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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 04/2018
מיום שני ,תאריך  23באפריל  2018שעה 18:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
טלאלאלקרינאוי 
ד"רעאמראלהוזייל 
מחמדאלקרינאוי 
סאלםאבומדיע'ם 
רבחיאבואלטייף 

חסיןאבוהאני

יונסאבוהאני
ד"רמאזןאבוסיאם 

עדנאןאלעוברה
עטאאבומדיע'ם 
עו"דסמיסהיבאן 

פאיזאבוצהבאן


חלילאלטורי 
אחמדאלנסאסרה 

נימראלעוברה
עודהאלעתאיקה 

מוסאאבוג'עפר




עליאבואלחסן

ראידאלקרינאוי

עו"דשרוןשטיין
אברהיםאבוסהיבאן

עאמראבוהאני
פרחאןאלקרינאוי 

ליאורלווין 

עליאבוזאייד

אמירבשאראת
מחמודאבוג'אמע 

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


-חברהעירייה
-חברהעירייה 


-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-סגןומ"מרה"ע 
-סגןראשהעירייה 
-חברהעירייה 
-המשנהלרה"ע 

-חברהעירייה
-מזכירהעירייה 
-גזברהעירייה 
-היועץהמשפטישלהעירייה 
-מהנדסהעיר 
-מבקרהעירייה 
-עוזררה"ע 
-צוערבלשכתרה"ע 
-נציבתלונותהציבור 
-מנהלהתוכניתהרבשנתית 
-מנהלאגףשפ"ע 
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על סדר היום:

 .1הצהרתאימוניםלחברהעירייההחדש–יונסאבוהאני
 .2אישורתב"רמס'1098–בנייתמקיףחדשמתחם()1אלואדימגרש1008שלבא'בסך
11,019,120.₪
 .3אישורתב"רמס'1099–בנייתבי"סאבןסינאב'שלבא'בסך6,151,644.₪
 .4אישורהגדלתתב"רמס'840–מעוןיוםמתחם()5אלעבאסמגרש1109בסך200,000.₪
 .5סגירתתב"רים.
 .6רשימתשמותרחובותשאושרע"ימשרדהפנים.
 .7מינויממונהעלחוקחופשהמידעבהתאםלסעיף3לחוק,(חופשהמידע),התשנ"ח–.1998
 .8אישורפתיחתחשבוןבנקייעודי"עידן הנגב".
 .9איפינוימכולותפסולת(עטא).
 .10תמיכהבקבוצתכדורגל.(עטא)
 .11ניודתקציבבסך700,000,₪מתב"ר883לרשותהניקוזעבורתכנוןאמפיתיאטרון,
ספסלים,מתקנימשחקים,הצללותבפארקנחלגרר–ואדיאלחז'אן.
 .12אינפורמציה.

סעיף מס'  – 1הצהרת אימונים לחבר העירייה החדש – יונס אבו האני

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מבקשמראשהעיר,לקבלאתההצהרהמהחברהחדשיונסאבוהאני .

טלאל אלקרינאוי:
כדישהחבריונסאבוהאנייכוללמלאאתתפקידו,הנךמתבקשלהצהיראימונים .

ישלצייןשהחבריונסאבוהאני,נכנסבמקומושלחברהעירייההקודםצבאחאלג'עארשהגיש
התפטרותווהסתיימהכהונתוכחברמועצתהעיררהט .

להלןנוסחהצהרתהאימוניםשלחברהמועצה,בהתאםלסעיף24א(א)לפקודתהעיריות 
(נוסחחדש) .

"אני ,יונס אבו האני ,כתובתי שכונת אלביאדר בית  130מתחייב לשמור אימונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שליחותי כחבר מועצת העיר רהט".
יונס אבו האני:
מתחייבאני .

טלאל אלקרינאוי:
החברחתםעלההצהרה,וברכותלחברהנכנסותודותלחברהיוצא .

לאחרהצהרתהאיונים,הינךמתמנהלחברהוועדותשבהםהיהקודמך :

הוועדות:הנהלה,כספים,מעמדהילד,חינוך,איכותהסביבה,שמות,בטיחותבדרכים .

עמוד  2מתוך 22
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

ד"ר עאמר אלהוזייל:
לאחרהצהרתהאימוניםשלהחבריונס,ברכותובהצלחה .

אנימבקשלאשרהוספתסעיףלסדרהיוםוהואניודתקציבבסך700,000₪מתב"ר883לרשות
הניקוזלשםביצועתכנוןלאמפיתיאטרוןומתקנימשחקיםוספסליישיבהוהצללות .
עו"ד סמי סהיבאן:
אנילאמסכיםלהוספתסעיףלסדרהיום,אםלאברורמהמקורותהמימון .

ליאור לווין:
המהנדסמתעקב,אניאסבירמקורהמימוןהמשרדלהגנתהסביבה,עלסמךהחלטתממשלה
.1696בסךכ-5מיליון,₪הניודלצורךתכנוןשיבוצעע"ירשותהניקוז .

רבחי אבו אלטייף:
למהצריךלהעבירהכסףלרשותהניקוז,למהשלאיתכננועלחשבונם .



החלטה:אושרלהוסיףלסדרהיום .


עטא אבו מדיע'ם:
הגשתיבקשהלתוספתסעיףלסדרהיוםוהיאלאנכללה,זכותילהוסיףסעיףלסדרהיום,
והמועצהתחליטאםייכללאולא,לאחרשאסבירדברי .

אתהצעתיכדלקמן:"תמיכהבהסעותלמשחקאחרוןלהישארותבליגהעבורקבוצתצעירירהט,
חשובשיגיעוהרבהאוהדיםלעודדאתהקבוצהבמשחקהאחרון,העירייהו/אוהמתנ"סלא
תסבסדאתהכרטיסיםרקאתההסעותכיהכרטיסיםנרכשוכבר,תמיכהקטנהאבלהמשמעות
שלהגדולה .

אנחנולאתומכיםבקבוצותכדורגל,חוץמההסעותשלקבוצותהנוער,נכוןשאיןעירייהלוקחת
אוהדיםעלחשבונה,אבלאנחנוישלנואתהזרועשלהמתנ"ס,אנחנותומכיםבו600,000₪שנה
זו .

ניתןלצבועתקציבעבורתמיכהבקבוצותהכדורגלכ-100אלף,₪אשריועברומהעירייהלמתנ"ס
ובכךלהגדילההשתתפותבמתנ"סל-700אלף .₪

זכותילהסבירהצעתיב-10דקות .

גזברהעירייהעדכןאותישלאאושרההבקשהלתמיכהבקבוצותהכדורגלע"ימשרדהפנים,מה
הסיבה,איןלימושג .

וועדתהתמיכותבעירייהלאמתפקדת,כיישחשבמלווה,לאורמציאותזואנימבקש,אולהגדיל
השתתפותבתקציבהמתנ"סאולצבועחלקמהתקציבעבורההצעה .

טלאל אלקרינאוי:
כולםתומכיםבקבוצותהכדורגלוהספורטבעיררהט,וכולםרוציםלהשיגהצלחהבליגה .
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שינוייםוהגדלותבתקציבהעירייה,מחייבתחילהאישורתיקוןהתקציב .

עו"ד סמי סהיבאן:
מהשאושרלפנירגעזהלאשינויתקציב? 

טלאל אלקרינאוי:
מהשאושרכרגעזהניודכספיםמתב"ר,מהשמתכווןעטאזהבמסגרתהתקציבהשוטףשישלו
דיןאחר"חוקיסודותהתקציב" .

ועטאקבלתשובהחדמשמעיתמהחשבהמלווה,עירייתרהטלאיכולהלתתתמיכות .

נכוןשבקשנובמסגרתהחלטתממשלה2397ייעודתקציבלתמיכהבקבוצותכדורגל,בקשהזו
נדחתהע"ימשרדהפניםבאופןרוחבי .

ראיד אלקרינאוי:
בטלואתזהלכלהרשויותולארקברהט .

טלאל אלקרינאוי:
הגזברמעודכןבענייןהזה .

עטא אבו מדיע'ם:
אניאומרלאורהמציאותשנוצרהשמשרדהפניםבטלהתמיכהבקבוצותכדורגל,ולאורשאין
אפשרותלהפעילוועדתתמיכותבעירייה,לכןבקשתילצבועתקציבמתקציבהמתנ"ס .

טלאל אלקרינאוי:
זהתקציבהמתנ"ס,והמועצהאשרהההשתתפותבתקציבהמתנ"סבהתאםלהצעתתקציב
שהגישה,ואושרהע"יהמועצה .

עו"ד שרון שטיין:
לאיכוליםלתמוךבאמצעותהמתנ"ס,במקוםוועדתתמיכות .

עטא אבו מדיע'ם:
כמושצובעיםתקציבעבורמיםוחשמללמתנ"ס,ניתןלצבועגםלקבוצותכדורגל .

עו"ד שרון שטיין:
מיםוחשמלזהפעילותשוטפתשלהמתנ"ס .
ד"ר עאמר אלהוזייל:
לאלפתחדיון,ולאנכסיםלדיון .

אנחנונעלהבקשתךלסדרהיוםוהמעוצהתחליט,ואנימבקשגםהמועצהלאשרתוספתהסעיף
לסדרהיום .


החלטה:אושרההבקשהלהוסיףהסעיףלסדרהיום .
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עכשיוחוזריםלסדרהיום .


סעיף מס'  – 2אישור תב"ר מס'  – 1098בניית מקיף חדש מתחם ( )1אלואדי מגרש  1008שלב א'
בסך .₪ 11,019,120

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנומתכווניםלהקיםמקיףצומח,שלמצוינותעבורתלמידיםמחוננים .

עטא אבו מדיע'ם:
איפוהמקיףהרגילשייתןמענהלמתחם ?2+3

ד"ר עאמר אלהוזייל:
זהלאבאותומגרששמתוכנןלהקיםבוגםמקיף .


החלטה מס' :896אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך,הרשאהתקציבית 
מס',2018/03/009סמלאתר,5022319תוקף6חודשיםהחלמ- .14.2.2018



סעיף מס'  – 3אישור תב"ר מס'  – 1099בניית בי"ס אבן סינא ב' שלב א' בסך .₪ 6,151,644

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בשעהטובהקבלנותקציבלהקמתבי"סיסודינוסףלידבי"סאבןסינא .


החלטה מס' :897אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך,הרשאהתקציבית 
מס',2018/03/014סמלאתר,5021648תוקף6חודשיםהחלמ- .14.02.2018



סעיף מס'  – 4אישור הגדלת תב"ר מס'  – 840מעון יום מתחם ( )5אלעבאס ,מגרש 1109
בסך .₪ 200,000

החלטה מס' :898אושרההגדלתהתב"רפהאחד,מקורהמימוןהקרןלעובדותפיתוח .
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סעיף מס'  – 5סגירת תב"רים

ד"ר עאמר אלהוזייל:
רשימתהתב"ריםנמסרהלחברים,הגזברמתבקשלהסבירלחברים .

ראיד אלקרינאוי:
ערבטוב,הרשימהכוללת9תב"ריםלסגירה–תב"ריםשתמהבהםהפעילות .

התקציבבכללהתב"ריםשברשימה8,096,032₪והסתיימובגירעוןשל25,166.37₪מולהגירעון
בתקציב .

התב"ריםלפיהרשימה :

תבר

שם התב"ר

תקציב מקור

 761

חידושמבניםבבי"סאבןחלדוןס.מ.
618231
עוזלתמורה-פינותעבודהמקיףרהט
ס.מ.648048
עוזלתמורה-בי"סתיכוןאלהוזייל
ס.מ.648030
עוזלתמורה-פינותעבודהבי"ס
אלנג'אחס.מ.648204
אופקחדש-מקיףאלנורס.מ.648113
אופקחדש-בי"סמקיףרהטס.מ.
648048
בנייתמוסדחינוכיחדשבמתחם2
(אלפורת)שלבא
גידורביתהעלמיןהמרכזיאבומנסור

250,000 ₪

 250,000 ₪

362,000 ₪

 345,046 ₪

344,954 ₪

324,500 ₪

 297,773 ₪

297,773 ₪

0₪

245,500 ₪

 220,577 ₪

244,903 ₪

-24,326 ₪

הסתיים

105,600 ₪
105,600 ₪

 103,983 ₪
 102,945 ₪

102,399 ₪
105,480 ₪

1,584 ₪
-2,535 ₪

הסתיים
הסתיים

6,369,832 ₪

 6,369,832 ₪

6,369,832 ₪

-₪

הסתיים

281,000 ₪

 207,220 ₪

207,220 ₪

-₪

הסתיים

51,981 ₪

19 ₪

הסתיים

7,974,542.47

-25,166.37

 681
 596
 683
 670
 669
 750
 957

 894 הצטיידותבסיסיתל2-כיתותגן
חדשותבשכ'2
סה"כ כללי

52,000 ₪

מימון שהתקבל



52,000 ₪

7,949,376.10 8,096,032.00
סה"כ גירעונות - ₪ 26,860.50
₪ 1,694.13
סה"כ עודפים
סה"כ עודף/גרעון - ₪ 25,167.37

סה"כ הוצאות
250,000 ₪

עודף
(גרעון)
-₪

הסתיים

92 ₪

הסתיים
הסתיים



הערות



החלטה מס' :899אושרההבקשהלסגירתהתב"ריםעלפיהרשימהשהוצגהבגירעון 
של25,166.37.₪ 

הגירעוןירשםכגירעוןסופיבתב"ריםובהמשךירשםכגירעוןבתקציב .
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סעיף מס'  – 6רשימת שמות הרחובות שאושר על ידי משרד הפנים

ד"ר עאמר אלהוזייל:
עירייתרהטשלחהמעל450שמותרחובותמוצעיםלמשרדהפנים,התקבלאישורעבור399
שמות.הרשימהנשלחהלחבריםעםההזמנה .

המועצהמתבקשתלאשראתהשמותכדילהעלותאותםעלהמפהבאופןאקראי .

עטא אבו מדיע'ם:
הייתיבוועדהלקביעתשמות,המליאהלאמחליפהועדתשמות,ולצורךהוקמהוועדתמשנה
לוועדתהשמותשבחרהכלמינישמות,וקיימנויותרמישיבהאחת,משוםמהחלקמהשמותלא
אושרו,ולאנכללוברשימהשהתקבלה .

לאנכללושמותשלחלקמהכפריםהבלתימוכרים,וחלקמאישיותבהיסטוריהשלנושמהווים
סמל.השאלה,למהנמחקוהשמותהאלהולמהלאאושרו?אנימעלההצעה,השמותשהומלץ
עליהם,ולאאושרושהעירייהתקבלהחלטהלפנותלערכאותמשפטית .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
כדילאלעקב,נאשראתהרשימהשנשלחהלכם(והיא חלק מהפרוטוקול)ועלהיתרשלאאושרו
לפנותלבג"צ .

עו"ד סמי סהיבאן:
כלרחובנקבעלושם?הרשימהשהתקבלהבלימיקוםשלהרחובות? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
השמותימוקמוברחובותבשיטהאקראיתע"יהמחשב,(באופןרנדומלי) .

הרחובותבסריקהשלה-גי,אי,אסהם,377דהיינוישיותרשמותמאשרהרחובות .

עטא אבו מדיע'ם:
יששםאחדבעייתיואנימבקשומציעלמחוקאותו(אלקלעה),זהלאמצלצליפהבסלנגהמקומי .
ד"ר עאמר אלהוזייל:
השםיוסרעלפיבקשתהחברעטא,ולאיקרארחובבשם(אלקלעה) .

השמותשברשימההםיותרמהרחובות,היתריישמרכאשריפתחורחובותחדשים.מתןשמות
רחובותזהיקלעלאיתורכתובתבאמצעות(הוויז)(וה-ג'יפיאס) 

העירייהתשגרמכתבבאמצעותהיועץהמשפטימדועלאאושרויתרהשמות,ובהתאםלתגובה
למכתב,נפעל .

עטא אבו מדיע'ם:
היהומשרדהפניםיתעקשולאיאשר? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
נחזורלמועצהונקבלהחלטהמהעושים?אוהולכיםלבג"צ,אונמשיךבפעילות .
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עטא אבו מדיע'ם:
אנימבקשלקבלהחלטהעכשיושהולכיםלבג"צבמידהויידחויתרהשמותע"ימשרדהפנים .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנונמצאיםבמדינתחוק,ובהתאםלזהנתנהג,עםכלהכבודלשמותשלאאושרו .

אנימביאלהצבעה .


החלטה מס' :900אושרוהשמותלרחובותעלפיהרשימהפהאחד .

המפההמעודכנתתופץלחברים,ותפורסםבציבור,וגםבאתרהאינטרנטשל
העירייה .


סעיף מס'  – 7מינוי ממונה על חוק חופש המידע בהתאם לסעיף  3לחוק( ,חופש המידע),
התשנ"ח 1998

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנומציעיםאתעלי אבו זאייד,נציבתלונותהציבורלהיותממונהעלחוקחופשהמידע,כי
דוברהעירייהמרזוק לאזמיןולאמעונייןלהמשיךבתפקידשלממונהעלחוקחופשהמידע .

עו"ד סמי סהיבאן:
האםעלימוכן? 

עלי אבו זאייד:
שייקחוממניהמוקדהעירוני,אנימוכןלמלאפונקציהזו .

עטא אבו מדיע'ם:
תצייןאתזהשייקחוממךהמוקדהעירוני .

טלאל אלקרינאוי:
אנחנובתהליך,נעשהאתזהבצורהמסודרת .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מביאלהצבעה .


החלטה מס' :901אושרפהאחדלמנותעלי אבו זאיידלממונהעלחוקחופשהמידעבמקום
מרזוקאלכנתאני .

ישלפרסםהודעהברשומותבהתאםלחוק .
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סעיף מס'  – 8אישור פתיחת חשבון בנק ייעודי "עידן הנגב"

עו"ד סמי סהיבאן:
עידןהנגבכולו4בניינים? 

טלאל אלקרינאוי:
"עידןהנגב"עברבמסגרתאישורההסכמותעםמועצהאזוריתבנישמוןלתחוםהשיפוטשלהעיר
רהט,וזהפורסםברשומות .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מביאלהצבעה .


החלטה מס' :902אושרפהאחדפתיחתחשבוןבנקייעודיעבורההכנסותמאזור"עידןהנגב" 


סעיף מס'  – 9אי פינוי מכולות פסולת

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשלהעלותסעיףזהלסדרהיוםהחברעטא,בבקשה .


רה"ע הודיע שהוא יוצא מהאולם.

עטא אבו מדיע'ם:
ישהסברלרה"עלמהיוצאמהדיון? 

טלאל אלקרינאוי:
מותרליוחובתילהודיעשאנייוצאמהאולם .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
רה"עמודיעשהואיוצאמהאולם,בבקשהעטאתתחיללהציגהנושא .

עטא אבו מדיע'ם:
לפניתקופהקבלתיהרבהתלונות,מבעליעסקיםבאזורהתעשייה,היותואניממונהעלתחוםזה .

יצאתילשטחוראיתיהרבהמכולותמלאותפסולתולאמפונותבתדירותהנכונה,דברתיעםמנהל
שפ"ע(נמצאכאן)ואשרואמרשישבעיה,ואמרשישהתכתבויותבענייןואפילומכתבהתראהעל
הפרתחוזה .

הנושא,ענייןהפסולתאנחנולארוציםלחזורעלהמחזההזהעודהפעם,כיאנחנומתקרבים
לחודשצוםהרמדאן,וגםהקייץבא,כמותהזבלתגדלכיהצריכהבתקופהזוגםעולה,וגםאנחנו
לפניבחירות .

ואסיףואגיד,מצבהתברואה,הזמיןוועדותוגורמיםשאחראייםעלהסביבה,באווצלמואתמצב
התברואהברהט,התושביםמתחיליםלאלהאמיןיותרלעירייה,ולכןפנולגורמיםאחרים,כי
האנשיםאבדואימוןבעירייה,ולכןהתחילולפנותלגורמיהאכיפהבמשרדלאיכותהסביבה .
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אניאומרצריךלזרזאתמבצעהניקיוןבעירללאדיחוי,ולהתחילבניקיוןמסיביעלפיהתוכנית
שלשפ"ע,ושלאיהיועבודותשלמתנדביםאועוזרים,כישהכוליתבצעלפיתוכניתוהליךישר .

לגביהקבלניםשעובדיםהיוםעםהעירייה,בחוזההתקשרותבפינוימכולותפסולתומוטמנים
ומכליפסולתביתית,אנימרגיששאיכותהסביבהבעירירודהמאוד,לכןאניבקשתילהעלותסעיף
זהלדיון,ובקשתישמנהלשפ"עיהיהנוכח,כיראיתישהואהפנהמכתביםלרה"עוכתבאחרים,
פנייתושלמנהלשפ"עלאקבלההתייחסותמהגורמיםהפנימייםבעירייה,ורציתישרה"עישמע
אתהשאלהואםהואמוכןלעדכןמהנעשהעםהדבר .

אניבענייןאיכותסביבה,לאמקיראבאולאאמאכיאיכותהסביבהחשובהלימאוד .

לכן,אנימבקששהנושאיקבלדיוןעיקריבמועצתהעיר .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
לפנישהחבריםיתייחסורוצהלשמועאתמנהלשפ"עמחמודבבקשה .

מחמוד אבו ג'אמע:
ערבטובלכולם,אנחנוישלנובעיהעםהקבלןס.א.המבריקבדרוםבע"מ,ישלו4חוזיםבעיריית
רהט,שניחוזיםמולוישירות,ועודשניחוזיםכאשרהואקבלןמשנה .

לפנימכרזיםאלההצהרנובפניוועדתמכרזיםשלאיקבלעבודותברהט,ואתזההצהרתיבכתב
לוועדתהמכרזים,בכלזאתוועדתהמכרזיםהתעלמהמהצהרתי,והמליצהלמסורעבודות,
ואנחנובשפ"עסובלים,מהירידהבאיכותהעבודה .

אניכותבמכתביםומתריעלקבלן,איןהתייחסות .

הקבלןלאנרתםלתוכניותהעבודהבהתאםלחוזיההתקשרותאיתו,הקבלןעושהמהשבאלו,
מתנהגמתישרוצהלכנסלעבודהאולעבודה .

בשלושתהחודשיםהאחרוניםהקבלןאיןלומשאיתלפינוימכולותפסולת,כיהמשאיתהתקלקלה
ולאהביאחלופהלהמשךביצועהעבודה .

במידהומתחשקלו,מבצעאתהעבודהאחרישמסייםעבודהבאתריםאחרים .

וכאשרעושההעבודהזהנעשהבשעותלאשגרתיות,וללאהפיקוחעלהעבודה,כיהעבודה
מתבצעתבשעותשנוחלקבלןולאבהתאםלתוכניתהעבודהעפ"יחוזהההתקשרות,וזאתכדי
שהפקחיםלאיפקחועליו,כיהםלאמקבליםשעותנוספות .

הפלאשהקבלןבסוףהחודשמצהירשבצעאתהעבודהבהתאםלחוזהובכמותהפינוייםואפילו
מגישחשבוןשבצעעבודותמעברלרשוםבחוזה .

לאחרונההקבלןאייםעליכמהפעמים,תקףאותיותקףאחדמהפקחיםשלי,הגשנותלונה
במשטרה,זההמציאותמהלעשות,אניהצגתיבפניהמועצהאתהבעיותותמונתהמצב .
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רבחי אבו אלטייף:
המנהלהציגתמונתהמצב,ועלהמועצהלמצואפתרונות? 

מחמוד אבו ג'אמע:
לאורהמצב,אניממתיןלהצעותשלמועצתהעיר? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשתיממחמודלהציגתמונתהמצב,עכשיוהדיוןפתוח .

עו"ד סמי סהיבאן:
אנימצייןלפרוטוקולרה"עיצאמהאולם,בגללניגודענייניםכיהקבלןסלימאןאלקרינאויהואבן
דודושלרה"ע,וגיסובעלהשלאחותושלרה"ע,וזאתקרבהדרגהראשונה,במדינתישראלאין
הבדלביןבעלואישה .

עטא אבו מדיע'ם:
אלתסטהמהנושא,אניבקשתילהתייחסלזבל! 

עו"ד סמי סהיבאן:
רוצהלצייןדברי,ובבקשהאלתפריעלי,אנימצייןשלאמןהסתם,שלאננקטיםצעדיםנגדהקבלן
הזה,לכןאניציינתיאתהעובדהשלקרבתהמשפחה .

הבעייתיותעםהקבלןהזה,לארקבקדנציהזו,גםבקדנציותשעברו,וגםהיהדו"חביקורת
בנושאע"ימבקרהעירייה .

לצעריהקואליציההזו,באהבתחילתהקדנציה,וגםכןרצתהבניגודלחוקלהוסיף20%לקבלן
הזה,והצביעוכאן11חברים,התוספתהיאבתמורהולאבהיקףהעבודה,כאילותוספתמחיר .

עדשפניתילערבמשרדהפנים,ובטלאתביצועההחלטהשלהמועצה,ואסרעלהעירייהלבצעצעד
זה .

אניחושבשבושה,מהשקורהכאןבעיר,אפילופרסמתיפוסטיםבפיסבוק,לאידעתישזהיעלה
למועצתהעיר .

ראיתימספרמכולותשהזבלטפח,ולגביהמכולהשנמצאתבחנייה,שלידהמרכזהמסחרי,המפנה
פנהחציאושלושתרבעיהמכולה,אילכךמגישיםחשבוןשפינומעלומעברכיצריךלפנותאתמה
שנותרבמכולה,ובכךהואיחשבשזהפינוי,וזהמעלהאתהבעייתיותבחישוביםבזמנו .

ולצעריאףאחדלאקםועושהדברבענייןזה,לכןהעירהזאתהיאעירמסריחהמבחינתהניקיון.
לצעריהכסףששופכיםכאןיספיקלנקותאתהעירתלאביב.אבל,כאןשופכיםכסףולארואים
כלום.תודה .

רבחי אבו אלטייף:
אניחושבשפעםהעלאתיאתהנושאהזה,הפינוישלהמכולותמתבצעבשעותהערבכאשראין
פיקוחעלהעבודה,והייתיעדבמקרהשלעבודתמשאיתפינויהמכולות .
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אנישמעתישיש4חוזיםלקבלןהזה,2ישירות,ועוד2שלקבלניםאחרים.(קבלןמשנה)ועלפי
תנאיחוזהלאניתןלהתקשרעםקבלןמשנה,אלאבאישורהעירייה .

ואםהעירייהלאאשרהלקבלןלעבוד,אזאסורלולעבוד,ואםכן,ישלחלטאתהערבותהבנקאית
שלהקבלןהראשישהוכרזעליוכזוכהונחתםאיתוחוזההתקשרות,כימסרהעבודהלקבלןמשנה
בליאישורהעירייה,לאמקובלמצבהאנרכיהימשךעדאיןסוף .

הגיעהזמןשמועצתהעירתקבלהחלטההיסטורית,גורפת,נגדקבלניםשמעסיקיםקבלנימשנה
בליאישורהעירייה .

כימחפיםאחדעלהשני,ישכאלהשישלהםגבפוליטי,איןפיקוחאיןשוםדבר,בגללזהיש
הצטברותלכלוךבעיר,ומעברלזההקבלניםשלתשתיותגורמיםגםנזקולכלוךואפילומפגעים
בטיחותיים,איןאכיפתסנקציותעלפיהחוזים,הקבלניםלאמתחשביםבהולכירגל .

אניחושבהגיעהזמןלנקוטבכלאמצעיסנקציהנגדהקבלניםשלאעומדיםבתנאים,לחלט
ערבויותושילךהביתה,מספיק,באמתמספיק .

עדנאן אלעוברה:
הענייןחשובלכלחברולכלתושב,זהבריאותהציבור,זהניקיון,בנושאהזהלאמשחקים.
צריכיםלספקהשירות,אנייודעשמחמודנאמןלעבודתו,והואמקצועןבתחוםעבודתו,ועלזהאני
מעיד,ואנימאמיןלכלמהשנאמרעלידו .

בקשרלקבלןאםהואלאעובדלפיתנאיהחוזה,ניתןלזמןאותוולהתריעבפניו,ועליולהתיישר,
לאניתןלהפקיראתהעיר .

מחמד אלקרינאוי:
להגידלכםשאנחנושביעירצוןמהניקיוןבעיר,אנחנולאשביעירצון .

להגידלכםשאנחנושביעירצוןמהקבלניםשמספקיםשירותים,בכלתחומיהעיר,ובכלתחומי
השירותאנחנולאשביעירצון .

להגידלכםשתאגידמירהטמתחילבעבודהומשאירחלקשנמשךחודשחודשים,זהגםלאמשביע
רצון .

לכןלבואעכשיוולהיותג'בארים,ולערוףראשים,אניהייתימציעעלמנתבאמתשהדברים
יתנהלועלפיחוקלמנותוועדהעםהממונהעלהתיקשלשפ"עועלהוועדהלהביאהמלצותיה
למועצתהעירוהמועצהתחליט,ישחלקמחבריהמועצהקבלוהעתקממכתבים,והחלקהאחרלא
יודעעלאיזומכתביםמדובר .

רבחי אבו אלטייף:
כלדברשרוציםלבדוקלמנותלווועדה? .

מחמד אלקרינאוי:
לביאיתך,אנימציעשתוקםוועדהותוךשבועייםתמציאמסקנותיה .
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ד"ר מאזן אבו סיאם:
מכרזפינויהאשפה,הוחלטעליועלפיהדרישהשלשפ"עלחלקאתהעירלאשכולות,כאשרכול
קבלןיכוללזכותבאשכולאחד,אםזהשהםמתוחכמים,ומקומבניםביניהם,זובעיהשהעירייה
קשהלהלפתוראותה .

עלפיהחוזיםשחתומיםעםהקבלנים,ניתןלהפעילסנקצייתהקיזוזאםאתהמאשרלוהחשבון,
אתהלאיכוללבואלמועצהולדרוש .

מחמוד אבו ג'אמע:
אנימקזז .

ד"ר מאזן אבו סיאם:
אנחנוכמועצהנתמוךבך,אבללפניאישורחשבונית,כמודוגמאמנהליבתיהספרחותמיםעל
חשבוןשהגישקבלןהניקיוןולאחרמכןמתלוננים .

כולםיודעיםשהקבלניםהאלה,עובדיםבתיאוםביניהםומעביריםעבודותאחדלשניבצורה
מטוקטקת.אנחנוכרשותלאנוכללהתמודדמולםבשיטהשלהם .

רבחי אבו אלטייף:
עבודהבשיטתהמאפיה .

מחמוד אבו ג'אמע:
הגשתיחוותדעתמקצועיתלוועדתהמכרזיםוהתעלמהממנה .

ד"ר מאזן אבו סיאם:
המלצותהוועדהלרובמתקבלותבהסכמה .

עו"ד סמי סהיבאן:
כאןלאהייתההסכמה .

רבחי אבו אלטייף:
איךעובדיםאיתו,הסכמהלקבלןמשנהאמורהלהיותבכתב .

פאיז אבו צהבאן:
ערבטוב,יציאתראשהעירמדיוןבסעיףכזה,מסמןעלמצבהניקיוןבעיר,איןקשרביןניגוד
הענייניםלמהותנושאהניקיוןבעיר .

פונהלגזברהעירייה,עלותמכרזיהניקיוןקרובל-9מיליון ?₪

ראיד אלקרינאוי:
עלותה-4מכרזיםמתקרבל-9מיליון .₪
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פאיז אבו צהבאן:
המלצתיוהצעתיבקדנציההקודמתלרכושצירכביםשלדחסולבצעהעבודהבכוחותעצמינו,ולא
להיותתלוייםבקבלניםאלו,אךההצעהלאהתקבלהמסיבהשלאיגיעועובדיםבגללשכר
הרשויותהנמוךביחסלסקטורהפרטי .

ראיד אלקרינאוי:
הייתההצעהכזו,לפניכ-7שנים,אךלאהתפתחה .

פאיז אבו צהבאן:
הצעתילמועצתהעיר,עלאגףשפ"עלקבלאחריותויבצעסנקציותנגדהקבלןולהפעילסעיף
הקנסותבהסכם,ולאלמחוללקבלן .

יונס אבו האני:
ישבעיה,בקשרלמכליהאשפה,גרימתנזקלמכלים,וישמיכליםשבורים,ואיןמענהלשיפור
המצב .

ניתןלראותמצבכזהבשכונה7ועודשכונותשישמכליםלקתקינים,הנזקיםנגרמיםלמכלים
כתוצאהמעבודתקבלןפינויהאשפההביתית.פניתילאגףשפ"עוהסברתיוהתלוננתיעלהמצב .

סאלם אבו מדיע'ם:
ערבטוב,הקשבתילכולם,לכןזכותילבקשלהקשיבליהנושאחשובמאודמאוד,העירסובלת
מאיכותעבודתהקבלנים,הקבלניםמזלזליםבעבודתםולאמופעלנגדםסעיףהקנסותכדילבצע
עבודהכמתחייבמההסכמים .

לגבימנהלשפ"עמחמוד,אנימוקיראתעבודתוהמסורה,אולם,מצבהניקיוןבעירלאמשביע
רצון,ועלזהקבלתירשמיםשמגיעיםלביקוראצליאומרים:"רהטטובהויפהאבלמלוכלכת"
וכפישאמרעו"דסמי,ישתקציבאבללארואיםתוצאות,יתכןשישליקויבביצוע .

אנידורש,אםעבודתושלקבלןלאבהתאםלתמורהלאצריךלעבודאיתו,לאחרשקבלהזדמנות
וזכותההגנה.אנחנולאנגדקבלניםמיקומיים,אבלעליהםלבצעעבודהטובהתמורתשכרו,
הקבלןלאעושהטובההואמקבלתמורהבעדעבודתו .

אנימבקשמהמועצהומזכירלהםשאנחנולקראתהקיץ,ולקראתחודשרמדאן,ולקראת
הבחירותהמקומיות,וגםלקראתדבריםטוביםלמעןהעיר .

חסין אבו האני:
הסיבהלמצבהניקיוןהלאטובשהעירנמצאתבו,היאהעדרהיגיינה,העדרהסברהלשמירהעל
הניקיון,העדרחינוךלבריאותולסביבהנקייה,היעדראכיפהנגדהקבלניםשמבצעיםעבודה,הם
לאשומריםעלהניקיוןומחזיריםהמצבלקדמותו,משאיריםפסולתהעבודהבאתריםללא
מחסומים,הזבלמושךזבל,ביצועאכיפהשוטפתובזמןהנכוןתביאלתוצאהטובה,זהבדוק .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
העירייההחלהבמבצעמקיףשלהדברתמכרסמים,ומפעילהשניצוותים,וספקהלהםחומר
הדברהכדילפתוראתתופעתריבויהעכברים .
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אנירוצהלשמועחוותדעתהיועמ"ש,לגביהקבלןס.א.המבריק,ישלושניחוזיםכקבלןמשנה,
למיטבדעתנודברכזהאסורלהיות .

עו"ד שרון שטיין:
בכלההסכמיםשלהעירייה,ישאיסורמוחלטעלהסבתחוזה,אלאאםיתקבלאישורבכתב
שהעירייהמסכימה.אבלאםהעירייהפועלתכברמספרשניםבליאישוריםוהסכמהבכתבזהלא
תקין .

אנחנוחלקנומכרזיםגדוליםבשיטתהאשכולותכדילאלהיתקעעםקבלןאחד,והגבלנוזכיית
הקבלןבאשכולאחד,וכפימהשתוארכאן,כדישהעירייהתביאאתהמצבלמסלולהנכוןצריכה
להזמיןאתשניהקבלניםולהעמידםעלמעשיהם,לאחרשימועכדין,ולחייבהקבלןהזוכהלבצע
העבודהבהתאםלחוזה,העירייהצריכהלתתזכותשימועלקבלניםלהשמיעטיעוניהם,טבעי
שהקבלניםרוציםלהרוויח,הםלאעושיםטובהלעירייתרהט .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
למעשהס.א.המבריקקבלןמשנהשלמי?השאלהלמחמוד .

מחמוד אבו ג'אמע:
קבלןמשנהשלדחס מנוף,בפינויאשפהבאזוראחרבעיר .

עו"ד סמי סהיבאן:
אנישואלאתמחמוד,האםשלחתמכתביםליועמ"שבענייןשלהפרתחוזהע"יהקבלן? 

מחמוד אבו ג'אמע:
אנישלחתיבהתחלהלכולם,שאנילאמסכיםלקבלןמשנה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
שאלתיבאופןמובןאמרתשהואקבלןמשנהבשניחוזים?איזוחוזים? 

מחמוד אבו ג'אמע:
הזכייןדחס מנוף,שזכהבמכרזלביצועעבודתפינויאשפהביתיתלאזוראחר,ברהטשונהמהאזור
שזכהבוס.א .המבריק בדרום בע"מ,ושונהמהאזורשזכהבוהקבלןנגב אונקולוגיה.
עטא אבו מדיע'ם:
הקבלןס.א.המבריקמפנהשנישליש .

מחמוד אבו ג'אמע:
נכון,הואעושהעבודתפינויאשפהלשנישליש,וישלועודחוזהכקבלןמשנהבמכרזהמנוף,כאשר
כאןהזכייןהואגםדחס מנוף .

לסיכום,ישל-ס.א.המבריק4חוזים:פינויאשפה1ועודפינוימכולותפסולת,2חוזיםאלה
התקשרותישירה,החוזים:פינויאשפהאזור2ועודעבודתפינויבמנוףשניהעבודותמבצעאותם
כקבלןמשנהשלהזכייןדחס מנוף .
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עטא אבו מדיע'ם:
אנירוצהלצייןכמהדברים :
 .1קודםכל,אניהעליתיאתהנושא–איפינוימכולותפסולת,אנימכיראתהקבלןשעובד
בשטח,ואניגםחברוועדתמכרזים,הענייןלאפרסונאלי,הקבלןגםחברשלי,במובן
החברות,אנילאמחפשאףאחד,ואמרתימצבאיכותהסביבהחשובלימאוד,ולאמכיר
אבאולאאמא.
 .2תכננתילבקרבאזורהתעשייהעםהדרגהמקצועיומאודשמחתיששמעתישראשהעיר
הקדיםאותיובקרבאזורהתעשייהלאותהמטרה.
 .3אבל,ענייןהניקיוןמדברלכלגברואישהבעירוגםלילד,לכןהמטרהשליהיאלא
פוליטיקה,אלאשיפורהניקיוןבעירושמירהעלבריאותהציבור.
 .4המזבלהבמתחם,4אףאחדלאטרחלהגיעלשםכדילפתורבעייתהמזבלהשעולהבאש
בתדירותגבוהה,הערכתיכמותהזבלכ-50טון.
 .5אנימבקששתתקבלהצעתהחלטה,מאחרוישקבלןישירוקבלןלאישיר.
אנימציעכאן :

 .5.1תחילהאניתומךבמנהלשפ"עובעבודהשמבצע,הואועובדיועושיםעבודהטובה
מאוד.
.5.2

קבלןמשנהלאיעבוד,הקבלןהזכייןיקבלהתראהוהקבלןהמשנהיקבלהודעת
הפסקתעבודה.

.5.3

הקבלןהזכייןיוזמןלשימועבפניהדרגהמקצועי.

.5.4

מישיודעעלהעבירההואשותףלה,איןמעסיקיםקבלןמשנהללאהסכמהבכתב,
לכן,ישלתקןולעבודלפיהחוקורקלפיהחוק.

 .6מועצתהעירסוברניתלקבלהחלטה,לאוועדהולאבטיח'.


עו"ד סמי סהיבאן:
קודםכלהיועץהמשפטימעירעלזה,צריךמהתחלהלמנועמהקבלןלקבלעבודה,כקבלןמשנה. 

ואניאומרשהלשכההמשפטיתקבלההתראהמאגףשפ"עבנושאהזה,והיהעליהלפעול .

היועץהמשפטיצריךלנקוטבהליכיםמשפטיים,ולאהממונהעלהתיק .
עו"ד שרון שטיין:
ישלךהמכתבהזה,אתהיכוללהביאליאותו .
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עו"ד סמי סהיבאן:
כן,אניגםראיתיאתזהלפנישנתיים,מעשההקבלןהזהכבררודףאותנומעל10שנים,שהרשות
סובלתמאיכותהעבודהעםהקבלן,החבריםזוכריםאתהפסקתהעבודהעלידיהקבלןבתקופת
החגלפנישנתיים,ואתםיודעיםעלכלזה.ואניאומראםהיהקבלןאחר,היוננקטיםנגדוצעדים
מזמן .

ד"ר מאזן אבו סיאם:
אםרוציםלקייםנוהלחדשולהפסיקלהעסיקקבלנימשנהצריךלהיותגורףולארקבמקרהזה,
ונוהלזהגםיופעלבהנדסהכמוהקבלןעליאןאבוג'רבוע,שמשמשקבלןמשנהלהרבהקבלנים
בעבודותתשתיתושיפוצים .

רבחי אבו אלטייף:
אניתומךבמהשאומרד"רמאזן,לאתהיהאיפהואיפה .

עטא אבו מדיע'ם:
אנילאנגדקבלנימשנהשקבלואישורמהעירייהבכתב,אנימבקששתשימולבלדבריהיועמ"ש .

ד"ר מאזן אבו סיאם:
ס.א.המבריקיכוללהמשיךלעבודתחתהמטריהשלדחס מנוףואפילויסמןהכליםשלובשם
דחס מנוף,זהיכוללהיות .

מחמד אלקרינאוי:
המכנההמשותףשהקבלניםלאעושיםאתהעבודהכנדרש,המכנההמשותף,שהעירמלאה
בעכברים,ופונהלחברעטאאנחנוכאןלאמציעיםהצעתבטיח'כלחבררשאילהביעדעתו
ולהעלותהצעות .

עטא אבו מדיע'ם:
אםאמרתיאנימתנצל .

מחמד אלקרינאוי:
לאצריךלהתנצלכאמרת,לכן,אנחנוצריכיםלהיותמודעיםמהמתנהל,הנושאצריךלהיבדק
לעומקובאופןשקוףוברורלחלוטין,ויובאלידיעתהיועמ"שולחברימועצתהעיר .

צריכיםלהתלבשעלכולםלמעןמטרהאחת,ניקיוןהעיר,תברואתהעיר .

עטא אבו מדיע'ם:
פונהלמנהלהישיבהלהעלותהצעתילהצבעה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ההצעההראשונהשלמחמדאלקרינאוי,להקיםוועדהובתווךשלשבועייםלהציגדוחמסקנות
והמלצותלמועצתהעיר,ההצעההשנייהשלעטא,לבטלסוגייתקבלןמשנה .

רבחי אבו אלטייף:
לפיכלליהמכרז .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
חבריםאלהשתיההצעות .

רבחי אבו אלטייף:
ההצעההשנייהמבקשלחדדאותהתחזורעליהבבקשה .

עו"ד שרון שטיין:
כלאגף,יזמיןאתהזכייניםשהעבירולקבלןמשנהללאאישורבכתבלשימוע,כיזהתנאיהמכרז
המקורי .
עטא אבו מדיע'ם:
בעניינו,מאיפונמשיך .
עו"ד שרון שטיין:
לתתלקבלניםהראשיםפרקזמןסבירעד15יוםלהסדירענייניםואםלאלפעולנגדםעדחילוט
ערבותבנקאית .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ההצעהשלעטאשהיועמ"שגםמדגישאותהלזמןאתהקבלןהזכייןלשימוע,ולשאולמדועלא
מבצעאתהעבודהשלך?במקוםשאתהמעבירלקבלןמשנה? 

עאמר אבו האני:
ישחוזיםשמסתיימיםבסוףהשנה,כלפעולהשהעירייהתעשה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אניחושששמצבהתברואהיחמיריותרמאחרומדוברבקרטלכללארצי .

פאיז אבו צהבאן:
אזיההצעהשלילרכושציודלעירייההואנכון .

עטא אבו מדיע'ם:
בליהפחדות .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ציינתידברילפרוטוקול,ועכשיומעלהההצעותלהצבעה .

מיבעדההצעהשלמחמדאלקרינאוילהקיםוועדה:בעד3חברים(מאזן,יונס,מחמד) .
מיבעדהצעתושלעטאביטולקבלןמשנהבמכרזזהשלהניקיון:בעד8חברים(עטא,רבחי,פאיז,
חסין,סלאם,עו"דסמי,ד"רעאמר,עדנאן) .


החלטה מס' :903התקבלהההצעהשלעטאברובקולות,ביטולהתקשרותעםקבלןמשנה
במכרזניקיוןזה,ושימועלקבלןהזוכההראשי .


עמוד  18מתוך 22
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

רבחי אבו אלטייף:
אניאומרלפרוטוקול,אניחושבאםמנהלשפ"עשלחמכתביםכוללהיועמ"שוהיועמ"שידעעל
הסבתחוזהללאאישורהעיריה,הואשותףלפשעהזה .
ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנונמשיךבדיוןביתרהנושאים,מבקשמראשהעירלחזורלאולם .

סעיף מס'  – 10תמיכה בקבוצות כדורגל

ד"ר עאמר אלהוזייל:
חברהעירייהעטאבקשלהעלותנושאזהלדיוןבבקשה .

עטא אבו מדיע'ם:
מאחרוהסברתירובדברייכאשרבקשתילהעלותנושאלסדרהיום,אניאציגבתמצית .

אנימודעשישבעיהלהפעילוועדתתמיכות,ואנימודעלענייןבעיותהתקציב .

לכןאנימציעכאןלקבל החלטה עקרונית לתמוך בקבוצות כדורגל בנוסף ומעבר למימון הסעות
קבוצות הנוער,זוהצעתי .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ראשיתרוצהלשמועמהעמדתהיועמ"שבהקשר .

עו"ד שרון שטיין:
חצישנהלפניהבחירות?לאיכוליםלעשותדברכזהחצישנהלפניהבחירות .

עטא אבו מדיע'ם:
אםאתהאומרלי,תראהאתההוראהבחוזר .

עו"ד שרון שטיין:
מופיעבחוזרמנכ"למההאיסוריםבשנתבחירות .

עטא אבו מדיע'ם:
אזלחלקמילגותכןמותר?מהזהכלדברהואשוחד? 

רבחי אבו אלטייף:
בתורכדורגלןלשעבר,כאשרהינונוסעיםלמשחקבאילת,היינומשלמיםאתהעלותמכיסינו
הפרטי,שהאודיםיתמכובקבוצה .

הגיעהזמןאלתשתמשובמתנ"ס,לכסת"ח(כיסויתחת)סליחהעלהביטוי,מספיקעםזה,
המתנ"סנכנסלגירעוןלפני8שנים,ועדייןבשלביהבראה,מספיקודי,אישרנותקציבלמתנ"ס 
600אלף,₪וזהתקציבצבועוידועלמהמיועד .

עו"ד סמי סהיבאן:
תחילהאנימריחאתריחהבחירות,עלהשולחןהזה,והריחמתחיללנדוף,אניצועק4שניםבעניין
הספורט .
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עטא אבו מדיע'ם:
אנייודעגםלדבר,בקשתילתמצתדבריםולאלגלוש .

עו"ד סמי סהיבאן:
זכותילומרמהשאניחושב .

ובכלהצעותהתקציבהתנגדתיכיהייתימעלהנושאהספורטולאמקבלביטויבתקציב .

אניחושבכמהחודשיםלפניהבחירות,ולדברעלענייניםפובליסטיים .

אםרוציםאתהספורטבעיריתקדם,זהמחייבתוכניתוהקמתעמותהעירוניתבתחוםהספורט
כמועמותתהרווחה,העמותההזויכולהלגייסתרומותולמנףתחומיםאלה,אבלאיןפרגון
לספורט.תודה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
עירייתרהטוהמתנ"סכןאנחנומחזקיםאתהספורטבתחוםהנוער,וישתוצאותשישלהתגאות
בהם,וישלהדגיששאנחנומסיעיםכלקבוצותהנוערשלהעיר .

ולגביקבוצותהבוגריםישלהםעמותותשמקבלותתקציבמהתאחדות,ומקבלותתקציבמעל 
40אלף₪שנתי,איאפשר,פשוטלבקשהסעהשלאוהדים .

מחמד אלקרינאוי:
אנימתפלאעלההצעההזאת,ועלההברקההזאת,שבאהבדקהה-,90אניממשמתפלא,ומהעוד
כאשרהליגהנסגרתבשבועהבא,ועכשיואנחנומביאיםהצעה,מדועההצעהשהצעתיכאשרהיה
הדיוןבתקציבלאקבלהביטויוהתייחסותבתקציב,לכןההברקההזאת,הברקהמיותרת,אני
מציעאםצריכיםלתמוךבספורט,צריכיםלהכיןמיפויורישוםולכלולבתקציבשלהשנההבאה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנונסינולנצלתוכניתהחומש,החלטתהממשלה2397אבלהבקשהלאהתקבלהעלידימשרד
הפנים,לצערי .

עטא אבו מדיע'ם:
אנימבקשלהביאהצעתילהצבעה .

הצעתי,אנילאעוסקבהברקות,כיאניתמידמבריק,אניאומרלאורזהשנדחתהולאהתקבלה
הבקשהשהוגשהבמסגרתתוכניתהחומש .

טלאל אלקרינאוי:
הדרישהלהסיעהאוהדיםולאהקבוצה .

עטא אבו מדיע'ם:
אזאניאמרתילאורהדבריםשנוצרו,מבקשלקבלהצעהעקרוניתאכןלשרייןתקציבעבור
קבוצותהכדורגלבמסגרתתקציב .2019
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טלאל אלקרינאוי:
ההצעהשלילפעולבהתאםלהוראותהחוק .
עו"ד סמי סהיבאן:
זהקרקסואנייוצאמהישיבה .


(חבר העירייה עו"ד סמי יצא מהדיון)

עטא אבו מדיע'ם:
הצעתיכןלצבועתקציבלתמוךבקבוצותכדורגלבמסגרתהמתנ"ס .

רבחי אבו אלטייף:
לאתוכלדרךהמתנ"ס,כיתקציבהמתנ"סכבראושר .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
הצעתושלעטאלתמוךבקבוצותכדורגלוצביעתתקציבבאמצעותהמתנ"ס,הצעתושלרה"ע
לתמוךעלפיהוראותהחוק .

ד"ר מאזן אבו סיאם:
ענייןהכדורגלברהטמתנהלבאופןפיראטי,אפילוכאשרתומךבקבוצה,לאמקבלקבלהעל
התרומה,לכן,לאיכוליםלתרוםאולתמוךבאגודיםשלאמנוהליםלפינוהלתקין .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימביאאתהצעתושלעטא,כןלתמוךבקבוצותכדורגלוצביעתתקציבבאמצעותהמתנ"ס .

בעד:2חברים(עטא,סאלם) .

אנימביאאתהצעתרה"ע,כןלתמוךעלפיהוראותהחוקבעד9חברים(טלאל,מחמד,פאיז,
רבחי,עדנאן,עאמר,יונס,מאזן,חסין) 


החלטה מס' :904התקבלההצעתושלרה"ע,ברובקולותכןלתמוךבהתאםלהוראותהחוק .


סעיף מס'  – 11ניוד תקציב בסך  ₪ 700,000מתב"ר  883לרשות הניקוז ,עבור תכנון
אמפיתיאטרון ,ספסלים ,מתקני משחקים ,הצללות בפארק נחל גרר –
ואדי אלח'זאן.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
המהנדסבישיבתהפרויקטיםהעלההצורךבניודתקציבמהתב"ר,883מקורהמימוןהמשרד
להגנתהסביבה .

אברהים אבו סהיבאן:
רשותהניקוזהתחילהבתכנוןהראשוני,ורקהיאיכולהלהמשיךכדילקדםהעבודה .
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רבחי אבו אלטייף:
מההאומדןשלהתכנון,האםנעשהאומדןומהכוללהתכנון? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימביאבקשתהמהנדסלהצבעה,מיבעדלניידתקציבבסך700,000₪מתב"ר883לרשות
הניקוזעבורתכנוןפראקנחלגרר–ואדיאלח'זאן .


בעד9חברים:(טלאל,עאמר,עטא,סאלם,יונס,עדנאן,פאיז,מחמד,ד"רמאזן) 
נגד2חברים:(רבחי,חסין) .


החלטה מס' :905אושרהבקשתמהנדסהעירברובקולות,ניודתקציבבסך700,000₪ 
מתב"ר883לרשותהניקוזעבורתכנוןפארקנחלגרר,ואדיאלח'זאן .



סעיף מס'  – 12אינפורמציה

טלאל אלקרינאוי:
מבקשלעדכןאתהחברים :

 .1משרדהחינוךתקצבאותנוב-22מיליון₪לנושאבגרותשל5יחידות.
 .2קבלנומקרןטרמפ970אלף₪לפעילותבמתנ"ס.
 .3הנגשתההשכלההגבוהלמגזרהבדואיכ-130מיליון.₪

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ננעלההישיבה,תודהרבהחברים .

ננעלה הישיבה,
שעה 19:25:51

___________ 
עליאבואלחסן 
מזכירהעירייה 















________________ 
ד"רעאמראלהוזייל 
סגןראשהעירייה 
ומנהלישיבותהמועצה 


_______________ 
טלאלאלקרינאוי 
ראשהעיר 

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

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

הודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעירייה 
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