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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 15/2017
מיום רביעי ,תאריך  13בדצמבר  2017שעה 17:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
טלאלאלקרינאוי 
ד"רעאמראלהוזייל 
אחמדאלנסאסרה 
מחמדאלקרינאוי 
רבחיאבואלטייף 

חסיןאבוהאני
ד"רמאזןאבוסיאם 

מוסאאבוג'עפר

נימראלעוברה
עטאאבומדיע'ם 

צבאחאלג'עאר

-ראשהעירייה 
-סגןראשהעירייה,ומנהלישיבותהמועצה 
-סגןראשהעירייה 
-המשנהלרה"ע 
-המשנהלרה"ע 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 

-חברהעירייה

-חברהעירייה


חלילאלטורי 
סאלםאבומדיע'ם 
עו"דסמיסהיבאן 

עדנאןאלעוברה
עודהאלעתאיקה 

פאיזאבוצהבאן

-סגןומ"מרה"ע-התנצל 
-חברהעירייה–התנצל-חולה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 


עליאבואלחסן

ראידאלקרינאוי

עאמראבוהאני

עו"דשרוןשטיין
אברהיםאבוסהיבאן

סעידאלעוברה

מחמודאלעמור

ליאורלווין 

אוריפינטו 
אברהיםאבואלעסל 
פרחאןאלקרינאוי 
ח'אלדאבוסוכות 


-מזכירהעירייה 
-גזברהעירייה 
-מבקרהעירייה 
-היועץהמשפטישלהעירייה 
-מהנדסהעיר 
-מנהלאגףהרווחה,יועץאזרחיםותיקים 
-מנכ"להחברההכלכליתרהט 
-צוערבלשכתרה"ע 
-מנכ"לאשכולנגבמערבי 
-מנהללשכתרה"ע 
-עוזררה"ע 
-עוזרסגןרה"ע 
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על סדר היום:

 .1אישורהקטנתתב"רמס'642–שיפוץמרכזקהילתיפיסשכ'()26אלרחמהבסך19,788,₪
 .2הגדלתתב"רמס'822–שיפוץמרכזקהילתיפיסשכ'()26אלרחמהעלסך19,788.₪
 .3אשורהגדלתתב"רמס'876–בי"סיסודיחדששלבב'שכ'()3אבועוביידה,בסך994,151.₪
 .4אישורהגדלתתב"רמס'877–בי"סיסודיחדשחדששלבגשכ'()3אבועוביידה,
בסך938,938 .₪
 .5הגדלתתב"רמס'906–הקמתמבנההרווחהבסך2,127,087₪(ביטולסעיף5במליאה
מס' )11/2017
 .6עדכוןתב"רמס'966–מגרשדשאסינטטילקהילה(שחב"ק)בסך813,000,₪
 .7עדכוןתב"רמס'1001–פסטיבלילדיםומספריסיפורים2017בסך230,000,₪
 .8עדכוןתב"רמס'1013–שיקוםחשמל,מרכזיותחדשותרהט2017לסך603,354,₪
 .9אישורתב"רמס'1027–עיצובחזותמוסדותחינוךבי"סתיכוןסלמאןאלהוזייל
בסך450,000.₪
 .10הסכםלביצועעבודותפיתוחמתחם()8אלניל.
 .11מתןשםלכיכרברהטע"שכיכראלשהדא.
 .12אישורפתיחתחשבוןבנק–בבנקהדוארלגןילדיםאלמנאהל,ומינוימורשהחתימהבחשבון
הבנק.
 .13אישורהתקשרותעםרשותהאוכלוסיןוההגירהלהעמדתמבנהלטובתהקמתותפעוללשכת
אוכלוסיןעפ"יסעיף188לפקודתהעיריות.
 .14דיוןבדוחותהכספיםלשנת2016של:
א)מתנ"סרהט.(מצ"ב)
ב)עידןהנגב.(מצ"ב) 
ג)אשכולנגבמערבי.(מצ"ב) .
.15עדכוןתקציבהעירייהלשנת .2017
.16אישורמסגרתאשראיבנקיםלשנת .2018
17.דיוןבדו"חהביקורתהמפורט,והדו"חהכספיהמבוקרלשנת,2016שנערךע"ימבקרמטעם
משרדהפנים,והמלצותהוועדהלענייניביקורת .
.18החלטתוועדתמכרזיםבענייןמכרז22/2017–שיפוציםבמרכזיוםלקשיש .
.19ביטולהקצאתשטח905בשכונה8לטובתקופתחוליםכלליתלצורךהקמתמרפאהבנוסח
מרכזבריאותהנפש.מליאתהעירמתבקשתלקבלהחלטהאשרמופנהלרמ"ילבטללאלתראת
הקצאתהשטחאשרנודעלעירייהבאופןמפתיעכיחודשהעסקתהחכירהלטובתכלליתלמרות
סיכוםאיתהבעברשעליהלחפשמקוםחלופילמרכזבריאותהנפשמחוץלשכונה8אוכולשכונה
ולחפשמקוםמרוחקמהאוכלוסייהבגללהתנגדותהסביבה(עטא) 

טלאל אלקרינאוי:
פותחאתהישיבהבברכה,ומודיעשהננימעבירניהולהישיבהלסגןרה"עד"רעאמרבהתאם
להחלטתהמועצהמישיבתהמס' .14/2017

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ברכותלחברים .

תכננוהחלמישיבהזו,הישיבהתתנהלבערבית,אךמסיבותטכניותזהלאיצאלפועל,אךהחל
מישיבההבאהזהיסתדר .
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לפניהדיוןבסדרהיום,הננימודיעעלתוספתסעיפיםלסדרהיום :

 .1אישורמסגרתאשראימהבנקיםלשנת.2018
 .2עדכוןתקציבהעירייה.
 .3החלטתוועדתמכרזיםבקשרלמכרז.22/2017

ועכשיו לסדר היום:

סעיף מס'  – 1אישור הקטנת תב"ר מס'  – 642שיפוץ מרכז קהילתי פיס שכונה ( )26אלרחמה
בסך  19,788ש"ח.


החלטה מס':396אושרהההקטנהפהאחד,מענק,3542/12מפעלהפיס .



סעיף מס'  – 2אישור הגדלת תב"ר מס'  – 822שיפוץ מרכז קהילתי פיס שכונה ( )26אלרחמה
בסך .₪ 19,788

החלטה מס' :397אושרהההגדלהפהאחד,מקורהמימוןמפעלהפיסמענק .348/15



סעיף מס'  – 3אישור הגדלת תב"ר מס'  – 876בי"ס יסודי חדש שלב ב' שכונה ( )3אבו עוביידה
בסך . ₪ 994,151


החלטה מס' :398אושרהההגדלהפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוךתוספתלהתחייבות 
מס',2015/60/035סמלמוסד .618900



סעיף מס'  – 4אישור הגדלת תב"ר מס'  – 877בי"ס יסודי חדש שלב ג' שכונה ( )3אבו עוביידה
בסך . ₪ 938,938


החלטה מס' :398אושרהההגדלהפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך,בהמשךלהרשאה 
מס',2016/03/008סמלמוסד .618900




עמוד  3מתוך 21
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail



סעיף מס'  – 5הגדלת תב"ר מס'  – 906הקמת מבנה הרווחה בסך ( ₪ 2,127,087וביטול החלטת
המועצה בסעיף  5בישיבה )11/2017


החלטה מס' :399אושרהההגדלהפהאחד,מקורהמימוןמשרדהרווחה,תוספתלחוזה 
מס',1000764524וכמוכןביטולהחלטתהמועצהבישיבתהמס'11/2017 
סעיף .5


סעיף מס'  – 6עדכון תב"ר מס'  – 966מגרש דשא סינטטי לקהילה (שחב"ק) בסך .₪ 813,000


החלטה מס' :400אושרעדכוןהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון :
600,000₪מימוןהטוטומס'החלטה  HBB-2017-0050
₪ 213,000מימוןהעירייה–הכנסותמקרנותהרשות .


סעיף מס'  – 7עדכון תב"ר מס'  – 1001פסטיבל ילדים ומספרי סיפורים  2017בסך .₪ 230,000


החלטה מס' :401אושרהעדכוןפהאחד,כאשרמקורהמימון :
200,000₪משרדהתרבותוהספורט ,
30,000₪השתתפותהעירייהסעיףתקציבי .1812200910


סעיף מס'  – 8עדכון תב"ר מס'  – 1013שיקום חשמל ,מרכזיות חדשות רהט  2017לסך .₪ 603,354


החלטה מס' :402אושרהעדכוןפהאחד,כאשרמקורהמימון :
501,025₪משרדהפניםהרשאה 1000991697
102,329₪השתתפותהעירייהמקרנותהרשות .


סעיף מס'  – 9אישור תב"ר מס'  – 1027עיצוב חזות מוסדות חינוך בי"ס תיכון סלמאן אלהוזייל
בסך  450,000ש"ח.


החלטה מס' :403אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוךהרשאה 
מס'2017/14/025סמלמוסד,648030תחילתהעבודהתוך4חודשים 
מתאריך01בנובמבר .2017
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עטא אבו מדיע'ם:
האםישבתיספרנוספים,אוהאםהוגשובקשותלבתיספרנוספים? 

ד"ר עמאר אלהוזייל:
הגשנוקולקורא,לייעוד30%מתקציבימענקימפעלהפיסלשיפורחזותמוסדותחינוךבעיר .

סעיף מס'  – 10הסכם לביצוע עבודות פיתוח מתחם ( )8אלניל
ד"ר עאמר אלהוזייל:
ידועלכםשהייתהבעיהעםהיזםיונס אלטלאלקהלקידוםהמיזםשלו .

הבקשהנדחתהעלידימשרדהפנים,למתןפטורממכרזלפיתוח .

כאשרהגיעהואוהיזםהשנימחמד אלנבארי,ישלהםפטורכיהםביחדמחזיקיםיותרמ-50%
מהקרקע .

המועצהמתבקשתלאשרולפנותלמשרדהפניםלמתןפטורלפיתקנה3()9לתקנותהעיריות
מכרזים .

עטא אבו מדיע'ם:
האםניתןלקבלהעתקמההסכםשהועברלעירייה? 

עו"ד שרון שטיין:
כלהמסמכיםמופיעיםבאתרהאינטרנטשלהעירייה .

עטא אבו מדיע'ם:
כלההיטליםשולמולעירייה? 

עו"ד שרון שטיין:
כן,עלידישניהיזמיםהאלה(יונסאלטלאלקה,מחמדאלנבארי) .

עטא אבו מדיע'ם:
ישאנשיםאחריםלאשלמו .

עו"ד שרון שטיין:
אומדןהביצוענערךע"ימהנדסאמיראבוסהיבאןוהוא23מיליון,₪לעלויותעבודותהפיתוח .

התקיימהישיבתוועדהמקצועית,וסיכוםהישיבהגםפורסםבאתר,שהייתהב-19בנובמבר .2017
עטא אבו מדיע'ם:
התוכניתלאאושרהבוועדתהמשנה,כיהערתיעליהלגביהשטחיםהמיועדיםלציבור .

אנידורשלהביאכלהנקודותשמצוינותלמבניהציבורלפיהתוכניתהמפורטתולארקהקטע
הצפוני .

בקשתידיוןחוזר,בהחלטתוועדתהמשנה .
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אברהים אבו סהיבאן:
אםלאהתקייםהדיוןתוךתקופהמסוימת,רואיםשההחלטהתקפה .
עטא אבו מדיע'ם:
חברוועדהתוך10ימיםמבקשלקייםדיוןחוזרבהחלטתוועדתהמשנה .

בתורחברהגשתיבקשהלדיוןחוזר,עםהנמקות,בקשתילעשותרישוםכולללכלמוסדותהציבור
במתחם,8וזאתכדילהבטיחהשטחיםלמוסדותהציבור,ולאיהיהמצבבחלקכןיוקמומוסדות
ציבורובחלקהשנילא .
עו"ד שרון שטיין:
בתוכניתאחרתבוניםכלמוסדותהציבורבבתאחת? 

עטא אבו מדיע'ם:
לאאמרתיכך,אמרתילהבטיחהפקעתהשטחיםהמיועדיםלמבנההציבור .

עו"ד שרון שטיין:
האנשיםהביעוהסכמותלהעבירהקרקעמבלילדרושדמיהפקעה .

ישתסריטהפקעהמאושר,והעירייהבאמצעותהמהנדסאמורהלבצערישום,אבלאתזהעושים
לאחרהקמה .

עטא אבו מדיע'ם:
אנימעריךאתשניהיזמים,אבללארוצהשחלקכןיסומןוהחלקהאחרלאיסומן .

הקטעשהובאלדיוןבוועדתהמשנההואעלשטחשלכ-20%מהשטחהכולל .

הערתילפרוטוקול,הערותיילגביהחלטתוועדתהמשנההיאקיימתותקפה .
ד"ר עאמר אלהוזייל:
העמדהברורה,רוציםלשמועאתהחבר,רבחי .

רבחי אבו אלטייף:
מדוברבאדמהפרטית,היזמיםמשקיעיםיותרמ-50%קרקעציבורית,כבישים,מדרכות,מבנה
ציבור,מיאמרשנפקיעהקרקעעלחשבוןהעירייה .

עטא אבו מדיע'ם:
רוצהלדעתהאםאנחנומאשריםהסכםלוקהבחסר? 

עו"ד שרון שטיין:
ההסכםמותנה .

עטא אבו מדיע'ם:
שההתניהתופיעבהסכם .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימביאלהצבעה,עלסמךחוותדעתהיועמ"ש .

10חבריםבעד,מתנגדיםאין,נמנעחבראחד(עטא) .


החלטה מס' :404אושרברובקולותמתןפטורלפיתקנה3()9לתקנותהעיריותמכרזים,
והעירייהפועלתלפיסעיף198א'לפקודתהעיריות,להגישהבקשהלמשרד
הפנים .

סעיף מס'  – 11מתן שם לכיכר ברהט ע"ש כיכר "אלשוהדא"

ד"ר עאמר אלהוזייל:
סוףסוף,אנחנונקדישלשםהשוהדא,כיכראשרתסומןככראלשוהדא,אשררוציםלהקיםסימן
שינציחזכרם .


החלטה מס' :405אושרפהאחד,מתןשםלכיכרשנמצאברחובעומראלמוכתאר,מיקומומול
מפעלהברזל .


סעיף מס'  – 12אישור פתיחת חשבון בנק בבנק הדואר לגן הילדים אלמנאהל ומינוי מורשה
חתימה בחשבון הנבנק.


החלטה מס' :406אושרפהאחדפתיחתחשבוןבנקבבנקהדוארלגןילדיםאלמנאהל 
סמלגן,187864ומינוימורשהחתימההגננתשוכריהאחמד,ומנהלת 
גניילדיםהנאדיגבן .



סעיף מס'  – 13אישור התקשרות עם רשות האוכלוסין וההגירה להעמדת מבנה לטובת הקמת
ותפעול לשכת אוכלוסין עפ"י סעיף  188לפקודת העיריות

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנואישרנובנוסףגםתב"רבסך400,000₪להתאמתמבנהללשכתהאוכלוסין,ולפיחוותדעת
היועמ"שישלאשרההתקשרות .

עו"ד שרון שטיין:
ההתקשרותמעל5שנים,עםאופציות,ישלקבלאישורמשרדהפניםלהתקשרותכזו,בהתאם
לפקודתהעיריות .

עטא אבו מדיע'ם:
למהרשותהאוכלוסין,עצרההעבודותוטענהשהעבודהמתבצעתלאלפיהתוכנית? 
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טלאל אלקרינאוי:
היוםקיימנושיחהטלפונית,עםהסמנכ"ל,ישאיהבנותביןהמחוזלמשרדהראשי,אנחנומטפלים
בעניין,אשרהואטכני .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מביאלהצבעה .


החלטה מס' :407אושרפהאחד .



סעיף מס'  – 14דיון בדוחות הכספיים לשנת  2016של :מתנ"ס רהט ,עידן הנגב ,אשכול נגב מערבי.

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הוזמןלישיבהאורי פינטומנכ"לאשכולנגבמערבי,נותןלורשותהדיבורלהציגלחבריהמועצה
תקצירהדוחותהכספייםלשנת .2016

אורי פינטו:
ערבטובלכולם .

רהט,היאאחתהרשויותהמרכיבותאשכולנגבמערבי,האשכולבאלשרתאתאוכלוסייתהרשויות,
בנושאיםשונים.הרשויותשמרכיבותהאשכולבנוסףלרהט;אופקים,מ.א.אשכול,מ.א.בנישמעון.
מ.א.מרחבים,נתיבות,מ.א.שדותנגב,שדרות,מ.א.שערהנגב .

האשכולבאלהתניעמיזמיםאזוריים,הבאיםלהוותמנועיצמיחהלשיפורהאיכותורמתהחייםשל
תושביהאשכול .

האשכולפועלבתחומיחינוך,רווחה,וטרינריה,איכותהסביבה .

הדוחותהכספייםהםדוחותמבוקריםעלידירואיחשבוןיורם שוחט,הדוחותמשקפיםפעילות
האשכול,שהינוגוףמלכ"ר .

מקורותהתקציב,השתתפותדמיחברשלהרשויותו/אומשרדיהממשלהבהתאםלפרויקטים .

עטא אבו מדיע'ם:
מהעושיםעםהעודף,אתםמלכ"ר? 

אורי פינטו:
זהמיועדלתפעולהאשכול,המאזןהכספיהינוחיובילסוףשנת .2016

לגביפעילות,2017זכינובמענקשל50מיליון₪לפעילותהאשכולבתחוםהאנרגיההסולרית,
לרווחתתושביהאשכול .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
תודהאורי,ובהצלחהלהמשךפעילותהאשכוללמעןמטרתשיפוראיכותהחייםלתושביהאשכול .

מביאהדו"חלאישורהמועצה .


החלטה מס'  :408אושרהדו"חפהאחד .



ועכשיוהדו"חהכספישלהמתנ"סהעירוני,ומבקשגזברהעירייהיציגהדו"חלחבריםכי,נבצר
ממנהלהמתנ"סלהגיעלישיבה .

ראיד אלקרינאוי:
עיינתיבדו"חהכספישלהמתנ"סלשנת,2016הדו"חמבוקרעלידירו"חאחמדאיאדממשרדרואי
חשבוןאיאדאתאיתיושות' .

ועלפיחוותהדעת:הדוחותהכספייםמשקפיםנאותבהתאםלכלליהחשבונאות,אתמצבההכספי
שלעמותתהמתנ"ס,ואיןהערותמיוחדותלגביהפעילותהכספית .

המאזןמצייןומראהשישירידהבגירעוןביחסלשנהקודמת,וזהמראהשיששיפורבהתנהלות
הכספית .

פעילותהמתנ"סהסתכמהבשנתהדו"חבסך9,074,153,₪גידולב-3מיליון₪ביחסלשנת .2015

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מביאהדו"חלאישור .


החלטה מס' :409אושרהדו"חפהאחד .



ועכשיונמשיךהדיוןבדוחותכספייםשל"עידןהנגב",וגםמבקשמגזברהעירייהלהציגוכיהמנכ"ל
משהפעולנבצרממנולהגיע .

ראיד אלקרינאוי:
עיינתיבדוחות,למרותשאנילאחברדירקטוריון,הדוחותהכספייםבוקרועלידירואהחשבון
ממשרדשכטר,מאס,קריספל .

בחוותהדעת,הדוחותהכספייםמשקפיםבאופןנאותאתהפעילותהכספיתבהתאםלכללים
החשבונאיםהמקובלים .

ההכנסותהסתכמו.2.2מיליון,₪הפעילותנסגרהבעודף/רווחשל46,000 .₪
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
תודהלגזברהעירייה,ועכשיומביאלהצבעה .


החלטה מס' :410אושרוהדוחותפהאחד .


סעיף מס'  – 15עדכון תקציב העירייה לשנת 2017

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הונחבפניהחבריםבקשתגזברהעירייהלעדכוןתקציבהעירייהלשנת .2017

ראיד אלקרינאוי:
אנחנובחודשדצמבר,עכשיונותרבפנינורקשיפורהגביהוהגעהלייעדהגביה .

פונהלחבריהמועצהגםלשלםחובותיהםלעירייה,ולפנותלתושביםחייביםלשלםחובותיהם
לעירייה,וגםלהינותמההנחהשמגיעהלהם .

העדכוןנובעמירידהבגבייתהפיגוריםבארנונה,העברותארנונהמעידןהנגבתוספותממשרד
החינוך,ומשרדהרווחה,גידולבמענקהכללי,סה"כגידולבתקציבהשנתיסך9,250,000 .₪

סה"כהתקציבלאחרהעדכון313,500,000 .₪

עטא אבו מדיע'ם:
מהעםההוצאותשהיוצמודותלגביהמנופחת? 

ראיד אלקרינאוי:
מיצ'ינגברווחהצמחלכ-10מיליון .₪

במידהוהעירייהלאהייתהעושההעדכון,הגירעוןהיהצומחמיצ'ינגלרווחה .

זהשווהל-50%מהגביהשלהעירייהבארנונה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
זההכותרתמיצ'ינגבתקציבהרווחהיותרמ-10מיליון .₪

עטא אבו מדיע'ם:
הזזותביןהסעיפיםשלהתקציב,בקשתילהקטיןההוצאהמולהפחתתההכנסהמחיובהארנונה,
אפילובקשתידיוןבוועדתהכספיםאךזהלאהסתדרוהגיעישירותלמועצתהעיר .

ראיד אלקרינאוי:
הארנונהירידהב-900,000₪מגבייתהפיגוריםבארנונה .
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טלאל אלקרינאוי:
בבקשהמהחבריםלסיועבגבייתחובותמהתושבים,העברתילכםרשימתהחייבים,עלכלאחד
להשפיעעלהחייביםשידועיםלו,להגיעלמחלקתהגביהלשלםחובותיהם,המענקהמתונה.4.5
מיליון₪בסכנה,אםלאמגיעיםליעדהגביה85%העירייהתפסידיותר .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מבקשאישורעדכוןהתקציבהשנתי,2017סה"כהתקציבלאחרהעדכון313,500,000 .₪


החלטה מס'  :411אושרפהאחדעדכוןהתקציבלסך313,500,000 .₪


סעיף מס'  – 16אישור מסגרת אשראי בנקים לשנת 2018

ד"ר עאמר אלהוזייל:
התקבלהבקשהמהגזברותלאשרמסגרתאשראיבנקיםלשנת 2018


החלטה מס' :412אושרפהאחדמסגרתאשראיבנקים :2018

בנקהפועלים,סניףהנשיאיםב"ש1,100,000 .₪
בנקמרכנתיל,סניףרהט4,450,000 .₪
בנקדיקסייהישראל450,000 .₪
סה"כ6,000,000 .₪

וזאתכנגדמשכוןהכנסות .



סעיף מס'  – 17דיון בדו"ח הביקורת המפורט ,והדו"ח הכספי המבוקר לשנת  ,2016שנערך ע"י
מבקר מטעם משרד הפנים ,והמלצות הוועדה לענייני ביקורת.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
וועדתהביקורתדנהבדוחות,והמלצותיהנשלחולחברים,ראהפרוטוקול2/2017מתאריך
 .19/11/2017

והדוחותגםנשלחולחבריהמועצה,וכעתמבקשממבקרהעירייהלהציגהדו"חלחברימועצתהעיר .

עאמר אבו האני:
הדו"חמתייחסלפעילותהעירייהלשנת,2016והדו"חנערךע"ירו"חמטעםמשרדהפנים .

ממצאיהביקורתלשנת,2016שהועלובבדיקההתייחסו:ביצוע תקציבי פיתוח:נמצאו6תב"רים
שהועברולקרנותבניגודלהנחיות,מערך השכר והעסקת עובדים:העירייהלאמינתהיועצתלמעמד
האישה,העירייההעסיקהפסיכולוגבשיעורמשרה125%בניגודלהנחיות,העירייהמינתהעובד
למשרתנהגרה"עללאאישורהמועצה .
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משמעותהדברים,בנושאהתב"רים,כדילהעבירעודףמתב"רישלקבלאישורהמשרדהייעודי,
צריךלהקפידלקבלהאישורשלהגורםהמממן .

לגביהיועצתלקידוםמעמדהאישה,ישלמנותולאיישעלפיהחוקוהתקנות,העובדתהאחרונה
שאיישהתקפידזההייתהחנאןאלקרינאוי,עכשיולאעובדתעירייה,וטרםמונהבמקומהיועצת .

לגביהפסיכולוגזכורלישהמליאהאשרההעסקתזאת,בגללחוסרבפסיכולוגיםוזההיהבשנת
,2016חוקתהעבודהלאמאשרתלהעסיקעובדמעל100%משרה .

העסקתנהגלראשהעירלמרותשזומשרתאימון,אךישלהביאלאישורהמועצה .

טלאל אלקרינאוי:
בגללהשכרהנמוך,הואהפסיקלעבוד,המשרההזוכרגעלאמאוישת .

עאמר אבו האני:
ישלצייןשהדוחותהובאולדיוןבפניהוועדהלענייניביקורת,ופרוטוקולהוועדההופץלחברי
המועצה .

בדו"חהמעקב,עדייןישליקוייםחוזריםעלעצמם,כמואישורהתקציב,המועצהמאשרתהתקציב
לאחרהמועדהקבועבחוק,עובדה,עדייןלאאושרתקציב,2018ואנחנומתקרביםלסוףשנת .2017
ראיד אלקרינאוי:
זהנכון,ישמחלקותשלאהתייחסולהודעהלהכנתתקציבמחלקותיהם .

עאמר אבו האני:
עלפיההנחיותישלהכיןהתקציבעדסוףאוקטוברבכלשנה,עבורתקציבהשנההבאה .

עטא אבו מדיע'ם:
הפקודהאומרתאםלאאשרתיתקציבאניעובד1/12מהתקציבהמאושר,עדשיאושרהתקציב .

עאמר אבו האני:
הדברהשנישרוצהלציין,נמצאוחריגותשלביצועתקציביפיתוח,ועודישלצייןלארבעהעובדי
עירייה,ונבחראחדישחובותבגיןארנונהומים,ועודליקויבמעקב,העירייהלאמנהלתספר
מקרקעין,שבורשומיםזכיותיהבמקרקעיןהןבבעלותוהןבחכירה .

אברהים אבו סהיבאן:
זהלאנכון,ישלנוספר,אךהואלאמעודכן,הריענוןהאחרוןשבוצעזההיהבשנת,2007בסיסספר
הנכסיםהיהבשנת .1996
עמאר אבו האני:
אניחושבשישצורךבריענוןהצוותלתיקוןליקויים .

עלי אבו אלחסן:
מזכירהעירייה,גזברהעירייהושלושתהעוזרים:עוזררה"ע,עוזרסגןומ"מרה"ע,ועוזרסגןרה"ע .
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עטא אבו מדיע'ם:
אניחושבשישלכלולבצוותנבחרים,העדרנבחריםבוועדה,מחלישאותה? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
לאחרהצגתהדו"חהביקורתהמפורטלשנת2016ע"ימבקרהעירייההדיוןפתוח .

מחמד אלקרינאוי:
אנימתפלאעלממצאיהדו"חלגביהעסקתפסיכולוגבשיעור125%משרה,זכורלישהתרנולחלק
אבלזההיהלתקופהקצובה,ועבודהשעתיתלפרויקטיםמסוימים,זההיהלזמןמוקצב,הנני
מתפלאאיךזהיצאשהואמועסקב-125%משרה .

ברור,זהלאמקובלבדיניהעבודהובחוקתהעבודה,זהלאמקובלבעירייתרהט,זהלאמקובל
שאנילאיודעמזה .

עטא אבו מדיע'ם:
מדוברכאןבדו"חביקורתשלמשרדהפנים,ועלהעירייהונבחריהציבורלעייןבדו"חטובמאוד,
ולתקןאתהליקוייםשעלובדו"ח .

מדוברבדו"חלטובתהעירייה,ללמודאותוולתקןהליקוייםשעלובדו"ח,ישכמהליקוייםשעדיין
לאתוקנו :

 .1עדייןלאהוקמהוועדהלהקצאותמקרקעיןלמה?
 .2חלקמועדותהחובהלאמתכנסות,למה?רוצהלצייןוועדתחינוך,וועדתאיכותהסביבהבדו"ח
רשוםשלאהתכנסו .

עלי אבו אלחסן:
להבדילבין2016לשנת .2017

עטא אבו מדיע'ם:
אנימדברעל,2016זהלאנכוןשהוועדותכמעטכולןלאעובדות .

למההרו"חמטעםמשרדהפנים,מצייןבדו"חלמרותגבייהבשיעור,82%הואמצייןזהנמוךמהו
חושב?נמוךביחסלמה? 

אנילאמעודכן,מיהםהארבעהעובדיםשחייביםלעירייה? 

למהנרדמומולעובדיםאלה,רוצהכןלעדכןולחשוףשמותהעובדיםהחייבים .

עדייןהעירייהלאהקימהוועדתחובהשלההקצאותלמה? 

העירייהלאהטילהסנקציותעלקבלנישירות,ישליישםהוראותהחוק,ישליתחושהשנעשהאי
צדקעםעובדיהקבלן .

מישעליואחריותשיפעללפיהדיןויטילוסנקציותעלהקבלנים .
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רבחי אבו אלטייף:
מדוברכאןבתב"ריםשהםגירעוניים,משוםמההםגירעוניים,מדוברבתשתיות,ובכבישיםוכדו' 

אניחושבכלפעםמעביריםהדו"חלצוותתיקוןליקויים,אבלאנחנולאמתעדכניםמהתוקן .

אניחושבשישלהקיםצוותאדהוקלטיפולבליקויידוחותביקורת .

אנימפנהתשומתלבלחברימחמד,אתהאשרתהעלאתשכרלפסיכולוגבישיבתהמועצה,והנימוק
שלהממונהעלתיקהחינוך,שבקשלאשרכיאיןלנומספיקפסיכולוגים .

מחמד אלקרינאוי:
אניחוזרואומרנתנואישורבשעותלפרויקטיםמסוימיםוקצוביםבזמן,וישלהבדילביןמתןאחוז
משרהלביןשעותלזמןמוקצב .

אחמד אלנסאסרה:
דו"חביקורתזהדברטוב,מצביעעלליקוייםודורשלתקן,זהדברמבורך .

החוכמהללמודולהשיגמסקנותמטעויותהעבר .

זומערכתעובדת,ויהיוטעויות,צריךלתקןאתהליקוייםושלאיופיעועודהפעםבדוחותהביקורת .

וועדותהעיריהצריכותלקייםישיבותיהםבהתאםלפקודה .

ספרנכסיהמקרקעיןשלהעירייהצריךלתקןמיידית,זהלאסובלדיחוי .

קבלניםשמספקיםשירותים,בכלחוזהישהגדרותברורותלגביזכויותהעובדים .

קבלןשיוכחשהואמפרזכויותעובדים,לאצריךלהיותבעירייתרהט .

טלאל אלקרינאוי:
יחסיתישלנודו"חביקורת,שהואלאשליליביחסלדוחותבתקופותשונותהואדו"חחיובי .

נכוןשישמספרליקוייםשצריךלתקןאותם,ממליץלאשרולהעבירלצוותתיקוןליקויים .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנוממליציםלאשרדוחותהביקורת,ומעביריםאתהדוחותלמעקבצוותתיקוןליקויים,שיש
לעקובאחרתיקוןהליקויים,ולדווחאםישסירוביםאומכשוליםבתפקודהצוות .

אנימבקשהתייחסותהגזברלדו"חהכספיהמבוקרלשנת .2016

ראיד אלקרינאוי:
הדו"חהכספי,עלפיחוותדעתמשרדרואיחשבוןהלוי,סוידאןושות',הדוחותהכספייםמשקפים
נאותאתהתנהלותהעירייה .
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והואמעירלעירייתרהטמונהחשבמלווה,בשנת,2009העירייהמנהלתחשבונותיהלפיהספר
הצהוב.שנת,2016הסתיימהבסךהכלתקציב288,057,000₪,ובעודףתקציבבסך722,000₪
העודףנרשםבהקטנתגירעונותמשניםקודמות .

הגביההסתכמהב-82%מהשוטף,ואנחנומקוויםשגםבשנת2017נסייםבאחוזגביהלפיהיעד
 .85%

התמונהשלניצולתקציביפיתוחישמגמתעלייה,בתקבוליםוגםבביצוע,וישצפישהביצועיהיה
יותרגבוהב- .2017

טלאל אלקרינאוי:
ישאתליאור .

ראיד אלקרינאוי:
נכון,הואמנדנדלמנהליהמחלקות,ומזכירלהםאתמהאחוזהניצולוהביצועבתקציבהפיתוח .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימביאלאישוראתהדוחותהכספייםהמבוקרים,ודו"חהביקורתהמפורטלשנת .2016


החלטה מס' :413אושרוהדוחותפהאחד,ועלהמחלקותלתקןהליקויים,וכמוכןמועבר
למעקבצוותתיקוןליקויים .



סעיף מס'  18החלטת וועדת מכרזים בעניין מכרז  – 22/2017שיפוצים במרכז יום לקשיש

ד"ר עאמר אלהוזייל:
וועדתהמכרזיםקיימהישיבתההיום,והודעתיבתחילתהישיבה,שמביאיםאתהבקשהבתוספת .

רבחי אבו אלטייף:
אבלזהלאעלסדרהיום,אתהלאיכוללהעלותסעיפיםנוספיםעלסדרהיום .

עטא אבו מדיע'ם:
אישרנובהתחלהתוספת,סעיפים .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ביקשתיוהודעתיבתחילתהישיבה,שאנימביאכתוספת,חבריםאנימביאאתזהעכשיוומעמיד
להצבעהמיבעדלהביאלסדרהיום? 

בעד9חברים,נגדחבראחד(רבחי)נמנעחבראחד(נימר) .


החלטה מס' :414מביאלדיון,עלפירובקולות .
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רשותהדיבורליו"רוועדתמכרזיםד"רמאזן .

ד"ר מאזן אבו סיאם:
המכרזהובאלדיוןבפניוועדתהמכרזים,הוועדהקיימהדיוןוהגישההמלצתהלרה"ע,רה"עהחליט
להחזירלדיוןחוזרבפניוועדתהמכרזים,וועדתהמכרזיםסיימהדיוניהלפניכשעהוהחליטה
להעביראתההחלטהלישיבתהמועצהברובקולות .

היועמ"שאשרבפניהוועדה,שהערבותהבנקאיתהמצורפתלהצעההינהתקינה .

בסיורהקבלניםהשני,המהנדסאשרשפטרהמציעמלהגיעלמפגשהשני,כיהיהבמפגשהראשון,
כנראההבעיההיאטכנית,ושלאתחזורעלעצמה .

אחמד אלנסאסרה:
הערבותהבנקאיתאישראותההיועמ"ש .

רבחי אבו אלטייף:
רוצהלהתייחס .

קודםכלוועדתהמכרזיםהמליצהבפניראשהעיר,ראשהעיראמורלאמץאולאלאמץ,איןמה
להחזירלדיוןחוזרבפניוועדתהמכרזים .

לצערי,נהפךלמנהגקבועהצעהשהיאפסולהמקבלתהכשרממועצתהעיר .

נפלנובפחהזה,לפנישנהוחצי,בבי"סאלחנאןוועדתהמכרזיםהמליצה,רה"עקבלמכתביםמשני
חברימועצתהעיר,החזירלדיוןבוועדתהמכרזים,והוועדההעבירהלמועצתהעיר,וזהנפסלבבית
המשפט .

היועמ"שלאחרשדברתיעםמבקרהעירייה,היועמ"שבדקהמסמכיםבפעםהשנייה,והואשלח
מסמךלרה"עשטמןבולאלאמץהמלצתוועדתהמכרזים,וישלפרסםמכרזחדש .

לגביהערבותהיאלאתקינה,לאיכוללהיותקבלןיהיהערבלקבלןאחר .

ערבותשהיאשונהמהערבותהמקוריתהיאפסולה .

הקבלןהערבהואהקבלןהמבצע,למהמשחקימחבואים .

מפגשהמציעיםזהתנאיסף,המציעלאהשתתףבמפגשהמציעים .

ההצעותהאחרותששולשלובתיבתהמכרזיםהםהצעותפיקטיביות,המהלךהזהבשביללתפור
מכרז .

אניאומרשלאלקבלאתההצעהולפרסםמכרזחדש .

ואנימתריעשכלאחדיישאבאחריות,אםתתקבלהחלטהלקבלההצעה .
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ההחלטהלאתקינה,ולאתעמודבביתהמשפט,ושלאיבלבלהמוחהיועמ"ששהתקשרלבנקואמרו
לושהערבותתקינה,אנילאצריךלרדוףאחריהבנק .

ההחלטהשתתקבלהיום היאנוגדתחוותדעתהיועמ"ש .


בשלב זה קבל החבר רבחי שיחה טלפונית ויצא מהאולם ,וחזר לאחר מכן .


ד"ר עאמר אלהוזייל:
סיימתדבריך,מררבחי? 

רבחי אבו אלטייף:
אמרתימהשישליתחליטומהשתחליטו .
עטא אבו מדיע'ם:
אניקראתיחוותדעתהיועמ"ש,והייתיבדיוןוועדתהמכרזים .

הדיוןבוועדתהמכרזיםהיהענייני,הפרסוםברביםהואלתתאפשרותלהיחשףליותרקבלנים,זה
דברמהותי,העירייהפרסמה,ועובדההשתתפוכ-10קבלניםבמפגשהמציעים,ונערךפרוטוקולע"י
מנהלהפרויקטהמהנדסבסאםאבוסיאם,ובגללתקלהבפרסום,נאמרישלתתהזדמנותלקבלנים
אחריםשלאידעומהמפגשהראשון .

ולכלמפגשמציעיםישסיכומיישיבה,ורשימתמשתתפים,ומישהגישהואהקבלןהרצינימבין
כולם .

רבחי אבו אלטייף :
אבלישעודשניקבלניםשהגישוסתםמעטפות .
עטא אבו מדיע'ם:
אנילארואהקומבינהבמכרזזה,אניסומךעלהיועמ"שלגביהערבותהבנקאית,הנושאנבדק
והבנקעומדמאחוריהערבות,ועובדההואהאריךאתהערבותעלפיבקשתהעירייה .

עו"ד שרון שטיין:
זהשרבחיאומרשהנוסחלאבהתאםלמכרז .

עטא אבו מדיע'ם:
אתהתדבראיתו,אנישואלאותך,אניאומרכךקבלנוייעוץמשפטיממך,ושאלאותךגםאבו
סלאמה .

רבחי אבו אלטייף:
היועמ"שלאמדבראמת .

עטא אבו מדיע'ם:
כאשרהיועמ"שאישרשהערבותתקינה,מהנותר?האםלהפקירמרכזיוםלקשישולאלשפץלהם
אתהמבנהשלהם,למהלהתעללבאוכלוסייתהקשישיםאוכלוסייהחלשה .
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אניאומרהחלטתוועדתהמכרזים,היאהחלטהאמיצהמאוד,ובהתאםלייעוץהמשפטישקבלנו
בישיבה,אנחנומביאיםאתההחלטהלאישורהמועצה .

ד"ר עמאר אלהוזייל:
כןמחמדבבקשה .

מחמד אלקרינאוי:
תודה,אנישואלהיועמ"שאותודבראתהשאלהששאלתיבוועדתהמכרזים,הערבותהבנקאית
תקינה? 

עו"ד שרון שטיין:
במכרזמצורףנוסחשלערבות,ועלהמציעלהביאערבותמהבנקלפיהנוסחהמצורף,המבקרהעלה
בפנייאתהנושא,פניתילבנקלבירורואישרשהואחייבלחלטלעירייתרהטהערבות,בהתאם
לדרישותוהבקשה .

לעתידאנחנונדאגשלאיקרותקלותבמכרזים .

רבחי אבו אלטייף:
ישנוסחשלהערבותבידשלי .

עו"ד שרון שטיין:
זהלאמשנה .

רבחי אבו אלטייף:
אלתריםאתהקולשלך,אתהעובדכאן .

עו"ד שרון שטיין:
אתהמליץיושראתהמכבד,אםכןלאהייתהמדברבטלפוןבזמןהישיבה .

רבחי אבו אלטייף:
לאמענייןאותך,ותסתוםאתהפהשלך .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
חבריתירגעו,ובואנמשיךהדיון,זהעברכלגבול .

מחמד אלקרינאוי:
שרון,אנחנואיתך,ואנחנומתנצלים .

עו"ד שרון שטיין:
לאבפניצריכיםלהתנצל,ולאאתםשצריכיםלהתנצל .

מחמד אלקרינאוי:
אנחנומבקשיםהתנצלותוחוזריםלענייןשלנו .

תשובהלאשמעתי,הערבותתקינהאולאתקינה? 
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עו"ד שרון שטיין:
הערבותתקינה .

מחמד אלקרינאוי:
תודהרבה,השאלההשנייהמופנתלמהנדסהעיר,האםהמציעדבראתך,שהוארוצהלהשתתף
בסיורהקבלנים,ואתהאמרתזהבהמשךלסיורהקודםואיןכלבעיהאםלאתבוא? 
אברהים אבו סהיבאן:
הקבלןהתקשראליי,ואמרליהמפגששאתםעושיםזהמפגששני,ושאלהאםישצורךשאניצריך
להיותבסיורעודהפעם,ואמרתילואםהייתבראשוןאיןצורךשתגיעלשני .

מחמד אלקרינאוי:
תודהרבה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
המבקרבקשלדבר .

עאמר אבו האני:
פניתיליועמ"שובדקנוהסוגייהולאורזהשלחמכתבלרה"ע .

יששניפגמים :
 הערבותהבנקאיתלאתקינה.
 המציעלאהשתתףבמפגשהמציעים.

ואניממליץלמועצהלפסולההצעה,וזועודהצעהיחידה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אתםגורמיםליהתלבטותקשה,סופיתמהאומרהיועמ"ש? 

מבקרהעירייהאומרבפהמלאלפסולההצעהולאלקבלה,ולצאתלמכרזחדש .

בטוחשבדוחהביקורתשלולשנההבאהיצייןעובדהזו .

עו"ד שרון שטיין:
הדיוןהזה,לאמביאהצעותלמועצתהעיר,שהןעומדותבתנאיהסף,מביאיםהצעותשלאעומדות
בתנאיהסף .

מביאלאישורהמועצהעלפיתקנה(22ח)לתקנותהמכרזיםעיריות .

כאשרוועדתהמכרזיםלאממליצהעלהצעהומעביריםלהחלטתהמועצה .

הפגםהיחידהואמפגשהמציעיםהתקייםלפניהפרסום .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
האםאתהיכוללהגןעלהחלטתהמועצהבפניביתהמשפט? 
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עו"ד שרון שטיין:
כן,צריךלקייםדחוףפרויקטזהלפיהנימוקיםשהועלובוועדתהמכרזים,וגםהמחירהואסביר,על
פידברימהנדסהעיר .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
לאורחוותדעתושלהיועמ"ש,ישאפשרותלאשראתההחלטהולהתקשרעםהמציעא.נ .פרויקטים
לביצועהעבודה,בהתאםלסעיף22(ח)לתקנותהמכרזיםעיריות .

מביאלהצבעה:בעד8חברים,נגד2חברים(רבחי+חסין)החברנמרלאנכחבהצבעה .



החלטה מס' :415אושרברובקולותלהתקשרעםהמציעא.נ .פרויקטיםלביצועעבודתשיפוץ
מכרזיוםלקשישבסך1,811,007₪כוללמע"מ 



סעיף מס'  – 19ביטול הקצאת שטח  905בשכונה  8לטובת קופת חולים כללית לצורך הקמת
מרפאה בנוסח מרכז בריאות הנפש .מליאת העיר מתבקשת לקבל החלטה אשר
מופנה לרמ"י לבטל לאלתר את הקצאת השטח אשר נודע לעירייה באופן מפתיע כי
חודשה עסקת החכירה לטובת כללית למרות סיכום איתה בעבר שעליה לחפש
מקום חלופי למרכז בריאות הנפש מחוץ לשכונה  8או כול שכונה ולחפש מקום
מרוחק מהאוכלוסייה בגלל התנגדות הסביבה (עטא)

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשלהעלותסעיףזה,חברהעירייהעטא,בבקשה .

עטא אבו מדיע'ם:
אנימדברעלשטחהצמודלבתים,אנימדברעלמגרששנקרא,905הנמצאבשכונה,8השטחצמוד
לבתים .

השטחקופ"חכלליתקבלהאותולפנייותרמ-15שנה,עבורהקמתמרפאהרגילה.קופ"חכללית
הקימהקרוון,ולאטרחהלהקיםמבנהקבע,בנייהקשיחה,היוםהםמדבריםעלבנייתמרפאה
לבריאות(הנפש),הםשכרומבנהבשכונה28והעבירוכלהפציינטיםשלהםלמבנההשכורוסגרואת
הקרוון .

התקיימהישיבהאצלרה"עלפניכשנה,התגלהשקופתחוליםכלליתרוציםלהקיםמרפאהמחוזית
לבריאותהנפש,ההצעההזובלתינסבלת .

הצענולהםלמצואמקוםחילופירחוקמהאוכלוסייה .

קופתחוליםכלליתדאגולחדשחוזההחכירהשפגתוקפומולרמ"י,(רשותמקרקעיישראל),אנחנו
לאנגדכלליתלהקיםמרפאות,רגילות .

טלאל אלקרינאוי:
אנימציעלאמץהצעתהחברעטא,ולהמליץעלביטולהקצאתהשטח .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
ממליץגםלאמץהצעתהחברעטא .


החלטה מס' :416אושרפהאחד,9חבריםנכחובהצבעה,(נמר+רבחי)לאנכחובהצבעה .



ננעלה הישיבה,
שעה 18:25.05
___________
עליאבואלחסן
מזכירהעירייה







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











________________ 
ד"רעאמראלהוזייל 
סגןראשהעירייה 
ומנהלישיבותהמועצה 





_______________ 
טלאלאלקרינאוי 
ראשהעיר 

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

הודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעירייה 
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