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-חברהעירייה

חסיןאבוהאני
נעדריםה"ה :
-חברהעירייה 

עדנאןאלעוברה


-חברהעירייה
עודהאלעתאיקה 



-מזכירהעירייה 

עליאבואלחסן
סגלה"ה :
-גזברהעירייה 

ראידאלקרינאוי


-מהנדסהעיר 
אברהיםאבוסהיבאן


-מבקרהעירייה 

עאמראבוהאני


-מנהללשכתרה"ע 
אברהיםאבואלעסל 


-עוזררה"ע 
פרחאןאלקרינאוי 


-עוזרסגןרה"ע 
ח'אלדאבוסוכות 


-עירללאאלימות
אברהיםאלעתאיקה 



על סדר היום:

 .1הצהרתאימוניםלחברהעירייההחדש–נימראלעוברה.
 .2אישורתב"רמס'1007–פעולותלבטיחותבדרכיםבסך188,012.₪
 .3אישורסגירתתב"רים.
 .4מצבהגביה–12מיליון₪חובותשוטף,92מיליון₪חובותפיגורים.
 .5עדכוןתב"ר757–שדרוגהוועדההמקומיתלתכנוןובנייהרהט(תיקון)פרוטוקול.9/2017
 .6אישורהמלצהלרשותמקרקעיישראללהחכירקרקעלחברההכלכליתרהט,להקמתלונה
פארק.
 .7נסיעתרה"עבמסגרתמשלחתראשירשויותבנגבלגרמניה,כאשרהעלויותעלחשבוןקרן
מיראז'בתקופהמ-22באוקטוברעד26באוקטובר.2017


טלאלאלקרינאוי 

חלילאלטורי 
ד"רעאמראלהוזייל 
אחמדאלנסאסרה 
מחמדאלקרינאוי 
רבחיאבואלטייף 
ד"רמאזןאבוסיאם 

מוסאאבוג'עפר

נימראלעוברה
סאלםאבומדיע'ם 
עטאאבומדיע'ם 
עו"דסמיסהיבאן 

פאיזאבוצהבאן

צבאחאלג'עאר

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

-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
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סעיף מס'  – 1הצהרת אימונים לחבר העירייה החדש – נימר אלעוברה

טלאל אלקרינאוי:
כדישחברהעירייההחדש,יהיהבעלזכויותוחברותכשירהעליולהצהיראימוניםבהתאם
לפקודתהעיריות .

להלןנוסחההצהרה :

"בהתאם לסעיף  24א(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) מתחייב לשמור אימונים למדינת ישראל,
ולמלא באמונה את שלחותי כחבר מועצת העיר רהט".
נימר אלעוברה:
מתחייבאני .

טלאל אלקרינאוי:
לאחרשהצהיראימוניםהחבר,אנחנומברכיםאותו,ומודיםלחברהיוצאח'לילאלעמור,עלפועלו
למעןהעירלמרותהתקופההקצרה .

ולכןהנךמתמנהלחברבוועדותשהיהבהםחברךהיוצא .


כספים ,תמיכות ,איכות הסביבה ,שמות ,בטיחות בדרכים ,הנצחת זכרם של נרצחי טרור.


נימר אלעוברה:
אנימקווהלהיותשותףפעיללמעןתושביהעיר,ומודהלחברהעירייההיוצאח'לילאלעמור,
והמועמדאחמדאבופריח,ומקווההצלחהלהםבהמשךדרכם,ומאחללעצמיהצלחהלהובלת
העירלשגשוגופיתוח .

פאיז אבו צהבאן:
מברךאתהחברנימראלעוברה,ומודהומוקיראתהחברהיוצאח'לילאלעמור,ואחמדאבופריח
שסללואתהדרךכדישהחברנימראלעוברהישתלבבמועצתהעיר .

למרותמצבוהבריאותישלהחברנימר,הפצירשישמשחברמועצה,ומאחללוהצלחהבמילוי
תפקידוכיהיהלוניסיוןבתפקידחברהמועצהבתקופותקודמות .

מחמד אלקרינאוי:
ברוךבואךנימראלעוברהלקבוצההמובילה,ודואגתלמעןהעיר,ומאחללךהצלחה,ואניבטוח
שתתרוםמניסיונךותעשההמיטבלמעןהעיררהט .

ומאחלהצלחהבהמשךדרכושלהחברהיוצאח'לילאלעמור .

סאלם אבו מדיע'ם:
בשםרשימתאלנהדהואלאכלאס,הננימאחלהצלחהלחברהעירייהנימראלעוברה,ומודים
ומעריכיםאתהחברהיוצאח'לילאלעמור .
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מוסא אבו ג'עפר:
בשםרשימתאלוחדהואלסלאם,מברךאתהחברנימראלעוברהומאחללוהצלחהבמילוי
תפקידו .
רבחי אבו אלטייף:
מברךאתהחברהחדשנימראלעוברה,ומאחללוהצלחה .

עו"ד סמי סהיבאן:
אנימאחלהצלחהלחברנימראלעוברה .

טלאל אלקרינאוי:
תודהלחבריםעלהאיחוליםוהברכות,והתודות .

להמשךסדרהיום .


סעיף מס'  – 2אישור תב"ר מס'  – 1007פעולות לבטיחות בדרכים בסך .₪ 188,012



החלטה מס' :730אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןהרשותהלאומיתלבטיחותבדרכים 
הרשאהמס'1000984090בסך160,762 .₪
הרשאהמס'1000981497בסך27,250 .₪



סעיף מס'  – 3אישור סגירת תב"רים

טלאל אלקרינאוי:
רשימתהתב"ריםלסגירהנמסרהלחברים,מדוברב-8תב"ריםשהסתיימהבהםהפעילות,ויש
לסגוראותםבהתאםלהוראות .

ראיד אלקרינאוי:
סה"כההכנסותבתב"ריםאלה2,530,513,₪מימוןשהתקבלמהמשרדיםהמממנים,סה"כ
ההוצאה2,539,612,₪הגירעוןירשםכגירעוןסופיבתב"ריםובהמשךמולהגירעוןבתקציב,סך
הגירעוןנוצרבתב"רמס'637שיפוץבי"סאבןסינאבסך9,099 .₪

סאלם אבו מדיע'ם:
איךסוגריםתב"רשבגירעון? 







עמוד  3מתוך 15
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

טלאל אלקרינאוי:
חייביםלסגוראפילושבגירעון,לפעמיםנוצרתב"ריםבעודף,תמההפעילותוישלסגור,והגירעון
ירשםגירעוןסופיבתב"ר,והואמתווסףלגירעוןבתקציב .



החלטה מס' :371אושרפהאחדסגירתהתב"רים .

עודף/גירעון 
סה"כ
תקציב מקור מימון
מס' שם התב"ר 
שהתקבל  הוצאות 
תב"ר 
 0
 100,000
 100,000
 964 מלגותפיסלימודים  100,000
לסטודנטים 
 0
 153,600
 153,600
 939 רכישתערכותלימוד  153,600
לכיתותא'ו-ב' 
 0
 139,200
 139,200
 139,200
 574 מדידות 2011
 0
 862,227
 862,227
 372 בנייתגןילדיםסלאח  939,093
אדין 
 0
 177,000
 177,000
 177,000
 758 מענקלשדרוגמוקד
עירוניבמסגרתצוק
איתן 2014
 -9,099
 977,373
 637 שיפוץבי"סיסודיאבן  1,000,000  968,274
סינאס.מ. 618447
 0
 130,212
 130,212
 642 שיפוץבמרכזקהילתי  150,000
פיסשכונה26 80682-
 0



 941 רווחהחינוכיתלשנת
 2016
 2,655,839  2,530,513  2,539,612  -9,099
סה"ככללי 


סה"כגירעון9,099.47.₪ 
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סעיף מס'  – 4מצב הגביה –  12מיליון  ₪חובות שוטף 92 ,מיליון  ₪חובות פיגורים

טלאל אלקרינאוי:
הנתוניםמופיעיםבמסמךשחולקלחבריםוהואמעודכןל-,30.9.2017ולאורחשיבותהגביה,הנני
מביאאתזהלדיוןבמועצתהעיר .

אחוזהגביההשוטףנכוןל-30.9.2017הינו .43%

חלוקתהחובותשונהביןהשכונותבעיר,אךישלשיםלבלשיעורהחובהשכונתי .

עו"ד סמי סהיבאן:
לפעמיםהחובשלהשכונההואעד4נכסים,וזהקבועלכלשנה,תמידהםהגורמיםלחוב
השכונתי .

טלאל אלקרינאוי
תפקידינוכנבחריםלדובבהתושבשיקבלאתההנחהשמגיעהלו,וישלםיתרתהחוב,רוב
התושביםמקבליםהנחותעלבסיסהכנסה,ויכולהלהגיעל-90%הנחה .

תוקףההנחהלשנההשוטפתהואסוףדצמבר,2017זוהזדמנותועלהתושביםלנצלה,לפניתום
התקופהעלפיהחוק .

רהטנחשבתכרשותמצטיינת,וישלהגיעליעדהגביהשהוא85%ובכךגםנזכהבמענקהמותנהכ-
4מיליון .₪

לאוראחוזהגביה43%הנמוך,זהדורשמאמץמהחבריםלשלבידיים,ולהפנותתושביםלמחלקת
הגביהלשלםחובותיהםוליהנותמההנחהשמגיעהלהם .

מוסא אבו ג'עפר:
מהאחוזההנחה? 
טלאל אלקרינאוי:
בהתאםלחוק,בסיסהכנסהיכוללהגיעל-,90%כלמקרהלגופו .

עו"ד סמי סהיבאן:
תושבשהתרגללקבלהנחתוולשלםהיתרה,גםהשנהיעשה,הבעיהעםאלהסרבניתשלום .

טלאל אלקרינאוי:
בתוקףהיותנונבחרים,אנחנונפנהלכולם .

ואניפונהלכלחבריהעירייהביחדולחודלפנותלתושביםהחייבים,ניתןלמסורלכםרשימה,
מטרתהלשמשאותכםלמסירתהמסרוהיארשימהסודיתשישלשמורעליהלאורחוקהגנת
הפרטיות .

מוסא אבו ג'עפר:
למהלאלתתהנחותעידוד,לתושביםכדישישלמוחובותיהם? 
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טלאל אלקרינאוי:
אנחנוצמודיםלחוק,לאיכוליםלקבועלרהטחוקאחר.ההנחהיכולהלהגיעעד90%עלבסיס
הכנסה,זוהזדמנותלתושבועליולנצלה .

חובותהפיגורים92מיליון,₪משרדהפניםפרסםמבצעהנחה50%מחובותהפיגורים,זהיעזור
למישרוצהומעונייןלסלקחובותהפיגורים,ולמישחייבפיגוריםיכולליהנותגםממחיקתחובות,
במידהוהוארוצהלסלקולהסדירחובותיומולמחלקתהגביה .

זהפורסםברביםוהואארצימהשהחליטעליומשרדהפניםלגבימחיקת50%מהחובבמידה
והחייבמעונייןלסלקחובותיו .

עטא אבו מדיע'ם:
יששנינוהלימחיקתחובות,מהשהוכרזעלידימשרדהפנים50%וזהטובבעיקרלעסקים .

הנוהלהשני,קבלאישורהמועצה,וקבלהכשרממשרדהפניםהגשתבקשהלמחיקתהחוב,בגלל
איניצולומימושההנחה,שלאקבלהחייב .

האופציההשנייהעדיפהלחייבמסיםעלמגורים,לפינוהלזהנמחקולאמיעטחובותובאישור
משרדהפנים .

טלאל אלקרינאוי:
המטרהשלהעירייהשהתושביםישלמוחובותיהםלעירייהוייהנומההנחהשמגיעהלהםלפי
החוק .

עטא אבו מדיע'ם:
נושאהגביהנוגעלכולםקואליציהואופוזיציהלהתגייסולהגיעליעדהגביה .

אניתומךבמחלקתהגביה,מתאמציםועושיםעבודהטובה,אניעוקבמקרובעלאופןעבודתם .

החיובשהונפקל-5תקופות,דהיינולחודשאוקטובר,אחוזהגביהשמוצג43%הואלאמדויק,
אחוזהגביהיותריחסיתבפועל .

פאיז אבו צהבאן:
מהשהוצגלאנכון? 

עטא אבו מדיע'ם:
אחוזהגביהיותר,ועשוילהגיעל-50%משוכלל .

טלאל אלקרינאוי:
מהשהוצגלחבריםניתוניאמתוהןנכוניםל-,30.9.2017בואלהתמקדבמהשהתקבלמהגביה,
ולאלפרשןאתהדברים .

עטא אבו מדיע'ם:
האחוזאפילו50%לאמספיק,ולכןישלהתמקדבהעמקתהגביהואפילוחבריהעירייהאמורים
לשמשדוגמהולשלםחובותיהםבמידהוהםחייבים .
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ח'ליל אלטורי:
נושאהגביהידועלכולהנבחרים,ומהחשיבותולניהולהעיר,וכמעטנהפךלנורמהבשלושת
החודשיםהאחרוניםבשנה,מתחיליםלהביאאתהתושביםלמחלקתהגביה .

הגעתילמסקנהזושיטהלאנכונה,ישלהרגילהתושבלשלםחובותיושוטףכלתקופתחיוב,
ובמינוןשלפעםדוחודשי,זהיותרנוחלתושבויכוללעמודבחובקטן .

לגבימבצעמשרדהפנים,הואטובלחייב,אבלזהמלמדעלאישוויון,ישאנשיםמשלמים
חובותיהםבזמן,ומישמסרבבסוףמקבלפרס–הנחה-של50%בחובותיו .

טלאל אלקרינאוי:
זוהחלטהשלהשר,לאנוכללמנועממנו .

עו"ד סמי סהיבאן:
בטוחשישסיבותוגורמיםשהנחואתהשרלהכריזעלמבצעזה .

טלאל אלקרינאוי:
ברהטגםישעסקיםוהחובותעלהעסקיםבפיגוריםאתםיכוליםלראותברשימה :

 1,127,621
מרכזמסחרי 
3,939,397 
אזורהתעשייה
 1,118,092
שוקעירוני
 420,761
חממות

במידהויכוליםלהינותממבצעמשרדהפנים,זהגםהישגלצמצוםחובותהפיגורים,מהשהצגתי
לאכוללחובותשוטפים .

חברים,העירייהמשלמתעבורפינויהאשפהכ-20מיליון,₪לכןישלעודדהעמקתהגביה .

עו"ד סמי סהיבאן:
כנראההעירייהלאהרגילהבעליהעסקיםלשלםבתחילתהשנה,הםמגיעיםומשלמיםבסוף
השנה,נהפךאצלםלהרגל . 

מחמד אלקרינאוי:
כדילהזמיןהחייביםלשלםחובותיהם,לפעמיםנתקלבבקשתםמההשירותיםשהעירייהמספקת
וזהבמיוחדבמתחמים,ההרחבהשלרהט .

עו"ד סמי סהיבאן:

ארנונהלאשייכת,הואמקבלפינויאשפה?.

טלאל אלקרינאוי:
אתםחבריעירייה,הארנונהזהמסועלהתושבלשלם.לאיכוליםלפתורתושבאםהואלאמקבל
מספיקשירותים .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
התושבמקבלשירותיםנוספיםלארקפינויאשפה,מספקתלוהסעות,מספקתמוסדותחינוך,
מוסדותציבור,וחינוךבלתיפורמליושירותירווחה .

ראיד אלקרינאוי:
ההוצאותהםיותרמהמסיםשהתושביםמשלמים .

מחמד אלקרינאוי:
לסיכוםדברי,כלחבריהעירייהמתבקשיםלהתגייסכדילהעמיקהגביהולהגיעליעדהגביה .


סאלם אבו מדיע'ם:
ממליץלמשרדראשהעירלהוציאהודעותחודשיותלתושביםכדילהעמיקהגביה,לפרסםתחרות
ביןהשכונות,איזושכונהשלמהחובותיה .

אחמד אלנסאסרה:
ישלדרושבעליהעסקיםלשלםחובותיהםואפילומראש,להרגילהתושביםלשלםחובותיהם
שוטף,ולארקבסוףהשנה,לפתוחמשרדיהגביהבימישבת .

עטא אבו מדיע'ם:
חברתהגביה,עובדתבנחישותמולהחייבים,אבללאאגרסיבית,זושיטהמבורכת,ועדיפהעל
השיטהשלגביהבכוח .
טלאל אלקרינאוי:
אנימסכם :

 .1לפרסםברבים,וגםלפנותאישיתלחייבים,להגיעלמחלקתהגביהולקבלההנחהולשלם
יתרתהחוב.
 .2להוציאולפרסםהתראהלחייבים,מישמסרביופעלנגדואמצעיהאכיפהעלפיהחוק.

סעיף מס'  – 5עדכון תב"ר  – 757שדרוג הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט (תיקון)
פרוטוקול 9/2017
טלאל אלקרינאוי:
בישיבתהמועצהמס'9/2017מתאריך28באוגוסט,2017ישלתקןאתההחלטהבענייןהשתתפות
1,000,000 .₪


מקורותהמימון:משרדהפנים
משרדהאוצר–מנהלהתכנון 3,111,131 .₪
456,792 .₪

השתתפותהעירייה
___________ 



 
4,567,923 .₪

סה"כהתב"ר 

מספרההודעהבמרכבה: 1000966109


החלטה מס' :372אושרהתיקוןפהאחד,החלטהזומבטלתהחלטהקודמת .
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סעיף מס'  – 6אישור המלצה לרשות מקרקעי ישראל להחכיר קרקע לחברה הכלכלית רהט,
להקמת לונה פארק

טלאל אלקרינאוי:
התקבלהפנייהמהחברההכלכליתלהקמתלונה פארק,פרויקטזה,העיריהלאיכולהלהפעיל
אותו .

רמ"ימסכימהלהחכירקרקערקלעירייה,לכןרוציםלהמליץלרמ"ילהחכירהקרקעלחברה
הכלכליתרהט,לפיהנוהלשלהתקשרותעםהעירייה,במידהואיןהסכמה,ומבקשלהחכירלפי
הערכתשמאי,והתקשרותעלבסיסכלכלי,העירייהלאמוכנהלהצעההשנייה .

עטא אבו מדיע'ם:
הנושאהזה,לאהובאלדיוןבפנידירקטוריוןהחכ"ל,ואנידירקטורשם? 

טלאל אלקרינאוי:
אניהגשתיאתההצעהלסדרהיום .

פנייהלרמ"יבליוויהחלטתמועצה,מראהעלהרצינות,הנושאמובא,האםישלזההסכמה
עקרונית .

במידהורמ"יתסכים,זהיובאלדיוןמקצועיבפנידירקטוריוןהחכ"ל .

עטא אבו מדיע'ם:
בחכ"לזהלאהובאלדיון,החכ"לעדייןאיןלהכסףואיןלהתוכניות,עדיין .

למהלאשרדבר,שיתכןשהחכ"ללאתקבלאותה.המועצהלאתכפהעלהחכ"ללטפלבפרויקט
כזה,כאשרהיאלאקבלההחלטהלגביו .

מציעלקייםבהתחלהדיוןבחכ"ל .

טלאל אלקרינאוי:
אנחנומדבריםלהמליץעלשטחולקבלוללאתמורה.ההתקדמותבחכ"ל,לאורתשובתרמ"י
שיכולהלהיותאחתמהשתיים,אישורחיובי,אושלילי .

אברהים אבו סהיבאן:
המיקוםשלו,קרובלמתקניציבור,אמפיתיאטרון,ומדוברבשטחשלכ-14דונם .

מדוברבפרויקטשישמשמקורהכנסהלחכ"ל,כדישתתנהלכישותכלכלית .

עטא אבו מדיע'ם:
איןתוכניתעדייןלחכ"ל .

עו"ד סמי סהיבאן:
חברים,אניחושבשהיהניסיוןעםהחכ"להקודמת,מסירתקרקעלחכ"להיכןהשוקהיום,
והנושאהשנימרכזהמורשתהקניוןהיום .
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טלאל אלקרינאוי:
מהקשרהקניוןלעירייה? 

עו"ד סמי סהיבאן:
זהגםהייתההקצאתקרקעלעמותהשהוקמהלצורךהקמתמרכזמורשתלבדואים .

ולאחרשהפרויקטכשל,נמכרההקרקעליזםבעליהעמותהגםקבלוחניותאומבניםבקניון .

הנושאהשניהחכ"להקודמת,הראשונההרדומהשהוקצהלההקרקעלהקמתשוקעירוני,לפני
שנהשלחתיבקשהלעיוןבמסמכיםוטרםקבלתיתשובה .

טלאל אלקרינאוי:
מבקשמסמכיםלפני25שנה,למהלאדאגתלקבלםכאשרהייתהכאן .

עו"ד סמי סהיבאן:
אתהפזיזבתשובה,היוםאניחברמועצה,אזהייתיעובדעירייהוזהלאהיההתחוםשלי .

כעירייהובעליםשלהחכ"לורה"עהואיו"רהדירקטוריון.פסקהדיןבענייןהשוקאומרשקבלן
שיאן בונה יבנה בע"מ נכנסלנעליהשלהחכ"ל,וקבלאתהשוק,ואמורלשלםכלחובשהיהבעניין
החכ"ל,אשרעדייןרשויותהמסמבקשיםממנהלסלקחובות .

אתהגםהיוםרוצהלחזורעלהטעות,בגללפזיזותובליתוכניתעבודה,מבקשמהמועצההיום
להמליץעלהקצאתקרקעלחברההכלכליתהחדשהאשראתמולנוסדה .

ההפסדשלהעירייה,שהקרקעתימכרלמישהומקורב .

טלאל אלקרינאוי:
אתהמפיץדבריםלאאמיתיים,לאעשיתכלום .

עו"ד סמי סהיבאן:
העירייהשכרהמבנהלמשרדיהרווחהמהבעליםשלהעמותה,שמכרהקרקעשהוקםעליההקניון .

טלאל אלקרינאוי:
בקדנציהשלךשכרתאותם .

עו"ד סמי סהיבאן:
זההיהבקדנציהשלךואתהיודעאתזהיפהמאוד .

טלאל אלקרינאוי:
למהלאדאגתילהוציאהמשרדיםשלהרווחהמשם .

עו"ד סמי סהיבאן:
כאשרמביאיםבקשהכזולמועצה,ישלדאוגלתוכניתעבודה,מההסיכוייםוהסיכונים .

אתההייתהמנהלבנק,איךאתהרוצהשחבריהמועצהימליצועלדברכזה .
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אנילאתמוהשכולםיצביעובעדההצעה .

פעמייםהוקצוקרקע,וראינואתהתוצאות .

אנימבקשלפנישמביאיםענייןכזה,צריךללמודאותו,עלסמךתוכניתעבודה,מהרוציםלהקים,
איךמנהליםאותו,איךמקימיםאותו,מההסיכוייםוהסיכוניםמבחינהכלכלית,אנימבקש
תוכניתעסקית .

מחמד אלקרינאוי:
זהפרויקטמעניין,זהלאמונעלהגישבקשהלרמ"ילהחכירקרקעעבורהקמתפרויקטזה .

אנחנולאיודעיםמההתשובהשלרמ"י,יכולהלהיותאחתמהשתייםחיוביתאושלילית .

אנחנומדבריםעלדברהיפותטי,במידהוהתשובהחיוביתזהיובאלדיוןבפנידירקטוריוןהחכ"ל,
ואניסומךשחבריהדירקטוריוןהםאנשיםחכמים,ומביניםוישלהםראשעלהכתפיים .

עטא אבו מדיע'ם:
מבקששהדיוןיהיהתרבותיוענייני,חברהעירייהסמיאמרשהואלאתמוהשכולחבריהמועצה
יצביעובעדההצעה,זהעקיצה .

אנחנומדבריםעלדברשהואלטובתהעיר .

אנימתייחסמינהלתקיןזהיובאלדיוןקודםבדירקטוריוןהחכ"לולהטילעלהמנכ"ללהציג
תוכניתעבודה,זהלאנעשה .

אנילארוצהלהתנגחעםראשהעיר,ולאמטילספקבדבריראשהעיר,כיהואיו"רהדירקטוריון
גםכן .

בקשתימראשהעיר,להזמיןמנכ"להחכ"ללישיבותהמועצהבאופןקבוע,כיהחכ"להואחלק
מהעירייה,ואמורהלשמשמנוףעזרלתפקודהעירייה .

פאיז אבו צהבאן:
ראשהעירייה,הואיו"רדירקטוריוןהחכ"ל,דבריחברהעירייהעטא,מוכיחשהנושאלאהובא
לדיוןבפניהחכ"ל.האםהוגשהבקשהאופנייהעלידיהחכ"ללחברימועצתהעירבענייןזה?אני
לאקבלתי .

וכפישאמרחברהמועצהסמי,היותקדימים,אשרלאצלחו,ואניבתורחברעירייהלאקבלתי
עדייןמסמךשידווחמהנעשהבחכ"למאזשהוקמה .

ח'ליל אלטורי:
כולנורוציםוחפציםשהחכ"לתנהלפרויקטים,ותקיםפרויקטים,וגםלתתלהאתהכליםכדי
שתעבוד .

אנייודעשישנוהלהקצאתקרקע,עלהעירייהלהתנהללפינוהלזהבענייןהקצאתקרקע .
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אניבעדגישהלתתלחכ"לאוגורמיםאחריםזכויותהפעלהאבלהבעלותעלהנכסהיאשל
העירייה .

רבחי אבו אלטייף:
קודםכלאנימתפלהשמנכ"להחכ"ללאמוזמןלישיבה,היותוישנושאהנוגעלחכ"ל .

ישפתגם"(מי שנעקץ מהנחש חושש ממשיכת החבל)",אנחנועדיםמהנעשהעםהחכ"ל
הקודמת,ומהנעשהעםהשוקהעירוני,אשרנמצאבידיחברהפרטית,ואיןלעירייהשוםהשפעה
למהשקורהבשוקהעירוני,וזהגםקרהלגבימרכזהמורשת,והפיכתולקניון,אנימבקש
שהעירייההיאאכןתחליטלגביהפרויקטהזה .

אחמד אלנסאסרה:
למישלאיודע,דירקטוריוןהחכ"למורכבמתשעהחבריםנבחרים,נציגיציבורועובדיעירייה .

ואםנכשלההחכ"להראשונה,ישללמודמהטעויות,ולהביטקדימהלעתיד .

אםרמ"יתסכיםלהחכרתהקרקעלחכ"לזהצעדמבורךכדילהקיםעליהפרויקטלרווחת
התושבים,והםייהנומפרויקטלונה פארק .

עטא אבו מדיע'ם:
באיזוקובעאתהמדבר? 
אחמד אלנסאסרה:
חברמועצתהעיר,ודירקטורבחברההכלכלית .

עטא אבו מדיע'ם:
אסורלך,זהניגודעניינים,אנימייעץלך .

אחמד אלנסאסרה:
איןניגודעניינים,שניהםאינטרסאחד,טובתהעיר .

החכ"לזרועביצועלעירייה,הצלחתההצלחתהעירייה,נבחרלחכ"ל,מנכ"לוהתחילעבודתו.
החכ"ללאמופקרת,היאבידייםטובות .

טלאל אלקרינאוי:
ישבקשהלהחכרתקרקעלחכ"ללהקמתפרויקטלונה פארק,צרלישהענייניםהתנפחומעל
ומעבר,כדישיהיהמהלכתובבפיסבוקFacebook .

צרלישראיתםאתהשלילי,אתהחיובילאחשבתםעליובכלל,עדייןלאיודעיםמהתשובתרמ"י
לבקשה,ישליתחושהשרמ"ילאתאשראתהבקשה .

הייתייכוללהביאהנושאבתוקףאינפורמציה,אךרציתילשתףאותכם .

אנילאמבקשהחלטהשלאףאחד,ולאמבקשאתהאישורשלכם. 
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עו"ד סמי סהיבאן:
הייתהכוללאותובאינפורמציה .

טלאל אלקרינאוי:
רציתילהביאלדיון .

עו"ד סמי סהיבאן:
אזאנחנודנובזה,וכלאחדהתבטאאיךשרואההדברים .

טלאל אלקרינאוי:
אנחנונגישבקשהלרמ"יועלפיההתייחסותיובאלעדכוןהמועצה .

ותחושתישהםלאיאשרו,כיזהכלכליולאציבורי,אבלזהלאמונעמהעירייהלנסותולהגיש
בקשהפורמליתלהחכרתהקרקעלחכ"ללהקמתלונה פארק .

לגביההיסטוריה,אניפונהלכלאחדמחבריהעירייההמכובדים .

החברההכלכליתלרהט()2015בע"מפועלתבזהירות,ובנחישות.העירייהמעבירהפרויקטים
לחכ"לאשרתוכללהתמודדאיתםותצליח .

הפרויקטיםשהועברובנייתשניגניילדים,והשילוטבעיר .

לגביהשוקהעירוני,לאמונעמאףאחדשיחקורעדתום,ואיןמהלהסתיר,הנהלתהעירייה
בקדנציההקודמתיכלהלבדוקבמסגרתכהונתה .

קניוןרהט,מעולםלאשייךלעירייה,העירייההמליצהעלהמבנהבמסגרתהוועדההמקומית
לתכנוןובנייה .

עירייתרהטמעולםלאהייתהשותפהבמרכזלמורשתהבדואים,הקרקעשהוקםעליההקניון
שייכתלמינהלמקרקעיישראל,תבדקואתהדברים .

ואלתרחמועלאףאחדשמעל .

סעיף מס'  – 7נסיעת ראש העיר במסגרת משלחת ראשי רשויות בנגב לגרמניה ,כאשר העלויות
על חשבון קרן מיראז' בתקופה מ 22 -באוקטובר עד  26באוקטובר 2017

טלאל אלקרינאוי:
ראשירשויותבנגב(בדואיםויהודים)הוזמנועלידיקרןמיראז'(קרן מיראז' לישראל ,קרן
לפיתוח הנגב ,הקרן תומכת בפיתוח הנגב ,במגוון פרויקטים של פיתוח ויזמות עסקית ,תוכניות
תרבות וחינוך ,קידום תיירות) .

עלויותהנסיעהעלחשבוןהקרן .

הנסיעההינהבתפקידראשהעיררהט,לתקופהמתאריך22באוקטוברעד26באוקטובר .2017

רציתילדווחלמועצהכיאנימשתתףבמסגרתהעבודה .
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נסיעותפרטיותשלידיווחתיעליהםיקוזזומהחופששלי–זאתנסיעתעבודהניטו .

מטרתהנסיעה,להעלותאתקרנהשלהעיררהט,ולחשוףאותהבפנייזמיםבתחומיעסקים
ותיירותופיתוח,ללמודתכנוןאורבניוכלכלי .

ננעלה הישיבה,
19:57:38
___________
עליאבואלחסן
מזכירהעירייה






























_____________ 
טלאלאלקרינאוי 

ראשהעירייה 


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

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

הודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעירייה 
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