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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 03/2018
מיום רביעי ,תאריך  28במרץ  2018שעה 18:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
-ראשהעירייה 
-סגןראשהעירייה,ומנהלישיבותהמועצה 
-סגןומ"מרה"ע 
-סגןראשהעירייה 
-המשנהלרה"ע 


-המשנהלרה"ע-אחר
-חברהעירייה 


-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 

טלאלאלקרינאוי 
ד"רעאמראלהוזייל 

חלילאלטורי 
אחמדאלנסאסרה 
סאלםאבומדיע'ם 
רבחיאבואלטייף 
ד"רמאזןאבוסיאם 

מוסאאבוג'עפר

נימראלעוברה
עטאאבומדיע'ם 
עו"דסמיסהיבאן 

מחמדאלקרינאוי 
עודהאלעתאיקה 

חסיןאבוהאני

עדנאןאלעוברה

פאיזאבוצהבאן

צבאחאלג'עאר

-המשנהלרה"ע 
-המשנהלרה"ע 
-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה
-חברהעירייה 


עליאבואלחסן

ראידאלקרינאוי

עו"דשרוןשטיין
אברהיםאבוסהיבאן

עאמראבוהאני

אברהיםאלעסל

עליאבוזאייד

פרידשקיר 

אמירבשאראת

מחמודאלעמור

פואדזיאדנה 

-מזכירהעירייה 
-גזברהעירייה 
-היועץהמשפטישלהעירייה 
-מהנדסהעיר 
-מבקרהעירייה 
-מנהללשכתרה"ע 
-נציבתלונותהציבור 
-מנהלהוועדהלתכנוןובנייהרהט 
-מנהלהתוכניתהרבשנתית 
-מנכ"להחברההכלכליתרהט 
-מנהלמתנ"סרהט 
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אישורהגדלתתב"רמס'752-בנייתגןדוכיתתישכונה33בסך52,000₪
אישורהגדלתתב"רמס'837-בנייתבי"סיסודיאלפורתבסך236,751.₪
אישורהגדלתתב"רמס'989-השלמתפרוגרמהבי"סחאג'סלמאןאלעתאיקהבסך508,986.₪
אישורתב"רמס'-1066בנייתגןילדיםחדכיתתישכונה38מגרש907בסך915,711₪
אישורתב"רמס'1067-בנייתגןילדיםדוכיתתימתחם2מגרש1109בסך1,731,422.₪
אישורתב"רמס'1068-בנייתגןילדיםדוכיתתימתחם3מגרש1012בסך1,731,422.₪
אישורתב"רמס'1069-תשתיותשיקוםכבישיםשכונתייםבשכונותוותיקותבסך500,000.₪
אישורתב"רמס'1070-תשתיותשיקוםשצ"פמתחםנחלגררגינהמערביתברהטבסך500,000.₪
אישורתב"רמס'-1071רכישהוהקמהשלמתקניביטחוןובטיחותבמוסדותהחינוךבסך97,900.₪
אישורתב"רמס'1072-הצטיידותבי"סיסודיחדששכונה3בסך93,062.₪
אישורתב"רמס'1073-הקמתמגרשיםמשולביםלמשחקיכדור,החלטתממשלה2397
בסך2,400,103.₪
אישורתב"רמס'1074-הצטיידותהמתנ"סומעונותהיום,החלטתממשלה2397בסך679,150.₪
אישורתב"רמס'1075-שזרועדשאבמגרשים,החלטתממשלה2397בסך71,000.₪
אישורתב"רמס'1076-יועצים,החלטתממשלה2397בסך1,398,135.₪
אישורתב"רמס'1077-הצבתתמרורים,החלטתממשלה2397בסך472,333.₪
אישורתב"רמס'1078-מחשוב,מערכותהפעלהואופיס,החלטתממשלה2397בסך100,000.₪
אישורתב"רמס'1079-פארקמשחקים,החלטתממשלה2397בסך1,275,101.₪
אישורתב"רמס'1080-עדכוןסקרתכניתהתייעלותאנרגטיתבמיקורחוץ,החלטתממשלה2397
בסך29,250.₪
אישורתב"רמס'1081-ספסלירחוב,החלטתממשלה2397בסך99,930.₪
אישורתב"רמס'1082-שלטירחוב,החלטתממשלה2397בסך500,702.₪
אישורתב"רמס'1083-הפעלתהספרייה(כחאדם+תקשוב),החלטתממשלה2397בסך150,000.₪
אישורתב"רמס'1084-חוגימבוגריםושפות,החלטתממשלה2397בסך240,000.₪
אישורתב"רמס'1085-הכנתתכניתאסטרטגיתכלכלית,החלטתממשלה2397בסך120,000.₪
אישורתב"רמס'1086–שיפוץמגרשיספורטותאורה,החלטתממשלה2397בסך1,054,054.₪
אישורתב"רמס'1087–פינויואיסוףאשפההחלטתממשלה2397בסך2,556,470.₪
אישורתב"רמס'1088–חוגיהעשרהויצירהוחוגדרמהלילדים,החלטתממשלה2397בסך160,587.₪
אישורתב"רמס'1089–טיפולהרחבהושיפוץבתיהעלמיןהחלטתממשלה2397בסך1,910,278.₪
אישורתב"רמס'1090–הפעלתסיירתהוריםברשות,החלטתממשלה2397בסך150,000.₪
אישורתב"רמס'1091–שיפוציםבמועדוןפיסלנוערשכונה()19אלירמוךבסך280,000.₪
אישורתב"רמס'1092–שיפוץבמבנהפיסאלאנדלוסבסך311,830.₪
אישורתב"רמס'1093–תכניתאזוריתלמינוףהזדמנויותלעסקיתיירות,החלטתממשלה2397
בסך57,164.₪
אישורתב"רמס'1094–מבצעניקיון,החלטתממשלה2397בסך2,259,290.₪
אישורתב"רמס'1095–תוכניתפעולהלחינוךסביבתי,החלטתממשלה2397בסך30,000.₪
אישורתב"רמס'1096–מועדונינוער,החלטתממשלה2397בסך325,000.₪
אישורתב"רמס'1097–ניקיוןרחובות,החלטתממשלה2397בסך1,098,501.₪
עדכוןתקציבהעירייהבסך3,458,000.₪
אישורסגירתתב"רים(מצ"ב).
חידושהאופציהלהארכתחוזהההתקשרותעםחברתהגביהבהתאםלסעיף11.2לחוזה.
דיוןבדו"חרבעונילשנת2017רבעון.4
דו"חכספיחצישנתיסקורלשנת2017.
הקמתמצבהלזכרםשלחברימועצתרהט.
דיוןבדו"חתלונותהציבורלשנת2017
השתלטותתושביםעלמגרשיםציבוריים.
קצורמהמרכזלכבישעוקףשכ'33שחרורלחץ.
אישורתוכניתמס'618-0572628שכונת()22אלחנאןמגרש.64
אישורשכרלמהנדסאדםעתאמין,30%משכרבכירים.
תוכניתמגרש82בשכונה30–שינויייעודתוכניתמס'618-0577841
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תוספות :
 .48תוכניתהחומשלמערכתהחינוך.
 .49ניקיוןמוסדותציבור,מכרזמשכ"ל.
 .50מגרשקט-רגלבשצ"פשכונה27

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ברוכיםהבאים,לפניתחילתהדיוןבסדרהיום,מבקשלהביאלידיעה,ולאישורהמועצהאתהנושאים
הבאים :

 .1קיצורשעותהעבודההשבועיות-שבועהעבודהיקוצרל-42שעות.
עובדיהעירייהיסיימוביוםחמישיבשבועבשעה .15:30

עטא אבו מדיע'ם:
לפנישאתהמתחילבדיון,שלחתיבקשהלהעלותשניסעיפיםלסדרהיוםשלישיבתהמועצה,ולא
קבלתיהתייחסות,ואנירוצהלממשזכותשלילשתיההצעותשהגשתיוזאתעלפיסעיף:28"הצעה
לסדרהיוםתובאלפניהמועצהבידיחברהמועצה,המגישאותה,אומימטעמו,הייתההתנגדותלדון
בהצעה,יישמעודבריהמציעודברימתנגדאחדלהצעהבמשךזמןשאינועולהעלעשרדקותלכלאחד,
ורשאיתהמועצהלהחליטבאחדמאלה :
 .1שלאלכלולבסדרהיום.
 .2להוסיףנושאלסדרהיוםבאותהישיבה.
 .3לכלולהנושאבסדרהיוםשלישיבתמועצהאחרת.
 .4להעביראתההצעהלדיוןבאחתמוועדותהמועצה".
וזכותיכחברמועצהוחברמליאהלהגישהצעותלסדרהיום .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
רצינולדוןבוועדתההנהלהבבקשתך,אךמאחרואתהרוצהאתהמליאה,זהיובאבסוףהישיבה,
ותנמקאתבקשותיךבזמןשיוקדשלעניין .

לכןאנחנומוסיפיםאתהבקשהשלהחברעטאלסדרהיוםוהן :
 .1מכרזניקיוןמוסדותציבור/משכ"ל.
 .2תוכניתהחומשלחינוך.
וכמוכןאנחנומעליםאתהבקשהשלהחברמוסאבנושא :
 .3ביצועמגרשקט-רגלבשטחהשצ"פבשכונה.27

עכשיולסדרהיום :
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סעיף מס'  – 1אישור הגדלת תב"ר מס'  – 752בניית גן דו כיתתי שכונה  33בסך .₪ 52,000


החלטה מס' :853אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוך,תוספתלהרשאה 
מס',2014/22/197סמלאתר 5004280




סעיף מס'  – 2אישור הגדלת תב"ר מס'  – 837בניית בי"ס יסודי אלפורת בסך .₪ 236,751


החלטה מס' :854אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוך,תוספתלהרשאה 
מס',2015/60/033סמלהמוסד .618918



סעיף מס'  – 3אישור הגדלת תב"רמס'  – 989השלמת פרוגרמה בי"ס חאג' סלמאן אלעתאיקה
בסך .₪ 508,986

החלטה מס' :855אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוך,הרשאה 
מס',2017/03/010סמלמוסד .615336



סעיף מס'  – 4אישור תב"ר מס'  – 1066בניית גן ילדים חד כיתתי שכונה  38מגרש 907
בסך .₪ 915,711


החלטה מס' :856אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוך,בסך765,711,₪ 
הרשאהמס',2018/01/033סמלהאתר .5004291
 
השתתפותהעירייהבסך150,000,₪מהקרןלעבודותפיתוח .



סעיף מס'  – 5אישור תב"ר מס'  – 1067בניית גן ילדים דו כיתתי מתחם  2מגרש 1109
בסך .₪ 1,731,422


החלטה מס' :857אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך,הרשאהמס'2018/01/034 
סמלאתר5004463בסך1,531,422 .₪

השתתפותהעירייה,הקרןלעבודותפיתוחבסך200,000 .₪
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סעיף מס'  – 6אישור תב"ר מס'  – 1068בניית גן ילדים דו כיתתי מתחם  3מגרש 1012
בסך .₪ 1,731,422


החלטה מס'  :858אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך,הרשאהמס'2018/01/032 
סמלאתר5004460בסך1,531,422 .₪

השתתפותהעירייה,הקרןלעבודותפיתוחבסך200,000 .₪



סעיף מס'  – 7אישור תב"ר מס'  – 1069תשתיות שיקום כבישים שכונתיים בשכונות הוותיקות
בסך  500,000ש"ח.


החלטה מס' :859אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהבינויוהשיכון,האגףלשיקום
שכונותהזמנהמס' .00170059-0



סעיף מס'  – 8אישור תב"ר מס'  – 1070תשתיות שיקום שצ"פ מתחם נחל גרר גינה מערבית ברהט
בסך .₪ 500,000


החלטה מס'  :860אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהבינויוהשיכון,האגףלשיקום
שכונותהזמנהמס' .00170060-8



סעיף מס'  – 9אישור תב"ר מס'  – 1071רכישת והקמת של מתקני ביטחון ובטיחות במוסדות החינוך
בסף .₪ 97,900


החלטה מס' :861אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך,סיועבמסגרת 
תקנה,480104,90%בסך89,000₪,השתתפותהעירייה10%בסך8,900 .₪



סעיף מס'  – 10אישור תב"ר מס'  – 1072הצטיידות בי"ס יסודי חדש שכונה  3בסך .₪ 93,062


החלטה מס' :862אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמפעלהפיס,מענקמס' ,2538/2017
סמלמוסד .618900
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סעיף מס'  – 11אישור תב"ר מס'  – 1073הקמת מגרשים משולבים למשחקי כדור ,החלטת ממשלה
 ,2397בסך .₪ 2,400,103


החלטה מס'  :863אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050774
(קולקורא,)8846החלטתממשלה,2397לשנת .2017-2018



עטא אבו מדיע'ם:
איפומוקמוהמגרשים? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אחדלידבי"סאלהוזייל,והשניבשכונה,5השלישיבשכונה .33


סעיף מס'  – 12אישור תב"ר מס'  – 1074הצטיידות המתנ"ס ומעונות היום ,החלטת ממשלה ,2397
בסך .₪ 679,150


החלטה מס' :864אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאהמס' 1001050778
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 13אישור תב"ר מס'  – 1075שזרוע דשא במגרשים ,החלטת ממשלה 2397
בסך .₪ 71,000


החלטה מס' :865אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050780
(קולקורא,)8846החלטתממשלה,2397לשנת .2017-2018


ח'ליל אלטורי:
מדוברבמגרשיהכדורגל,איזומגרשים? 

אברהים אבו סהיבאן:
ידועלכםאיזומגרשים:אלסלאם,הפועלרהט,ומגרשצעירירהט .
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סעיף מס'  – 14אישור תב"ר מס'  – 1076יועצים ,החלטת ממשלה  ,2397בסך .₪ 1,398,135


החלטה מס' :866אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050787
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 15אישור תב"ר מס'  – 1077הצבת תמרורים ,החלטת ממשלה  2397בסך .₪ 472,333


החלטה מס' :867אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050784
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 16אישור תב"ר מס'  – 1078מחשוב ,מערכות הפעלה ואופיס ,החלטת ממשלה 2397
בסך  100,000ש"ח.


החלטה מס' :868אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050786
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 17אישור תב"ר מס'  – 1079פארק משחקים ,החלטת ממשלה ,2397
בסך .₪ 1,275,101


החלטה מס' :869אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050773
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 18אישור תב"ר מס'  – 1080עדכון סקר תוכנית התייעלות אנרגטית במיקור חוץ
החלטת ממשלה  2397בסך .₪ 29,250


החלטה מס'  :870אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050768
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018
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סעיף מס'  - 19אישור תב"ר מס'  – 1081ספסלי רחוב ,החלטת ממשלה  2397בסך .₪ 99,930


החלטה מס' :871אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050762
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 20אישור תב"ר מס'  – 1082שלטי רחוב ,החלטת ממשלה  ,2397בסך .₪ 500,702


החלטה מס' :872אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050761
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 21אישור תב"ר מס'  – 1083הפעלת הספרייה (כח אדם  +תיקשוב) החלטת ממשלה
 ,2397בסך .₪ 150,000


החלטה מס'  :873אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050735
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 22אישור תב"ר מס'  – 1084חוגי מבוגרים ושפות ,החלטת ממשלה ,2397
בסך .₪ 240,000


החלטה מס' :874אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה1001050732 
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 23אישור תב"ר מס'  – 1085הכנת תוכנית אסטרטגית כלכלית ,החלטת ממשלה ,2397
בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :875אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050618
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018
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סעיף מס'  – 24אישור תב"ר מס'  – 1086שיפוץ מגרשי ספורט ותאורה ,החלטת ממשלה ,2397
בסך  .₪ 1,054,054


החלטה מס' :876אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050782
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת.2017-2018בסך1,027,589 .₪

השתתפותהעירייה,הקרןלעבודותפיתוחבסך26,465₪ 



סעיף מס'  - 25אישור תב"ר מס'  – 1087פינוי ואיסוף אשפה החלטת ממשלה ,2397
בסך .₪ 2,556,470


החלטה מס' :877אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050730
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 26אישור תב"ר מס'  – 1088חוגי העשרה ויצירה וחוג דרמה לילדים ,החלטת ממשלה
 ,2397בסך .₪ 160,587


החלטה מס' :878אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050733
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 27אישור תב"ר מס'  – 1089טיפול הרחבה ושיפוץ בתי העלמין ,החלטת ממשלה 2397
בסך .₪ 1,910,278


החלטה מס' :878אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050764
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018


סעיף מס'  – 28אישור תב"ר מס'  – 1090הפעלת סיירת הורים ברשות ,החלטת ממשלה 2397
בסך .₪ 150,000


החלטה מס' :879אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050738
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018
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סעיף מס'  – 29אישור תב"ר מס'  – 1091שיפוצים במועדון פיס לנוער שכונה  19אלירמוך
בסך .₪ 280,000


החלטה מס' :880אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמפעלהפיס,מענק,132/2018מספר 
מוסד .21124



סעיף מס'  – 30אישור תב"ר מס'  – 1092שיפוץ במבנה פיס אלאנדלוס בסך .₪ 311,830


החלטה מס' :881אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמפעלהפיס,מענק,202/2018 
מספרמוסד .80756



סעיף מס'  – 31אישור תב"ר מס'  – 1093תוכנית אזורית למינוף הזדמנויות לעסקי תיירות ,החלטת
ממשלה  ,2397בסך .₪ 57,164


החלטה מס' :882אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050771
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 32אישור תב"ר מס'  – 1094מבצע ניקיון ,החלטת ממשלה  ,2397בסך .₪ 2,259,290


החלטה מס' :883אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050380
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 33אישור תב"ר מס'  – 1095תוכנית פעולה לחינוך סביבתי ,החלטת ממשלה ,2397
בסך .₪ 30,000


החלטה מס' :884אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050760
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018
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סעיף מס'  – 34אישור תב"ר מס'  – 1096מועדוני נוער ,החלטת ממשלה  ,2397בסך .₪ 325,000



החלטה מס' :885אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050736
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 35אישור תב"ר מס'  – 1097ניקיון רחובות ,החלטת ממשלה ,2397בסך .₪ 1,098,501


החלטה מס' :886אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 1001050731
(קולקורא,)8846החלטתממשלה2397לשנת .2017-2018



סעיף מס'  – 36עדכון תקציב העירייה לשנת  2018בסך .₪ 3,458,000

ראיד אלקרינאוי:
מקורהעדכון,מימוןעבורתקציבשוטףמהחלטתממשלה,2397לגביניקיוןרחובות,ופינויפסולת,
והטמנתפסולת,וכמוכןעבורהפעלתמכונתטיאוטועבורהצבתמאבטחלמחלקתהרווחהבבניין
החדששלאגףהרווחה .

תקציבהעירייההמעודכןיעמודעלסך329,611,000 .₪


החלטה מס' :887אושרעדכוןהתקציבלשנת2018פהאחד,סה"כהתקציבלאחרהעדכון
329,611,000 .₪



סעיף מס'  – 37אישור סגירת תב"רים

ראיד אלקרינאוי:
הרשימהשהונחהעלשולחןהמועצהכוללת12תב"ריםשישלסגוראותם,לאחרשתמהבהם
הפעילות .

סה"כהכללישלתקציבבתב"ריםהאלההוא6,754,817,₪סה"ככלליעודפים399.78,₪יועבר
לקרןהכנסותהעירייה .

פירוטהתב"ריםכדלקמן :
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תב"ר

שם התב"ר

מימון שהתקבל

סה"כ הוצאות

עודף
(גרעון)

1010
925
862

הנוערבוחרכערךדרך
הצטיידותמגמותטכנולוגיות(אלהוזייל)
אופקחדשפינותעבודהבתיכוןסלמאן
אלהוזייל 
שיפורפניהעיר

₪ 93,296
₪ 49,994
₪ 105,600

₪ 93,296
₪ 49,994
₪ 105,600

₪
₪
₪

₪
3,976,660
₪ 89,000
₪
1,177,549
₪ 73,200

₪
3,976,660
₪ 89,000
₪
1,177,549
₪ 73,100

₪

127,226₪

127,226₪

100
-0.4

138,420₪

₪ 138,420

0.6

₪ 158,452

₪ 158,152

300

578

 955עוזלתמורהבי"סלחינוךמיוחדאלאמאל
 674השלמתעבודותפיתוחבגניילדיםומוסדות
חינוך
 671אופקחדש-בי"סאלנג'אחס.מ648204.
601
608
904
962
787

דאראלקלאםעוזלתמורהפינתעבודה
למוריםס.מ648238.
אופקחדשפינותעבודהבי"סדאראלקלאם
ס.מ648238.
השתתפותבמימוןפרויקטתחבורתילשנת
2016-סימוןכבישים
תכניתאתגרים(עבור3בתי"ס) 
חיבוריחשמללמוסדות2014
סה"ככללי

₪
₪

1
₪ 515,864
₪ 515,865
-2 ₪ 249,957
₪ 249,955
399.78 6,754,817.20 6,755,216.98





החלטה מס' :888אושרוסגירתהתב"ריםפהאחד,כאשרהעודפיםירשמובקרןהכנסות
הרשותבסך399.78 .₪



סעיף מס'  – 38חידוש האופציה להארכת חוזה ההתקשרות עם חברת הגביה בהתאם לסעיף 11.2
לחוזה
ראיד אלקרינאוי:
העירייההתקשרהעםחברתהגביהבאמצעותהחלטתמועצהובכלשנהמאריכיםאתההתקשרות
בהתאםלאופציהבחוזה .

ההארכההאחרונהמסתיימתב-31במרץ.2018(ראהפרוטוקול,)2/2017לכןמבקשמהמועצה
לאשרהארכתההתקשרותלמימושהאופציהבעודשנהעד31במרץ .2019

טלאל אלקרינאוי:
היוםפנהיו"רמרכזהשלטוןהמקומי,למשרדהפניםוהכנסת,לגביהחלטתבג"צבנושאחברות
הגביה,כילזהישהשלכותעלכלהשלטוןהמקומי .
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עטא אבו מדיע'ם:
נתןלהםגםלטפלבפיגורים ,

עו"ד סמי סהיבאן:
ההתקשרותעםחברתהגביה,זההיהבפטורממכרז,כילמכרזניגשהחברהאחתוהיא"שוהר"אשר
לאענתהעלהדרישותשלהמכרז,אבללאניגשומציעיםאחרים,בזמןהקובעשלהמכרז .

אנימתנגדלשיטה,שלהפטורממכרז,באמצעותמועצתהעיר,משרדהפניםהעירלנועלהתדירות
הגבוההלשימושבפטורממכרז .

זההזדמנותשהעירייהתפעילמערךהגביהבעצמהכפישעשתהבעבר .

לאמתקבלעלהדעתלהמשיךלאשרההתקשרותלחברהשלאעברהתנאיהסףבמכרז .

טלאל אלקרינאוי:
היהמכרזכדתוכדיןוהיאהחברההיחידהשניגשהלמכרז .

עו"ד שרון שטיין:
אניזהשמבקשלהביאאתזהכלפעםלאישורההארכהע"יהמועצהבמסגרתמימושהאופציה
בחוזהבסעיף11.2לחוזה .

רבחי אבו אלטייף:
להתקשרעם ספקיםוקבלנים,ללאמכרזכמעטנהפךלמנהגקבוע .

לידיעתכםהחברההזו–חברתהגביה"שוהר"לאענתהעלתנאיהסף,אזאניחושבשהיהמספיק
זמןלפרסםמכרזחדש,לכןאנימתנגדבתוקףלהמשךאנרכיהלהתקשרעםספקיםוקבלניםללא
מכרזתקין,משרדהפניםכברהתריעלעירייתרהטעלשיטהזו .

עטא אבו מדיע'ם:
אנחנובהתקשרותעםחברתהגביה,עלבסיסמכרזשפורסםכדין,אנחנומרוציםמעבודתחברת
הגביה,וביחדהגענולייעדהגביה .

החברהנוהגתשיטתעבודהמנומסתוטובהעםהתושבים,לאמשתמשתבכוחכדילגבותחובות .

אנחנולאנעבודבשיטהשלהקדנציהשעברה,חברתהגביההקודמת,השתמשהבכוח,ובמשטרה,
ומשמרהגבולכדילגבותודאגורקלעמלהשלהם,לאענייןאותםגביתהחובהאמתית .

דעתי,היותואנחנובשנתבחירותעדיףלאלהחליףולאשרהארכתההתקשרותבהתאםלאופציה
הקיימתבחוזה .

אחמד אלנסאסרה:
איןלימושגלגביתוצאותפסיקתהבג"צבענייןחברותהגביה,נושאהגביהבדרךכללהואלאפשוט,
וטבעיאנשיםלאאוהביםלהיפרדמכספם .

אנחנומאשריםמימושהאופציהבהתאםלחוזהביןחברתהגביהוהעירייה,להמשךמתןשירותי
גביה .
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ראיד אלקרינאוי:
ישלציין,שניתנהאורכהלהחלתפסקהדיןשלהבג"צלעודשנה .
אחמד אלנסאסרה:
חברתהגביההנמצאתעובדתבשיטתנחישותורגישות,ועושהעבודהטובהמאוד .

עו"ד סמי סהיבאן:
לאהוזכרכאן,שאיןתועלתליציאהלמכרז,וכדאילעירייהלהמשיךבהארכות,וזההבסיסלפטור
ממכרז .

ח'ליל אלטורי:
מוצגבפנינומימושאופציהבהתאםלחוזהקיים,כלהחבריםזוכריםאתהתקופהשלחברת"מלגם"
החבריםהתקוממועדשתמההעבודהעםחברת"מלגם" .

במקומההגיעהחברת"שוהר"אשרעושהאתהעבודהעלהצדהטובביותר .

והוכחהלכךאנחנומגיעיםכלשנהליעדהגביה,וזוכיםבמענקיםתלוייםבאחוזהגביה .

היותואנחנומתקרביםלתקופתהבחירותהמקומיות,זהצעדמבורךלאשרמימושהאופציהעם
חברתהגביההנוכחית .

עו"ד שרון שטיין:
הערהלדבריהחברעו"דסמי,החלמראשוןלאפריל2018אמוריםלהיותבחוזהתקף .

מוסא אבו ג'עפר:
אניתומך,למרותשאנילאמרוצהמהעבודה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
לאחרששמענואתהחבריםוהתייחסותם,אנימביאלהצבעה:מיבעדחידושהאופציהלהארכתחוזה
ההתקשרותעםחברתהגביהבהתאםלסעיף11.2לחוזה? 
בעד9חברים:טלאל,ד"רעאמר,ח'ליל,אחמד,סאלם,נימר,ד"רמאזן,מוסא,עטא .
נגד2חברים:רבחי,עו"דסמי .
נמנעיםאין 
נעדרים6חברים 


החלטה מס' :889אושרברובקולותלחדשהאופציהלהארכתחוזהההתקשרותעםחברתהגביה 
בעודשנה .


עו"ד סמי סהיבאן:
אבקשלצייןשזהאושרעלידי7חברים .

עו"ד שרון שטיין:
זהלאקשורלפטור,אנידאגתישזהיגיעלדיוןבמועצה,דיבאישורמורשההחתימה,כילארואה
הגיוןבאישורגורףלכלתקופההחוזה,עלבסיסהמכרזשהיה .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
הצביעובעד9חבריםולא .7

סעיף מס'  – 39דיון בדו"ח רבעוני ,רבעון מס'  4לשנת 2017
ד"ר עאמר אלהוזייל:
הרבעוןהוגשלוועדתהכספים,אשרדנהבווהגישההמלצותיהלמועצתהעיר.(ראהפרוטוקול
,2/2018מרץ,26.)2018וכעתמבקשמהגזברלהציגתמציתהדו"חלחבריהמועצה .

ראיד אלקרינאוי:
זההדו"חהרבעונימס'4לשנת.2017הדו"חמראהעלעודףתקציביבסך600אלף,₪ישלציין
שהעירייההגיעהלייעדהגביהואפילויותרמהיעדהמתוכנן–אחוזהגביההיה .91%

העודףנוצרעקבהעברהחדפעמיתשלמשרדהפניםבסוףהשנה,כדילצמצםפעריםבמיצ'ינגשל
שירותיהרווחה .


החלטה מס' :890אושרהרבעוןמס'4לשנת,2017פהאחד .



סעיף מס'  – 40דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2017
ראיד אלקרינאוי:
הדו"חהחצישנתי,2017נערךע"ימשרדרו"חהלווי,סוידאןושות'שהתמנהעלידימשרדהפנים
מהאגףלביקורתוחשבונות .

ישלצייןדו"חזה,הובאגםלדיוןבפניוועדתהכספים .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הוועדהדנהבדו"חואשרהאותווהגישההמלצותיהלמועצתהעיר .

ראיד אלקרינאוי:
רו"חבחוותדעתוציין"בהתבססעלסקירתנו,לאבאלתשומתליבנודברהגורםלנולסבורשהמידע
הכספיהנ"לאינוערוך,מכלהבחינותהמהותיות,בהתאםלהנחיות" .

ישלצייןשהמצבהכספישלהעירייהלתקופהשל30.6.2017רבעוןמספר,2הצביעעלגרעוןשל 
567אלף .₪

וכפישהוצגבסעיףהקודםשעלסדרהיום,העירייהסיימהבעודףתקציבי600אלף .₪


החלטה מס'  :891אושרהדו"חהחצישנתי2017הסקור,פהאחד .
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סעיף מס'  - 41הקמת מצבה לזכרם של חברי מועצת רהט

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ההצעהשהגיעהלסדרהיום,חסריםבהמספרחבריםשאינםבינינו,לכןישלהוסיףאתחברהעירייה
לבאדאבובלאלז"ל .

אברהים אבו סהיבאן:
ההצעההוגשהעבורחבריהמועצההמייסדים,המועצההממונה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימציעשכלחבריהמועצה,שאינםאיתנו,יתווספולתמונהאולרשימה .

עטא אבו מדיע'ם:
קודםכלהנושאוהרעיוןלאהובאלהנהלתהעיר,כדיללמודאותואולשפראותו .

אנילאיודעמיהגהאתהרעיון .

אנימתנגדלרעיוןהמוצע,זהביזוילחבריםזיכרונםלברכה .

ישלהנציחזכרם,במתקן,במוסדותציבור .

מודלמצבהברהטלאמוצלח,תראואתהאנדרטהשל"השהיד"בגןהציבורישכונה .19

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימקבלאתההסתייגות,ומסיראתהסעיףמסדרהיום,כדילבדוקאתהרעיוןלעומק .

עו"ד סמי סהיבאן:
צריךלהתנהגבהתאםלכולם,לחברימועצהשתרמולעיר,ולאלעשותאיפהואיפה,לחלקכן
מנציחיםוחלקבכלל,כאילושלאהיה .

נימר אלעוברה:
אנימופתעמחבריהמועצה,המכובדים,האנשיםהאלהתרמולעירמאזהמועצההראשונה .

למיזהמפריעשינציחוזכרםבמצבהשתישאשמותיהם .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
התקבלההחלטה,מושךאתהסעיףמסדרהיום .


החלטה מס' :892להגישהצעהיותרמנומקתומסודרת .






עמוד  16מתוך 29
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

סעיף מס'  – 42דיון בדו"ח תלונות הציבור לשנת 2017

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מבקשמנציבתלונותהציבורעליאבוזאידלהציגהדו"חהשנתילתלונותהציבור .2017

עלי אבו זאייד:
במהלךהשנההתקבלו215תלונות,לפיהחלוקההבאה :

195תלונותנתקבלומתושביםועמותותוועדישכונות .
17תלונותנתקבלובאמצעותמבקרהמדינה .
3תלונותהתקבלובאמצעותעורכידין .

עדפברואר2018טופלו168תלונות,בהמשךמעקבוטיפול47תלונותלפיהסיווגהבא :

34תלונותבנושאמדרכות,כבישיםוניקוזים .
3תלונותסילוקמפגעיםומטרדים .
3תלונותמטהבטיחותבדרכים .
2תלונותבנושאיםנוגעיםלוועדהמקומיתלתו"ב .
 2תלונותבנושאתברואה 
 1תלונותגביהנגדמירהטבע"מ.
 1חשמלותאורה
 1הנדסה,הריסתמבנהמסוכן .

בנוסףלתלונות,התקבלו1041פניותטלפוניות,למוקדהעירוני .

ישלצייןשישתלונההוגשהבשנת2016בנושאכיכר–אלמדינה–מולמתנ"סרהטהעירוני .

ממליץ–ישתלונותצריךלטפלבהםכאשרהןתלונותצודקות .

עו"ד סמי סהיבאן:
אנחנוכנבחריציבורגםנהפכנולשמשכמוקדניםלקבלתתלונותהציבור,כיהתושביםאומריםשפנינו
למוקדואיןמענה,התושביםמתלונניםשמתקשריםלמוקדולאמקבליםתשובות .

מירבהתלונותמתקבלותנגדתאגידמירהט,רובהזמןאיןמענהבמוקדשלהםלקבלתתלונות .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
עליאבוזאיד,להשיבלחברהעירייה .

עלי אבו זאיד:
ישתלונותושלאמקבלותהתייחסות,ואפילוהגשתימכתבלראשהעירלשחרראותימתפקידהמוקד
שלרהט,הטלפוניםמצלצליםעדהשעותהקטנות,מתלונניםאומבקשיםעזרה .
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עטא אבו מדיע'ם:
המהנדסאמורלטפלבתלונותמיידיתשמקבלותמאימהות.התלונותהקשורותלתשתית,מנכ"ל
תאגידמירהטמוזמןלשיחהבנושאתלונותשמקבלותבמוקד .

כאשראנימתלונןבפניהפיקוחהתלונותשליכנבחרנשלחלתושבים .

זהלאכבודולאיאה,וזהמצבעגוםמבחינתהתנהלותהפיקוחלטיפולבתלונותהנבחרים .

לגביכיכר"אלמידנה"אזורהפלאפלזהמתלונןסדרתי,אפילוהגישנגדימכתבשקרי .

אנחנולאנשמשככליבידיו,ולאיתקבלותלונותקנטרניותבענייןתאגידמירהט,הבורותבכלמקום,
בארותללאמכסהושוחה .

הציודשלהעירייהלאגורםנזקלעירייה,אבלהציודשעובדעםתאגידמירהט,גורםלבעיותמול
התושבים .

רבחי אבו אלטייף:
אנימסכיםלדבריםשנאמרועלידיהחברעטא,ישמתלונניםמהתושביםוהםמתנהגים"רדיפה
אישית"לגביהמתלונןהסדרתיזהרדיפהאישית .

לגביהמוקד,אניאומרלזכותושלעליאבוזאייד,אנימוצאמענהתמידובכלמצב .

מחלקתההנדסהלאמפקחתעלהקבלנים,אשרגורמיםנזקיםלצנרת,הריסתמעקותבטיחות .

העירייהלאקונסתהקבלניםשעובדיםעםהעירייהעלבסיסקבלניאושעותעלבסיסיומי .

ח'ליל אלטורי:
לפרוטוקול,כלהכבודלמנהלנציבתלונותהציבור,אנישומעאתהתמודדותעליאבוזאידעם
האנשים .

מודעלנושישפגיעותבתשתיות,אבלהפגיעותרובהזמןהןבשביללתקן .

צרלישהפגיעותבתשתיתהגורםהואהתושבוהדייר,לאהקבלןשעובדבשטח .

וכידועבהנדסהאיןמספיקכחאדםכדילהציבגםמפקחיםופקחים .

ענייןאחזקתהתשתיותהואנושאחשוב,ועלינולשלבידייםכדילשדרגהתשתיותבעיר .

זהלאמנומס,ולאמקובללהעבירמידעעלהמתלוננים,זהיפגעבדיווח,ובמטרתהמערכת .

אנחנוכחבריעירייהצריכיםלגבותמחלקתההנדסה .

אחמד אלנסאסרה:
אניפונהלעלי,לעומתשניםקודמות,האםישעלייהאוירידהבכמותובאיכותהתלונות? 
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עלי אבו זאייד:
הטיפולבתלונותכמעטאותודבר,וישלטפלבתושבהמתלונן,ולפתוראתהבעיהבגינההתלונן .

אחמד אלנסאסרה:
ישמתלונניםלאאמינים,לעומתזהישאנשיםתושביםשתלונותיהםצודקות .

זהטובשהתושביםערניים,ומתלונניםכדילקבלתשובהופתרוןלבעיותסביבתיותאובעיותתשתית
אובעייתשירות .

רהטעירומשתרעתעלשטחיחסיתגדול,קיימתבעיהכאשרמשתמשיםבציודכבד,אשרפוגע
בתשתיותתתקרקעית,כמוחיבוריחשמלאוחיבורימים .

אנידורששכלמחלקהתטפלותפתוראתהבעיותוהתלונותשמגיעותלפתחמשרדיהם .
אברהים אבו סהיבאן:
בקשרלתלונההמדוברת,כיכר"אלמדינה"אנחנומנסיםלאתרפתרון,כיקיימתשםסכנתחיים,כי
ישנהגיםמשתמשיםלאנכוןבכביש,ואפילומשתמשיםבמעברהחצייהכדילהכניסרכבםלמתחם
שלהפלאפל .

העירייהבודקתפתרוןתחבורתיתנועה,ולאורזהנמשיך .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
נעשתהעבודהטובה .

ההנדסהמתבקשיםלמצואפתרוןמהיבטההנדסהלתלונותשבתחוםהתשתית,וישלשפררמת
הטיפולבתלונות .


החלטה מס':893ישלתקןאתהליקויים,ולהגבירהטיפולבתלונותשמתקבלות,ולהשתמשבמידע 
לעריכתמכרזים,לביצועתחזוקה .

סעיף מס'  – 43השתלטות תושבים על מגרשים ציבוריים

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשלהעלותסעיףזהלסדרהיוםחברהעירייהנימראלעוברה .
נימר אלעוברה:
ערבטובלכולם,מבקשלאלהפריעליכאשרמציגדבריי,מתנהליםדבריםרגישיםמאוד,ואנירואה
אותהלכן,דרשתילהביאנושאזהלסדרהיום .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשתלהעלותהנושאלסדרהיום,תתחילבבקשהלהציגאתהעניין,ובבקשהתתמקד .

רבחי אבו אלטייף:
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תנולחברלהתבטאהואעודלאאמרדברלעניין .

נימר אלעוברה:
התושביםשצמודיםלשטחיםציבוריים,השתלטועליהם,ולאנותרלעירשטחשיכולהלהשתמש
לציבור,אפילוהשתלטועלהמדרכותזהדברמאודמציק .

סעיף מס'  – 44קצור מהמרכז לכביש עוקף שכונה  33שחרור לחץ
ד"ר עאמר אלהוזייל:
גםסעיףזהבקשלהעלותהחברנימראלעוברה,בבקשה .
נימר אלעוברה:
בתקופותשלהחגים,המכרזברהטנמצאבשיאהעומסהתנועתי,אפילורכבחירוםוהצלהמתקשה
לפלסדרך .

פניתילראשהעירלפתוחאתהכביששבתוכניתלשחררתנועה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הידועבכביש6בעיר,המחברביןרחובצלאחאדיןלרחובעומראלמוכתאר .

נימר אלעוברה:
כן,רחוב6בעיר,העוקףשכונה .33
רבחי אבו אלטייף:
לגביהשתלטותעלשטחיםציבוריים,הונחעלשולחןהמועצהוהונחעלשולחןההנהלה.נושא
ההשתלטותעלשטחיםציבוריים,ולאמצפהשיחולשינוי,כיזושנתבחירות,שקשהלהגבירהאכיפה
בה.הדוגמאהבולטתהמגרששבאזורהתעשייהשבבעלותהעירייה,קיימתפלישה,ואפילוישפסק
דיןמביתהמשפט,והיהאמורהפולשלפנותהשטחב30-בספטמבר,2017מרעיאדהאלקסאסילא
רוצהלפנותאתהמגרשוממשיךלהשתמשבולאיסוףגרוטאותרכבים .

ישפסקדין,סךהכללהביאשופלולעשותמהםערימהאחת,לאחרמתןזכותטיעוןבפעםאחרונה .

בטוחשלאיחולשינויבמצב,כיזושנתבחירותוכולםרוציםקולותבקלפי .

סעיף מס'  – 45אישור תוכנית מס'  618-0572628שכונה ( )22אלחנאן מגרש 64

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מבקשמהמהנדסלהציגאומנהלהוועדההמקומיתתכנוןובנייה .

אברהים אבו סהיבאן:
העמדהשליאמרתיבוועדתהמשנהלתכנוןובנייה .

פריד שקיר:
התוכניתנדונהבישיבתוועדתמשנהמס'153בתאריך,14.2.2018והחליטההוועדהלהמליץלוועדה
מחוזיתלהפקידאתהתוכנית,התוכניתסמכותוועדהמחוזית .
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מטרתהתכונית :
 .1שינוייעודמשבילמשולבלמגוריםב'.
 .2שינויייעודממגוריםא'למגוריםב'.
 .3הגדלתזכויותבנייהמ-350מ"רל-865מ"רעיקר,סה"כשטחיבנייה1003מ"רכולל.
התוכניתהוגשהלמועצתהעירלהתייחסות .

ח'ליל אלטורי:
הוצגבפנינושהתושברכשאתהחלקההזומהמינהלושלםעבורה .

פריד שקיר:
עלפיהרשומיםשבידינוהואלארכש .

ח'ליל אלטורי:
נאמרלנובוועדתהמשנהשהשטחנרכש .

פריד שקיר:
אםהיזםרכש,קטערחוב,ישלבדוקמהעושיםעםהמינהל? 

תרשולהציגהענייןתכנוני,השטחהמדוברעליומשמשכשטחלכניסותלמגרשיםאחריםהסמוכים
לו.היזםמבקשלספחשטחמסויםלמגרששלוכדילהגדילאחוזיהבנייה .

התכנוןהוצגבוועדתמשנהלתכנוןובנייהרהט,הוועדההמליצהלוועדההמחוזיתלהפקידהתוכנית .

ח'ליל אלטורי:
התוכניתהזונדונהבוועדההמשנהלתכנוןובנייה,חבריהוועדההמליצולהפקידהתוכנית,בניגוד
לעמדתהדרגהמקצועי .

התושברכשאתהקרקעמהמניהלוישבידיואסמכתאות,זהלאבעיהשלהתושבשהמינהלמוכר
קרקעשהיאלאמתוכננת,גודלהשטחשמדוברלספחוהוא120מ"ר.אניבעדלבואלקראתהתושב,
למרותשבהתחלההתנגדתי,אבלמאחרשהוכחלישהואשלםעבורהקרקעעודבשנת1991ישלציין
שהחבריםשנכחובישיבתוועדתהמשנה,אשרוחוץמד"רעאמראשרנמנע .

רבחי אבו אלטייף:
עמדתיידועהשאנינגדסיפוחשטחיםציבורייםלפרטי,וכאשרהנושאהגיעלסדריוםוועדתהמשנה,
יצאתיובקרתיבשטחכדילראותבעינייבמהמדובר? 

מדובר"בשפיץ"52ס"מכפול22מטראורך,התושבמציגלנומסמכיםשרכשאתהשטחבינואר
 .1991

אםהייתהכוונהלעירייהלבצעשבילמשולבכפישנאמר,הייתהעושהמזמן,מדועלאעשתה,איפו
הייתה27שנה .

התושבישלוהסכמהשלהסובביםבשטח,הםאחיםשלוומודעיםשהוארכשוזהשלו .
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אניבקרתיבבית,הםגריםבצפיפותכמו"סרדינים",מנהלהוועדההראהלנובישיבתוועדתהמשנה
שהיזםמציגמסמכיםשהוארכשאתהקרקעמהמנהל .
עו"ד סמי סהיבאן:
כן,הוצגלנו .

פריד שקיר:
המינהלהציגלנותיעודומסמכיםששלחוליזםאתהתמורהבעדהקרקעהמדובר .

עו"ד סמי סהיבאן:
מהשהוצגזהמסמךשדורשיםממנותעודתזכאות .

רבחי אבו אלטייף:
היזם,התושבהזהאיןלוגבפוליטי,הואמבקשלהחזירלומהשרכש,הואלאמשתלטעלשטח
ציבוריהואאדםנורמטיבי,מורהבביתספר .

לצערימובאיםמקריםלוועדהשישהשתלטותעלשטחיםציבוריים,והעירייהמכשירהאתהמצב,כי
לאנשיםאלהישכחפוליטיאבלהמורההזהאיןמישיגןעליו .

עו"ד סמי סהיבאן:
היהדיוןמעמיקבוועדתהמשנהלתכנוןובנייה,הצבענובעדלהמליץעלהתוכנית .

אנירוצהלהתייחסלמצוקתהדיורבשכונותמסוימותברהט,יששכונותשלאזכולחלקהאחת
בהרחבתרהט,וזאתאחתהשכונותשלאזכתה .

לאיעלהעלהדעתשמגיעיםל70-נפשותבמגרששל1דונם .

אניבעדלאשראתהבקשהשלהתושב .

ד"ר עמאר אלהוזייל:
אנימביאלהצבעה,מיבעדלאשר? 

בעד10חברים .
נגדאין 
נמנע1(ד"רעאמר) .



החלטה מס' :894אושרברובקולותלהסכיםלתוכנית618-0572628שכונתאלחנאן()22מגרש ,64
כפישאושרהבישיבתוועדההמשנהלתכנוןובנייהמס'153מתאריך .14.2.2018
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סעיף מס'  – 46אישור שכר למהנדס אדם עתאמין  30%משכר בכירים.

ח'ליל אלטורי:
אנחנותמידאומריםשחסרלנוכחאדםבהנדסה.ישמהנדסבשםאדם עתאמין,בחורחרוץעובד,
ומבצעאתהמטלותשמטיליםעליו .

הבחורמגיעמתלשבעלעבודהברהט,מקבלמשכורת5,000,₪הואלאמרוצה,והודיעשהואמתפטר
ומשתלםלולעבודבמגזרהפרטי,בגללהשכר,העיריהמפסידהכחאדםחרוץכמושהפסידהקודמו
בתפקידסמי נבארי .

עו"ד סמי סהיבאן:
ישלךמנהלוועדהמקומיתלתו"ב,מקבלשכר5,000₪ומגיעמאוםאלפחם .

ח'ליל אלטורי:
אנימעלהנושאיםשקשורלהנדסה,ולאלוועדההמקומיתלתו"ב .

אםאנחנורוציםלהשקיעולעבודבעיר,ולבנותבנייניציבורחייביםלקלוטעודמהנדסים .

אנימקווהשמשרדהפנים,יאשראתהבקשה,כדישימשיךלעבודבהנדסה .

מחלקתההנדסהאנחנו,בפיגורמבחינתכמותכחאדם,ישמהנדסהעיר,סגןמהנדסהעיר,מנהלמח'
הנדסה,מנהלתשתיות(נאסר)אשרעובד10ימיםבחודש,ואדםעתאמין .

אניממליץלמועצהלאשרבכפוףלאישורמשרדהפנים ,.

אחמד אלנסאסרה:
כלהמהנדסיםהולכיםלפרטי,ומקבליםשכרפי3מהמגזרהציבורי,קשהלהשיגואםמוצאים
מהנדסיםטובים,השכרמבריחאותם .

אניבעדלאשר .

עו"ד סמי סהיבאן:
מניסיוןלאכדאילעבודבעירייתרהט,זהמדכא,איזוסוגמקצועלבחורלבןשלךללמוד .

הבעיהשליעםהסעיףהזה,רוצהלהזכירלפנישנהאויותרהובאלסדרהיוםתשלוםשכרשהואאחוז
מסויםמשכרבכיריםלמספרפונקציותבעירייה,ובזמנורה"עמשךאתהסעיףמסדרהיום,לאיעלה
עלהדעתלטפלבעובדיםכלאחדלבד,צריךשתהיהתוכניתלכולם .

העובדיםבוחניםאחדאתהשני,זהדבראבסורדישעובדחדשנכנסלמערכתיקבלשכריותרטוב
ממקבילשלובעבודה,ואחראיעלמספרעובדים .

בתקופהזו,לאיהיוהצבעותנגד,בעייתהשכרזהאצלכולם,מציעלהביאתוכניתמוסכמת .

עטא אבו מדיע'ם:
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החשבהתייחסלסוגיה .

רבחי אבו אלטייף:
החשבהמלווההואמורשהחתימה,ובליחתימתולאיחולהשינוי .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
האישורבכפוףלאישורמשרדהפנים .

רבחי אבו אלטייף:
ישלעדכןהתקציב,ואיןלעשותאיפהואיפהביןהעובדים,אניבעדלאשרלכולםאתהשכרשמגיעלו,
אנילאמסכיםלעשותסלקציהביןהעובדים .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בתורממונהעלהחינוך,במידהוהבחורהזהיפסיקלעבודבעיירה,לאתפתחשנתהלימודיםהבאה,
והכליקרוס .

טלאל אלקרינאוי:
לפנישנהוחציניסיתילהביאכלהמהנדסיםולשפרשכרם .

לפניהישיבההתקבלההודעהממשרדהפנים,שישמגבלהוהעירייהלאיכולהלאשר,כיזהלא
מתוקצבבתקציבהשוטףשלהעירייה .

עובדיהוועדההמקומיתלתכנוןובנייהחלעליהםהוראותמשרדהאוצרולאהפנים .

עובדיהוועדההמקומיתיקבלוגמולבהתאםלהוראותמשרדהאוצר .

עירייתרהט,ישלהתב"ריםמאושריםכחצימיליארד₪והניצולהוא160מיליון .₪

מקורהמימוןשלשכר,דיבמימושויישוםפרויקטיםשלהחלטתממשלה .2397

החוסרבמהנדסיםוהנדסאיםהואלארקשלרהט .

ישסיכוישבקשתינומולמשרדהפניםתאושרלשלםשכרבהיקףזה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימביאלהצבעה :
בעד9חברים,נגדאין,נמנעים2(רבחי+עו"דסמי ).
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סעיף מס'  – 47תוכנית מגרש  82בשכונה  30שינוי ייעוד תוכנית מס' 618-0577841

עו"ד סמי סהיבאן:
לפניתחילתדיוןבסעיףמבקשלשמועחוותדעתושלהיועץהמשפטישישהנחיותשכלתוכניתשיש
בהשינויייעודצריכהלבואלדיוןבמועצתהעיר,לפנישיובאלוועדתלתו"ב .

עו"ד שרון שטיין:
תוכניותשהעירייההיאהיזם,צריכהלקבלאישורמועצתהעירלפניהביצועבפניהוועדהלתו"ב .

עו"ד סמי סהיבאן:
אנחנויושביםכאןכמועצהולאכוועדתמשנה? 

עו"ד שרון שטיין:
היציאהלתכנוןהיאמועצתהעיר .

אברהים אבו סהיבאן:
אנחנומדבריםעלבנייהשקיימתבחריגהשל4מטר,הוגשהבקשהלהגדיללמבקששטחבגודלחצי
דונם,הוועדהלתו"בהתנגדהודחתהאתהתוכניתואפשרההגדלהלבנייןהקייםבמגרש82בגודל 
127מ"ר .

ח'ליל אלטורי:
הבנייהקיימת .

עו"ד סמי סהיבאן:
הבקשהלאשרמצבקיים .

עטא אבו מדיע'ם:
המועצהמאשרת .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מביאלהצבעה:בעד10חברים,נגד1(רבחי),נמנעיםאין .


החלטה מס' :895אושרברובקולות,הסדרתחריגהמבנהלמגוריםבחלקהאחורישלהמגרשע"י
שינויייעודמשצ"פלמגוריםא'קביעתקוויבנייןומספריחידותדיור .



עו"ד סמי סהיבאן:
לגבי,כלהסעיפיםשהיועלסדריוםישיבתהמועצה,תםבהםהדיון,ואנימתנגדלהוספתנושאים
אחרים,אפילושאשרהכללתםמנהלהישיבה .

בשלב זה עו"ד סמי יצא מאולם הישיבות ,נותרו באולם  10חברים.
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מנהל הישיבה ,ד"ר עאמר ממשיך בדיון ,בנושאים שאושרו בתחילת הישיבה.
תוספת
סעיף מס'  – 48תוכנית החומש למערכת החינוך
ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשלהעלותסעיףזהלדיוןחברהעירייהעטא,בבקשהתציגמבוקשך .

עטא אבו מדיע'ם:
אנחנומספרחודשיםלפניהבחירות,אתמולידעתיעלקיוםסדנהויוםמצגתלתוכניתהחומשלחינוך
בשיתוףהציבור,צרליעלהתנהלותכזו .

תחילההיהצריךלהציגאתהתוכניתבפניוועדתהחינוךשהינהוועדתחובה,וגםבפניהנהלתהעירייה
ולשתףנבחריהציבורבתוואיהתוכנית .

ב-117אלף₪נשכרמשרדלתתשירותייעוץבהכנתתוכניתחומשלחינוך .

התוכניתלחמששניםולאלחמישהימים,איאפשרלהתעלםמנבחריהציבורבנושאכלכךחשוב .

לאורזהדחינואתהמצגתשלהם .

הנושאצריךלבואלדיוןעיקרוניבהנהלתהעירייהתחילה,ההנהלהלאנחשפהאפילולמתווה,לפני 
שיוצגבפניהציבור,כנבחריציבוראנחנויודעיםמההצרכיםשלנו,ואנחנואלהשהוגיםאתהרעיון .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
זהתוכניתהמשךלתוכניתהחומשהקודמת,,2012-2017אניהממונהעלתיקהחינוך,ואניהמוביל
לקידוםהרעיונות.בתוראחדשמתמצאבתחוםהתכנוןהאסטרטגי,חשבתילגבשמסמךשיהווהאבן
דרך,לתוכניתאבבחינוך,2018-2023עדכנתיאתרה"עוהסגןהממלאמקום,מתחיליםבקידום
תוכניתהאבהמעודכנתלחינוךברהט .

לתוכניתאבישמספרשלבים,מביןהשלביםזהשיתוףהציבורלתוכניתהזו,ישוועדתהיגוי
מקצועית,שמאגדתגורמיםשונים,וישלהםנגיעהלחינוך:משרדהחינוך,העירייה,ההורים,
התלמידים,ואנשימקצועאחרים .

עטא אבו מדיע'ם:
למהלאשלבתוועדתהחינוךעםוועדתההיגוי? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מאחרואנחנובשלביםשלאיסוףנתונים,נפגשנועםהציבורואנחנונפגשעםעודגורמיםופורמים
שישלהםנגיעהלחינוך,ברגעשיתגבשמסמךשהואטיוטאיובאלדיוןבהנהלתהעיר .
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סעיף מס'  – 49ניקיון מוסדות ציבור ,מכרז משכ"ל

ד"ר עאמר אלהוזייל:
גםנושאזהבקשהחברעטא .

עטא אבו מדיע'ם:
נושאהניקיוןבמוסדותהחינוךמאוד,מאוד,מגעיל,אנימזמיןאותכםלסיורבבתיהספרותראו
המצבבעינכם,איןניקיוןחצרות,איןניקיוןמסיבי .

מיהחליטלעצוראתהמכרז,ולאלפרסםמכרזחדש?באיזוסמכותזהנעצר? 

היהדיוןבהנהלהוהתקבלוהחלטות,ותיקהמכרזהוכןאךלאפורסם? 

למהאמוריםלהתקשרעםמשכ"ל,ולמה? 

מישקבלהחלטהזו,עקףאתנבחריהציבור,זהדבריםלאטובים .

מדוברבאומדןשל6מיליון₪לשנה .

אנחנושותפיםבקואליציה,דבריםכאלהצריךלהתייעץאיתנו .

טלאל אלקרינאוי:
קודםכל,נושאתוכניתאבלחינוך,זהשלבשלאיסוףנתונים,כלהחלטהתובאלדיוןבהנהלה,ולאחר
מכןמליאתמועצתהעיר,ואוליזהלאיסתייםבקדנציהזו .

לגביניקיוןבנתיהספר,מצבהניקיוןבבתיהספרגרועמאוד,למרותשמשלמיםלאמעטכסףלא
מצליחיםלשפרמצבהניקיוןבעיר,והייתהביקורתעלנושאהשכרשמשולםלעובדיםעלידי
הקבלנים,במכרזשהיהבשנת .2014

בהתאםלאומדןאנחנופועלים,משכ"למקבלתעלעצמהכלהאחריותבהיבטשלאכיפתהשכר,
הקבלניםהזכייניםשלהםעובדיםבכלהמדינה .

בהתייעצותעםהממונהעלתיקהחינוך,אמרנוהגיעהזמןלסייםנושאהקומבינות,והכיווןהוא
להתקשרעםהחברהלמשקוכלכלה .

עטא אבו מדיע'ם:
מימבטיחשלאנקבלאותהתוצאהשלרמתהניקיון? 

טלאל אלקרינאוי:
עירייתרהטתכיררקבזכייניםשלמשכ"ל,וברגעשיהיהחוזהחתום,הואפתוחלכלחבריהמועצה .
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מוסא אבו ג'עפר:
יששצ"פבשכונה,27מבקשלהתייחסאליו .

טלאל אלקרינאוי:
אבלבקשתי,זהיובאלדיוןבהנהלה,וזימוןהצדדיםהבעדוהנגד .

מוסא אבו ג'עפר:
אנימבקשלהקיםמגרשעבורהילדים,כיהילדיםמשתמשיםבכבישיםזהמסכןאתחייהם .

הרובבשכונהמבקשיםלהקיםהמגרש,ידועלישישמתנגדים,אבלהםבעליאינטרס .

ישמשטרה,ישעירייה,שיכוליםלממשזכותלילדיםולהקיםלהםמגרש .

טלאל אלקרינאוי:
עדיףבהידברותמאשרשיטתהכוח .

אחמד אלנסאסרה:
מגרשלילדיםזהחיוני,מתנגדיםתמידיהיו,בכלזאתדרושדושיחביןהצדדיםהתומכים
והמתנגדים,אינטרסהכללגובר .

מוסא אבו ג'עפר:
המתנגדיםהאינטרסשלהםזהלקחתאתהקרקע .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
תודהרבה .

ננעלה הישיבה,
שעה 19:35:47

___________ 
עליאבואלחסן 
מזכירהעירייה 















________________ 
ד"רעאמראלהוזייל 
סגןראשהעירייה 
ומנהלישיבותהמועצה 


_______________ 
טלאלאלקרינאוי 
ראשהעיר 

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

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

הודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעירייה 
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