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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 02/2018
מיום שני ,תאריך  26בפברואר  2018שעה 18:30
מקום הישיבה :אולם הישיבות
טלאלאלקרינאוי 
ד"רעאמראלהוזייל 

חלילאלטורי 
אחמדאלנסאסרה 
מחמדאלקרינאוי 
רבחיאבואלטייף 

חסיןאבוהאני
ד"רמאזןאבוסיאם 

נימראלעוברה
סאלםאבומדיע'ם 
עטאאבומדיע'ם 
עו"דסמיסהיבאן 

עדנאןאלעוברה

פאיזאבוצהבאן

צבאחאלג'עאר
מוסאאבוג'עפר
עודהאלעתאיקה





עליאבואלחסן

ראידאלקרינאוי

עו"דשרוןשטיין
אברהיםאבוסהיבאן

עאמראבוהאני

סעידאלעוברה

אברהיםאלעסל

האשםאלטורי
ח'אלדאבוסוכות 

עליאבוזאייד

מרזוקכתנאני
מקבולאלקרינאוי 

מחמודאלעמור

פואדזיאדנה 

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


-המשנהלרה"ע
-חברהעירייה 

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

-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה
-חברהעירייה






-מזכירהעירייה 
-גזברהעירייה 
-היועץהמשפטישלהעירייה 
-מהנדסהעיר 
-מבקרהעירייה 
-מנהלאגףהרווחה 
-מנהללשכתרה"ע 
-עוזרסגןומ"מרה"ע 
-עוזרסגןרה"ע 
-נציבתלונותהציבור 
-דוברהעירייה 
-סגןגזברהעירייה 
-מנכ"להחברההכלכליתרהט 
-מנהלמתנ"סרהט 
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על סדר היום:





 .1בחירתסאלםאבומדיע'ם,משנהלרה"עויו"רוועדתתחבורהובטיחותבדרכים,במקומושל
סלימאןאבוגררה.
 .2בחירתעודהאלעתאיקהמשנהלרה"ע,מטפלמולמנהלמקרקעיישראל,ותושביההרחבה,
לענייניפשרותוהסדריםבהסכמתהתושבים.
 .3אישורהגדלתתב"רמס'877–הקמתבי"סיסודיבשכ'3שלבג'בסך167,667.₪
 .4אישורהגדלתתב"רמס'906–הקמתמבנההרווחהוהפסיכולוגייםבסך2,252,000.₪
 .5אישורהגדלתתב"רמס'978בסך119,000₪התאמתמשרדיםלרשותהאוכלוסין.
 .6אישורהקטנתתב"רמס'957–בסך119,000₪עבודותגידורבביתהקברות.
 .7אישורחדשלתב"רמס'979–בניית2כיתותגןילדיםשכונה()14אלבדרבסך1,653,838.₪
 .8אישורחדשלתב"רמס'1026–מודלמוסיקלייישוביתשע"חבסך85,790.₪
 .9אישורתב"רמס'1051–תכניתלפיתוחארגוניוחיזוקההוןהאנושיבסך2,500,000.₪
 .10אישורתב"רמס'1052-התאמותנגישותפרטניתשנה"לתשע"חבסך474,025.₪
 .11אישורתב"רמס'1053–תחרותהארדואינובסך14,480.₪
 .12אישורתב"רמס'1054–שדרוגתאורתמתקניספורטקהילתייםמגרשבי"סאלזהרא
שכונה26בסך₪30,752
 .13אישורתב"רמס'1055–שדרוגתאורתמתקניספורטקהילתייםמגרשבשכונה27
בי"סאלרחמה,בסך33,034₪
 .14אישורתב"רמס'1056–שדרוגתאורתמתקניספורטקהילתייםמגרשבשכונה13
בי"סעומרבןאלח'טאב,בסך37,129₪
 .15אישורתב"רמס'1057–שדרוגתאורתמתקניספורטקהילתייםמגרשבקרייתחינוךבסך
30,109₪
 .16אישורתב"רמס'1058–שוקססגוניבסך7,250,000.₪
 .17אישורתב"רמס'1059–תכנוןפרויקטיםבחכ"למשותפתרהטבנישמעון
בסך5,500,000ש"ח.
 .18אישורתב"רמס'1060–מפעלההזנהבסך8,200,000.₪
 .19אישורתב"רמס'1061–הקמתתחנתמעברלפסולתיבשהשלבא'בסך4,050,000.₪
 .20אישורתב"רמס'1062–בניית2כיתותגניילדים,מתחם,2מגרש1111בסך1,703,838₪
 .21אישורתב"רמס'1063–בינוי2כיתותגןמתחם5מגרש1102בסך1,703,838₪
 .22אישורתב"רמס'1064–השתתפותבמימוןפעולותלבטיחותבדרכים2018בסך92,000.₪
 .23אישורתב"רמס'1065–פיתוחחזיתותמסחריותבסך8,922,728.₪
 .24אישורדו"חכספירבעונימס'2לשנת2017(מצ"ב).
 .25אישורדו"חכספירבעונימס'3לשנת2017(מצ"ב).
 .26אישורתקציבמתנ"סרהטלשנת.2018(מצ"ב)
 .27אישורתקנוןהקמתחברהכלכליתמשותפתרהטבנישמעון.(מצ"ב)
 .28אישורהארכתהתקשרותלחוזהההזנהבחינוךהמיוחד.
 .29אישורהתקשרותעםהחברההכלכליתרהט()2015בע"מלהפעלתבריכתהשחייה.
 .30מכרזמס'22/2017–שיפוץמרכזיוםלקשישדיוןחוזר(תקנה22(ח)לתקנותהמכרזים
עיריות)
 .31מינוימורשהחתימהבחשבוןבנקלבי"סאלפורת.
 .32מינויאברהיםאלג'בורחברבהנהלתמתנ"סרהט.
 .33אתרהפסולתדרום,מתחם4.
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פתחאתהישיבהמנהלהישיבה,בברכה .

ושלחתנחומיםבשםמועצתהעירלמשפחותאלעוברה ,אבו הואש,עלמותיקיריהם .

וברשותהחברים,להוסיףעודשניסעיפיםלסדרהיום :
 .1מינוימורשהחתימהבחשבוןבנקבי"ס.
 .2מינויחברהנהלתהמתנ"סרהט.

ועכשיולסדרהיום :

סעיף מס'  - 1בחירת סאלם אבו מדיע'ם ,משנה לרה"ע ויו"ר וועדת תחבורה ובטיחות בדרכים,
במקומו של סלימאן אבו גררה.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
מביאלהצבעהבקשתרה"ע .

בעד11חברים,נגדאין,נמנע .1

ברכותלחברסאלםאבומדיע'ם .



החלטה מס' :820אושרברובקולות .



סעיף מס'  - 2בחירת עודה אלעתאיקה משנה לרה"ע ,מטפל מול מנהל מקרקעי ישראל ,ותושבי
ההרחבה ,לענייני פשרות והסדרים בהסכמת התושבים
ד"ר עאמר אלהוזייל:
מביאלהצבעהבקשתרה"ע .

בעד11חברים,נגדאין,נמנע .1

ברכותלחברעודהאלעתאיקה .


החלטה מס' :821אושרברובקולות .
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סעיף מס'  - 3אישור הגדלת תב"ר מס'  – 877הקמת בי"ס יסודי בשכ'  3שלב ג' בסך .₪ 167,667
החלטה מס' :822אושרהההגדלהפהאחד,מקורהמימון:משרדהחינוך,תוספת
להתחייבותמספר,2016/03/008סמלמוסד .618900

סעיף מס'  - 4אישור הגדלת תב"ר מס'  906הקמת מבנה הרווחה והפסיכולוגים בסך .₪ 2,252,000
החלטה מס' :823אושרההגדלתהתב"רפהאחד,מקורהמימון:מפעלהפיס 
מענקמס',1193/2017מספרמוסד.25582

סעיף מס'  - 5אישור הגדלת תב"ר מס'  978בסך  ₪ 119,000התאמת משרדים לרשות האוכלוסין
החלטה מס' :824אושרהההגדלהפהאחד,מקורהמימוןהקרןלעבודותפיתוח. 

סעיף מס'  - 6אישור הקטנת תב"ר מס'  – 957בסך  ₪ 119,000עבודות גידור בבית הקברות.


החלטה מס' :825אושרההקטנתהתב"רפהאחד,והחזרתהסכוםלקרןלעבודותפיתוח .


סעיף מס'  - 7אישור חדש לתב"ר מס'  – 979בניית  2כיתות גן ילדים שכונה ( )14אלבדר
בסך .₪ 1,653,838
החלטה מס' :826אושרפהאחדאישורחדשלתב"ר979,מקורהמימון:משרדהחינוך 
הרשאהמס',2017/01/055סמלאתר,5004295בסך1,503,838,₪ 
השתתפותהעירייה–הקרןלעבודותפיתוחבסך150,000 .₪

ביטולהחלטהבסעיףמס'2מישיבתהמועצהמס',6/2017וביטולהחלטהבסעיף
מס'7מישיבתהמועצה .1/2018
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סעיף מס'  – 8אישור חדש לתב"ר מס'  ,1026מודל מוסיקלי יישובי תשע"ח בסך .₪ 85,790
החלטה מס' :827אושרפהאחדאישורחדשלתב"ר,מקורהמימון:משרדהחינוך,קולקורא
 .8038

ביטולהחלטהבסעיף20מישיבתמועצהמס',13/2017ביטולהחלטהבסעיף16
מישיבתמועצהמס' .1/2018

סעיף מס'  - 9אישור תב"ר מס'  – 1051תכנית לפיתוח ארגוני וחיזוק ההון האנושי
בסך .₪ 2,500,000
החלטה מס' :828אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:משרדהפנים, 
התחייבותמס',1001050713החלטתממשלה .922

סעיף מס'  - 10אישור תב"ר מס'  - 1052התאמות נגישות פרטנית שנה"ל תשע"ח
בסך .₪ 474,025
החלטה מס' :829אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:משרדהחינוך,קולקורא .8525

סעיף מס'  - 11אישור תב"ר מס'  – 1053תחרות הארדואינו בסך .₪ 14,480
החלטה מס' :830אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:משרדהחינוךקולקורא ,8084
מספרבקשה,1000991115סמלמוסד .648048

סעיף מס'  - 12אישורתב"רמס'1054–שדרוגתאורתמתקניספורטקהילתייםמגרש 
בי"ס אלזהרא שכונה  ,26בסך ₪30,752
החלטה מס' :831אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון: 
הטוטומס'הקצבה2017-0064–HCCבסך29,288.₪
השתתפותהעירייהבסך1,464 .₪
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סעיף מס'  - 13אישור תב"ר מס'  – 1055שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש בשכונה 27
בי"ס אלרחמה ,בסך ₪ 33,034
החלטה מס'  :832אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון :
הטוטומס'הקצבה 2017-0064–HCCבסך31,461₪ 
השתתפותהעירייהבסך1,573 .₪
סעיף מס' :14אישור תב"ר מס'  – 1056שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש בשכונה 13
בי"ס עומר בן אלח'טאב ,בסך ₪ 37,129
החלטה מס' :833אושרהתב"רפהאחד ,מקורהמימון: 
הטוטומס'הקצבה 2017-0064–,HCC בסך35,361,₪ 
השתתפותהעירייהבסך1,768.₪
סעיף מס'  - 15אישור תב"ר מס'  – 1057שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש בקריית
חינוך בסך ₪ 30,109

החלטה מס' :834אושרהתב"רפהאחד ,מקורהמימון: 
הטוטומס'הקצבה 2017-0064–,HCC בסך,₪28,675 
השתתפותהעירייהבסך1,434.₪

סעיף מס'  - 16אישור תב"ר מס'  – 1058שוק ססגוני בסך .₪ 7,250,000
החלטה מס' :835אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:משרדהפנים, 
מס'התחייבות,1001046587החלטתממשלה922קולקורא .8851

סעיף מס'  - 17אישור תב"ר מס'  – 1059תכנון פרויקטים בחכ"ל משותפת רהט בני שמעון
בסך 5,500,000ש"ח.
החלטה מס' :836אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:משרדהפנים 
מס'התחייבות,1001046588החלטתממשלה922בסך2,750,000,₪ 
מועצהאזוריתבנישמעוןבסך2,750,000 .₪
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סעיף מס'  - 18אישור תב"ר מס'  – 1060מפעל ההזנה בסך ₪ 8,200,000
החלטה מס'  :837אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:משרדהפנים, 
התחייבות,1000869131(קולקורא)7214החלטתממשלה .922

סעיף מס'  - 19אישור תב"ר מס'  - 1061הקמת תחנת מעבר לפסולת יבשה שלב א'
בסך .₪ 4,050,000
החלטה מס' :838אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון,משרדהפנים, 
התחייבות,1000869131(קולקורא)7214החלטתממשלה .922

סעיף מס'  - 20אישור תב"ר מס'  – 1062בניית  2כיתות גני ילדים ,מתחם  ,2מגרש 1111
בסך ₪ 1,703,838
החלטה מס'  :839אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:משרדהחינוך 
הרשאה2017/01/042סמלאתר5004584בסך1,503,838,₪ 
השתתפותהעירייה,הקרןלעבודותפיתוחבסך200,000 .₪


סעיף מס'  - 21אישור תב"ר מס'  – 1063בינוי  2כיתות גן מתחם  5מגרש  1102בסך ₪ 1,703,838
החלטה מס'  :840אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:משרדהחינוך 
הרשאה2017/01/056סמלאתר5004504בסך1,503,838,₪ 
השתתפותהעירייה,הקרןלעבודותפיתוחבסך200,000 .₪

סעיף מס'  - 22אישור תב"ר מס'  – 1064השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים 2018
בסך .₪ 92,000
החלטה מס' :841


אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:הרשותהלאומיתלבטיחותבדרכים,
התחייבות .1001090200
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סעיף מס'  - 23אישור תב"ר מס'  – 1065פיתוח חזיתות מסחריות בסך .₪ 8,922,728
החלטה מס' :842אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:משרדהפנים, 
התחייבותמס',1000869131(קולקורא)7214החלטתממשלה.922
סעיף מס'  - 24אישור דו"ח כספי רבעוני מס'  2לשנת . 2017
ד"ר עאמר אלהוזייל:
נשלחעםההזמנההדו"חהכספירבעוןמס'2לשנת,2017דהיינולתקופה .31.3.2017

הדו"חהובאלדיוןבישיבתוועדתהכספים1/2018מתאריך19בפברואר,2018הוועדהאשרהאת
הדו"חוהמליצהלמועצתהעירלאשראתהדו"ח .


החלטה מס' :843אושרהדו"חפהאחד .


סעיף מס'  - 25אישור דו"ח כספי רבעוני מס'  3לשנת . 2017
ד"ר עאמר אלהוזייל:
הדו"חהכספירבעוןמס'3לשנת2017לתקופה,30.9.2017עלהלדיוןבוועדתהכספיםבישיבה 
מס',4/2017בתאריך18בדצמבר .2017

הוועדהאישרהאתהדו"חוהגישההמלצותיהלמועצתהעירלאשראתהדו"ח .


החלטה מס' :844אושרהדו"חפהאחד .


סעיף מס'  - 26אישור תקציב מתנ"ס רהט לשנת .2018
ד"ר עאמר אלהוזייל:
הננימבקשממנהלהמתנ"ספואדזיאדנהלהציגהצעתתקציבהמתנ"סלשנת,2018בפניחברי
המועצה,וישלצייןשהצעתהתקציבנשלחהלחבריםעםההזמנה .

פואד זיאדנה:
הצעתהתקציבלמתנ"סרהטלשנת,2018בסך19,573,062,₪גידולשלכ-5מיליון₪ביחסלשנת
 .2017

המצבהכספישלהמתנ"סמשתפרואנחנובדרךהנכונהלסגירתהגירעוןשלשניםקודמות.המתנ"ס
מטפלומגישפרויקטיםלקהילה .
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עדנאן אלעוברה:
איךאניבתורחברהנהלתהמתנ"ס,לאמוזמןלישיבות? 

פואד זיאדנה:
יתכןזהתקלה,חבריההנהלהמוזמניםבאופןשוטףלישיבות .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנירוצהלברךאתמנהלהמתנ"ספואדזיאדנהעלאישורהתקציבלשנת .2018

וכמוכןהננימברךכלעובדיהמתנ"סהעירונירהטעלהעשייהועלהמהפכהבתחוםהחינוךהבלתי
פורמלי .


החלטה מס'  :845אושרפהאחד,תקציבהמתנ"סרהטלשנת2018בסך19,573,062 .₪

סעיף מס'  - 27אישור תקנון הקמת חברה כלכלית משותפת רהט בני שמעון.


ד"ר עאמר אלהוזייל:
ידועלחברים,קיימתשותפותבפרויקטיםעםהמועצההאזוריתבנישמעון,בעידןהנגב,אשכולנגב
מערבי,וכעתאנחנוממשיכיםבשותפות .

נשלחלחבריםהתקנוןשלהחברההכלכליתהמשותפתעלמנתלאשראותובהתאםלהנחיות .
רבחי אבו אלטייף:
מתיאושרהקמתחברהכלכליתמשותפת?היוםאתםמביאיםלאישורהתקנון .
ד"ר עאמר אלהוזייל:
השאלהמעניינתוראשהעירישיבלך .

טלאל אלקרינאוי:
באחתמישיבותהמועצהאושרהקמתהחברההכלכליתמשותפת,חזורלפרוטוקולים1/2016
מתאריך27בינואר,2016ראהסעיף34אינפורמציה–סעיףפנימי .34.12

והחלוקהרהט,70%בנישמעון,30%כאשרההשקעההראשונית50%רהט,50%בנישמעון,משרד
הפניםהסכיםלהקמתחברהכלכליתמשותפת .

עו"ד סמי סהיבאן:
האםקייםניגודענייניםביןהחכ"להמשותפת,לביןהחכ"לפיתוחרהט?לגביסוגיהפרויקטים
העתידיים,אושהוחלטעליהם,ולצורךכךהוקמהחכ"למשותפת? 

טלאל אלקרינאוי:
אנחנומדבריםעלפרויקטיםשמעברלקוהכחולהמיתארי .
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עו"ד סמי סהיבאן:
אנחנונמצאיםהיוםבשותפותעםבנישמעוןולהביםבאזורהתעשייהוהתעסוקה"עידןהנגב",נבנה
והוקםמפעל"סודהסטרים"שהשטחשלובגודלשטחאזורהתעשייהשלרהט,השאלהמהומספר
העובדיםתושבירהטלעומתההכנסותשלמפעל"סודהסטרים?עלפיהנתוניםשברשותימספר
העובדיםתושבירהט,הםפחותמ-20%מכללהעובדיםבמפעליםאלה,כנראהשהעירייהוויתרהעל
זכויותיהבהפעלת_עידןהנגב_ואםמישישלואינפורמציהשיעדכןאותנו,בבקשה .

טלאל אלקרינאוי:
מספרעובדיםתושבירהטבמפעליעידןהנגב800עובד/תאחוזהאבטלהברהטהיהבשנת2013
באחוזים,34%היוםאחוזהאבטלה,11.7%זאתאומרתשישמספרעובדיםלאמבוטלעובדבמפעל
"סודהסטרים" .

אחמד אלנסאסרה:
בנוסףנקלטולאמעטעובדיםבמפעליםובסופושלדברעזבו,אוהפסיקועבודתם .

עטא אבו מדיע'ם:
החברההכלכליתהמשותפתלאקשורהלעניין"עידןהנגב",מטרתהכפישנאמרלפרויקטיםעםבני
שמעון,שהםמשותפיםלשתיהרשויות .


החלטה מס' :846אושרברובקולות,נמנעהחברעו"דסמיסהיבאן .

סעיף מס'  - 28אישור הארכת התקשרות לחוזה ההזנה בחינוך המיוחד.

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מאחרוהחוזהעםהספקשלההזנהלתלמידיהחינוךהמיוחדפגתוקפו,העירייהבשלביהכנתמכרז,
אךמבקשלאשרהארכתההתקשרותעדה-30ביוני .2018
רבחי אבו אלטייף:
מתיתמהתקופתהחוזה? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ההארכההאחרונהתמהב-30ביולי .2017

עטא אבו מדיע'ם:
דנובעניין,והובהרשהעירייהבשלביהכנתמכרז,וכדילהמשיךבאספקתהזנהלילדיהחינוךהמיוחד,
התבקשנולאשרהארכהלתקופהשלשלושהחודשים,ישמשהולאברורלי?כמההארכותאישרנו? 

עו"ד שרון שטיין:
המועצההגבילהאתהתאריךלהארכה,והיאהמוסמכתלדוןולהחליטאםלאשרהתקשרות,אנחנו
היוםבשלביהכנתהמכרז,ושורייןמכרזמס' .4/2018

עטא אבו מדיע'ם:
המועצההגבילה,כדילזרזהליךהכנתהמכרז,למהנדרשממנילהאריךבאופןחריג? 
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנובשלביםמתקדמיםבהכנתהמכרז .

עטא אבו מדיע'ם:
קבלתאישורהיועמ"שלהאריך?בתורממונהעלהחינוך? 

עו"ד שרון שטיין:
זהלאהתקשרותבפטור,זההארכהבהתאםלתנאיהמכרזהמקורי .

עטא אבו מדיע'ם:
האםכתבתחוותדעת? 

עו"ד שרון שטיין:
כן .

הייתההחלטהקודמתשלהמועצהלהאריךעדה-31ביולי,2017וישלהיערךלמכרז .

עטא אבו מדיע'ם:
אתהאומרלימאזסוףההארכההעירייהעבדהללאחוזהתקף?מיישלםעלזה? 

למהלאהוכןהמכרזעודבחודשנובמברלפחות,כדילהתחילבזמןעלפיחוזה? 

עו"ד שרון שטיין:
התקשרותבחוזהשאושרע"יהמועצה,רקהמועצהיכולהלאשרהארכהנוספת .

עטא אבו מדיע'ם:
זה"דוויאינים" .

עו"ד שרון שטיין:
מכרזישירותים,קיימתאופציהשלהארכה,כלפעםשנה,אלאאםצוייןאחרתבגוףהחוזה,ולרוב
מממשיםאתהאופציה,והמקסימוםזהעד4שניםולאניתןלחרוג .

רבחי אבו אלטייף:
זכורשהארכנועדלהכנתהמכרז,מדועלאהספיקולהכיןהמכרזתוךשנהוחצי,כנראהמישהוישן
בעמידה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
היוהארכות,באמצעותהמועצה .11/2015

רבחי אבו אלטייף:
למהלאהוכןמכרז?קבלתםשנהוחציכדילהתכונן?מהמנעמכם? 

עו"ד סמי סהיבאן:
אניחולקעלהיועץהמשפטי,אפילומשפטית,הארכהעושיםלפניסיוםההתקשרות,ולאאחריסיום
ההתקשרות,לאיעלהעלהדעתשמאריכיםהתקשרות,שהיאכברלאקיימת .
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החלטתהמועצההייתהתקפהלשנה,והשנהתמה .

אבלהיועמ"ש,לארוצהלהגידשהדרגהמקצועישאחראיעלנושאזה,כהרגלושםאתנבחריהציבור
בקלחתכזאת,פעםאחריפעם .

המועצהמתבקשתלהאריך,כיזההיהבפטורממכרז .

עטא אבו מדיע'ם:
היושנימציעים .

עו"ד סמי סהיבאן:
רוצהלהזכירליועמ"שבחוותדעתובנושא,אמרשהואלאבעדהארכותמעברלתקופתהחוזה,
במידהוהואמסתיים,כיאיאפשרלהאריךחוזהשהסתיים .

אניחושבאחרישנהשהסתייםהחוזה,העירייהממשיכהלהתקשרללאהארכהחוקית,ואפילוזה
לאהמקרההראשוןלצעריזההפךלהרגל,וריבויהשימושבסעיף22(ח)לתקנותהמכרזים .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימבקשהמועצהלאשרההתקשרותלאספקתהזנהלחינוךהמיוחדעדה-30ביוני,2018תוך
תקופהזויושלםהמכרז .

עטא אבו מדיע'ם:
בקשתיהתייחסותמבקרהעירייה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימביאלהצבעה 

בעד8חברים–(טלאל,ד"רעאמר,ד"רמאזן,נסאסרה,חליל,מחמד,נימר,צבאח) 
נגד2חברים–(רבחי,עו"דסמי) 
נמנע3חברים–(עטא,סאלם,חסין) 
לאנכחו(פאיז,עדנאן) .

רבחי אבו אלטייף:
אנילארוצהלהיותמביןאלה,שיחויבוחיובאישיבגללאחריותשלאחרים .

עו"ד סמי סהיבאן:
הפקודהדורשתאישורברובחבריםולאנוכחים,הצביעובעדההצעה8חברים,זהלארובחברי
המועצה .


החלטה מס' :847אושרהההתקשרותעםספקההזנה,לתקופהעד30.6.2018ברובקולות,יש
לסייםהליךהכנתהמכרז .
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סעיף מס'  - 29אישור התקשרות עם החברה הכלכלית רהט ( )2015בע"מ להפעלת בריכת השחייה

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנורוציםלהעבירלחכ"ללפיתוחרהט,פרויקטהפעלתהבריכה,כאשרהצפילפתיחתהבריכה
לאחר"חגאלפיטר" .

רבחי אבו אלטייף:
החכ"ל,היאתפעילאתזהאומעבירהלקבלן? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בהתאםלנוהלים .

עו"ד סמי סהיבאן:
האםישתוכניתעסקיתלבריכה,כיאתזהלאראיתיולאהגיעליידי .

כיהיהלנוניסיוןעםחברהכלכליתאחרת,שנכשלה .

עטא אבו מדיע'ם:
בתורדירקטורבחכ"ל,התקיימוישיבותבענייןוהצוגותוכניות,ולאורזההתקבלההחלטהבחכ"ל,
להפעילפרויקטהבריכה,אשרהואאחדהפרויקטיםהחשוביםבעיר .

החברההכלכליתתוכניותיהלהיותעוגןחזק,וצועדתצעדיםקדימה .

אחמד נסאסרה:
אניחושבשהחכ"לתתחיללעבודבמסלולהנכון,ואניסומךעלהמנכ"לשלה .

הבריכההיאהספורטהטובביותרלתושבירהט .

ד"ר עמאר אלהוזייל:
המועצהתומכתבמנכ"להחכ"ל .


החלטה מס' :848אושרפהאחד,ההתקשרותעםחכ"ללהפעלתבריכתהשחייהברהט .
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סעיף מס'  - 30מכרז מס'  – 22/2017שיפוץ מרכז יום לקשיש דיון חוזר ( תקנה ( 22ח) לתקנות
המכרזים עיריות)
ד"ר עאמר אלהוזייל:
כעתרשותהדיבורהיאליועמ"ש,כדילעדכןהחבריםבהתפתחויות .

עו"ד שרון שטיין:
שלחתילחבריהמועצהבמיילהבהרה,בענייןהסעיףוציינתיהשתלשלותהדברים .

היותוהחשבהמלווה,לאהסכיםלחתוםעלהחוזה,והעבירהנושאלממונהעלהמחוזבמשרדהפנים,
אשרהעבירלמחלקהמשפטיתבמשרדהפנים,אשרבסיכומהישלהביאאתהסעיףלהכרעה :
 .1לפרסםמכרזחדשזו"דרךהמלך".
 .2דיוןבמועצהוקבלתהחלטהברובחבריהמועצהתקנה22(ח)ועלהמועצהלנמק.

ד"ר עמאר אלהוזייל:
תודה,עכשיוהתייחסותהחברים .

עו"ד סמי סהיבאן:
איננירוצהלהתייחסמההתחלה,וכלמהשהיהבענייןמכרזזה,הענייןנמשךחודשים .

עובדהמשרדהפניםדחההחלטתמועצתהעירבענייןמכרזזה,כילאהתקבלהברובהדרוששלחברי
המועצה .

אניאומר,ישזמן,ניתןלעשותמכרזדרךהמלך,איןמישהומאיץבנו,וקבעלו"ז,לאמחויביםלאשר
מכרזלקוי,למהלהתעקשעלקבלןמסוים,עדיףלהוציאלמכרז,מכרזשוויוניושכולםישתתפו .

והיומקרים,שישכדאיותכלכליתביציאהלמכרז,ולתתלקבלניםלהתחרותביניהםוהעירייהתבחר
הטובביותרביניהם .
ד"ר מאזן אבו סיאם:
קודםכלמכרזזה,נמשךליותרמדיזמן,לארואהנימוקיםאוסיבהלפסולאתהמכרז.מפגש
המציעיםלמכרזהזה,השתתפו9בראשון,5במפגשהשני .

יתרהנימוקיםתמצאובפרוטוקוליםשלוועדתהמכרזים,אניבוחרבחלופההשנייהלאשר
ההתקשרותבהתאםלתקנה22(ח)עם9חברים. 

עטא אבו מדיע'ם:
הנושאדנובוכמהפעמים,וחלקמהדיוניםפורסמוב(-פיסבוק) .

רחבי אבו אלטייף:
אניהעליתיולאמתבייש,כיזהאמת .
עטא אבו מדיע'ם:
אנחנונהפכנולעירתיאטרונית,כלדברעולהלרשתותהחברתיותאפילובשידורישיר .

הנושאעברוועדתמכרזים,והגיעלמליאתהעיר,וזוהפעםהשנייה .
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אומדןהמכרז2מיליון₪לשיפוץמבנהמרכזיוםלקשיש.(הפיסבוקים)האשימואתהעירייה,
שמנפחתסכומיםכדילקבלמימוןיותר,לארוצהלחזורעלההיסטוריהשלהשתלשלותהעניינים
לגביההחלטותשהתקבלו .

מישלאתומךבהחלטה,הואלאמעונייןשהעירייהתתפקד .

חטיבתהייעוץהמשפטיבמשרדהפנים,קבעההעירייהתבחראחתמשתיהחלופות .

חלופתהמכרזאניפוסל,זהבזבוזזמן,אנימציעלפנותלמספרמציעיםלהגישהצעה,באופןזריז,זה
מסלולברורוהכיזריז .

ח'ליל אלטורי:
אנחנודניםבפרויקטשיפוץביתהקשיש,והמימוןהואתרומהמהמוסדלביטוחלאומי,ההליךנמשך
כ-6חודשיםוטרםהתחילובעבודתהשיפוצים .

אנחנוכחבריהנהלהוממוניםעלתיקים,עלינולהסתכלעלהדבריםבמשקפתמיוחדת,ובמידה
ואימוןביןהגורמיםיזדעזע,לאנוכללבצעדבר .

נבחרנוכדילשרתהתושבים .

אניבעדלבחורבחלופההשנייה,כיהיאיותרמהירה,כדילהספיקלבצעשיפוץביתהקשיש .

אחמד נסאסרה:
וועדתהמכרזיםקבלההחלטהוהעבירהלמועצתהעירביטולמכרז,ופרסומושנית,מחייבשינוי
מהותיבתנאיהמכרז .

האופציותששלחמשרדהפניםהםהגיוניות .

אנימסתמךעלהייעוץהמשפטישנותןלמועצתהעיר,ואניבוחרבהמשךלהחלטתהמועצהלאשר
התקשרותעםהמציע .

נימר אלעוברה:
ישאנשיםעושיםמהענייןהוןפוליטי,זהלאאמיתיהדבריםשנאמרים .

אנילאיודעמיהואהקבלן,אנימצדיקאתהחברעו"דסמיבכלמהשאמר,אנימציעלפרסםמכרז,
זהיותרמכובד .

רבחי אבו אלטייף:
אנימבקששדבריירשמולפרוטוקול .

אנימהתחלההתנגדתי,בוועדתהמכרזיםוגםבמועצתהעיר .

שלושתההצעותהיופסולות .
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היועמ"ששלחחוותדעתלראשהעירובקשממנולאלאמץהמלצתוועדתהמכרזים,ולצאתלמכרז
חדש .

ראשהעירבחרלהחזירלדיוןחוזרבוועדתמכרזים,וועדתהמכרזיםהמליצהעלההצעהשלהקבלן
א.נ .פרויקטים,משרדהפניםהחליטבסוגיה,וקבעלעירייהלפעולבאחתמשתיהחלופות,להתחיל
בהליךחדששלמכרזפומבי,אולפעולשובלפיתקנה22(ח)ולבצעהליךששומרעלעקרוןהשוויון
בתחרות .


חוותדעתהיועמ"שמחייבת,משרדהפניםאומרהכללהואמכרזפומבי .

הרובהדרושעלפיתקנה22(ח)הוארובחבריהמועצה,הפטורממכרזלאפוטרמלפעולבהליך
שוויוני .

לצערינהפךאצלנויציאהלמכרזמקרהחריג,בתקופההאחרונהאושרויותרמ-10%מהמכרזיםלפי
תקנה22(ח) .

לכןאנימבקשממועצתהעיר,לרדתמהעץשטיפסהעליוולפרסםמכרזחדש .

מדוברבאומדןשל2מיליון₪זהמחייבמכרזולאהצעות .

ישזמןלבצעהליךנכון,הזקניםלאנמצאיםברחוב,ולאנמצאיםבמועדונינוערכפישנאמר .

טלאל אלקרינאוי:
אנינדרשתילתתתגובהלדו"חמבקרהעירייהבענייןזה,אמרתיאנילאמגיבוהעברתילמשרד
הפנים.תקציבשיקוםמבנהביתהקשישבעיקרותרומהמהמוסדלביטוחלאומי .

אנימציעללכתולפעולבהתאםלתקנה22(ח),ולהפעילתחרותביןשלושתהמציעים .

רבחי אבו אלטייף:
שלושתההצעותפסולות,למהצריךלהתרכזבקבלןאחד? 

עטא אבו מדיע'ם:
החשבהמלווה,אמרלאצריךלהיותתקועיםעםהשלושה,ודרשלהוסיףעודמציעאחדלפחות .

עו"ד שרון שטיין:
אניאחדדשנידברים :

התשובההסופיתאניאתייחסלדו"חהביקורתשהמבקרעובדעליו .

תקנה22(ח)קיימת,ומפעיליםאותהכאשראיןמציעיםכשירים,התקשרותבפטורממכרז .

לגביהחשבהמלווהאמר:"אםתהיההפנייהרקלשלושתהמציעיםהאלהאנילאאחתוםעל
החוזה" .
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עו"ד סמי סהיבאן:
לפנותלתשעתהקבלניםשהשתתפובמפגשקבלנים .
עו"ד שרון שטיין:
היו5במפגשהראשוןו4-במפגשהשני 

עו"ד סמי סהיבאן:
אנימדברעלסיורהקבלניםהראשון,ואנימקבללפנותלכלהקבלניםשהשתתפובמפגשהראשון .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מיבעדההצעהלפנותלחמישהקבלניםלפניתקנה22(ח)לתקנותמכרזים .

עו"ד סמי סהיבאן:
מייפנהלקבלנים? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
היועמ"ש .

אנימביאלהצבעה :
בעד9חברים–טלאל,ד"רעמאר,ד"רמאזן,סאלם,עטא,ח'ליל,צבאח,מחמד,אלנסאסרה .
נגד4חברים:נימר,רבחי,חסיןעו"דסמי .
נמנעיםאין .
לאנכחו:פאיז,עדנאן .


החלטה מס' :849אושרברובקולות,לפנותלחמישהקבלניםלפיתקנה22(ח) .



סעיף מס'  – 31מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק לבי"ס אלפורת


החלטה מס' :850אושרפהאחד,מינוימזכירתבי"סאלפורתנוהא אבו סיעדמורשהחתימה
בחשבוןבנקביה"סבנוסףעםמנהלתביה"ס .



סעיף מס'  – 32מינוי אברהים אלג'בור חבר בהנהלת מתנ"ס רהט
 

החלטה מס'  :851אושרפהאחדמינויאברהים אלג'בורחברהנהלהבמתנ"סרהט,כנציגציבור .

וביטולמינויחברההנהלהסאלםאבומדיע'םביטולהחלטתהמועצהבסעיף
29פרוטוקול .5/2017
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סעיף מס'  – 33אתר הפסולת דרום ,מתחם 4

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשלהעלותסעיףזהחברהעירייהעטא,בבקשה .

עטא אבו מדיע'ם:
קודםכל,שלחתישלושפעמים,בקשהלרה"עומנהלהישיבהלהזמיןמנהלשפ"עומנהלהפיקוח
להיותבישיבה,לאקבלתיתשובה,והםלאהוזמנו .

זהאבסורד,מובאלמליאהנושאבתחוםשלהם,והםאמוריםלספקתשובות .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הממונהיספקתשובות .

עטא אבו מדיע'ם:
הממונהלאבקיאבפרטים,כיהואלאבדרגהמקצועי .
ד"ר עאמר אלהוזייל:
אםתדחההדיוןהםיוזמנולישיבההבאה? 

עטא אבו מדיע'ם:
למהלאהוזמנו?אתםלאיכוליםלהתעלםמפניהשלחברהנהלתהעירייה,לגביגופושלעניין .

אתרהפסולתהזה,במתחםאלכראמה(,)4המיקוםלאנלקחבתוכניתהחומש,ולהציעפתרוןכדי
לפנותולנקותהשטחמהאתרהמאולתר .

לאיתכןשנכללובתוכניתאתריםשונים,ואתזהלא,אםלאייכללהואלאיפונהויישארכמפגע
סביבתי .

מתקייםפשעמאורגןשלהבאתפסולתמחוץלרהט,ומשליכיםבמקוםזהבשעותהלילההמאוחרות,
וכאשרעקבתיקבלתיאיומיםברשתהחברתיתהפיסבוק .

חברים,מתבעתשריפהפעםבשבועלפחותוכלהסביבהסובלתמהריחות .

מילוקחאחריותעלהפגיעהבאיכותהסביבהשלהאוכלוסייההמתגוררתבסביבה? 

אנימבקשלעדכןתוכניתהחומש,ולכלולאתזהולפנותאותו .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
תוכניתהחומש,הוגשהלביצועניקיוןבתוךהעיר,אניתומךבדרישהשלךלביצועטיפולשורש
בתופעתהשלכתפסולתברשותהרבים .
טלאל אלקרינאוי:
המשרדלהגנתהסביבה,גםמסייעלעירייהבסוגיהזו .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
תודהלחברים .




___________ 
עליאבואלחסן 
מזכירהעירייה 

ננעלה הישיבה,
שעה 18:01:19

















_______________ 
טלאלאלקרינאוי 
ראשהעיר 

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

________________ 
ד"רעאמראלהוזייל 
סגןראשהעירייה 
ומנהלישיבותהמועצה 

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

הודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעירייה 
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