתאשרתב"ריםלפיהנושאיםשיאושרועלידימשרדהפנים .

עטא אבו מדיע'ם:
אניאומרשישהרבהשכונותשחסרבהם:מדרכותותאורה,נושאבטיחותובטיחותהילדיםזהנושא
חשובוגםפיתוחבביתספראלנור .

טלאל אלקרינאוי:
תקציביפיתוחמשרדהפניםלאמיועדיםלבתיספר,זהמשרדהחינוך .
עטא אבו מדיע'ם:
הקטעמפרידביןהשכונהלביתהספר .
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מחמד אלקרינאוי:
ישיבותההנהלה,כנראהלאורהשימושבמכשיריהסלולריוהשימושברשתותחברתיותלצעריכמעט
ומתייתרת .

לגופושלהעניין,העירזקוקהלשיפורכיבכלמקוםכמעטוישמפגעתברואתיאובטיחותי .

ישלייעדהמימוןבביצועעבודותשיגרמולציבורליהנותויחוששיששיפור .

עטא אבו מדיע'ם:
היותויו"רהקואליציהמזלזלבהנהלתהעיר,אנימודיעעלהתפטרותימההנהלה .

ח'ליל אלטורי:
אנחנואמוריםלהתמקדבתשתיות,נכוןהנבחריםקובעיםמדיניות,אבלאנחנוזקוקיםלאנשי
הביצוע,בלעדיהםאיןטעםלהחלטות,ואתםמודעיםשישחוסרבכחאדםבמינהלההנדסה,וגםכח
אדםבשפ"ע,במיוחדבניקיוןישחוסר,שלאמכסהאתשטחהעיר,וגםמספרהאוכלוסייההואלא
זעיר .

אחמד אלנסאסרה:
לגביתקציבהפיתוח,אניחושב,הגיעהזמןלאלעשותכיבוישריפות,בעדלהתמקדבנושאולעשות
אותועלהצדהטובביותר,לדוגמאהטיפולבתשתיתהניקוזניתןלהתחילמהיוםכדילהיותמוכנים
לקראתהחורף .

רבחי אבו אלטייף:
צריך,וחובה,כלחבריהעירייהלהיותשותפיםבקבלתהחלטות .

חלוקתהעוגהתתבצעביושרולאלהעדיףאזורעלאחר .

טלאל אלקרינאוי:
תודהעלההתייחסות,וברגעשיתקבלוהאישוריםיובאלמליאהאישוריהתב"ריםפרטני .

סעיף מס'  – 12דיווח מצב ההתחברות לכביש .6

טלאל אלקרינאוי:
אנימעלההנושאלדיווחלמצבההתחברותלכביש,6נוכחיםנציגיהמשפחה,המנהליםמשאומתן
עםהרשותלהתיישבותלגביהקרקעשלהם .

נסללוקטעיםמהכבישונותרהקטעשישעליותביעתבעלותוטרםתםהעניין .

בשלבמסויםהמינהלבקשלהפקיעלצורכיציבור.העירייהסירבהלהפקיעקרקעשהואעדיין
במחלוקת .

קיימנומספרישיבותעםבעליהקרקעוהםמגליםנכונותשרוציםלהתפשר,וישהסכמותאך
ההסכמותדרושהסכמתמועצתהמינהל .

הקבלןעדייןבשטח,ולקראתסיוםהעבודה,וכנראהשהקבלןיפסיקהעבודהעדלקבלתאישור
המשךביצועהעבודה .
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פאיז אבו צהבאן:
הכבישבביצועמשרדהתחבורהלאהעירייה? .

טלאל אלקרינאוי:
עירייתרהטלאמשקיעהשקלבסלילתהכביש,הכלבאחריותובביצועמשרדהתחבורה,עלפי
החלטתממשלה .2025

כרגעאנחנוממתיניםלאישורמועצתהמינהללהסכמיםעםבעליהקרקע .

הענייןהובאלדיווח .

עו"ד סמי סהיבאן:
הנושאהובאלוועדתהמשנהלתכנוןובנייהלגביההפקעה,אניהצבעתינגדבישיבה,מההתוקףשל
החלטתוועדתהמשנה? 

עטא אבו מדיע'ם:
בזמנושקבלנוההחלטה,ישכאןמשילות,משרדהתחבורהאמרלעירייהאתםלאמבצעיםהמוטל
עליכםעלפידין.עשינוהפקעהלצורכיציבור,ואניזוכראתההחלטהההפקעהתלויהבניהולמשא
ומתןעםבעליהקרקעוסיכומיםביןהצדדים .

רבחי אבו אלטייף:
זהכברפשרהולאהפקעה,ועדיףפשרות .

עטא אבו מדיע'ם:
מכוחאיזוסמכותסולליםאתהכביש? 

טלאל אלקרינאוי:
תוכניתסטטוריתלסלילתכביש .6

עו"ד סמי סהיבאן:
לאבוצעשוםהפקעהעפ"יהחלטתוועדתהמשנהלתו"ב .

טלאל אלקרינאוי:
ברורשהוועדה,קבלההחלטה,ובעליהקרקעהביעונכונותשרוציםלהתפשרולהגיעלהסכמות,וזה
נעשהבהגיון,התנהלמשאומתןוהגיעולהסכמותוזהממתיןלאישורמועצתהמינהל .

סעיף מס'  - 13אישור התקשרות עם משרד הרווחה לבינוי אגף הרווחה בסך  ,₪ 2,127,000שיפוץ
מועדוני נוער המנוהלים ע"י הרווחה בסך  ₪ 1,127,000ולמבנה הרווחה סך
 1מיליון .₪


החלטה מס' :724אושרההסכםעםמשרדהרווחהפהאחד .
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סעיף מס'  – 14אישור תקנון בקשה לקבלת מילגה לשנת הלימודים תשע"ח  ,2017-2018שותפות
העירייה ומפעל הפיס

טלאל אלקרינאוי:
התקנוןנשלחלחבריםכדילעיין,ואםישלכםהערותנשמחלדוןבהם .

עטא אבו מדיע'ם:
ישלימספרהערות,ישסעיפיםלאנכללווישמכללותלאנכללווישמקצועותלאנכללו .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אותותקנוןאושרבשנהשעברה,התיקוןהואהוסרהמכללתאחווה,במקומהנכללהפר"ח–פרויקט
חונכות .

מספרהמלגותהשנהגדלל-200מלגותבמקום120אשתקד,מועדההגשהלמילגות20בנובמבר
 .2017

עטא אבו מדיע'ם:
למהאוניברסיטתחברוןלאתיכלל?ולמהכןמאשריםלמישלומדבאוניברסיטתאריאל? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
במוסדותהמוכריםעלידיהמועצהלהשכלההגבוההבישראל,והמלגותניתנותרקלסטודנטים
שלומדיםבמוסדותלהשכלההגבוההבישראל .

עטא אבו מדיע'ם:
מפעלהפיסנותןמילגותלמישלומדמעברלקוהירוק,העירייהיכולהלבקש,וגםלכופףמפעלהפיס .

טלאל אלקרינאוי:
זהנהוגבכלהמדינה,זהלאמשחקים,בקשנואתזהאבלזהלאאושר .

העלינובקשהזובאסיפההכלליתשלמפעלהפיס,לאשרמלגותלסטודנטיםהלומדיםבג'ינין,ביר
זית,חברון,חדמשמעיתזהנדחה .

עטא אבו מדיע'ם:
להגישתביעהלביתהמשפט .

טלאל אלקרינאוי:
תגישתביעה .

בואולאשרהתקנון,ונאפשרלסטודנטיםלהגישבקשותיהםלמלגה,כיכלשקלחשובוחיונימאוד
לסטודנטים .

ד"ר עמאר אלהוזייל:
המקצועותמופיעותבתקנון .
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טלאל אלקרינאוי:
מביאלהצבעה .


החלטה מס' :725אושרפהאחדהתקנוןלמלגותלשנתתשע"ח .2017-2018


סעיף מס'  – 15אישור פתיחת חשבון בנק לגני ילדים חדשים בבנק הדואר ,ומינוי מורשה חתימה
הגננת ומנהלת גני ילדים הנאדי גבן.


החלטה מס' :726אושרפהאחדפתיחתחשבוןבנקבבנקהדוארלגניהילדיםהבאים :

שם הגננת
סמל הגן
שם הגן
אלאנארה472480גאדהאלעוברה 
אלריאן553958ראבעהאלטורי 
אלשאם579092עידהאלקרינאוי 
אלדג'לה578542אבתסאםאלחסנאת 
רקפתעסאאלראעי578526תמאםאבוסיאם 
אלאנדלס578732אימאןאלהוזייל 
אלחנאן370684הנאדיאבודוגש 
אלזיתון578724יאסמיןאלעמראני 

מורשיהחתימההגננתומנהלתגניהילדיםגב'הנאדיגבן .


סעיף מס'  -16אישור תוכנית מס'  – 618-0501304שכונה ( )29אלפרדוס מגרשים 78,79,80,81

טלאל אלקרינאוי:
מנהלהוועדהמתבקשלהציגלחבריםאתהתוכנית .

פריד שקיר:
התוכניתאושרהבישיבתוועדתהמשנהלתכנוןובנייהרהטמס'142בתאריך .29/01/2017

מטרתהתוכניתשינויייעודקרקעלחלקמשצ"פלמגרשיםקיימיםוהוספתמגרשחדש .

מגישהתוכניתעירייתרהט,ולפיבקשתמנהלמקרקעיישראלתנאילחתימהעלהתוכניתדרוש
הסכמתמליאתהעירייהלשינויהמוצע .

התוכניתתואמתלתוכניתהאבשלהשצ"פיםבעירייה .

רבחי אבו אלטייף:
העירייהיזמהביוזמתה,אוהאנשיםביקשווהעירייהעשתהלמענם? 
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פריד שקיר:
העירייהיוזמתמדיפעםתכנון,כאשרישאפשרות .

עטא אבו מדיע'ם:
התוכניתתואמתתוכניתהשצ"פים,התוכניתאושרהבתחילת,2017ומענייןהגיעהלאישוררק
עכשיו .

תוכניתהשצ"פיםאושרהבקדנציההקודמת,אנחנולאהמצאנואתהגלגל .

מהשאניחושב,המינהלמבקשאישורוהתחייבותהעירייהלתשתיות .

טלאל אלקרינאוי:
המינהלצריךלבצעתשתיותפיתוחכיהואבעלהקרקעוהואגובהעלותהמגרשכוללדמיפיתוח .

עטא אבו מדיע'ם:
ישכמהתוכניותתקועותבמינהלבגללדרישהזושלהתחייבותלתשתיות .

עו"ד סמי סהיבאן:
התוכניתהזוהגיעהמספרפעמיםלוועדתהמשנה,ואניהצבעתיבעדה,וגםהיוםמצביעבעדה,
וקבלתימכתבמבעלמגרש120בעניין .

טלאל אלקרינאוי:
התושבישלוזכותלערערבפניהוועדההמחוזית,אנימציעלאשראתזהולהתקדם .



החלטה מס' :727אושרפהאחד,להסכיםלשינויהייעודשלשצ"פלמגוריםולספחהשטח
למגרשיםקיימיםויצירתמגרשחדש .



סעיף מס'  – 17אישור תוכנית מס'  – 618-0356568שכונה ( )18אלנג'אח מגרש 127

פריד שקיר:
התוכניתאושרהבישיבתוועדתמשנהלתכנוןובנייהמס'144בתאריך .26/03/2017

מטרתהתוכניתהגדלתאחוזיבנייה,קביעתקוויבניין,שינויייעודחלקמשטחציבוריפתוח
למגוריםא'מגישהתוכניתנאיףאלקרינאוי .

ועלפידרישתהמינהלישלהסכיםעלשינויהייעודמשצ"פלמגורים .

רבחי אבו אלטייף:
מיהגישהבקשה? 
פריד שקיר:
היזםוהעירייה .
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רבחי אבו אלטייף:
אנילאבעדאםאיןהסכמתהמינהללשינויכיבעלהזכויותבקרקעזההמינהל .

עטא אבו מדיע'ם:
אישורהמועצההואסתמיהואלאחוקי,כיהתוכניתאושרהבוועדתהמשנהלתו"ב .

טלאל אלקרינאוי:
הוועדההמקומיתלתכנוןובנייההיאישותמשפטיתאחרת,היאלאסמכותמעלמועצתהעיר,כי
הקרקעהואנכסהעירייהולאהוועדהלתכנוןובנייה,לכןכלשינויבשצ"פיםושינויייעודדורש
הסכמתהמועצה .

אנימביאלהצבעה .


החלטה מס' :728אושרפהאחד,הסכמתהעירייהלשינויהייעודשלשטחציבוריפתוח
למגוריםא' .



רבחי אבו אלטייף:
מאשרבתנאישישהסכמתהמינהללשינוי .
עו"ד סמי סהיבאן:
תאגידמירהטבע"מ,הואישותמשפטיתנפרדת,ותקציבומתקרבלגובהתקציבהעירייה,וכמעט
ואיןשליטהעליו,במידהודורשיםממנוחוותדעתלגבישינויים,ישלדרושמהתאגידלבצעעבודה
מקצועית,כילפנישבועוחציהעירנותקהמהמיםבגללביצועעבודהבשטחפרטי .

טלאל אלקרינאוי:
זוהערהבמקומה,וישלהביאלידיעתתאגידמירהט .

עו"ד סמי סהיבאן:
כלהתוכניותמועברותלתאגידלשםמתןהתייחסות .

עטא אבו מדיע'ם:
אבלזהלאחלקמהדיון .

טלאל אלקרינאוי:
ממשיכיםבסדרהיום .
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סעיף מס'  – 18פשרה עם תושבים הגרים בשטח המיועד להקמת אולם ספורט אלתקוא
תב"ר  ,615מותנה בהסכמת רמ"י

טלאל אלקרינאוי:
האולםטרםהוקם,והטוטואשרלנועודשנה,הארכתתוקףההרשאה .

בהסכמהעםהתושבים,דרושהסכמתהמינהל,המינהלדוחהאתהחתימהעלהסכמיםכאלה,
אנחנומבקשיםמעורבותחבריהעירייהסמי,ופאיזשהתושביםיסתפקובהסכמותעםעירייתרהט .

עו"ד סמי סהיבאן:
העירייהעוברתשינויים,ולארוצהשהתושביםיפנואלייאםהעירייהתשנהעמדתה .

אישורהמינהלוהתחייבותוזהבטחוןבשבילהתושבים.הסכםמשולשעדיףופחותדאגות
מהתושבים .

ישתקדימיםזהלאהפעםהיחידהשהמינהלתומךוצדבהסכמיםמעיןאלה .

ח'ליל אלטורי:
לקחתיחלקבשיחותעםהתושבים,והתכנוןשלהשטחהגיעלוועדתהמשנהלתכנוןובנייה,ושינוי
ייעודומשצ"פלמגורים .

טלאל אלקרינאוי:
באםאניומורשיהחתימההאחריםחותמיםלאוראישורמועצתהעיר .

עו"ד סמי סהיבאן:
אתהחותםבחוסרסמכות,אנחנולאבעלהקרקעולאיכוליםלהגיעלהסדרעלדברשלאבבעלות
העירייה .

מציעלהפעיללחץעלהמינהלכדישיפתורסוגיהזו .

טלאל אלקרינאוי:
אנימסכםסעיףזה .



החלטה מס' :729מועצתהעירפונהעודהפעםלמנהלמקרקעיישראלומבקשתסיועמהרשות
להסדרתההתיישבותהבדואים,להיותחלקמהפתרוןכיזהמונעבניית
מוסדותציבור,העירייהמוכנהלסייעגםבפתרוןסוגיהזוכוללמכתבשיפוי.
בהתאםלהוראותהחוק .
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סעיף מס'  – 19מצב בקשת העירייה לפטור ממכרז לפיתוח קרקע פרטית מתחם .8

טלאל אלקרינאוי:
חברים,אנחנואישרנובישיבתהמועצהמתןפטורממכרזלפיתוחקרקעפרטיתבמתחם,8המועצה
אישרה,אבלישסמכותלמשרדהפנים,ומשרדהפניםלאמאשרלעירייהפטורממכרז,כיהיזם
מחזיקרקב-25%מהשטח .

לכןאנימעדכןאותכםשההחלטהשלהמועצהלאיצאהלפועלוהיזם–יונסאלטלאלקה–לאזוכה
לשיתוףפעולהמיתרבעליהזכויותבמתחםזה,לארוציםלשתףפעולה .

סעיף מס'  – 20א) גני ילדים שכונה  – 13התרשלות המהנדס במילוי תפקידו (רבחי)
ב) אי קיום סעיפי חוזים עם קבלנים – תשתיות שיפוצים ופינוי אשפה (רבחי)

רבחי אבו אלטייף:
בחודשאוגוסט,2016אושרותב"ריםלהקמתגניילדיםבמבניםיבילים.מרביתהמבניםהוקמו,
מלבדגןהילדיםבשכונה,13יתרהמבניםפוזרובשכ',28מתחם,2עםכלהצערנזכרלורקבחודש
אוגוסט2017המבנהבשכונה,13ואפילועדהיוםהמבנהלאסופקעבורגניהילדים .

העירייהאכלסהאתהילדיםבמועדוןהשכונתיבמקוםגןילדים,וכנראהזהלאמצאחןבעינימישהו
ושרפואתהמבנה,ונותרוהילדיםללאקורתגג.אנימאשיםאתמהנדסהעירבמצבהזה .

עטא אבו מדיע'ם:
אנידוחהדבריהחבר .

רבחי אבו אלטייף:
אנימדברלפרוטוקולודברימוקלטיםאפילו .

עטא אבו מדיע'ם:
אנימדברלרמקול .


בשלב זה גלשו הוויכוחים לגידופים אישיים ,וראש העיר הכריז על נעילת הישיבה.


ננעלה הישיבה,
19:57:38

___________
עליאבואלחסן
מזכירהעירייה






























_____________ 
טלאלאלקרינאוי 

ראשהעירייה 


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

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