יום רביעי  28פברואר 2018

פרוטוקול ישיבת המועצה לא מן המניין
מיום שני ,תאריך  26בפברואר  2018שעה 17:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
משתתפים ה"ה:

טלאל אלקרינאוי
ד"ר עאמר אלהוזייל
חליל אלטורי
אחמד אלנסאסרה
מחמד אלקרינאוי
רבחי אבו אלטייף
חסין אבו האני
ד"ר מאזן אבו סיאם
נימר אלעוברה
סאלם אבו מדיע'ם
עטא אבו מדיע'ם
עו"ד סמי סהיבאן
עדנאן אלעוברה
פאיז אבו צהבאן
צבאח אלג'עאר

 ראש העירייה סגן ראש העירייה ,ומנהל ישיבות המועצה סגן ומ"מ רה"ע סגן ראש העירייה המשנה לרה"ע המשנה לרה"ע חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

נעדרים ה"ה:

מוסא אבו ג'עפר
עודה אלעתאיקה

 חבר העירייה -חבר העירייה

סגל ה"ה:

עלי אבו אלחסן
ראיד אלקרינאוי
עו"ד שרון שטיין
אברהים אבו סהיבאן
עאמר אבו האני
סעיד אלעוברה
אברהים אלעסל
האשם אלטורי
ח'אלד אבו סוכות
עלי אבו זאייד
מרזוק כתנאני
מקבול אלקרינאוי
מחמוד אלעמור
פואד זיאדנה

 מזכיר העירייה גזבר העירייה היועץ המשפטי של העירייה מהנדס העיר מבקר העירייה מנהל אגף הרווחה מנהל לשכת רה"ע עוזר סגן ומ"מ רה"ע עוזר סגן רה"ע נציב תלונות הציבור דובר העירייה סגן גזבר העירייה מנכ"ל החברה הכלכלית רהט -מנהל מתנ"ס רהט

על סדר היום:
 .1דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת .2018
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סעיף מס'  – 1דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2018
ד"ר עמאר אלהוזייל:
ערב טוב לכולם ,על סדר היום ,דיון בהצעת התקציב לשנת .2018
הצעת התקציב נשלחה לחברים עם ההזמנה לישיבה ,וועדת הכספים דנה בהצעה ואשרה אותה,
והמליצה למועצת העיר לאשר את ההצעה.
וכעת נותן רשות הדיבור לגזבר העירייה ,להציג את התקציב בפני המועצה.
ראיד אלקרינאוי:
בנוסף להצעת התקציב ,הטבלאות ,נשלח גם דברי הסבר להצעת התקציב ,תחילה פרק ההכנסות
בתקציב.
מסגרת התקציב המוצע  .₪ 326,153,000ההכנסות עלייה ב 4% -ביחס לתקציב .2017
פירוט ההכנסות בתקציב:
ארנונה :יעד הגביה  85%מסגרת החיוב  22מיליון  ₪כולל הגידול האוטומטי בתעריף שהוא .2.18%
הנחות בארנונה :נשלח בחשבון הוספת המדרגות בהנחות ,צפי הנחות  30מיליון .₪
מענק האיזון :תוקצב ב 33 -מיליון  ,₪ועוד מענק מותנה בסך כ 6 -מיליון  ,₪זה לא כולל תקציבי
הפיתוח ,או יישום החלטות ממשלה רלוונטיות.
מענק מיוחד :תוקצב עלויות המיצ'נג בתקציב הרווחה בסך  3.8מיליון .₪
הכנסות עצמיות :יש פיגור בהכנסות בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,מאגרות בנייה.
הכנסות ממשרד החינוך :הקריטריון לפי מספר תלמידים ,ומספר גני הילדים ,והחלטת תוכנית
"ניצנים" והסייעת השנייה.
הכנסות עצמיות חינוך :פרויקט ההזנה ,ותשלום דמי ביטוח לתלמיד ,כולל ילדי גנים של העמותות.
הכנסות משרד הרווחה :לפי בסיס ביצוע שנת .2017
הכנסות עצמיות רווחה :לפי מספר המשתתפים והבסיס ביצוע שנת .2017
הכנסות מים ואגרת ביוב :המשך גביית פיגורים ,לחובות לפני שנת  – 2010תחילת תאגיד מי רהט –
הצפי  50אלף .₪
הכנסות אחרות :הכנסות עמלת משכ"ל ,עבור ביצוע פרויקטים.
פרק ההוצאות:
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שכר :שכר נבחרים שלושה נבחרים בשכר ,ושכר כללי נלקח בחשבון העלאת שכר המינימום
ל .₪ 5,300 -והעלאת שכר לפי הסכמים קיבוציים  ,3%ישולם בשתי פעימות.
פעילות כללית :ביצוע התאמות בפעולות כלליות ,התייעלות העמקת הגביה ,והאכיפה.
שכר החינוך :לפי ההעברות ממשרד החינוך.
פעולות חינוך :תשלום  ₪ 580לתלמיד בבתי הספר היסודיים ,שיפוצי קייץ ,לבתי ספר וגני הילדים.
ההסעות לחינוך הרגיל ,בסך  450אלף  ,₪הסעות החינוך המיוחד  5,250אלף ,₪
תוכנית  ,360שיקום שכונות.
פעולות תרבות :השתתפות העירייה בתקציב המתנ"ס העירוני  600אלף  ,₪תקציב פרויקטים:
ספורט ,ובריכת השחייה.
שכר רווחה :לפי המשרות ,בתוספת תשלום לפי הסכמים קיבוציים.
פעולות רווחה :על בסיס ביצוע .2017
פירעון מלוות :פירעון מלוות בלון של תאגיד מי רהט בע"מ.
בחירות :השנה נכלל תקציב בחירות למימון הוצאות הבחירות המקומיות לשנת .2018
במידה ויהיו שינויים ,יובא התקציב לעדכון בפני המועצה.
תודה על ההקשבה ,וכעת אשמח לענות על כל שאלה.
עו"ד סמי סהיבאן:
מתי פותחים את בריכת השחייה?
טלאל אלקרינאוי:
אחרי חג אלפיטר.
ראיד אלקרינאוי:
אנחנו משתתפים בהפעלה להתחלה ,עבור ההרצה ,יש תוכנית כלכלית עסקית מסודרת לגבי פרויקט
בריכת השחייה ,בריכת שחייה זה לא דבר רווחי ,זה שירות לתושב.
עו"ד סמי סהיבאן:
האם בוטל הוצאה עבור ממלאת מקום עוזרות גננות?
ראיד אלקרינאוי:
לא ידוע לי.
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
אין ביטול ולא בוטל.
תקציב העירייה לשנת  2018סך  ,₪ 326,153,000הדיון פתוח להתייחסות החברים.
עטא אבו מדיע'ם:
אני למדתי מהתקציב ,הוא תקציב ענק ,מתקשר עם תנופת הבינוי ,והפיתוח של העיר ,הוא תקציב
רווחה ,תקציב שנותן מענה לכל הצרכים של תושבי רהט.
זה גאווה לעיר רהט שמאשרת תקציב אפילו יותר מתקציב נצרת .אני מברך חבריי בוועדת הכספים
שעמלו יחד לאישור ההצעה.
יש לי שתי שאלות:
 .1האם ההפרש בין ביצוע  2017לתקציב  2018ניתנה תשובה?
 .2האם בשוטף יש סעיפים שנשענו על החלטת ממשלה ?2397
ראיד אלקרינאוי:
הביצוע ,הוא לא ביצוע סופי ,כי יש דוחות שצריך להגיש ולקבל המימון ,וזה יתאזן לקראת חודש
מרץ.
לגבי שאלתך השנייה ,טרם התקבלו הרשאות המבוססות על החלטת ממשלה .2397
עטא אבו מדיע'ם:
אני תומך בהצעת התקציב ,ומבקש מהמועצה גם לתמוך.
עו"ד סמי סהיבאן:
קודם כל ,אני חולק על הסיסמה תקציב ענק ,ותקציב גדול ,תקציב הולם.
זה מנת חלקם של הרשויות הערביות בישראל ,אין להם תקציב הולם.
הספורט בעיר תחום עני ולא מתקדם.
מצב החינוך ,אנחנו אחרונים ,תוצאות הבגרות מעיד על כך ,מצב הניקיון בעיר לוקה ,ואנחנו
האחרונים במדינה.
מרגישים בשטח ובתוך העיר ,תקציב זה לא מספיק לעיר בגודל של רהט.
אבל ,כנראה זה מה שיש ,אבל לא לנפח.
יש צרכים גדולים בתחומים שונים בעיר.
אני חושב תקציב לעיר כמו רהט ,צריך להיות יותר ,יש תחומים שלא מתוקצבים כראוי ,לצערי רוב
התקציב הוא תקציב ייעודי 60% ,מהתקציב ,תקציב חינוך ,והתוצאות לא רואים בשטח ,ממוצע
תוצאות בגרות  ,50%והשתתפות העירייה הוא נמוך כי אין לה מה לתת ,ההשתתפות דלה מאוד,
כפי שנאמר ע"י הגזבר ₪ 200 ,לתלמיד בשנה.
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בתחום הספורט ,אין מלים ,אפילו השתתפות בהסעות לקבוצות בוגרים ,לא משתתפים.
לתקציב כזה ,אני מתנגד.
אחמד אלנסאסרה:
האם נלקח בחשבון אגרות בנייה ,מתחם ?6
ראיד אלקרינאוי:
מתחם  ,6לא נלקח בחשבון כי הצפי לתחילת בניה .2019
אחמד אלנסאסרה:
מה לגבי אגרת הפסולת שהתושבים משלמים לדודאים ,ולצערי הפסולת נשארת בעיר ,והעירייה
נאלצת לפנות? האם יש מחשבה שזה ישולם לעיריית רהט?
ראיד אלקרינאוי:
דיברנו רבות בעניין ,היעדר אתר פסולת מאושר מעקב ביצוע החלטה כזו.
אחמד אלנסאסרה:
יש למצוא פתרון ,והאגרה תישאר ברהט ,בין השורות בתקציב ,סגן שלישי ,אין תקציב ,כל ועדיין
מכהן ,לא השתמשתי ולא משתמש בתקציב סגן שלישי.
מעניין אותי תחום הרווחה ,תקציב הרווחה גדל במיליונים כ ,30% -זה מיועד למשפחות רווחה
עניות ,בעיות ,במצוקה חברתית וכלכלית.
אני מודה לראש העיר ,ומודה לגזבר ,ומודה לכל מי שטרח למען הכנת התקציב בתחום הרווחה.
אני רואה בהצעת התקציב ,תקציב מתאים ,משרת את תושבי רהט.
אני תומך בהצעת התקציב.
מחמד אלקרינאוי:
חברים ,נכון שאנחנו רוצים ,ורוצים כל דבר ,בתי ספר ,תשתיות ,אבל זה מה שיש ,ויש אילוצים.
אני מסכים עם דברי החבר סאמי ,לגבי נושא הספורט ,וצריך לפתח אותו ולטפח אותו.
רוצה להזכיר גם השנה שעברה הערתי את ההערה לגבי הספורט ,אי אפשר להשאיר את הצעירים
מופקרים ,ובלי סיוע כל שהוא.
יש לתכנן במידה ויגיע מימון נוסף יש לייעד תקציב עבור הספורט.
בסיכומו של דבר ,מדובר בתקציב מאפשר לפתח את העיר ולספק שירות לתושב ,אני קורא לחברי
המועצה לתמוך בתקציב ולשלב ידיים ולבנות העיר ביחד.
תודה רבה.
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ח'ליל אלטורי:
ערב טוב לכולם ,זו הישיבה הראשונה שלי כאשר ד"ר עאמר מנהל את הישיבה ,מאחל לו הצלחה.
לגופו של סדר היום.
תודה לגזבר העירייה ,על הצעת התקציב.
בתור חבר בוועדת הכספים ,למדנו את הצעת התקציב בפירוט ,לפי דעתי תקציב של  326מיליון ,₪
זה לא מספיק לעיר בגודל רהט ,אבל גם לא מעט ,יכול לקרוא "תקציב סביר" ,עיר שגדל בה תקציב
הרווחה וחצה את ה 50 -מיליון  ,₪מראה מה מידת חשיבות הרווחה ומתן שירות למשפחות רווחה,
משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה חברתית.
בעניין הכנסות עצמיות מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,ידוע לכולם שאין בניה חדשה ,כי לא
נותרו מגרשים לבנייה ,אני צופה שיהיה גידול בסוף השנה ובתחילת שנת .2019
תכלס ,תקציב סביר ,ואני תומך בו.
פאיז אבו צהבאן:
חייבים להתחיל לדבר בערבית ,כי זו שפתינו ,והיא שפה רשמית ,לגופו של העניין ,התקציב הוא
התוצאה של עבודה לא קלה ,כדי לבצע תקציב כזה לפועל ,אין הרבה תמרון ,כי רובו ייעודי,
השאלה כמה העירייה תקצבה ממקורות העצמיים? עבור החינוך? כמה ייעדה העירייה מהמקורות
העצמיים לרווחה?
בכל זאת לא צריך לשמוח על העלייה בתקציב הרווחה ,זה תעודה "רהט עיר ענייה" והבן אדם לא
שמח כשהוא עני ,העוני קללה על החברה.
האם יש תקציב רזרבי ,למקרים לא צפויים ,ולא תוקצבו?.
תקציב מחייב תוכנית עבודה ,האם הוכנו תוכניות עבודה לביצוע?
התקציב לא כלל סעיף בנושא בריאות ,ואם נכלל לא תוקצב די כדי לספק שירות בתחום החינוך
לבריאות.
בעניין החינוך למרות החלק הגדול בתקציב ,לצערי אין תוצאות ,הישגי הבגרות לא מעודדים .40%
ד"ר עאמר אלהוזייל:
יש בתי ספר שהגיעו ל.56% -
פאיז אבו צהבאן:
מתייחס לממוצע ,בנוסף יש בתי ספר עם "כרטיס אדום" חשד להעתקות.
רמת הניקיון בעיר לא משביעה רצון ,בכל פינה יש ערימה ,פסולת.
האלימות לצערי חוגגת ,למרות פרויקט "עיר ללא אלימות" אלימות בבתי הספר ,בקרב
האוכלוסייה.
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מועדוני הנוער ,מופקרים ולא מנוצלים לשימוש הקהילה .לוקח לדוגמא המועדון בשכונה  ,21וגם
שכונה  ,8משקיעים בשיפוץ בגלל ריבוי מקרי הוונדליזם.
רמת הספורט ,זה השיח היום בין הצעירים ,ומדברים על קבוצה ייצוגית.
אין חלוקה הוגנת בין הקבלנים לביצוע עבודות ,מזכיר העירייה שולח לנו רשימת הקבלנים שכוללת
כמעט  100קבלנים.
המרכז הקהילתי –המתנ"ס -נהפך לאחוזה ,ונהפך למקום עבודה ,למי שאין לו עבודה ,אפילו יש
אנשים שמקבלים שכר והם לא נמצאים במקום עבודתם במתנ"ס.
עטא אבו מדיע'ם:
היועמ"ש נוכח ,החבר מדבר שיש עובדים פיקטיביים במתנ"ס? אני אומר אם זה נכון ,תפנה
למשטרה ותגיש תלונה.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
תאפשר לחבר פאיז לסיים דבריו ,ופונה אליו להתרכז בהצעת התקציב.
פאיז אבו צהבאן:
אני אומר התקציב הזה ,המבחן איך יבוצע בשטח.
אחזקת תשתית ,מאז שנת  ,2009לא חודש אף רחוב ,הכבישים לא מתוחזקים ,למרות שיש תחבורה
ציבורית שהיא גם עומס על הכבישים.
תודה על ההקשבה ,ואני נגד הצעת התקציב.
רבחי אבו אלטייף:
בקשתי לקבל תדפיס עם גופן יותר גדול ,ומאחר ולא קבלתי לא המשכתי הדיון בוועדת הכספים.
לפני הישיבה היום במעט זמן קבלתי תדפיס סביר ,לא הספקתי לדפדף בתקציב.
לגופו של מסמך התקציב.
הכנסות מתוכנן הכנסה מפרויקט המיחזור  1.6מיליון  ,₪אבל בגלל אי אכיפת ההסכם ההכנסה
צנחה ל 50 -אלף .₪
התושבים מתלוננים מפחי אשפה שבורים ,פרויקט זה תוקצב למה לא בוצע?
יש תקציב ,השתתפות המשרד להגנת הסביבה ,למה לא מומש?
פחי האשפה נרכשו ואוחסנו במחסן ,ונרקבו ,ונשברו לפני שיוצבו במקום פחי אשפה שבורים ,ושאף
אחד יגיד אחרת יש לי תיעוד כאשר התקבלו במחסן ,ויש לי תיעוד עכשיו.
לגבי תשתית ,במשך השנה אנחנו מאשרים תב"רים ומכרזים במיליונים ,לצערי לא רואים שינויים,
לא בכבישים ולא במדרכות ,צר לי לא רואים שהעבודה מתבצעת.
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ההפך יש נזקים בכבישים כתוצאה מחציית כביש ,הנחת כבל חשמל ,או הנחת צנרת מים או ביוב,
וכנראה אף אחד לא מעניין אותו ,לא המהנדס ולא מחלקת ההנדסה.
לאחרונה החברה הכלכלית התחילה במכרז השילוט ,מבצעים חפירות מתקנים ומפקירים השטח,
כאשר הוא מפגע בטיחותי וסכנת הציבור.
הפוליטיקה שולטת בכל מה שמתרחש בעיר ,אפילו ברמה של קבלנים.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
תתייחס לתקציב.
רבחי אבו אלטייף:
אני רוצה לומר דעתי ,מחלקת הגינון ,על איזו גינון מדברים? גזמו דקלים ,וגדעו דקלים ,לא חידשו
אותם ונותרו לפגוע בנוף שנותר.
ומה שנטעו בשנת  2015או  2016ליד בי"ס דאר אלקלם התייבש ,אין אחזקת גינון כראוי.
צר לי יש קבלנים אחד מגיש במקום ארבעה קבלנים ,וכולם מחוץ לרהט ,כי הקבלנים המקומיים
אין להם הסיווג המתאים בהתאם למכרזים של עיריית רהט.
אני תומך בתקציב.
אולם ,אני מדבר על דברים עובדתיים ,העירייה אשרה תב"רים כ 500 -מיליון  ,₪למה לא מנצלים
המימון בהליך הנכון?.
וכאשר רוצים לבנות מוסדות או מתקנים ,לא נותרה קרקע ,כי הרבה שצ"פים שונה הייעוד שלהם.
העירייה לא מצליחה לפנות מגרש שלה מפלישה ,מלא גורטאות רכבים ,למרות שיש פסק דין של
בית המשפט.
הפיקוח העירוני לא מתפקד ,לא עושה מאומה.
מי שהוא מהם עשה דו"ח עבירת קנס ,שיוכיחו לי.
אזור התעשייה של רהט ,מלא גרוטאות של רכבים ברחובות.
גם הפיקוח על הבנייה בוועדת לתו"ב לא עושים דבר ,שני המנגנונים אין להם זכות קיום ,מקבלים
שכר בחינם.
אם זה היה תלוי בי ,הייתי מחזיר הוועדה לוועדה המחוזית.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
תודה מר רבחי ,עכשיו החבר סאלם ,בבקשה.
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סאלם אבו מדיע'ם:
התקציב הולם לעיר רהט ,והוא יספק שירות לעיר בצורה טובה ,תקציב הרווחה יש גידול משמעותי
וזה מעיד שהאנשים יודעים לנצל זכויותיהם.
ובכל זאת יש עלייה וגידול בתקציב העירייה ביחס לשנה שעברה.
אני תומך בתקציב.
טלאל אלקרינאוי:
ערב טוב ,לידיעתכם זה התקציב האחרון למועצה הזו ,השנה יש בחירות ,אולי חלק מכם יבחר
ויחזור למועצה ויאשר תקציב  2019עד .2022
מונח בפנינו התקציב הרגיל ,יש להבדיל בין תקציב רגיל לתקציב הפיתוח – התב"רים.-
התקציב הרגיל של רהט ,חלק ההכנסות העצמיות  22מיליון  ,₪אשר שווה להכנסה של קבלן טוב.
תקציב העירייה בעיקרו מקור המימון משרד החינוך ,הרווחה ,משרד הפנים.
מדי שנה יש גידול בתקציב העירייה בערך  ,6%והתוספת רואים אותה בכל השירותים.
בתי הספר ברהט מנוהלות תקציב עצמאי וכל אחד יכול לבדוק את חשבונות הבנק של בתי הספר,
יש בתי ספר שחוסכים ,אין אף בי"ס חסר לו.
גידול ברמת השירות שמספקים לתושב ,בחינוך ,ובחינוך המיוחד ,ברווחה ,התקציב גדל בארבע
השנים האחרונות כ ,60% -זה לא סימן של עוני.
זה שירות למוגבלי ניידות ,נוער בסיכון ,נערות במצוקה זקוקים לתמיכה ועזרה ,זה לא לתמיכה
כלכלית.
אל תכפישו שם רהט" ,עיר ענייה" ,יש נושאי רווחה שלא מוכרים לכם ,אלא מי שהיה בכיסא ראש
העיר.
העירייה מפעילה שבעה מועדוני נוער לפרויקטים רווחה כדי לסייע לנוער בסיכון.
וצר לי שיש מועדוני נוער נשרפו ,כתוצאה מוונדליזם.
המתנ"ס העירוני ,מספק פעילות בלתי פורמלית ותקציבו הגיע ל 20 -מיליון  ,₪שווה לתקציב רשות
מקומית קטנה.
ומי שיודע שיש עובד מקבל שכר חינם ,אין מצב כזה ,יש וועדת קבלת כח אדם במתנ"ס ,ויש וועדת
ביקורת.
אני מבקש ודורש שלא ירחם על אף אחד ,שיגיש תלונה במשטרה ,הכל מתועד.
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עו"ד סמי סהיבאן:
החבר עדנאן ,חבר הנהלת המתנ"ס ,לא הוזמן לאף ישיבה.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
יתוקן ויוזמן.
טלאל אלקרינאוי:
המתנ"ס וכל מסמכיו פתוחים בפני כל חברי העירייה ,וכל אחד יכול לבקש את המידע שירצה
בהתאם לנוהלים.
לגבי תוכניות עבודה למחלקות ,התחלנו עם הפרויקט וכל מחלקה התבקשה להכין תוכנית עבודה
מקושרת תקציב ,וברגע שיגובש המסמך יופץ לידיעת כולם.
שירות לשיפור חזות העיר ,אני מסכים עם החברים שלא מרוצים מרמת הניקיון ,עם כל התמיכה
הכספית אנחנו לא מספיקים לענות על צורכי התושב מבחינת רמת שיפור פני העיר ,העיר מתרחבת
מבחינת שטח ,וגודלת מבחינת אוכלוסייה.
הניקיון ישתפר "רק אם התושב ייתן יד וישמור על הניקיון בחזית הבית שלו".
אנחנו לא נוכל לשים בכל פינה או נקודה פקח ,עם בעלי משאיות מנצלים שעות מסוימות ומשליכים
פסולת ברשות הרבים.
בתוכנית החומש ,החלטת ממשלה  2397ייעדנו תקציב לטיפול באיכות הסביבה ,שפ"ע ,נעשה כל
שביכולתנו לטפל בשיפור חזות העיר ,וכל תושב יתחיל להרגיש ולראות.
המכרזים ,יש וועדת מכרזים ,ויש צוות מקצועי ,והכל שקוף ,ומפורסם באתר האינטרנט של
העירייה.
כל מכרז הוא פומבי ומפורסם בעיתונות המקומית והארצית ,וכל קבלן שעונה על הדרישות של
המכרז רשאי להגיש הצעה.
התשתיות תשאלו את המהנדס ,מה שוקם ,בכבישים החל משנת .2014
עטא אבו מדיע'ם:
עשינו בשכונה  ,7החל מכיכר אלאחסאן עד הסוף.
חסין אנו האני:
זה לא נכון ,ובואו לשטח לראות אם כן בוצע.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
מבקש לאפשר לרה"ע לסיים דבריו בבקשה.
טלאל אלקרינאוי:
יש תקציבי פיתוח –תב"רים – כ 600 -מיליון  ,₪אנחנו סובלים מבעיית העדר כח אדם בתחום
ההנדסה ,בכל אגף ההנדסה יש שלושה (אברהים ,פאוזי ,טאלב) זה כח אדם לא מספיק לעיר בגודל
רהט.
עמוד  10מתוך 12
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

לאחרונה פרסמנו מכרז לניהול פרויקטים להתקשרות עם ארבע חברות הנדסה :ביצוע ,בקרה,
פיקוח ,ניהול.
לסיכום ,התקציב הוא טוב ,ואנחנו כנראה הרשות הערבית בעלת התקציב הרגיל הגבוה בכל המגזר
הערבי.
מקווה שנספק באמצעותו את השירותים לתושב בתחום החינוך ,הרווחה ושפ"ע.
אני מודה לגזבר ולצוות המינהל הכספי ,יש לשמור על התקציב ,כי אנחנו בשנת בחירות מקומיות.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
לאחר שהחברים התייחסו להצעת התקציב אני מסכם:
 .1תודה לכל החברים על ההתייחסות העניינית ,למרות שהיו התבטאויות לא לעניין.
 .2זה התנהגות האופוזיציה בכל רשות ,תמיד דוחה.
 .3רוצה להודות לגזבר העירייה ,ולצוות המניהל הכספי.
 .4דיעה אישית ,תקציב עיריית רהט לשנת " 2018תקציב הרווחה" ,ויש להוסיף תקציב פיתוח
 600מיליון  ,₪תוכנית חומש  40מיליון  ,₪מימון ותקציב ממפעל הפיס  36מיליון  ,₪מימון
ותקצוב חינוך בלתי פורמלי בסך  20מיליון  ,₪תקציב המתנ"ס העירוני ,מרכז קהילתי רהט.
 .5נעשתה מהפכה בחינוך הבלתי פורמלי ,הודות לפעילות המתנ"ס העירוני.
 .6קיימת בתכנון הקמת קבוצה ייצוגית החל מהנוער והנערים .פתחנו  7בתי ספר קהילתיים.
 .7יש להודות למנהל המתנ"ס – פואד זיאדנה .-
 .8לא לשכוח תחילת הבנייה בהיכל התרבות פיס רהט.
 .9תקציב הרווחה בשנת  2010היה  12מיליון  ,₪השנה  52מיליון .₪
לסיכום אני מבקש מהמועצה לאשר ולתמוך בהצעת התקציב.

עמוד  11מתוך 12
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

מביא להצבעה:
בעד  10חברים (טלאל ,ד"ר עאמר ,רבחי ,אלנסאסרה ,צבאח ,ד"ר מאזן ,מחמד ,עטא ,ח'ליל,
סאלם).
נגד  4חברים (פאיז ,עו"ד סאמי ,עדנאן ,חסין).
נמנע  1חבר (נימר).

החלטה מס' :852

אושר תקציב העירייה לשנת  2018ברוב קולות בסך .₪ 326,153.000

תודה רבה.
ננעלה הישיבה,
שעה 18:08.04
________________
ד"ר עאמר אלהוזייל
סגן ראש העירייה
ומנהל ישיבות המועצה

___________
עלי אבו אלחסן
מזכיר העירייה
_______________
טלאל אלקרינאוי
ראש העיר
תפוצה:
מבקר המדינה ,
הממונה על המחוז,
חברי העירייה,
גזבר העירייה,
היועץ המשפטי של העירייה
דובר העירייה,
מבקר העירייה,
הנהלת חשבונות,
חשב מלווה.

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

הודפס ע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העירייה
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