יוםראשון04פברואר2018

פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 01/2018
מיום ראשון ,תאריך  28בינואר  2018שעה 17:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות


-ראשהעירייה 
משתתפיםה"ה: טלאלאלקרינאוי 
-סגןראשהעירייה,ומנהלישיבותהמועצה 
ד"רעאמראלהוזייל 


-סגןראשהעירייה 
אחמדאלנסאסרה 


-המשנהלרה"ע 
מחמדאלקרינאוי 




-המשנהלרה"ע
רבחיאבואלטייף 


-חברהעירייה 

מוסאאבוג'עפר


-חברהעירייה 

נימראלעוברה


-חברהעירייה 
סאלםאבומדיע'ם 


-חברהעירייה 
עטאאבומדיע'ם 


-חברהעירייה 
עו"דסמיסהיבאן 


-חברהעירייה 

עדנאןאלעוברה



-חברהעירייה

פאיזאבוצהבאן



-סגןומ"מרה"ע 

חלילאלטורי 
נעדריםה"ה :
-חברהעירייה 

חסיןאבוהאני



-חברהעירייה
ד"רמאזןאבוסיאם 


-חברהעירייה 
עודהאלעתאיקה 


-חברהעירייה 

צבאחאלג'עאר






-מזכירהעירייה 

עליאבואלחסן
סגלה"ה :
-גזברהעירייה 

ראידאלקרינאוי


-היועץהמשפטישלהעירייה 

עו"דשרוןשטיין


-מהנדסהעיר 
אברהיםאבוסהיבאן


-חשבמלווה 

דניאלגירון 


-מנכ"להחברההכלכליתרהט 

מחמודאלעמור


-צוערבלשכתרה"ע 

ליאורלווין 


-מנהלהתוכניתהרבשנתית 

אמירבשאראת


-מנהלמתנ"סרהט 

פואדזיאדנה 



על סדר היום:
 .1עדכוןתב"רמס'883–שיקוםנחלגרר,ציוןמספרההתחייבות.1001019596
 .2אישורהגדלתתב"רמס'752–בניתגןילדיםשתיכיתותשכונה33בסך74,577₪
 .3אישורהגדלתתב"רמס'822–שיפוציםבמרכזפיסקהילתישכנה26בסך29,220.₪
 .4אישורהגדלתתב"רמס'827–שיפוציםבמועדוןפיסלילדולמשפחהשכונה17
בסך58,410.₪
 .5אישורהגדלתתב"רמס'837–הקמתבי"סיסודיחדשאלפורתבסך169,114.₪
 .6אישורהגדלתתב"רמס'926–תוכניתכלכליתבסך623,195.₪
 .7אישורהגדלתתב"רמס'979–גןילדיםבשכונה14בסך150,000.₪
 .8אישורהגדלתתב"ר מס'980–גןילדיםבשכונה5בסך150,000.₪
 .9אישורהגדלתתב"רמס'981–גןילדיםבשכונה28בסך350,000.₪
 .10אישורהגדלתתב"רמס'982–גןילדיםבמתחם2בסך300,000.₪
 .11אישורהגדלתתב"רמס'983–גןילדיםבמתחם3בסך200,000.₪
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אישורהגדלתתב"רמס'985–גןילדיםבמתחם5בסך200,000.₪
אישורהגדלתתב"רמס'986–גןילדיםבמתחם5בסך200,000.₪
אישורהגדלתתב"רמס'988–גןילדיםבשכונה20בסך250,000.₪
עדכוןתב"רמס'1018–אלמנטנופיבכניסהלעיררח'עומראלמוכתארבסך1,154,239₪
אישורהגדלתתב"רמס'1026-בסך66,916מודלמוסיקלילמגזרהבדואי.
אישורתב"רמס'1028–פרויקטתכנוןמפורטנחלגררבסך750,000.₪
אישורתב"רמס'1029–תשתיותהיקפיותבי"סיסודיחדששכונתאבועוביידה
בסך957,767 .₪
אישורתב"רמס'1030–ערכותלכיתותא'–נקראיחדבערביתהחלטתממשלהמס'2397
בסך156,000.₪
אישורתב"רמס'1031–תכניתנחשוןהחלטתממשלהמס'2397בסך225,893.₪
אישורתב"רמס'1032–העצמהלימודיתממוקדתבגרות החלטתממשלהמס'2397
בסך218,008.₪
אישורתב"רמס'1033–הפעלהשוטפתשלמרכזהמצוינותהחלטתממשלהמס'2397
בסך60,000.₪
אישורתב"רמס'1034–פעולותלבטיחותבדרכיםבסך77,614.₪
אישורתב"רמס'1035–תקציבתוכניתאתגריםתשע"חבסך3,832,322.₪
אישורתב"רמס'1036–שיפוץאולםספורטשייחסלמאןבקריתהחינוךהחלטתממשלה
2397בסך564,843.₪
אישורתב"רמס'1037–הקמתושיפוץמרכזהיזמותהאבברהטבסך688,855.₪
אישורתב"רמס'1038–תפעולמרכזהיזמותהאברהטלשנהאחתבסך428,000.₪
אישורתב"רמס'1039–תוכניתרבשנתיתלתרבותבסך117,000.₪
אישורתב"רמס'1040בסך498,000₪סלמדעתשע"ח.
אישורתב"רמס'1041–פרויקטנגבסלתשע"חבסך31,400.₪
אישורתב"רמס'1042–בנייתגןילדים2כיתותבשכ'27בסך1,753,838.₪
אישורתב"רמס'1043–הצטיידותמסגרותהחינוךהמיוחדשנה"לתשע"חבסך62,820.₪
אישורתב"רמס'1044–הקמה,שדרוגותחזוקהשלאמצעיםדיגיטלייםתשתיתיים
בסך300,032.₪
אישורתב"רמס'1045–פיתוחשצ"פיםבמתחמים3-4בסך10,028,136.₪
אישורתב"רמס'1046–מלגותלימודיםלסטודנטיםבסך200,000.₪
אישורתב"רמס'1047–נוערבוחרבערךכדרךתשע"חבסך119,000.₪
אישורתב"רמס'1048-עיצוב2מרחבילמידהבי"סאלפרדוסבסך160,000.₪
אישורתב"רמס'1049–עיצובמרחבלמידהב"סאלסלאםבסך80,000 .₪
אישורתב"רמס'-1050תכנוןמרכזיםעירונייםבסך500,000₪
סגירתתב"רים.
פירוטתוכניתתקצובהעצמתהרשותעפ"יהחלטתוועדתהיגוימשרדהפניםסך40מיליון.₪
(מצ"ב)
התקנתמעליתלבנייןהעירייה,אולםהישיבות(נימראלעוברה).
אישורפתיחתחשבוןבנקלבי"סחדששכנותאבועוביידהומינוימורשהחתימה.
אישורמורשהחתימהבחשבוןבנקבי"סתיכוןאלראזילמזכירתביה"ססיהאםאבובלאל.
בקשתמנהלאגףהחינוךד"רעליאלהוזייללעבודהנוספתבאקדמיה.
אישורתוכניתמס'618-0482364שכונה17מגרשים144-145(ח'לילאלטורי).
תשלוםלחברתגליםעבורהסעתתלמידים,מדרוםרהט,גבולותרהטהחדשים.
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
בפנינוסדריוםארוך,אךניתןלסייםבזמןבמידהותהיועניינים,כירובסדרהיוםהינותב"רים,
וישתוספתסגירתתב"רים,מועברלכםמסמך .

ועכשיולסדרהיום .

סעיף מס'  – 1עדכון תב"ר מס'  – 883שיקום נחל גרר ,ציון מספר ההתחייבות 1001019596

עלי אבו אלחסן:
בישיבתהמועצה4/2016מתאריך21.04.2016אושרתב"רמס',883משרדהפניםדורשלצייןמספר
ההתחייבותולארקמספרהחלטתממשלה,1264לכןמספרההתחייבותהוא .1001019596


החלטה מס' :777אושרעדכוןהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .



סעיף מס'  – 2אישור הגדלת תב"ר מס'  – 752בניית גן ילדים  2כיתות שכונה ( )33בסך .₪ 74,577


החלטה מס' :778אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוך,תוספתלהתחייבותמס' .2014/22/197



סעיף מס'  – 3אישור הגדלת תב"ר מס'  – 822שיפוצים במרכז פיס קהילתי שכונה 26
בסך .₪ 29,220


החלטה מס' :779אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימוןמפעלהפיסמענק,1053/2017מספרמוסד,80682 
יתווסףלמענק .348/2015



סעיף מס'  - 4אישור הגדלת תב"ר מס'  – 827שיפוצים במועדון פיס לילד ולמשפחה שכונה 17
בסך  58,410ש"ח.


החלטה מס'  :780אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן. 
מקורהמימוןמפעלהפיס,מענקמס',1747/2017מספרמוסד,20368 
יתווסףלמענק .346/2015
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סעיף מס'  – 5אישור הגדלת תב"ר מס'  – 837הקמת בי"ס יסודי חדש אלפורת בסך .₪ 169,114


החלטה מס' :781אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוךתוספתלהתחייבותמס'2015/60/033 
סמלמוסד .618918

סעיף מס'  – 6אישור הגדלת תב"ר מס'  – 926תוכנית כלכלית בסך .₪ 623,195


החלטה מס' :782אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהפניםהתחייבותמס'1000866431קולקורא .7233


סעיף מס'  – 7אישור הגדלת תב"ר מס'  – 979גן ילדים שכונה  14בסך .₪ 150,000


החלטה מס' :783אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן. 
מקורהמימוןהשתתפותהעירייהמהקרןלעבודותפיתוח .
 

סעיף מס'  – 8אישור הגדלת תב"ר מס'  – 980גן ילדים שכונה  5בסך .₪ 150,000


החלטה מס' :784אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן,מקורהמימון
השתתפותהעירייהמהקרןלעבודותפיתוח .
 

סעיף מס'  – 9אישור הגדלת תב"ר מס'  – 981גן ילדים שכונה  28בסך .₪ 350,000


החלטה מס' :785אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימוןהשתתפותהעירייהמהקרןלעבודותפיתוח .
 

סעיף מס'  – 10אישור הגדלת תב"ר מס'  – 982גן ילדים מתחם  2בסך .₪ 300,000


החלטה מס' :786אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןהשתתפותהעירייהמהקרןלעבודותפיתוח .
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סעיף מס'  – 11אישור הגדלת תב"ר מס'  – 983גן ילדים מתחם  3בסך .₪ 200,000


החלטה מס' :787אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימוןהשתתפותהעירייהמהקרןלעבודותפיתוח .
 

סעיף מס'  – 12אישור הגדלת תב"ר מס'  – 985גן ילדים מתחם  5בסך  200,000ש"ח.


החלטה מס' :788אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןהשתתפותהעירייהמהקרןלעבודותפיתוח .
 
סעיף מס'  – 13אישור הגדלת תב"ר מס'  – 986גן ילדים מתחם  5בסך .₪ 200,000


החלטה מס' :789אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימוןהשתתפותהעירייהמהקרןלעבודותפיתוח .
 


סעיף מס'  – 14אישור הגדלת תב"ר מס'  – 988גן ילדים בשכונה  20בסך .₪ 250,000


החלטה מס' :790אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימוןהשתתפותהעירייהמהקרןלעבודותפיתוח .
 


סעיף מס'  – 15עדכון תב"ר מס'  – 1018אלמנט נופי בכניסה לעיר רהט ,רח' עומר אלמוכתאר
בסך .₪ 1,154,239


החלטה מס' :791אושרעדכוןהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימון:משרדהפנים,התחייבותמס',1000988711 
בסך700,000 ₪
השתתפותהעירייהקרנותהרשותבסך454,239 .₪

אושרביטולהחלטתמועצהבסעיףמס'12בפרוטוקול .13/2017
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סעיף מס'  – 16אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1026מודל מוסיקלי למגזר הבדואי בסך .₪ 66,916


החלטה מס' :792אושרהההגדלהברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוך,קולקוראמס' .8038



סעיף מס'  – 17אישור תב"ר מס'  – 1028פרויקט תכנון מפורט נחל גרר בסך .₪ 750,000


החלטה מס'  :793אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימוןרשותמקרקעיישראל,הקרןלשמירהעלשטחיםפתוחים .

סעיף מס'  – 18אישור תב"ר מס'  – 1029תשתיות היקפיות בי"ס יסודי חדש שכונת אבו עוביידה
בסך .₪ 957,767


החלטה מס' :794אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוך :
סך395,549₪התחייבותמספר,2017/15/091סמלמוסד.618900 
סך562,218₪התחייבותמספר,2017/15/092סמלמוסד .618900



סעיף מס'  – 19אישור תב"ר מס'  – 1030ערכות לכיתה א' נקרא יחד בערבית ,החלטת ממשלה
 ,2397בסך .₪ 156,000


החלטה מס' :795אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוך,קולקורא .8780



סעיף מס'  – 20אישור תב"ר מס'  – 1031תוכנית נחשון החלטת ממשלה  2397בסך .₪ 225,893


החלטה מס' :796אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוך,קולקורא .8780
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סעיף מס'  – 21אישור תב"ר מס'  – 1032העצמה לימודית ממוקדת בגרות ,החלטת ממשלה
 2397בסך  218,008ש"ח.


החלטה מס'  :797אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוך,קולקורא .8780



סעיף מס'  – 22אישור תב"ר מס'  – 1033הפעלה שוטפת של מרכז מצוינות החלטת ממשלה
 ,2397בסך .₪ 60,000


החלטה מס' :798אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוך,קולקורא .8780



סעיף מס'  – 23אישור תב"ר מס'  – 1034פעולות לבטיחות בדרכים בסך .₪ 77,614


החלטה מס' :799אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןהרשותהלאומיתלבטיחותבדרכיםהתחייבות 
מס' .1001024583

סעיף מס'  – 24אישור תב"ר מס'  – 1035תקצוב תוכנית אתגרים תשע"ח בסך .₪ 3,832,322


החלטה מס' :800אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוךקולקורא .8716
 

סעיף מס'  – 25אישור תב"ר מס'  – 1036שיפוץ אולם ספורט שיח' סלמאן בקרית החינוך,
החלטת ממשלה  ,2397בסך .₪ 564,843


החלטה מס'  :801אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימון:המשרדלפיתוחהפריפריההנגבוהגליל :
הרשאהמס'1001045222בסך500,000 ,₪
משרדהפניםהרשאהמס'1001050781 בסך64,843 .₪
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סעיף מס'  – 26אישור תב"ר מס'  – 1037הקמת ושיפוץ מרכז היזמות האב ברהט
בסך .₪ 688,855


החלטה מס' :802אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימון:המשרדלפיתוחהפריפריההנגבוהגלילהרשאה 
מס',1001040098בסך500,000 .₪
השתתפותהעירייההקרןלעבודותפיתוחבסך188,855 .₪



סעיף מס'  – 27אישור תב"ר מס'  – 1038הפעלת מרכז היזמות האב ברהט לשנה אחת
בסך .₪ 428,000


החלטה מס' :803אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימון:המשרדלפיתוחהפריפריההנגבוהגלילהרשאה 
מס',1001047993בסך300,000 .₪
השתתפותהעירייההקרןלעבודותפיתוחבסך128,000 .₪



סעיף מס'  – 28אישור תב"ר מס'  – 1039תוכנית רב שנתית לתרבות בסך .₪ 117,000


החלטה מס' :804אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברהעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימון:מפעלהפיסבסך107,000,₪ 
השתתפותהעירייהבסך10,000 .₪

סעיף מס'  – 29אישור תב"ר מס'  – 1040סל מדע תשע"ח בסך .₪ 498,000


החלטה מס' :805אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימון:משרדהמדעהרשאהמס',1001032462בסך448,200₪ .
השתתפותהעירייההקרןלעבודותפיתוחבסך49,800 .₪

סעיף מס'  – 30אישור תב"ר מס'  – 1041פרויקט נגב סל תשע"ח בסך .₪ 31,400


החלטה מס' :806אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימון:הרשותלפיתוחהנגב,קולקורא .8383
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סעיף מס'  – 31אישור תב"ר מס'  – 1042בניית גן ילדים  2כיתות בשכ'  27בסך .₪ 1,753,838


החלטה מס' :807אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוךהרשאה,2017/01/118סמלהאתר,5004281 
בסך1,503,838,₪השתתפותהעירייה,הקרןלעבודותפיתוחבסך250,000.₪ 

סעיף מס'  – 32אישור תב"ר מס'  – 1043הצטיידות מסגרות החינוך המיוחד שנה"ל תשע"ח
בסך .₪ 62,820


החלטה מס' :808אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוך,קולקורא .8472



סעיף מס'  – 33אישור תב"ר מס'  – 1044הקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים
תשתיתיים בסך .₪ 300,032


החלטה מס' :809אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימון:המשרדלשוויוןחברתיהרשאהמס'1001016566 
בסך233436₪ .
השתתפותהעירייהקרנותהרשותבסך66,596 .₪



סעיף מס'  – 34אישור תב"ר מס'  – 1045פיתוח שצ"פים במתחמים  3-4בסך .₪ 10,028,136


החלטה מס' :810אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןהרשותלפיתוחוהתיישבותהבדואיםבנגב,הזמנהמספר
 .4501508937

סעיף מס'  – 35אישור תב"ר מס'  – 1046מלגות לסטודנטים בסך .₪ 200,000


החלטה מס' :811אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן. 
מקורהמימון :
מפעלהפיס,מענק1726/2017בסך100,000 .₪
השתתפותהעירייהבסך100,000 .₪
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סעיף מס'  – 36אישור תב"ר מס'  – 1047נוער בוחר בערך כדרך תשע"ח בסך .₪ 119,000


החלטה מס' :812אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .
מקורהמימון:משרדהחינוךקולקורא,8601בסך84,899.19 .₪
השתתפותהעירייהקרנותהרשותבסך34,100.81 .₪

סעיף מס'  – 37אישור תב"ר מס'  – 1048עיצוב  2מרחבי למידה בי"ס אלפרדוס בסך .₪ 160,000


החלטה מס' :812אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן. 
מקורהמימוןמשרדהחינוךהרשאהמס',2017/09/563סמלמוסד .618744



סעיף מס'  – 38אישור תב"ר מס'  – 1049עיצוב מרחב למידה בי"ס אלסלאם בסך ₪ 80,000


החלטה מס' :813אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמי סהיבאן .
מקורהמימוןמשרדהחינוך,הרשאהמס'2017/09/565סמלמוסד .618249

סעיף מס'  – 39אישור תב"ר מס'  – 1050תכנון מרכזים עירוניים בסך .₪ 500,000


החלטה מס' :814אושרהתב"רברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן. 
מקורהמימוןמשרדהבינויוהשיכון,חוזהתכנון.9/1704402/17 


פאיז אבו צהבאן:
אנימחזיראותכםלסעיף8תב"רגןילדיםשכונה,5אנישואלהאםהשטחמוכןלתחילתהבנייה,
והקמתהגןאושקיימתפלישהבשטח? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
לוהייתהבעיה,סגןהמהנדספאוזי,היהמדווחמיידי .

פאיז אבו צהבאן:
אניגרבאזורורואהאתהבעיה .
מוסא אבו ג'עפר:
אנימבקשלכלולבפרויקטשלבנייתגניילדיםבשכונה27גםשיקוםהשצ"פ .

עטא אבו מדיע'ם:
אנירוצהלצייןשתב"ר,1035תוכניתאתגריםזהמבוצעבאמצעותהמתנ"סהעירוני,רוצהשנעביר
למתנ"סהנחייהשהעבודהתתבצעבאמצעותמכרזים .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
נקבלייעוץמשפטיבעניין,ובהתאםלהנחיותמשפטיותנפעל .

רבחי אבו אלטייף:
אנירוצהלהתייחסלגביתב"ר,1036שיפוץאולםהספורט,אניחושבשהושקעבאולםזהמעל 
50מיליון .₪

ד"ר עאמר אלהוזייל:
50מיליון !!₪

רבחי אבו אלטייף:
בשנת2009ושנת2010הושקעמעל3מיליון,₪יששםעובדשמקבלשכרעלסתם,האולםלא
פעיל,השכרמשולםבאמצעותהמתנ"ס,מנסיםלהעבירהעובדלמקוםאחראולי .

ישלהפעילהאולםבדרךהנכונהודיעם"הפוליטיקההמלוכלכת",למנותאלמוניולפטראחר .

עו"ד סמי סהיבאן:
האולםהזה,נמצאבאזורשישבובעיותמשפחתיות,וזהידועלכולם,ולכןספציפית–הכוונהלד"ר
עאמר–ידועיותרפרטים,כאשרפטרתםחסאןאלכמלאתובמקומומניתאתאיאדאלהוזייל,כל
שהבעיהקיימתאיןסיכוישהאולםיספקאתהשירותלקהילה .
ד"ר עאמר אלהוזייל:
הפעםרוציםלתקן,ולשפץ,ונחשובעלהעסקתאנשיםהקרוביםפיזיתלבנייןהאולם .
ועכשיונמשיךבסדרהיום :

סעיף מס'  - 40סגירת תב"רים

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הרשימהכוללת21תב"רים,עפ"ינוהלחשבונאיישלסגורכיתמהבהםהפעילות,סה"כהכנסות
בתב"ריםשהתקבל5,082,552,₪לעומתסה"כהוצאות3,838,966,₪הגרעוןיחסיתאפסילעומת
ההכנסות .

עו"ד סמי סהיבאן:
אנישואל,האםהעירייהיכולהלסגורתב"רבמידהוישבועודף? 

ראיד אלקרינאוי:
כאשרהתב"רנסגרבגירעון,איןברירה,חייביםלסגורתב"רבגירעוןולאתרמקורותמימון .

כאשרהתב"רנסגרבעודףישלבקשאישורהגורםהמממןכדילהשתמשביתרה .

עו"ד סמי סהיבאן:
כאשרישגירעון,האםאנחנוחייביםלאתרמקורמימון? 
ראיד אלקרינאוי:
כאשרנסגרבגירעון,הואנרשםכגירעוןסופיבתב"ריםובהמשךמולגירעוןבתקציב,והעודףנרשם
בקרןהכנסותהרשות.הרשימהזוכוללתגירעוןבסך6,413.46 .₪
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
מבקשאישורהמועצהלסגירתהתב"ריםעלפיהרשימהשהוגשהעלידיגזברהעירייה .

להלןהטבלה 

עודף
סה"כ
מימון
תקציב
הערות 
מס  תב"ר  שםהתב"ר 







1
2
3
4
5
6

410
404
403
382
836
872








 7
 8

 965
 612

 9

 886

 10  613
 11  819
 12  733
 13  366
 14  990
 15  951
 16  895
 17  888
 18  866
 19  770
 20  953
 21  762





מקור 
בנייתכיתתגןבשכ'11 69089 635,205₪ 
בנייתכיתתגןילדיםשכ' 17 635,205 ₪
635,205 ₪
בנייתכיתתגןבשכונה 25
בנייתגןילדיםבשכ'26מ 2 578,215 ₪
הנגשתקלפילמוגבליניידות   ₪10,946
הקמתהיכלהתרבותברהט   -

הוצאות 
    6,119 ₪
 -

שהתקבל 
    6,119 ₪
 -

75,000 ₪  -
שפוציםבמבנהפיסשכ'8 
שיפוציםבמקיףאלראזיס.מ. 450,000 ₪ 201,673 ₪
 648048
600,000 ₪  ₪593,081
ווינרלקהילה-2014מגרש
משולבמתחם 1
400,000 ₪ 326,965 ₪
שיפוציםבתיכוןסלמאן
אלהוזיילס.מ. 648030
שיפוציםבמועדוןפיסלנוער 125,000 ₪ 122,283 ₪
שכ' 8
שיקוםכבישראשימשכ'7עד 659,000 ₪ 658,743 ₪
שכ' 3
500,000 ₪ 499,998 ₪
פיתוחשצ"פים 
102,410 ₪ 101,902 ₪
פרויקטעירהילדיםוהנוער
תשע"ז 2017
30,000₪  30,000 ₪
הצטיידותמעבדותמדעים
בי"סיסודיאלפורתוחט"ב
ד"א 
 ₪132,300 132,300 ₪
הצטיידותבסיסיתלכיתות
חדשותבמקיףאלתקואשלב
ג' 
רכישת2מבניםיביליםבי"ס 240,000 ₪ 240,000 ₪
דאראלקלם 648238
57,000 ₪ 39,789 ₪
מחשבלכלילד 2016
880,000 ₪ 880,000 ₪
תוכנית"מצוינגב"לשנת
תשע"ה 
הכווןמקצועיוחינוךלקרירה  29,650 ₪  0
 ₪248,000, 1.248,000 ₪
מענקמיוחד–צוקאיתן 
5,080,552.85
8,023,136
סה"כ 
₪ 
 ₪

(גירעון) 
      -

  201,670 ₪ 3 ₪

הרשאהבוטלה
הרשאהבוטלה
הרשאהבוטלה
הרשאהבוטלה
הסתיים 
הוקםתב"ר
אחר 
תקציבבוטל 
הסתיים 

598,196 ₪ 5,115₪- הסתיים 
326,965 ₪  -

הסתיים 

122,283 ₪  -

הסתיים 

658,743 ₪  -

הסתיים 

501,192 ₪ -1,194 ₪ הסתיים 
102,410 ₪ -508 ₪ הסתיים 
30,000 ₪  -

הסתיים 

131,720 ₪  ₪580

הסתיים 

240,467 ₪ -467 ₪

הסתיים 

39,489 ₪  -
879,712 ₪ 288 ₪

הסתיים 
הסתיים 

 0
 0
3,838,966
 ₪

הרשאהבוטלה 
 0
הסתיים 
 0
-6,413.46 
 ₪


סה"כגירעונות 
סה"כעודפים 
סה"כעודף/גירעון 

7,284.06₪ -
870.60₪ 
6,413.46₪ -



החלטה מס' :815אושרפהאחדסגירתהתב"ריםעלפיהרשימהשהוגשה,והגירעוןירשם
בגירעוןהסופישלהתב"ריםמולהגירעוןבתקציב .
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סעיף מס'  – 41פירוט תוכנית תקציב העצמת הרשות עפ"י החלטת וועדת היגוי משרד הפנים
בסך  40מיליון .₪

ד"ר עאמר אלהוזייל:
נשלחעםההזמנהרשימתדרישותהעירייה,עלפיהצרכים,שלהעיר .

המסמךשנשלחמהווההבסיסלדרישות,ובמידהולאהתקבלותגובותמחבריהעירייהעדלישיבה .

להןהרשימה :

שם הפרויקט
פינויואיסוףאשפה 
ניקיוןרחובות 
מבצעניקיון 
תוכניתפעולהלחינוךסביבתי 
שלטירחוב 
ספסלירחוב 
השבתמיקולחיןלגינוןעירוני 
טיפול,הרחבהושיפוץבתיעלמין 
הקמתצוותסע"ר(סיועעצמיראשוני),הכשרותואימונים
לצוותיחירוםורציפותתפקודית 
מערךאבטחהמוקדרואה 
ציודביטחוןוחירום 
עדכוןסקרתכניתהתייעלותאנרגטיתבמיקורחוץ 
הכנתתוכניתאסטרטגיתכלכלית 
הקמתמרכזמורשת(מתחםתיירותומסחר) 
הקמתתחנתמעברלפסולתיבשה 
תוכניתאזוריתלמינוףהזדמנויותלעסקים,יזמים
וארגוניםתיירותייםבאזורבנישמעוןורהט 
שיקום/פיתוחאזוריתעשייהומלאכהקיימם 
הצטיידותותפעולקאנטרירהט 
פארקמשחקים 
הקמתמגרשיםמשולביםלמשחקיכדור 
שיפורציודומתקניםמקצועייםבגניילדים 
חוגימבוגריםושפות 
חוגיהעשרהויצירהוחוגדרמהלילדים 
שנתהתנדבותמנהיגותבקהילה 
הקמתמרכזמוזיקהוהפעלתחוגימוזיקה 
רכישהוהפעלתמתקניכושרלנשים 
הצטיידותהמתנ"סומעונותהיום 
הצטיידותבמרכזהצעירים(ביתהסטודנט) 
הפעלתהספרייה(כוחאדם+תקשוב) 
מועדונינוער 
העסקתמאמניכדורגל 
שזרועדשאבמגרשים 
שיפוץאולמותספורט 
שיפוץמגרשיספורט+תאורה 
צעדיהגברתבטיחותילדים 
סדנאותהעצמתנשיםפיתוחקהילתיועסקי 
הפעלתסיירתהוריםברשות 
קידוםורישויעסקיםבעיררהט 
הצבתתמרורים 
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מחלקה מטפלת
שיפורפניהעיר 
שיפורפניהעיר 
שיפורפניהעיר 
שיפורפניהעיר/חינוך 
הנדסה 
הנדסה 
הנדסה/תאגידמירהט 
הנדסה/דתות 
אגףביטחוןוחירום 

ההקצבה
 3,866,400.00
 5,706,501.00
 2,260,000.00
 663,975.00
 500,701.50
 99,929.70
 901,195.00
 1,910,277.96
 102,500.00
 1,350,000.00

אגףביטחוןוחירום/מוקדפניות
הציבור 
 308,628.00
אגףביטחוןוחירום 
 29,250.00
פיתוחכלכלי/הנדסה 
פיתוחכלכלי/אסטרטגיה/הנדסה   120,000.00
 4,516,550.00
חברהכלכלית/הנדסה 
 1,102,000.00
חברהכלכלית/הנדסה 
 57,164.00
פיתוחכלכלי/מתנ"ס 
 920,000.00
חברהכלכלית 
1,580,561.50
חברהכלכלית 
1,275,101.10
הנדסה 
2,400,102.90
הנדסה 
1,835,865.00
מחלקתגנים/חינוך 
 240,000.00
המתנ"סהעירוני 
 162,500.00
מיקורחוץ 
 150,265.72
מיקורחוץ 
 360,000.00
המתנ"סהעירוני 
 175,000.00
הנדסה/רכשוהתקשרויות 
 679,150.00
המתנ"סהעירוני 
 71,500.00
רכשוהתקשרויות 
 150,000.00
המתנ"סהעירוני 
 375,000.00
המתנ"סהעירוני 
 243,000.00
המתנ"סהעירוני 
 71,000.00
אגףהנדסה/ספורט 
 64,843.00
אגףהנדסה/ספורט 
 1,027,589.00
אגףהנדסה/ספורט 
 150,000.00
המתנ"סהעירוני 
 126,934.10
מיקורחוץ 
 150,000.00
המתנ"סהעירוני 
 674,000.00
שיפורפניהעיר/רישויעסקים 
 472,333.20
הנדסה/החברההכלכלית 
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הפעלתאמצעיפיקוחלמפקחים,פיקוחושיטורעירוני 
מחשבומערכותהפעלהואופיס 
יועצים 
פרויקטורמלווההתוכנית 
סה"כ 

שיפורפניהעיר/וועדה
מקומית/שיטורעירוני 
רכשוהתקשרויות 
  

 1,745,000.00
 100,000.00
 1,398,135.00
 170,000.00
 40,262,952.88


סעיף מס'  – 42התקנת מעלית לבניין העירייה ,אולם הישיבות

ד"ר עמאר אלהוזייל:
בקשלהעלותסעיףזהחברהעירייהנימראלעוברה .

נימר אלעוברה:
ישלהתקיןמעליתלבנייןהעירייהכדילאפשרלבעלימוגבלותלהגיעלמשרדיהעירייה .

רבחי אבו אלטייף:
מעניין,התקיימובאולםזה,יותרמישיבהאחת,והוחלטלהתקשרעםספקלמעלית–נחושתן–
מתפלאשעדייןהפרויקטהזהלאיצאלפועל,למרותשפורסםמכרזלהתקנתהמעלית .

אחמד אלנסאסרה:
בהתאםלתקנותההנגשה,חושבגםשיועדתקציבלהתקנתהמעלית .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשתושלהחברנימראלעוברה,בזכות,ומבקשמהמהנדסלתתהסברלסטטוסההתקנה .

אברהים אבו סהיבאן:
בהתאםלתקנות,אנחנומחויביםלהנגישאתמבנההעירייה,אךהתחלנועםהוועדההמקומית
לתכנוןובנייה,לאחרבדיקהחוזרת,החלטנולתכנןמחדשופעםנוספת,לגבימיקוםהמעליתכדי
שתספקשירותלכלבאיהבניין .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מתיתהיהעםמכרזחדש? 

אברהים אבו סהיבאן:
מקווהתוךחודשימים,תיקהמכרזיהיהמוכן .

סעיף מס'  – 43אישור פתיחת חשבון בנק לבי"ס חדש שכונת אבו עוביידה ,ומינוי מורשה חתימה.


החלטה מס' :816אושרפהאחדפתיחתחשבוןבנקלביה"ס,בבנקמרכנתילסניףרהט .

ומינוימורשההחתימה:מנהלביה"סאמיר אלנסאסרה,וסגןגזברהעירייה 
מקבול אלקרינאויעדלקליטתמזכיר/הלביה"ס .
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סעיף מס'  – 44אישור מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס תיכון אלראזי למזכירת ביה"ס
סיהאם אבו בלאל


החלטה מס' :817אושרפהאחד,מינויהמזכירהסיהאם אבו בלאלמורשהחתימהבנוסףעם
מנהלביה"סחמיס אבו סיאם,תיכוןאלראזי .


סעיף מס'  – 45בקשת מנהל אגף החינוך ד"ר עלי אלהוזייל לעבודה נוספת באקדמיה

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הוגשהבקשהעלידיד"רעליאלהוזיילמנהלאגףהחינוךלעבודולעסוקבהוראהבאקדמיהבשעות
בודדות,ושלאבשעותהעבודה,ומדוברעלימישישיפעםבשבוע .

ישלצייןשהוגשהבקשהקודמת,והובאלאישורמשרדהפניםעלידימנהלכחהאדם,מנהלכח
האדםקבלתשובהממשרדהפניםע"יגברתנעמהזהלאדורשאישורמשרדהפנים,כיהמבקש
מועסקבדרגהודירוג .

עטא אבו מדיע'ם:
מהעםהבקשהשלחסןמלאחיקב"ס,מדועלאקבלההתייחסות? 
ד"ר עאמר אלהוזייל:
חסןמלאחיבקשלעבודבמשךהשבוע,ולאבסוףשבוע .

עו"ד שרון שטיין:
בסעיף180רשוםאיזועובדיםמנועיםמלעבודבעבודהנוספת .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אבלזהמשרדהפניםששלחהתייחסותזולמנהלכחאדם .

עו"ד שרון שטיין:
הכלבכפוףלאישורמשרדהפנים .

עו"ד סמי סהיבאן:
לפניחודשימיםהובאלדיוןבקשהמעיןזו,היועמ"שלאנקטעמדה,מהקרההיום?לאצריך
לנקוטאיפהואיפהביןהעובדים 
ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנומאשריםבקשתמנהלהחינוךבכפוףלכלדין .


החלטה מס' :818לאשרבקשתמנהלאגףהחינוךלעבודבאקדמיהבימישישיבשבוע,האישור
מוגבללשנהמיוםמתןההודעה .

פאיז אבו צהבאן:
מאחללד"רעליהצלחה,לבחירתולסגןיו"רהוועדלחינוךהערביבישראל .
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סעיף מס'  – 46אישור תוכנית מס'  – 618-0482364שכונה  17מגרשים 144-145

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשלהעלותסעיףזהסגןומ"מרה"עח'ליל,אךמאחרולאנכחהנושאידחה .

עטא אבו מדיע'ם:
הייתהלישיחהעםסגןומ"מרה"ע,מהח'ליל,אשרמבקשלהעלותהסעיףעלסדרהיום,כי
התוכניתאושרהבוועדתהמשנהלתכנוןובנייה,ניודשטחים .

אברהים אבו סהיבאן:
מציין,השטחצמודהיכןנמצא"שיג"אזברגה,מגרשים144-145בוצעהבהםבנייהבלתיחוקית
והגישובקשהלהסדיר 

טלאל אלקרינאוי:
אבלהואנמצאבהליךמשפטי? 

אברהים אבו סהיבאן:
כן,הואנמצאבהליךמשפטי .

עו"ד סמי סהיבאן:
העירייהבצעההחלפתשטחים? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימביאאתהתכוניתלאישורהמועצה:בעד10חברים 
נגדחבראחד–רבחי 




נמנעחבראחד-עו"דסמי .






החלטה מס' :819אושרההתוכניתברובקולות .


סעיף מס'  – 47תשלום לחברת גלים עבור הסעת תלמידים ,מדרום רהט ,גבולות רהט החדשים

ד"ר עאמר אלהוזייל:
סה"כהתשלוםשהעירייהחייבתלחברתגליםנרקיסגלהסעותבע"מהוא169,744₪כוללמע"מ,
הנושאהגיעלשולחןהמחוזבמשרדהפנים,שבסיכוםהשיחהאצלונקבעשישלשרייןתקציב.
העירייהעדכנההתקציבלשנת,2017ומתוכנןלכלולבתקציב2018אתהסכוםעבורהסעתתלמידי
המתחמיםהדרומיים .

עטא אבו מדיע'ם:
קודםכלהסעותהתלמידיםבוצעולפירישוםוהיאמשרתתילדירהט,מדוברבתלמידיםתושבי
רהט .

טלאל אלקרינאוי:
הייתהישיבהאצלסגןהממונהעלהמחוזבמשרדהפנים,ההסעותבוצעובגלויכדילהביאאת
התלמידיםלבתיהספרברהט,הוריהתלמידיםגריםבתחוםהקוהכחולשלהעיר,וזהחובת
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הרשותהמקומיתלספקלהםאתהשירות,במקרהזהמדוברבהסעתתלמידיםלבתיהספרברהט,
ומדוברבחינוךהרגיל .

הסוגייההבעייתיתהיאהכתובתעלפיתעודתזהות,הוריהתלמידיםכתובתםרשומהברהט,אך
פיזיתהםגריםבמתחמיםאובפזורהשלהקוהכחולשלהגבולותהחדשים .

עדכנותקציב2017עפ"יהבקשה,וכללנוסעיףהסעותתלמידיםבחינוךהרגיל,ועובדההעירייה
פרסמהמכרזהשנה .

התלמידיםהאלהחייביםהסעה,לאיעזורביתדין,תלמידיםאלהזכאיםלהסעה .

דניאל גירון:
סגןהממונהאמרבישיבהובסיכומה,הבעיההיאתקציב,והעבודהבוצעהלאלפינוהלהצעות
מחיראומכרז,מסמכיםאלהיועברולטיפולהיחידהלחיובאישי .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
סגןהממונה,בקשלשלוחלורשימותשלהתלמידיםומקוםהמגוריםהפיזי,ומשרדהפניםיבדוק
לפינ.צ.(נקודתציון),ואמרלעדכןהתקציב,ולשרייןתקציבלשנת .2018

רבחי אבו אלטייף:
אניבעדלספקשירותלכלילדברהטמהקצהלקצה,מהמנעמאגףהחינוךאומהעירייהלבצע
העבודהעלפיהנוהל,ואישורהזמנהעלידימורשיהחתימהבעירייה,אנימתנגדלהליךשאין
הזמנהמאושרת .

אנילארוצהלהיחשףליחידהלחיובאישי,כמוחלקמהנכבדיםשיושביםמסביבלשולחןהמועצה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנורצינולהוציאהזמנותאבלהחשבהמלווה,לאמוכןלחתוםעלההזמנות,וטעןשילדיםאלה
לאמקבליםעבורםתקציבממשרדהחינוך .

עו"ד סמי סהיבאן:
רוצהלדעתאםאנחנומאשריםתשלוםבדיעבדאועבודהעתידישאמורלהתבצע? .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
העבודההתבצעהוהסכום160אלף .₪

עו"ד סמי סהיבאן:
רה"עהסבירבדבריושאנחנומדבריםעלתלמידיםשגריםבתוךהקוהכחול,שואללמהזהלא
מתוקצבעלידימשרדהחינוך? 

במידהוהחשבהמלווהלאהסכיםלחתוםעלההזמנות,מדועהעקשנותהזולבצעהעבודהבלי
אישרושלהחשב,אוקביעתפתרוןהולם .

אישורהחשבהמלווההואהכרחיאפילואםאנחנוצודקיםבעמדהשנוגדתעמדתושלהחשב
המלווה,לאצריךללכתעםראשבקיר,כיהחשבהמלווהבעלהדעה .
ד"ר עאמר אלהוזייל:
מה?,לאלהסיעאתהתלמידים? 
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עו"ד סמי סהיבאן:
אנירוצהלהקיםאצטדיוןגם,אבלאםלאעובראתההליכיםהחוקייםלאיכוללעשות .

אניחושב,לאורדבריושלהחשבהמלווה,שהםברוריםלחלוטין .

דניאל גירון:
רוצהלהוסיף,לאהתנגדותלשמה,ישכאןבעיה .

ראיד אלקרינאוי:
הבעיה,הכתובתשלהתלמידים,הםתושבירהט,ובכךלאמקבליםזיכויממשרדהחינוך,ולכןלא
ניתןלתקצב,אלאעלחשבוןאחר .

הבעיההנוספת,ישלפעוללפיתהליךמכרז,ולאהצעותמחירבודדות .

עו"ד סמי סהיבאן:
אנימסיים,אפילואםנאשר,והחשבהמלווהאומרומזהיראנילאאאשר,וזהלאישולםגםאם
המועצהתאשר .

רוצהלשאולהעבודההאםהעבודהבוצעה?למהאנחנושמיםעצמינובברוךכזה,הריזהלא
ישולם .

אםישאישורשלמשרדהפנים,אנחנונאשר,ולשלםעבורעבודהשבוצעה,למהשמיםהמועצהבין
הפטישלסדן,הריהחשבהמלווהאומראפילושיאושראנילאמשלם .

עטא אבו מדיע'ם:
אנירוצהלהגיבלחשבהמלווה,ובאמצעותושימסורלממשלתישראל,אנחנונסיעאתהתלמידים,
במקוםהמדינהשאמורהלהסיעאותםעדביתספרם,המדינההפקירהאותם,אנחנולאנפקיר
אותם .

תרשוםבפניך,אנילוקחאחריותאישית,ולאחוששמחיובאישי .

במקוםזה,המדינהאמורהלסגוראתהפער,ותפסיקעםהעווללתלמידיםאלה .

אנחנונתנווספקנושירות,לאלקחנואגורהלכיס .

פונהלמשרדהחינוךלתתפתרוןסופיבסוגיה .

במועצהאישרנוהסכםפשרהלהסעותבכמיליון₪שלמסיעבשםמטילי להב,אנחנומחויבים
להסיעאתהתלמידיםהאלה .

אחמד אלנסאסרה:
ישכאןחילוקידיעותביןהחשבהמלווה,והמועצהזהתלמידירהט,חובהלדאוגלהם,אבלצריך
לחשובאיךפותריםסוגיהזו .

שלושהגורמיםצריכיםלספקפתרון,העירייה,משרדהפנים,משרדהחינוך .
מדועמביאיםאתזההיום,לאחרשעברשנה?צריךלסייםענייןזהעםמשרדהחינוךלתקצב
עלויותההסעות .
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טלאל אלקרינאוי:
כנראהאתםלאמבינים,ומנסיםלהאשיםהעירייהברשלנות,זהלאנכון,ישכאןאוכלוסייהאשר
זקוקהלשירותועלהעירייהלספקאותו,איןאףאחדכאןאשם .

אחמד אלנסאסרה:
מציעלדחותהחלטהבנושאעדלהבהרתהתמונה,ומציאתפתרוןהולם .

מחמד אלקרינאוי:
לאחלוקיםשאנחנוחייביםלספקשירותהסעהלתלמידיםאלה,אבלישבעיה–מסוכה–וצריך
לעקוףאותה,בישיבהעםגורמימשרדהפנים,גורמימשרדהחינוךוהעירייה,וכפיששומעעמדת
החשבהמלווה,זהדורשטיפולבאמצעיםנוספים,ולקייםדיוןענייניכדילהשיגפתרון .

עו"ד שרון שטיין:
איןשוםקשר,ביןנושאהכתובותלביןנושאההסעות,העירייהיכולהבאמצעותהתקציבשלה
לספקשירותלתושביה,פורסםמכרזוהוגשוהצעות,וועדתהמכרזיםדנהבהצעותוהמלצותיה
יוגשובקרובלראשהעיר,העיקובבמכרזבגללאיקבלתנתוניםטכנייםמאגףהחינוך(תקציב,
מסלולנסיעה)הםהתקבלורקעםהמכרזהזה,שעומדלדיוןבפניוועדתהמכרזים .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
יסלחליהיועמ"שהואלאמדייק!! 

עו"ד שרון שטיין:
המסמכיםהטכנייםהתקבלורקב-23בנובמבר,2017ההסעותשמדוברבהםעםלתקופהמחודש
ינואר2017עדסוףיוני,2017ביןלביןנושאזההגיעלוועדתהרכשוהיאדחתהכיזהלאבסמכותה
מבחינתהאומדן .

היומקריםשבוועדתהרכשאשרהחודשיםבודדים,סכוםההתקשרותעםגליםבמצטברהואסכום
יותרממהשמובאכאן,והואמעללסכוםהפטור .

אניאומריותרטובלעירייהלהתמודדבפניביתהמשפטמולהספקגלים .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
שובהיועמ"שלאמדייק,היהמכרזשלחודשי חופשי בהתאםלרכזההסעותסלמאןאלקרינאוי
אמראנחנוחוסכיםיותרמ-50%בעלותההסעות.סוכםעםהמסיעגלים,כיהואמפעילהתחבורה
הציבוריתברהט,גםיסיעאתהתלמידיםהאלו,ועקבמכתבאנונימישנשלחלמשרדהתחבורה,
שהטענהבושהמסיעמבצעהסעותבליתשתיתתחבורתית,וכאןנוצרההבעיה,ועלהעירייהנותר
למצואפתרוןהסעותלתלמידיםאלה .

תשובהלשאלתהחברעו"דסמי,כתובותההוריםשלהתלמידיםרובםתושבירהט,ועלפיחישוב
רדיוסשירותהםלאזכאיםלהסעה .

משרדהפניםסרבלשנותהכתובותהיכןשגריםבפועל,סיכמנועםמשרדהפניםבישיבההאחרונה,
להכיןרשימותשלהילדים,ולרשוםאותםעלפינ.צ.(נקודתציון) .

כלהכבודליועמ"ששרון,זאתלאגישה,סליחהשאניאומרלך,אתהמעליםעובדות .
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עו"ד שרון שטין:
תרשהלילתקןאותך,התחלנולהפעילמערךחודשיחופשיבחודשספטמבר .2016

עטא אבו מדיע'ם:
זהנושאעיקרוניתביאלהצבעה .

עו"ד סמי סהיבאן:
אניבעדלהסיעהתלמידים,אבלאנינגדההתנהלותשלהדברים .

טלאל אלקרינאוי:
לאורעמדתושלהחשבהמלווה,שהואלאיאשרלתשלום,נושאההסעותאףאחדלאעשהאתזה,
בגללכיף,ישמצבמיוחדבמינו,הסעתתלמידיםלבתיהספר,ההוריםשלהםהחליפובעברכתובת
לרהט,כדילקבלדוארבזמן,אבלבפועלהםגריםהיכןשהםנמצאיםפיזית,לגביתלמידיםאלה
אנחנולאאטומים,הםזכאיםלהסעה .

בעקבותהישיבהעםסגןהממונהעלהמחוזבמשרדהפנים,עדכנותקציבהעירייה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנייודעלאןחותרהיועמ"ש,אנימחליטלמשוךהסעיףמסדרהיום .

ננעלה הישיבה,
שעה 18:05.47

___________ 
עליאבואלחסן 
מזכירהעירייה 
















_______________ 
טלאלאלקרינאוי 
ראשהעיר 

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

________________ 
ד"רעאמראלהוזייל 
סגןראשהעירייה 
ומנהלישיבותהמועצה 

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

הודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעירייה 
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