יום ראשון  12בנובמבר 2017

פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 13/2017
מיום שלישי ,תאריך  07בנובמבר  2017שעה 17:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
משתתפים ה"ה:

טלאל אלקרינאוי
חליל אלטורי
ד"ר עאמר אלהוזייל
מחמד אלקרינאוי
רבחי אבו אלטייף
מוסא אבו ג'עפר
נימר אלעוברה
סאלם אבו מדיע'ם
עדנאן אלעוברה
עטא אבו מדיע'ם
עו"ד סמי סהיבאן
פאיז אבו צהבאן
צבאח אלג'עאר

 ראש העירייה סגן ומ"מ רה"ע סגן ראש העירייה המשנה לרה"ע המשנה לרה"ע חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

נעדרים ה"ה:

אחמד אלנסאסרה
חסין אבו האני
ד"ר מאזן אבו סיאם
עודה אלעתאיקה

 סגן ראש העירייה חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

סגל ה"ה:

עלי אבו אלחסן
עו"ד שרון שטיין
מקבול אלקרינאוי
אברהים אבו סהיבאן
עאמר אבו האני
אברהים אבו אלעסל
פרחאן אלקרינאוי
ח'אלד אבו סוכות
ליאור לווין

 מזכיר העירייה היועץ המשפטי של העירייה סגן גזבר העירייה מהנדס העיר מבקר העירייה מנהל לשכת רה"ע עוזר רה"ע עוזר סגן רה"ע -צוער בלשכת רה"ע

על סדר היום:
 .1אישור הגדלת תב"ר מס'  – 966מגרש דשא סינטטי לקהילה (שחב"ק) בסך .₪ 213,000
 .2אישור תב"ר מס' " – 1008מצוינגב" תשע"ח בסך .₪ 800,000
 .3אישור תב"ר מס'  – 1009הפעלת בתים חמים בתחומי הרשות בסך .₪ 76,320
 .4אישור תב"ר מס' " – 1010הנוער בוחר ערך כדרך" בסך .₪ 93,296
 .5אישור תב"ר מס'  – 1011שיקום כבישים ,מדרכות תיעול ונלוות בסך .₪ 3,554,413
 .6אישור תב"ר מס'  – 1012שיקום כבישים ,ורחובות בשכונות בסך .₪ 900,011
 .7אישור תב"ר מס'  – 1013שיקום חשמל ,מרכזיות חדשות בסך .₪ 501,025
 .8אישור תב"ר מס'  – 1014החלפת עמודי תאורה וגופי תאורה בסך .₪ 398,970
 .9אישור תב"ר מס'  – 1015הכנת ספר נכסים ורישום מקרקעין בסך .₪ 229,028
 .10אישור תב"ר מס'  – 1016רכישת מכונת טיאוט כבישים ייעודית בסך .₪ 698,490
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 .11אישור תב"ר מס'  – 1017פיתוח נופי סביב בריכת השחייה בסך .₪ 4,003,567
 .12אישור תב"ר מס'  – 1018אלמנט נופי בכניסה לעיר רח' עומר אלמוכתאר בסך .₪ 700,000
 .13אישור תב"ר מס'  – 1019הסדרת בקשות להיתרי בנייה בסך .₪ 503,000
 .14אישור תב"ר מס'  – 1020הנגשת אולם ספורט אלראזי בסך .₪ 214,540
 .15אישור תב"ר מס'  – 1021שיפור איכות הסביבה ברחבי העיר בסך .₪ 1,002,690
 .16אישור תב"ר מס'  – 1022אלמנט נופי כיכר השעון בסך .₪ 2,015,483
 .17אישור תב"ר מס'  – 1023הכנת תוכניות אב בסך .₪ 296,433
 .18אישור תב"ר מס'  – 1024מחשב לכל ילד לשנת  2017בסך .₪ 53,325
 .19אישור תב"ר מס'  – 1025עבור סיוע שיקום מפגעים בסך .₪ 660,257
 .20אישור תב"ר מס'  – 1026מודל מוסיקלי יישובי בסך .₪ 18,874
 .21עדכון תקציב הרווחה בשוטף בסך .₪ 1,040,000
 .22אישור פתיחת חשבון בנק לייעוד כספי שצ"פ (חוק עזר שצ"פים).
 .23המלצה למנות גב' אמאני אבו זאייד לדירקטור מי רהט.
 .24התחבורה הציבורית ברהט (עטא).
 .25נושאים שונים.
פתיחה:
טלאל אלקרינאוי:
ערב טוב לכולם ,רוב הנושאים הם תב"רים ומקווה לסיים הישיבה מוקדם.
פאיז אבו צהבאן:
האם יואיל כבוד ראש העיר ,להתייחס לנושא אי-הבנות שהתרחש לאחרונה בין תושבים מאזור הר
חברון ,והנגב זה נהפך לעניין הכלל ולא אישי.
טלאל אלקרינאוי:
נתייחס לעניין בסוף הישיבה ,ועכשיו לסדר היום.
סעיף מס'  – 1אישור הגדלת תב"ר מס'  – 966מגרש דשא סינטטי לקהילה (שחב"ק)
בסך .₪ 213,000
החלטה מס' :373

אושרה הגדלת התב"ר פה אחד ,מקור המימון הקרן לעבודות פיתוח.
אם העירייה תסיים העבודה עד  24במרץ  2018תזכה במימון בסך .₪ 150,000

סעיף מס'  – 2אישור תב"ר מס' " – 1008מצוינגב" תשע"ח בסך .₪ 800,000
החלטה מס' :374

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
באמצעות הרשות לפיתוח הנגב ,הפעילות תתבצע באמצעות המתנ"ס העירוני
רהט.
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סעיף מס'  – 3אישור תב"ר מס'  – 1009הפעלת בתים חמים בתחומי הרשות בסך .₪ 76,320
החלטה מס' :375

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון ,הרשות לפתוח הנגב ,במסגרת תוכנית
לסיוע בעלויות תפעול בתים חמים לנוער בסיכון.

סעיף מס'  – 4אישור תב"ר מס' " – 1010הנוער בוחר ערך כדרך" בסך .₪ 93,296
החלטה מס'  :376אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון ,משרד החינוך הרשאה
מס' .1000854250
סעיף מס'  – 5אישור תב"ר מס'  – 1011שיקום כבישים ,מדרכות תיעול ונלוות בסך .₪ 3,554,413
החלטה מס' :377

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס' .1000988686

סעיף מס'  – 6אישור תב"ר מס'  – 1012שיקום כבישים ,ורחובות בשכונות בסך .₪ 900,011
החלטה מס' :378

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס' .1000991698

סעיף מס'  – 7אישור תב"ר מס'  – 1013שיקום חשמל ,מרכזיות חדשות בסך .₪ 501,025
החלטה מס' :379

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס' .1000991697

סעיף מס'  – 8אישור תב"ר מס'  – 1014החלפת עמודי תאורה וגופי תאורה בסך .₪ 398,970
החלטה מס' :380

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס' .1000991696

עמוד  3מתוך 16
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

סעיף מס'  – 9אישור תב"ר מס'  – 1015הכנת ספר נכסים ורישום מקרקעין בסך .₪ 229,028
עו"ד סמי סהיבאן:
מה זה ספר נכסים?
טלאל אלקרינאוי:
העירייה אין לה ספר נכסים מעודכן ,ונכסי העירייה לא רשומים ,ומעולם לא עודכן.
עו"ד סמי סהיבאן:
כל שנה ,כמעט מאשרים תב"רים להכנת ספר נכסים ,ואני זוכר עזאת אלאפיניש ז"ל ,נקלט בעירייה
לניהול נכסי העירייה.
טלאל אלקרינאוי:
רשימת התב"רים פתוחה לכל אחד ,אין ברשימה תב"ר כזה ,ואתה מוזמן לבדוק.
אברהים אבו סהיבאן:
העירייה מתבקשת לעדכן ספר הנכסים שלה ,עבר הרבה זמן ולא עודכן ספר הנכסים ,ספר הנכסים
הוקם בשנת  2000ומאז עודכן בשנת  ,2006הגיע הזמן לעדכן אותו.
החלטה מס'  :381אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים
הרשאה מס' .1000990384
סעיף מס'  – 10אישור תב"ר מס'  – 1016רכישת מכונת טיאוט כבישים ייעודית בסך .₪ 698,490
עטא אבו מדיע'ם:
אתמול התקיימה ישיבת וועדת מכרזים והיה על סדר יומה מכרז לרכישת מכונת טיאוט.
חלק מחברי הוועדה התלוננו על התמעטות משתתפים במכרז ,הייתה רק הצעה יחידה ,ותמיד אותו
מציע.
עדיף להחליט לרכוש בפטור ממכרז ,כדי לזרז התהליך.
טלאל אלקרינאוי:
אנחנו כעירייה חלה עלינו חובת המכרזים ,אנחנו מפרסמים מכרזים בעיתונות העברית הארצית
ובעיתונות המקומית בשפה הערבית.
אנחנו מעניינים ספקים ,אבל לא יכולים לחייב אותם להגיש.
רבחי אבו אלטייף:
אני אומר שאגף שפ"ע קובע מה סוג הרכב שהוא רוצה ,והסוג הזה נמצא רק אצל הספק גד-אל
מאזור חיפה ,יש עוד ספקים :ג'.א.ן תברואה ,ר.ג.א תברואה.
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טלאל אלקרינאוי:
התב"ר עדיין בשלבי אישורים ,ועד שיאושר מכינים מכרז והיו מקרים שרכשנו מכונת טיאוט
באמצעות החברה למשק וכלכלה.
החלטה מס' :382

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס' .1000988713

סעיף מס'  -11אישור תב"ר מס'  – 1017פיתוח נופי סביב בריכת השחייה בסך .₪ 4,003,567
עו"ד סמי סהיבאן:
מתבצעת עבודה של עפר באזור הברכה ,התושבים מתלוננים מכמות האבק שמגיעה אליהם ,יש
להנחות הקבלן לנקוט באמצעים להפסיק האבק.
טלאל אלקרינאוי:
אני מפנה בקשה לידיעת המהנדס לטפל מול קבלן הביצוע.
החלטה מס' :383

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס' .1000988712

סעיף מס'  – 12אישור תב"ר מס'  – 1018אלמנט נופי בכניסה לעיר רח' עומר אלמוכתאר
בסך .₪ 700,000
עטא אבו מדיע'ם:
פונה למהנדס האם יש תכנון מוכן?
אברהים אבו סהיבאן:
כן.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
באיזו כיוון ברחוב עומר אלמוכתאר ,המזרחית או המערבית?
אברהים אבו סהיבאן:
המזרחית.
עטא אבו מדיע'ם:
אני ממליץ להעביר פרויקטים קטנים לטיפול החברה הכלכלית.
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טלאל אלקרינאוי:
החברה הכלכלית אנחנו נעביר לה פרויקטים ,בהתאם לכוחות שלה ,לא נעמיס יתר על המידה.
החלטה מס' :384

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס' .1000988711

סעיף מס'  – 13אישור תב"ר מס'  – 1019הסדרת בקשות להיתרי בנייה בסך .₪ 503,100
אברהים אבו סהיבאן:
לאור הטיוטה של דו"ח מבקר המדינה ,לקחנו על עצמינו לתקן ליקויים בהיתרי הבנייה במיוחד
מבנים יבילים.
עטא אבו מדיע'ם:
התב"ר עבור אגרה או מהנדסים?
אברהים אבו סהיבאן:
זה עבור שכר למהנדסים שיטפלו בבקשות היתרי בנייה.
החלטה מס' :385

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס' .1000988708

סעיף מס'  – 14אישו תב"ר מס'  – 1020הנגשת אולם ספורט אלראזי בסך .₪ 214,540
עטא אבו מדיע'ם:
יש להיות מהירים בביצוע ההנגשה ,האולם פעיל מאוד ,ולא צריך לסגור אותו להרבה זמן.
טלאל אלקרינאוי:
ההנגשה זה חובה ,אפילו הופך להיות פלילי נגד המהנדס וראש העיר.
אברהים אבו סהיבאן:
הנציבות חייבה אותנו להכין תוכנית עבודה ,עם לוח זמנים להתאמת ההנגשה בכל מוסדות הציבור
עד שנת  ,2020יש להנגיש את כל המוסדות אפילו כולל המסגדים.
החלטה מס' :386

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס' .1000988688
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סעיף מס'  – 15אישור תב"ר מס'  – 1021שיפור איכות הסביבה ברחבי העיר בסך .₪ 1,002,690
החלטה מס' :387

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס'  ,1000988685ומס' .1000988684

סעיף מס'  – 16אישור תב"ר מס'  – 1022אלמנט נופי כיכר השעון בסך .₪ 2,015,483
אברהים אבו סהיבאן:
הכיכר אמור להיות בקטע להתחברות עם כביש .6
ח'ליל אלטורי:
הבטחת לתכנון מזרקה בצמוד לשעון?
אברהים אבו סהיבאן:
תלוי בתכנון ,אם זה מאפשר מזרקה ,בנוסף לא מתאים במקום זה מזרקה.
החלטה מס' :388

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס' .1000988681

סעיף מס'  – 17אישור תב"ר מס'  – 1023הכנת תוכנית אב בסך .₪ 296,433
החלטה מס' :389

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים הרשאה
מס' .1000990958

סעיף מס'  – 18אישור תב"ר מס'  – 1024מחשב לכל ילד לשנת  2017בסך .₪ 53,325
טלאל אלקרינאוי:
במסגרת הפרויקט ,הוגשה בקשה להעמדת  100ערכות מחשב לילדי רווחה ,לילדי המשפחות
החלשות.
מקורות המימון משרד ראש הממשלה ,והשלטון המקומי .ההשתתפות המתבקשת מהעירייה עבור
כל ערכה סך ( $75דולר ארה"ב) ,והשתתפות הורים בסך  ₪ 270עבור על ערכה.
החלטה מס'  :390אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון:
השתתפות העירייה ( $ 75X100= $ 7,500דולר ארה"ב)
השתתפות ההורים .₪ 270X 100 = .₪ 27,000
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סעיף מס'  – 19אישור תב"ר מס'  – 1025עבור סיוע שיקום מפגעים בסך .₪ 660,257
מוסא אבו ג'עפר:
בין שכונות  24ושכונה  ,27יש שצ"פ שנהפך לאתר מזבלה כמו (ח'ירייה) ,זה ממש מוגזם ,יש לטפל
ולנקות השטח.
עטא אבו מדיע'ם:
אנחנו צריכים לטפל בתכנים של התב"רים ,אין אפילו פחי אשפה במדרכות או ליד תחנות אוטובוס,
או ליד מרכזים הומי אדם ,אפילו שהילד רוצה להשליך אשפה לפח הוא לא מוצה.
לזמן וועדת איכות הסביבה לדיון ולהגיש המלצות והצעות למועצת העיר.
טלאל אלקרינאוי:
כל חבר שיש לו רעיונות לטובת הציבור מתבקש להעביר למנהל המחלקה הרלוונטית ,וזה ייכלל
בביצוע ובתכנון התב"ר.
התב"ר מסתמך על החלטת ממשלה  ,546סיוע למגזר הבדואי בדרום .2017
החלטה מס' :391

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון המשרד להגנת הסביבה
הרשאה מס' .1001005684

סעיף מס'  – 20אישור תב"ר מס'  – 1026מודל מוסיקלי יישובי בסך .₪ 18,874
ד"ר עאמר אלהוזייל:
עבור הקמת להקה כלל עירונית ,זה החלק הראשון בתקציב ,שהוא  22%מהמימון ,היתר נקבל לפי
אבני דרך.
החלטה מס'  :392אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך ,הרשאה מספר
קול קורא  8037שנה"ל תשע"ח.
סעיף מס'  – 21עדכון תקציב הרווחה בשוטף בסך .₪ 1,040,000
החלטה מס' :393

אושר העדכון פה אחד ,מקור המימון משרד הרווחה ,ובכך תקציב העירייה
לשנת  2017המעודכן הוא סך .₪ 304,290,000
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סעיף מס'  – 22אישור פתיחת חשבון בנק לייעוד כספי שצ"פ (חוק עזר שצ"פים)
החלטה מס' :394

לדחות לישיבה הבאה ,כדי שהגזבר ימסור דברי הסבר.

סעיף מס'  – 23המלצה למנות גב' אמאני אבו זאייד לדירקטור מי רהט
טלאל אלקרינאוי:
דירקטוריון מי רהט בע"מ ,עדיין חסר חברים להתמנות לדירקטורים ,יש רק דירקטור אחד מכהן,
יתר הבקשות שהוגשו עדיין בהמתנה ,ואפילו עוד לא הובאו לדיון בפני הוועדה לבדיקת כשירות
דירקטורים.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
מה הכישורים שלה?
עטא אבו מדיע'ם:
אתה ראיינת אותה באחת הוועדות לתפקיד כל שהו ,ההשכלה שלה מהנדסת מחשבים.
טלאל אלקרינאוי:
המועצה ממליצה לאשר ,האישור הסופי הוא של הוועדה שבודקת את הכשירות להתמנות
לדירקטור.
עו"ד סמי סהיבאן:
האם יש לה קשר משפחתי עם מישהו בעירייה?
עו"ד שרון שטיין:
מי שמגיש ההמלצות למועמדים לדירקטוריון מי רהט ,זה היועצים המשפטיים של תאגיד מי רהט
בע"מ.
מאחר ומדובר בעובד עלי אבו זאייד ,פנה אליי לבדוק במידה ויש ניגוד עניינים.
לדעתי האישית ,אין בעיה ,כי אין מניעה ,אך בכל מקרה זה כפוף בחוות דעת של היועץ המשפטי של
תאגיד מי רהט בע"מ.
מחמד אלקרינאוי:
אין כפיפות בין תאגיד מי רהט בע"מ לעובד עלי אבו זאייד.
עטא אבו מדיע'ם:
מה ממליץ היועמ"ש למליאה?
עו"ד שרון שטיין:
לאשר ההמלצה ,בכפוף לחוות דעת היועמ"ש של התאגיד ופנייה לוועדה הבודקת כשירות
הדירקטורים.
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טלאל אלקרינאוי:
אנחנו נמליץ לאשר ,תאגיד מי רהט בע"מ ,נמצא בו היום רק דירקטור אחד מכהן ,התאגיד עובד
באמצעות האסיפה הכללית שלו.
פאיז אבו צהבאן:
למה לא פורסם?
טלאל אלקרינאוי:
פרסמנו בכל האמצעים ,וניגשו אנשים ,והובא לאישור המועצה ,אך חלק חזר בו מהמעומדות.
עו"ד סמי סהיבאן:
היום יש רעיונות חדשים לגבי תאגידי המים.
טלאל אלקרינאוי:
יש היום משא ומתן לגבי המשך כינון התאגידים ,בין המשרדים הרלוונטיים :משרד הפנים ,האוצר,
התשתיות הלאומיות ,וועדת הפנים בכנסת ,ומרכז השלטון המקומי.
החלטה מס' :395

אושר פה אחד להמליץ על מינוי גב' אמאני אבו זאייד לדירקטורית במי רהט
בע"מ ,ויש לבחון אם אין ניגוד עניינים.

סעיף מס'  – 24התחבורה הציבורית ברהט (עטא)
טלאל אלקרינאוי:
בקש להעלות סעיף זה ,חבר העירייה עטא ,בבקשה תציג מה רצית בעניין תחבורה ציבורית ברהט.
עטא אבו מדיע'ם:
התחבורה הציבורית ברהט נועדה לשרת התושבים ,ובתור חבר עירייה ששומע תלונות מהתושבים
שלא מרוצים מרמת השירות שהם מקבלים מהתחבורה הציבורית ברהט.
יותר מ 120 -מקרה של יידוי אבנים ומעשה וונדליזים ,זה מספר אדיר ,אנחנו מתבקשים לקרוא
לציבור לשמור בכל זאת על התחבורה הציבורית כדי שנדרוש לשפר רמת השירות.
תחזוקת תחנות האוטובוס ,אין תחזוקה ,כמעט ואין תחנות חדשות ,מעקות הבטיחות ליד התחנות
נפגעו ולא שופצו או תוקנו.
קווי האוטובוסים בבוקר עמוסים בפועלים ביחד עם תלמידים ,ובכך לא ניתן המענה ההולם
לאוכלוסייה המשתמשים בתחבורה הציבורית.
לצערי הרב ,רוב התחנות אין בהם ספסל לישיבה ,וגם ללא תאורה בשעות הלילה החושך.
עדיין לא הושלם ביצוע המפרצים.
לא יתכן כבר יותר משנתיים אני שומע שמכינים בתחנות של רהט.
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בבירור שעשיתי מול המפעיל של התחבורה הציבורית חברת גלים אשר ,שכל התחנות מוכנות ולא
מוכן להתקין כי אין תשתית מוכנה לתחנות ,כמו מפרצים וכמו הנגשה של התחנות.
לגבי התחנות הקיימות ,הן לא מתוחזקות ,ובכך זה מוסיף לרעת התחבורה הציבורית בעיר.
אני אוסיף ואומר בציר הקו שבין כיכר מתנ"ס רהט עד לכיכר אלנור אין תחנת אוטובוס לתחבורה
ציבורית קן פנימי ,וזה בהמלצת מהנדס התחבורה הציבורית.
מצב התאורה ,והתנהגות נהגים לא אחראים ,אשר מסכנים המשתמשים בתחבורה ציבורית ובמיוחד
אוכלוסיית הנשים.
למה לא קיימת תחבורה ציבורית פנימית בקטע בין כיכר המתנ"ס לכיכר אלעוברה?
כל אחד/ת שרוצה שירותי משרד הפנים ,משרד רישוי ,הבנק והעירייה אין לו תחנה אוטובוס בקו זה,
יצטרך ללכת ברגל ,זה קשה לקשישים או מוגבלי ניידות.
אני מבקש להחזיר תחנת האוטובוס לקו פנימי בקטע זה.
אברהים אבו סהיבאן:
התחבורה הציבורית מתחילה מנקודת המוצא ,האזור המערבי של רהט ,נכנסת לאזור מרכז העיר
וכל קו לוקח את המסלול שלו ,בקטע שהזכיר עטא ,אין תחבורה ציבורית פנימית ,חלופי למסלול זה
הינו בקטע של רחוב שבין בניין העירייה למרכז יום לקשיש ,יש שם תחנה לתחבורה ציבורית פנימית,
אשר מוביליה לבנק ,מרפאה ,בניין העירייה והשוק.
עטא אבו מדיע'ם:
אתה עושה צחוק.
אברהים אבו סהיבאן:
זה המצב הקיים ,לגבי נגישות והמפרצים התחילו בביצוע ,וההתחלה בדרום רהט.
ח'ליל אלטורי:
רוב התחנות במתחמים?
אברהים אבו סהיבאן:
רוב התחנות יהיו במתחמים ,וחלק יותקנו בכבישים הראשיים.
התחנות ממוקדמות על פי סקר ועל פי כמות השימוש ,כי יש תחנות בסימן "עמוד".
עלות התחנות חלק על חשבון משרד התחבורה ,וחלק  100%על חשבון העירייה.
לגבי התחזוקה ,כשיש לנו תקציב אנחנו מבצעים תחזוקה.
עטא אבו מדיע'ם:
למי פנית בעירייה ואמר לך אין תקציב? תעשה סקר ותגיד לעירייה מה העלויות לפי אומדן.
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עו"ד סמי סהיבאן:
כל יום אני יוצא מהאזור המערבי של רהט ,ובקטע מול "עידן הנגב" רואה נשים עומדות וממתינות
לתחבורה ,בלי תחנה ואנחנו עדים בתקופה האחרונה להתנהגות נהגים לא הולמת.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
עוד מעט מתחיל החורף.
עו"ד סמי סהיבאן:
מבקש לתת עדיפות לתחנה זו ,ולהקימה בהקדם.
מחמד אלקרינאוי:
ראשית ,האוטובוס שמוביל תלמידים ופועלים ביחד זה לא בטיחותי לגבי התלמידים ,והאוטובוסים
האלה בשעות השיא הם מליאות עד אפס מקום.
הרי יש "כרטיס חופשי חודשי" לכל תלמיד ,מה הפסורד לא להגביר תחבורה כדי לתת מענה ,ולשריין
אוטובוסים להסעת תלמידים בלבד ,הרי זה עסק רווחי.
לגבי תחבורה פנימית בקטע המדובר ,מה שמבוצע היום לא הולם האוכלוסייה המשתמשת
בתחבורה ,וזה מקשה עליהם להגיע לייעד בנוחיות.
זה עבודה חובבנית ,צריך להיות תחנות לתחבורה ציבורית פנימית בקטע המדובר (כיכר אלעוברה
עד כיכר המתנ"ס).
חברים ,מה לעשות לצעירים שגורמים נזקים לתחנות הקיימות ,שבירת כסאות ,שריפות ,או תולשים
אותה ממקומה ומתחילה להוות מפגע לעוברים בכביש ,או לממתינים בקרבת התחנה ,יש כאן בעיה,
חוסר לויאליות לעיר ,וחוסר חינוך.
צריך לעשות תוכנית עבודה מקיפה איך לטפל בסוגיה זו.
מוסא אבו ג'עפר:
אני רוצה לציין ,את המפגע הסביבתי בין שכונות  24ושכונה  ,27וגם יש מועדון נוער בשוכנה 27
שעדיין לא הופעל.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
רצינו להפעילו אבל נתקלנו בהתנגדויות.
מוסא אבו ג'עפר:
אני מתמקד בשצ"פ משנות ה 70 -והוא מוזנח .כתושבים מוכנים להירתם ולעזור ,אבל רוצים את
היוזמה מהעירייה.
עטא אבו מדיע'ם:
אני מבקש לחזור לנושא שעל סדר היום.
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אברהים אבו סהיבאן:
תדירות עבודת התחבורה הפנימית לא עונה על הדרישות יש איחורים.
מציע שראש העיר יזמן את מנהל המחוז במשרד התחבורה ,עם האחראי על התחבורה היבשתית
במשרד התחבורה מהמשרד בירושלים ,והמפעיל כדי לבצע הערכת מצב חדשה ,ואני אכין הצעות
לישיבה.
עטא אבו מדיע'ם:
פניתי למפעיל התחבורה הציבורית ,והתלונן בפני שהוא לא קבל תמורת הכרטיסים שהוא מנפיק.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
זה לא נכון ,אנחנו משלמים באופן שוטף עבור הכרטיסים.
טלאל אלקרינאוי:
בואו לסכם הנושא ,זה נושא חשוב ,וחבל שהממונה על התחבורה הציבורית לא נוכח בישיבה.
עלי אבו אלחסן:
הוא בלימודים היום.
טלאל אלקרינאוי:
לגבי הנושאים שהועלו:






נושא ההנגשה והמפרצים – אחריות מהנדס העיר.
מבקש מוועדת הבטיחות בדרכים תתכנס ותדון ותגיש המלצות ,אחריות זימון מזכיר
העירייה.
לסיים הכנת התשתית כדי להציב התחנות ,אחריות מהנדס העיר.
עניין הטענות שיש פיגור בתשלומים עבור רכישת כרטיסים לתלמידים ,לבדוק מול מנהל
התשלומים בגזברות ,אחריות סגן רה"ע הממונה על החינוך.
להעלות את כל הבקשות והדרישות ,ולדוגמא תחנה לקו פנימי בקטע שהזכיר החבר עטא
(כיכר אלעוברה וכיכר המתנ"ס) ,וזאת בישיבה שתתקיים עם הגורמים ממשרד התחבורה.

עטא אבו מדיע'ם:
אני דורש שהעירייה תקבל החלטה להצבת תחנה לקו תחבורה פנימית.
טלאל אלקרינאוי:
כדי לאשר קו תחבורה ,צריך אישור משרד התחבורה ,ואמרתי שאנחנו מזמינים את הגורמים במשרד
התחבורה ונעלה בפניהם דרישות העירייה כולל מה שאתה מעלה.
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סעיף מס'  – 25נושאים שונים
 – 25.1דו"ח תאונות דרכים ברהט
טלאל אלקרינאוי:
רוצה לעדכן את החברים ,בדו"ח הבטיחות בדרכים בעיר רהט ,יש ירידה בכמות התאונות
האחרונה ביחס לתקופות קודמות ,ולהלן הדו"ח שמתייחס לשנים .2014-2017

סה"כ תאונות
סה"כ נפגעים
הרוגים
קשה
קל

2014

2015

2016

20
31
1
4
26

13
25
1
3
21

13
17
1
6
10

בשנה

( 2017עד
אוגוסט)
9
15
1
2
12

עטא אבו מדיע'ם
יש ירידה ,וזה בזכות שיפור התשתיות.
טלאל אלקרינאוי:
זה מעודד שיש ירידה ,אבל צריך להמשיך לצמצם את כמות התאונות.
בשבוע הבא מתקיים שבוע הבטיחות בדרכים ארצי ,רהט משתלבת בפעילות.
 – 25.2האירועים האחרונים שעלו ברשתות החברתיות ,ופגעו ביחסים בין הבדואים לתושבי
הר חברון ,ובמיוחד אלדאהרייה
טלאל אלקרינאוי:
בתקופה האחרונה וליתר דיוק בשבוע האחרון ,הועלו ברשתות החברתיות בפיסבוק,

ובוואטסאפ.

אנחנו כעיריית רהט מגנים כל מקרה אלימות ,הן פיזית וזן מילולית.
הופצו שמועות ,שמטרתם לסכסך בין האנשים ,ואפילו עשיות להביא למצבי רצח של אנשים חפים
מפשע.
פאיז אבו צהבאן:
לאור חשיבות הנושא ,מבקש מראש העיר ,להקליט הקטע בצילום וידיאו ולהפיץ בפיסבוק ,וזאת
כדי להרגיע הרוחות ,ולטובת הכלל ,וכדי להראות מנהיגות העיר רהט מתייחסת לעניין בשיא
הרצינות.
עטא אבו מדיע'ם:
ראש העיר מדבר בשם כולם.
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טלאל אלקרינאוי:
אני אומר ומציין כדלקמן:








עיריית רהט תפרסם הודעת גינוי ,והיא מגנה כל מקרה אלימות נגד אנשים חפים מפשע.
עיריית רהט נגד כל השמועות הארסיות ,מטרת מפיציהם לסכסך בין האנשים.
יש יחסי קרבה ,גיסים ,וכולנו פלסטיניים.
הייתה לנו שיחה טלפונית עם ראשי הרשויות בנגב ,וסוכם שנוציא הודעה משותפת לגינוי כל
אלימות שהיא.
ובאופן אישי קבלתי הודעות שיש אנשים רעבים ורוצים לעבוד בכבוד ,אך לא בטוחים.
לקיחת החוק לידיים ,זה דבר פסול ,ולא מקובל.
יש מנגנוני ביטחון של הרשות הפלסטינית באזור חברון והם יטפלו בסוגיה זו ,כי הם יודעים
זה פוגע במערכת היחסים וגורמת נזק.

עכשיו הדיון פתוח.
עטא אבו מדיע'ם:
רוצה להוסיף ,יש אנשים לא תושבי רהט ,ובאים לעשות שם רע לרהט ולהפיץ שמועות ארסיות.
אני מאוכזב מהמשטרה ,כאשר פונים לה לא מוכנה לסייע ,כאשר יש תנועה חשודה של אנשים ,אשר
באים לעשות נזק ,לשרוף בסטות בשוק ,ולהטיל אימה על האנשים.
התנהגות זו פסולה מאוד ,ולא יתכן שהמשטרה לא עונה לקריאות.
פאיז אבו צהבאן:
אני בעד כל צעד שיחזיר המצב לקדמותו.
לצערי מקבל הודעות ,שמצביעות על ריב בין אנשים ,וזה לא נכון ,זה רק שמועה מורעלת
שמטרתה להגביר השנאה בין האנשים.
טלאל אלקרינאוי:
זה שמועה ,ואנחנו מתריעים ,כל אחד אחראי על מעשיו גם באופן אישי.
נאום מהמקום:
עו"ד סמי סהיבאן:
העירייה קבלה החלטה ,לגבי מכרזי הרווחה ,יש לקבל חוות דעת גורם חיצוני.
הופתעתי לגלות שבישיבת המכרזים האחרונה הועלה לסדר היום נושא מכרז בתחום הרווחה בלי
חוות דעת על פי ההחלטה.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
המכרז הזה היה "בקנה".
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טלאל אלקרינאוי:
מדובר במכרז "הפעלת מע"ש" ,והיה לפני שתתקבל ההחלטה כמעט מחודש מאי .2017

ננעלה הישיבה,
שעה 18:02:58

___________
עלי אבו אלחסן
מזכיר העירייה

_____________
טלאל אלקרינאוי
ראש העירייה

תפוצה:
מבקר המדינה ,
הממונה על המחוז,
משרד הפנים ,
חברי העירייה,
גזבר העירייה,
היועץ המשפטי של העירייה
דובר העירייה,
מבקר העירייה,
הנהלת חשבונות,
חשב מלווה.

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

הודפס ע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העירייה
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