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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 05/2018
מיום שלישי ,תאריך  29במאי  2018שעה 14:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
טלאלאלקרינאוי 

חלילאלטורי 
אחמדאלנסאסרה 
מחמדאלקרינאוי 
סאלםאבומדיע'ם 
רבחיאבואלטייף 

יונסאבוהאני

נימראלעוברה

מוסאאבוג'עפר

סלמאןאלקריני
עטאאבומדיע'ם 
עו"דסמיסהיבאן 

פאיזאבוצהבאן

ד"רעאמראלהוזייל 

חסיןאבוהאני
ד"רמאזןאבוסיאם 

עדנאןאלעוברה








עליאבואלחסן

ראידאלקרינאוי

עו"דשרוןשטיין
אברהיםאבואלעסל 
ד"רעליאלהוזייל 
פרחאןאלקרינאוי 

אמירבשאראת

מרזוקכתנאני

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

-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 





-סגןראשהעירייה,ומנהלישיבותהמועצה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה,בחו"למצבתאלעומרה 

-מזכירהעירייה 
-גזברהעירייה 
-היועץהמשפטישלהעירייה 
-מנהללשכתרה"ע 
-מנהלהחינוך 
-עוזררה"ע 
-גיוסמשאביםופיתוחשת"פ 
-דוברהעירייה 
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על סדר היום:




 .1הצהרתאימוניםלחברמועצתהעירהחדשסלמאןאלקריני.
 .2אישורהגדלתתב"רמס'838–ביתספרמקיףאלנג'אחשלבה2+3בסך155,269.₪
 .3ביטולתב"רמס'1001–פסטיבלילדיםומספריסיפורים2017בסך230,000.₪
 .4אישורהגדלתתב"רמס'1003–בי"סמקיףאלתקואבניית27כיתותבסך5,125,092.₪
 .5אישורתב"רמס'1100-השבתמיקולחיןלגינוןעירוניהחלטתממשלה2397
בסך901,195.₪
 .6אישורתב"רמס'1101–הקמתצוותסע"ר-(סיועעצמיראשוני),הכשרותואימוניםלצוותי
חירוםורציפותתפקודיתהחלטתממשלה2397בסך102,500.₪
 .7אישורתב"רמס'1102–שיקוםופיתוחאזוריתעשיהומלאכהקיימיםהחלטתממשלה2397
בסך920,000.₪
 .8אישורתב"רמס'1040–ציודביטחוןוחירוםהחלטתממשלה2397בסך308,628.₪
 .9ביטולסעיף29במליאהמס'1/2018תב"רמס'.1040
 .10תיקוןסעיף35מליאהמס',1/2018תב"רמס'1046–מלגותלימודיםלסטודנטיםבסך
200,000.₪
 .11תיקוןסעיף36מליאהמס'1/2018,תב"רמס'1047–נוערבוחרבערךכדרךתשע"חבסך
119,000.₪
 .12תיקוןסעיף9מליאהמס'7/2017תב"ר992–תקצובהחברההכלכליתבסך1,140,500.₪
 .13תיקוןסעיף3במליאה4/2018תב"ר1099בנייתבי"סאבןסינאב'שלבא'
בסך6,181,644.₪
 .14תיקוןסעיף15מליאהמס'1/2018תב"ר1018אלמנטנופיבכניסהלעיררח'עומר
אלמוכתארבסך1,154,239.₪
 .15תיקוןסעיףמס'9במליאהמס'3/2018–תב"רמס'1071–רכישהוהקמהשלמתקני
ביטחוןובטיחותבמוסדותחינוךבסך94,000₪.
 .16תיקוןסעיףמס'25במליאהמס'3/2018–תב"רמס'1087–פינויואיסוףאשפההחלטת
ממשלה2397בסך3,866,400.₪
 .17תיקוןסעיףמס'35במליאהמס'3/2018תב"רמס'1097–ניקיוןרחובותהחלטתממשלה
2397בסך5,670,045.₪
 .18ביטולסעיףמס'36במליאהמס'3/2018–עדכוןתקציבהעירייהלשנת2018
בסך3,458,000.₪
 .19הקטנתתב"רמס'869–פתוחגנניבשכונותהוותיקותברהטבסך454,239₪והעברת
הסכוםלתב"ר.1018
 .20ניודתקציבבסך750,000₪מתב"ר1028לרשותהניקוז,עבורתכנוןאמפיתיאטרון,
ספסלים,מתקנימשחקים,הצללותבפארקנחלגרר–ואדיאלח'זאן.
 .21עדכוןתקציבהעירייהלשנת2018בסך4,368,000.₪
 .22אישורסגירתגירעונותסופייםבתב"רים.(לפיהטבלההמצ"ב)
 .23סגירתתב"רים.
 .24מינוימורשהחתימהבחשבוןבנקבי"סאלפרדוסלמזכירתביה"ס.
 .25מינויגזברהעירייהראידאלקרינאוילדירקטורבעידןהנגבבמקוםהגזברשפרש.
 .26מינוינציגהעירייהרה"ע,כחברמועצתהאיגודאשכולנגבמערבי,ששונהמתאגידלאיגוד
ערים.
 .27פתיחתחשבוןבנקייעודילעירייהלשכרעובדיםמוניציפלי.
 .28שינוישמותבתיהספרברהט,עלפיבקשתחברמועצה.
 .29אירועיהאלימותביןשוטריםלתושביםבעיר .
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סעיף מס'  – 1הצהרת אימונים לחבר מועצת העיר החדש סלמאן אלקריני

טלאל אלקרינאוי:
כדילאפשרלחברהעירייההחדשסלמאן אלקריני,לשמשחברמועצהבעלזכויות,עליולהצהיר
אימוניםעלפיפקודתהעיריות.הנניקוראהנוסחואתהמשיבמתחייבאני,להלןהנוסח :


"בהתאם לסעיף 24א(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) מתחייב לשמור אימונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שליחותי כחבר מועצת העיר רהט"


סלמאן אלקריני:
מתחייבאני .

טלאל אלקרינאוי:
ברכותלחברמועצתהעיר,ואיחוליהצלחה,והנךמחליףאתחברהעירייהעודה אלעתאיקה,
בוועדותשהיהמשמשבהם:וועדתהנהלה,וועדתשמות .

ותודהלחברהעירייהעודהעלעשייתוומאחליםלוהצלחהבהמשךדרכו .

מנהלישיבותהמועצה,ד"רעאמראלהוזייל,התנצל,לאיכללהגיעלישיבה,היותונהרגההבתשל
חסןג'דועאלהוזיילבתאונתדרכים,משתתפיםבצערהמשפחה .

וכעתלהמשךסדרהיום :

עטא אבו מדיע'ם:
אניפניתיאליכםלהוסיףסעיףלסדרהיום,ולאקבלתיהסכמה,לכןאנימבקשלהביאאתזה
להכרעתמועצתהעיר .

טלאל אלקרינאוי:
איןבעיה,אנחנונדוןבכלהצעהשלחברשתגיעלסדרהיוםשלהמועצה .

עטא אבו מדיע'ם:
אניהגשתיהצעהבזמן,הצעתילסדרהיום,שינויייעודלשטחירוקבשכונה25שקייםעליוסופר
מרקט .

ועלפיהתקנותישלדאוגלאישורמראששלמועצתהעיר,ולכןבשמיובשםשניחבריסיעתאלנהדה
ואלאכלאסמבקשלהוסיףסעיףלסדרהיום,והנימוקיםלבקשה,השטחלאחיונילרווחתהשכונה,
והואמאודקטןופלוששנים,ובתכנוןהחדשישלמצואפתרוןלעומסהתנועה .

מוסיף,אנילאמוצאאתהגלגל,הנושאהיהבדיוניםבוועדתהתכנון,הוועדהלאעשתהדברנגד
הפולש,חייביםולהסדירהמצב,ולאורהשינוייםבחוקהתכנוןישלקבלהסכמהעקרוניתשלמועצת
העיר .

טלאל אלקרינאוי:
שלאיתפרששישהתנגדותלהעלאתנושאיםלישיבתהמועצהעלידיחבריהמועצה .

אבלבנושאתכנון,המועצהלאמחליפהאתהוועדהואתאנשיהמקצועשדרושחוותדעתם .
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נושאהתכנוןבמיוחדדורשהתייחסותהדרגהמקצועי,והמועצהלאמחליפהאותם,והמועצהלא
יכולהלכפותלתכנןעלשטחציבוריולהעבירולידייםפרטיות,אלאאםהגורםהמקצועיהציגבפני
המועצהאתהצרכיםהתכנוניים .

עטא אבו מדיע'ם:
אתה,הייתהצריךלהזמיןמהנדסהעירומנהלהוועדה .

טלאל אלקרינאוי:
נתתילךמספיקזמןלהביאטיעוניך,אזאלתפריעבבקשה,לכןככלשמהנדסהעירשהואגםמהנדס
הוועדהלאהציגועמדתםהתכנוניתבפניהמועצה,איןלימניעהשיובאלדיוןענייןבקשתהחבר
עטא,אבלזהלאתקףכילאהוצגהעמדתהדרגהמקצועיוהצרכיםהתכנוניים,וגםלאיתיישםכי
לאהוצגבפניהמועצההעמדההמקצועית .

עטא אבו מדיע'ם:
שלאיסיחראשהעירדעתחבריהמועצה,בקשתי,לאתכנון,בקשתישינוייייעוד,והיאהסכמת
המועצה .
רבחי אבו אלטייף:
מישיוזםתכנוןזהמועצתהעיר,לאמהנדסולאוועדהמקומית,הםמבצעימדיניותהעירייה,
למרותשעמדתידיברורהאנינגדשינויייעודשטחיציבורלמטרותמגוריםאומסחר .

טלאל אלקרינאוי:
מהשאניאומרעדייןוכרגעאיןהמלצהמטעםהדרגהמקצועי .

עטא אבו מדיע'ם:
מיאמר,איפהכתוב? 

טלאל אלקרינאוי:
אנימבהירלך,מוציאהחלטותהמועצהלפועלזהראשהעיר,החלטהלאלפיהנוהלוהחוק,לא
תתבצע,איןבעיהתקבלהחלטה,אבלהיאלאתבוצע,כיראשהעירלאיבצעהחלטותלאחוקיות .

עו"ד סמי סהיבאן:
רוצהלומרמספרמשפטיםבבקשה .

טלאל אלקרינאוי:
אנימבקשלכבדאחדאתהשני,אנחנובחודשרמדאן,וצמים,לכןעדיףלהתנהגבכבוד .

נושאיםתכנונייםאםלאחתוםע"ימהנדסהעיר,זהלאתקף .

עו"ד סמי סהיבאן:
מישמחליטלתכנוןזהמועצתהעיר,מיאמרשהמהנדסהואהמחליטלתכנן,הואלאיתכנןאםלא
יקבלהסכמתמועצתהעיר,לפניחודשימיםהביאולוועדתתכנוןובנייהתוכניתשנדחתהבוועדת
משנהתכנוןובנייה,ובכדילהעביראותה,הובאהלמועצתהעיר,בישיבתהכוועדתתכנוןובנייה,
מבלישמועצתהעירתקבלהחלטהכיגםכאןמדוברבשטחציבורי .

עמוד  4מתוך 18
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

כאשרהשטחשלהעירייה,מישמחליטזהמועצתהעירוהיאאמורהלתתהסכמתהלתכנוןשטח .

אנימדברעלהמקרהשלשכונה,34מועצתהעירלאקבלההחלטהלתכנוןהרצועההזו .

טלאל אלקרינאוי:
ישכאןשתיהצעות:הצעהאחת–להביאלדיוןעלפיבקשתעטא .
הצעההשנייה–להביאלדיוןלאחרשיתקבלחוותדעתהדרגהמקצועי .

מחמד אלקרינאוי:
ישליהצעהלמשוךההצעהבחזרה,עדלקבלתחוותדעתמהנדסהעיר .

עטא אבו מדיע'ם:
אנימבקשלהביאהצעתילדיוןעודהיום .

טלאל אלקרינאוי:
אנימקבלאתהעמדהשלך,ואומרלךזהלאחוקי,ואנימביאלדיוןחוזר .

אחמד אלנסאסרה:
עדיףלדחותולהביאאותובצורהמסודרתלישיבההבאה .

עטא אבו מדיע'ם:
אניעומדעלזהשהצעתיתובאלסדרהיום,ואםלאלהעמידאתההצעהלהצבעה .

רבחי אבו אלטייף:
זהחמורמאודלהפוךולשנותייעודשטחיםירוקיםלשטחימגוריםומסחר,ובמיוחדלקראת
הבחירות .

עטא אבו מדיע'ם:
לאלהפחידאותי,אניעומדעלעמדתי,ומבקשלהביאלהצבעה .

עו"ד שרון שטיין:
אנירוצהלבדוקאתהדבריםשאמרהחבררבחי,לפנישתתקבלהחלטהבעניין .

עטא אבו מדיע'ם:
אנימדברעלהסכמותעקרוניות,התכנוןישלואתהמסלולשלו .

סתםהיועמ"שמורחאתהדיוןיכללבדוקלפניהישיבה,אנימבקשלהביאהצעתילהצבעה .

טלאל אלקרינאוי:
חברהעירייהעטא,רוצהלהביאאתזהבכלזאתלדיון,למרותשאיןעמדתמהנדסהעיר,ולמרות
שישאיזונקודהשצריךלבדוקמבחינהחוקיתומשפטית,שלישיתגםאםמועצתהעירתאשר,זכותי
להביאאתזהלדיוןחוזר .

עטא אבו מדיע'ם:
רוצהלשיםסוףלכלהשקרים,ולכלהזבל,יתנולילהסתבךעםהחוק .
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רבחי אבו אלטייף:
אנינגדשתיההצעות,כיתמידנגדשינוייייעודבכלל .

אחמד אלנסאסרה:
אניחוזרעלדבריפעםנוספת,לדחותהנושאלישיבההבאה,כאשריגיעהמהנדסעםהנתוניםויציג
דעתווחוותדעתו .

מחמד אלקרינאוי:
התכנוןקייםיותרממספרחודשים .

עטא אבו מדיע'ם:
יותרמשנתייםוחצי .

מחמד אלקרינאוי:
הישיבההבאההיאהחודשהבא,בעודשלוששבועות,כאשרהמהנדסיהיהנוכחויציגנתוניםעל
מנתשהחבריםיקבלואתההחלטההטובה .

עטא אבו מדיע'ם:
מסכים,אבלבתנאישזהלאמותנהבדבריהדרגהמקצועי,הואיציגרקאתהמצבהקיים,והמצב
המוצעבלבד,והמועצהתחליטבסוגיה .

אנילאחותמתגומישלהמהנדס .

אפילובוועדתהמשנהלאתמידמצביעיםבעדעמדתהמהנדס .

עו"ד שרון שטיין:
אתהלאיכוללקבועלמהנדסאתדעתוהמקצועיתהואיציגאותהבכלמצב .
עטא אבו מדיע'ם:
הענייןמורכב,שההצעההמקצועיתתכלולאתמכלולהתנועהוהסופרשקייםכבר15שנה .

אנירוצהפתרוןתכנונילתנועהבקטעזה .

טלאל אלקרינאוי:
בישיבההבאההנושאיובאלישיבהעלפיבקשתהחברעטאוכאשרהמהנדסכנגדיציגחוותדעתוגם
לגביהבנייההבלתיחוקיתהקיימתבשטח,וגםלגביכלהמכלולבשטחהמדובר .

עטא אבו מדיע'ם:
מסכים .

עו"ד סמי סהיבאן:
מהעםההצעהשלילגבימתןשמותלבתיהספר .

טלאל אלקרינאוי:
החברים,עו"דסמי,נימר,אלנסאסרהבקשולהעלותנושאמתןשמותלבתיהספרברהט,שמות
חדשים,לבתיספרקיימים .
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החבריםנקטובשמותבתיספר:אלזהרא,אבועוביידה,אלרחמה,וביה"סהחדשבשכונה,3בי"ס
אבועוביידהב'ולתתשמותשל:עטוהאלעוברה,בי"סאלזהרא,חרבאוחאמדבי"סאלרחמה,
פאלחאבובלאלבי"סאבועוביידה,שיח'סלימאןאלנסאסרהבי"סחדששכונה3אבועוביידהב' .

מוסא אבו ג'עפר:
לאמסכיםבשוםפניםלשנותבי"סאלרחמה,עלשםמישהואחר .

עו"ד סמי סהיבאן:
אנישמחשישחברימועצהתומכיםבבקשתי .

בתחילתדבריאנינגדמתןשםלבי"סעלשםשיח'כלשהו,עםכלהכבודהראוילהם .

ואנינגדהמהלךמתחילתועדסופו,וממולזהדברלגיטימישהחברנימריבקשלקרואשםאביו
עטוהאלעוברהע"שבי"סאלזהרא,כיהואלאהראשון,ישכאלהשקדמולווהחליפושמותבתיספר
עלשמותשיח'ים,ושובמצייןאנחנומכבדיםכלהשיח'יםברהט,ומעריכיםאותםומוקירים
מעשיהםלמעןרהט .

אבללקרואלבתיהספרעלשמותיהםזהמהלךלאחינוכי,כיבתיהספרברהטהםבתיספרמגוונים
מבחינתאוכלוסייתהתלמידים,אשרבאיםממשפחותשונותברהטולומדיםבאותוביתספר .

אךלצעריהענייןנהפךלקודםזוכה,וכאשרהצעתיהתכוונתילהציףהנושא,ולטפלבעניין
כפוליטיקאיםמנהיגיהעיר,אנחנונבחרים,אנחנומייצגיםקהלבוחרים .

כאשרמישהחליטונענהלבקשהלשנותשםבי"סעלשםשיח'לאציפהלכמותבקשותכזו .

ראשהעירהואהראשוןשנתןשםשיח'ח'מיסעלבי"סאלמג'דברהט .

אנימקווהשהמועצהתתןשמותלבתיהספרשיתאיםלמוסדחינוכי .

אםהעירייהלאתתעשת,אניאדאגכלישיבהאציעשמותלבתיהספרהשוניםברהט,אדאגלהציף
אותכםבשמותכמוג'בריןאלזיאדנהז"ל,עבדאלכאדראבוהאניז"ל,ישאנשיםשכןמגיעלהם,
יוסףאבובלאלז"ל,לאמתקבלעלהדעתשהרגשותגוברותעלהשכל .

טלאל אלקרינאוי:
אנימציעלדחותסעיפיםאלה .

עו"ד סמי סהיבאן:
ישלקייםהצבעהלהביאאולאלהביא,לסדרהיום .

טלאל אלקרינאוי:
הבקשותשהוגשולאהוגשולפיהנוהלולפיחוזרמנכ"למשרדהחינוך .

חוזרמנכ"למנחה,ראשיתוועדהוריםובהנהלתביה"סמגישיםבקשהמוסכמת,עםדבריהסבר
עבורהשם,מועצתהעירדנהבבקשהומחליטה,ולאחרמכןזהעוברלאישורמשרדהחינוך .
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עו"ד סמי סהיבאן:
זהמהשנהוגאורוצהלהנהיגעכשיו?תציגלילגביבי"סע"ששיח'ח'מיס,וגםביה"סע"ששיח'
סלמאןאלהוזייל? 

טלאל אלקרינאוי:
אניאומרשהדבריםלאנעשועפ"יהחוקולאעפ"יהדרושבמשרדהחינוך,ובנוסףלזהזהתקופת
בחירות–אילכךאנחנומנועים .

מיבעדלדחותאתההצעה :
5בעד,6נגד,נמנע .2

עפ"יהתוצאה:להביא לסדר היום,ונדוןבזה .

רבחי אבו אלטייף:
מהעםהסעיףשלי,אדוןטלאל .
טלאל אלקרינאוי:
אתהרוצהלדוןאואתהרוצהתשובה .

רבחי אבו אלטייף:
התשובהידועהלי .

טלאל אלקרינאוי:
אתהמתכווןליועץהמשפטישלהעירייה,קבלתיחוותדעתיועמ"שחיצוני,קראתילךלבואולראות
אתזהואתהלאהסכמת .

רבחי או אלטייף:
תקשיב,אנינבחרציבור,אנילאשקחבטותשלהיועמ"ש,אנימעלהנושאהיועמ"שלסדרהיוםשל
ישיבתהמועצה .

היועמ"שמטיחביאשמותשווא,אנילאמוכןלקבלאתזה,ולאמעונייןלשמועמהכתובבמכתב,
שאתהמחזיק .

לאבקשתילפגועבשכרואובמעמדו,אובסמכויותיו,מבקששיתנצלעלדבריוושירשםלוהזהרה
בתיקהאישי .

אניאפנהללשכתעורכיהדין,לשלטוןהמקומי,עםהתנהגותהיועמ"שואניאנקוטבכלהאמצעים
החוקיים .

טלאל אלקרינאוי:
עלפיבקשתושלחברהעירייהרבחי,גםבקשתותידוןבישיבתהמועצה .
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ועכשיולסדרהיום :

סעיף מס'  – 2אישור הגדלת תב"ר מס'  – 838בי"ס מקיף אלנג'אח שלב ה  2+3בסך .₪ 155,269


החלטה מס' :906אושרההגדלתהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך, 
הרשאהמס'2015/03/060סמלהאתר,1668643סמלהמוסד .648204


סעיף מס'  – 3ביטול תב"ר מס'  – 1001פסטיבל ילדים ומספרי סיפורים  2017בסך .₪ 230,000


החלטה מס' :907אושרפהאחדביטולהתב"ר,הפעילותבוצעהמהתקציבהשוטף .


סעיף מס'  – 4אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1003בי"ס מקיף אלתקוא 27 ,כיתות בסך .₪ 5,125,092


החלטה מס' :908אושרההגדלתהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך ,
הרשאהמס',2017/03/027סמלאתר,1668768סמלמוסד ,648329
מספרמרכבה .1000982182


סעיף מס'  – 5אישור תב"ר מס'  – 1100השבת מי קולחין לגינון עירוני החלטת ממשלה 2397
בסך .₪ 901,195


החלטה מס' :909אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,החלטתממשלה ,2397
מספרבקשהבמרכבה1001050763(קולקורא)8846תוקף .31.12.2020


סעיף מס'  – 6אישור תב"ר מס'  – 1101הקמת צוות סע"ר (סיוע עצמי ראשוני) הכשרות ואימונים
לצוותי חירום ורציפות תפקודית החלטת ממשלה  2397בסך .₪ 102,500


החלטה מס' :910אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןהחלטתממשלה,2397 
מספרבקשהבמרכבה1001050765(קולקורא)8846תוקףעד .30.12.2020
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סעיף מס'  – 7אישור תב"ר מס'  – 1102שיקום ופיתוח אזורי תעשייה ומלאכה קיימים,
החלטת ממשלה  2397בסך .₪ 920,000


החלטה מס' :911אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,החלטתממשלה ,2397
מספרבקשהבמרכבה1001050772(קולקורא)8846תוקףעד .31.12.2020



סעיף מס'  – 8אישור תב"ר מס'  – 1040ציוד ביטחון וחירום החלטת ממשלה ,2397
בסך ₪308,628


החלטה מס' :912אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,החלטתממשלה ,2397
מספרבקשהבמרכבה1001050767(קולקורא)8846תוקף .31.12.2020


סעיף מס'  – 9ביטול סעיף  29במליאה מס'  1/2018תב"ר מס' 1040


החלטה מס' :913אושרהביטולפהאחד,איןצורךבהקמתתב"ר,מדוברבסעיףשוטף,עבור
"סלמידע"בסך498,000 .₪


סעיף מס'  – 10תיקון סעיף  35במליאה מס'  – 1/2018תב"ר מס'  – 1046מילגות לימודים
לסטודנטים בסך .₪ 200,000


החלטה מס' :914אושרהתיקוןפהאחד:100,000₪מימוןמפעלהפיסמענקמס' 1726/2017
100,000₪השתתפותהעירייהס.ת. .1819001850
תוקףההרשאהשלוששניםמיוםההרשאה .


סעיף מס'  – 11תיקון סעיף  36מליאה מס'  – 1/2018תב"ר מס'  – 1047נוער בוחר בערך כדרך
תשע"ח בסך .₪ 119,000


החלטה מס' :915אושרהתיקוןפהאחד:84,899.19₪משרדהחינוך,קולקורא 8601
34,100.81₪השתתפותהעירייהס.ת. .1812200910
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סעיף מס'  – 12תיקון סעיף  9מליאה מס'  – 7/2017תב"ר  – 992תקציב החברה הכלכלית רהט
בסך .₪ 1,140,500


החלטה מס' :916אושרהתיקוןפהאחד,עלפיהכרטסתהמעודכנתשלמשרדהפנים, 
התקציבנקבעלסך1,140,500,₪בקשהמס' .1000655454



סעיף מס'  – 13תיקון סעיף  3במליאה מס'  – 4/2018תב"ר מס'  – 1099בניית בי"ס אבן סינא ב'
שלב א' בסך .₪ 6,181,644


החלטה מס' :917אושרהתיקוןפהאחד,סךהתב"רהמעודכן6,181,644₪כפישמופיע 
בהרשאהשלמשרדהחינוך .


סעיף מס'  – 14תיקון סעיף  15מליאה מס'  – 1/2018תב"ר מס'  – 1018אלמנט נופי בכניסה לעיר
רח' עומר אלמוכתאר בסך .₪ 1,154,239


החלטה מס' :918אושרהתיקוןפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהפנים700,000,₪ 
בקשהמס',1000988711מימוןהרשותלפיתוחההתיישבותהבדואים 
בסך454,239(.₪פרוטוקולמס'15/2017–החלטהמס' .)2


סעיף מס'  – 15תיקון סעיף מס'  9במליאה מס'  – 3/2018תב"ר מס'  – 1071רכישה והקמה של
מתקני ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך,בסך  .₪ 94,000


החלטה מס' :919אושרהתיקוןפהאחד,כאשרמקורהמימון90%משרדהחינוך 
דיוןמס'1000168201בסך84,600,₪והשתתפותהעירייה 
ס.ת.1812200910בסך9,400 .₪
 


סעיף מס'  – 16תיקון סעיף מס'  15במליאה מס'  – 3/2018תב"ר מס'  – 1087פינוי ואיסוף אשפה
החלטת ממשלה  ,2397בסך  .₪ 3,866,400


החלטה מס' :920אושרהתיקוןפהאחד,מקורמשרדהפנים,מס'בקשהבמרכבה
(1001050730קולקורא,)8846תוקף .31.12.2020
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סעיף מס'  – 17תיקון סעיף  35במליאה מס'  – 3/2018תב"ר מס'  – 1097ניקיון רחובות החלטת
ממשלה  2397בסך .₪ 5,670,045


החלטה מס' :921אושרהתיקוןפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,בקשהבמרכבה 
מס'1001050731(קולקורא)8846תוקף .31.12.2020


סעיף מס'  - 18ביטול סעיף  36במליאה מס'  – 3/2018עדכון תקציב העירייה בסך .₪ 3,458,000


החלטה מס' :922לאחרהתייעצותעםמשרדהפנים,כלמימוןעלסמךהחלטהממשלה2397
יבוצעבאמצעותתב"רים .


סעיף מס'  – 19הקטנת תב"ר מס'  – 869פיתוח גנני בשכונות הוותיקות ברהט בסך ₪ 454,239
והעברת הסכום לתב"ר  1018


החלטה מס' :923אושרהההקטנהפהאחד,הסכוםיועברלתב"רמס'.1018בהמשך
לפרוטוקולמס'15/2017החלטהמס'2שלהרשותלפיתוחוהתיישבות
הבדואים .


סעיף מס'  – 20ניוד תקציב בסך  ,₪ 750,000מתב"ר מס'  1028לרשות הניקוז עבור תכנון
אמפיתיאטרון ,ספסלים ,מתקני משחקים ,הצללות בפארק נחל גרר – ואדי אלחזאן.


החלטה מס' :924אושרניודתקציבמתב"ר,1028לרשותהניקוזבסך750,000₪מקור
המימוןרשותמקרקעיישראל .

סעיף מס'  – 21עדכון תקציב העירייה לשנת  2018בסך .₪ 4,368,000


החלטה מס' :925אושרעדכוןהתקציבפהאחד,לשנת,2018בסך4,368,000,₪עבורהפעלת
קייטנותקיץבבתיהספרברהטבסך3,992,000₪ועוד376,000₪עבור
פרויקטיתדבמחלקתהרווחה,סה"כהעדכון4,368,000 .₪
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סעיף מס'  – 22אישור סגירת גירעונות סופיים בתב"רים

ראיד אלקרינאוי:
מדוברבסגירתתב"ריםישניםבסך5.1מיליון,₪וזאתבעקבותהסכםפשרהעםמקורות 
שהוסדרבשנהשעברה 
מספר
תב"ר
218
248
307
325
329
314
315
318
335
336
275
396
324
350
275

שם תב"ר
בי"ס לחינוך מיוחד
תיכנון ומדידות
תשתיות בישוב
מבנים יבילים למוסדות חינוך
רכישת מבנים יבילים תשס"ז
בנית בי"ס אלנאג'אח שלב א
בניית בי"ס יסודי שכ 11
סימון כבישים והתקני בטיחון
בית ספר יסודי שכ' 14סמל 36
בי"ס יסודי שכ'  29סמל 8744
ביוב בשכ' 4,5,8,30
מעקות בטיחות
מקיף אלנור שלב ג'
מימון והתקני בטיחות 2007
בנית בי"ס יסודי אלסאלם

שנת סגירה
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

סכום גירעון
1,476,528.22
55,422.28
313,592.90
245,853.64
187,820.54
1,292,975.87
484,149.66
38,896.24
243,020.69
88,230.16
17,859.70
3,353.00
92,884.58
3,172.88
556,239.64

סה"כ גרעון

5,100,000.00







החלטה מס' :926אושרפהאחדסגירתתב"ריםישניםבגירעונותסופיים,בסך5.1מיליון₪ 
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סעיף מס'  – 23סגירת תב"רים.

ראיד אלקרינאוי:
מדוברב-9תב"ריםשהפעילותבהםהסתיימה,הסתיימושלושהבגרעוןבסךמצטבר5,334.06,₪
אשרהיקףהפעילותב9-התב"ריםהינובסך8מיליון.₪ 

להלןרשימתהתב"רים 

תבר

שם התב"ר
רכישת  2מבנים יבילים בי"ס אלרחמא
(ס.מ)618512 .

מימון שהתקבל

תקציב מקור

עודף
(גרעון)

סה"כ הוצאות

240,000

₪

240,000

₪

240,000

₪

920

תכנית מצויינגב

640,000

₪

640,000

₪

640,000

₪

916

רכישת מכונת טיאוט מדרכות
ציוד וריהוט לכיתות חדשות (בי"ס יסודי
מתחם )2

383,000

₪

376,155

₪

376,155

₪

67,136

₪

67,095

₪

67,095

₪

972

רכישת מתקני ביטחון
בניית מוסד חינוכי יסודי חדש שלב א 'שכ'
( 3אבו עוב
מיגון מרכז יום לקשיש ושלוחת הרווחה
דרום

82,500

₪

81,703

₪

81,703

₪

5,387,146

₪

5,387,146

₪

5,387,146

₪

509,328

₪

495,293

₪

502,692

₪

582

תשתיות שכ  28שצ"פ ומקני מ
הצטיידות מגמות טכנולוגיות (אלנור
ואלתקווא)

526,000

₪

524,865

₪

520,592

₪

75,000

₪

70,855

₪

73,064

₪

889

977

709
738

921

-

-

7,910,110.00

7,883,112.40

7,888,446.46

₪
₪
₪
₪
0
₪
₪
₪
7,399
₪
4,273
₪
2,209

הערות
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים

-5,334.06

סה"כ כללי

סה"כ גרעונות
סה"כ עודפים

סה"כ עודף/גרעון

-₪
9,607.65
₪
4,273.59
-₪
5,334.06




החלטה מס' :927אושרפהאחדסגירתהתב"רים,כאשרהגרעוןיתווסףלסעיףגירעונותסופיים
בתב"רים .
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סעיף מס'  – 24מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס אלפרדוס למזכירת בית הספר.


החלטה מס' :928אושרפהאחדמינוימזכירתביה"סאלטורי שארהמורשהחתימהבחשבון
בנקבי"סאלפרדוס,ביחדעםמנהלביה"סמחמוד אבו עאבד .


סעיף מס'  – 25מינוי גזבר העירייה ראיד אלקרינאוי לדירקטור בעידן הנגב במקום הגזבר שפרש
מרסאדק דלאשה 


החלטה מס' :929אושרפהאחד,מינויהגזברראיד אלקרינאויכדירקטורבעידןהנגב .

עטא אבו מדיע'ם:
עדייןהמינוישליכדירקטורטרםתם .

עו"ד שרון שטיין:
נבחריםלאחלעליהםאישורהוועדהלכשירותמועמדים,נשלחמכתבלהבהרתהתמונה .

סעיף מס'  – 26מינוי נציגי העירייה רה"ע ,כחבר מועצת האיגוד אשכול נגב מערבי ,ששונה מתאגיד
לאיגוד ערים .


החלטה מס' :930אושרפהאחדמינויראשהעיר,מרטלאל אלקרינאויכחברמועצתאיגוד
עריםאשכולנגבמערבי .


סעיף מס'  – 27פתיחת חשבון בנק ייעודי לעירייה לשכר עובדים מוניציפלי


החלטה מס' :931אושרפתיחתחשבוןבנקייעודילשכרעובדיםמוניציפלי 

סעיף מס'  – 28שינוי שמות בתי הספר ברהט ,על פי בקשת חבר מועצה

טלאל אלקרינאוי:
החברים:נימראלעוברהבקשלשנותשםבי"סאלזהראולתתלהשםעטוה אלעוברהז"ל .

עו"דסמיסהיבאןבקשלשנותבי"סאבועוביידהולתתלהשםלבאד (פאלח) אבו בלאל,ז"ל .

ושינוישםבי"סאלרחמה,ולתתלהשםחרב אבו חאמדז"ל .
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אחמדאלנסאסרהבקשלקרואלביה"סעלשםסלימאן אלנסאסרהז"ל .

ד"ר עלי אלהוזייל:
ערבטובלכולם,לוהיוהשיח'יםביננולאהיומסכימיםשתקראולבי"סעלשמם,שמותבתיהספר
הקיימיםמוסיףלהםכבוד .

עטא אבו מדיע'ם:
יששתיבתיספרעלשםאלהוזייל,אףאחדלאערער .
ד"ר עלי אלהוזייל:
האנשיםוהשיח'יםהםבעלימסורתמכובדת,וכולםאנשיםטובים .

עו"ד סמי סהיבאן:
כולםטוביםללאיוצאמהכלל .
מוסא אבו ג'עפר:
אנילאמסכיםלשנותשםבי"סאלרחמהעלשםשיח'אומכובדכלשהוא,זהמצבנייטרליושומרעל
ביה"ס .

טלאל אלקרינאוי:
חבריםמבקשלדחותהנשואהזה,מיבעדההצעהשלי .

עו"ד סמי סהיבאן:
אתהלאיכוללדחות,צריךלקייםדיוןואםלאטובלךתצביענגד .

טלאל אלקרינאוי:
רוצהלדחותכילאהוגשעלפיהנוהלים .

עטא אבו מדיע'ם:
הואצוחקעליכם,להעמידהצעהכזו,התקבלההחלטהלדוןבנושא .

עו"ד סמי סהיבאן:
לקייםדיוןוכלאחדיצביעלפידעתו .
טלאל אלקרינאוי:
חבריםאנימבקשלדחותאתזה .

עו"ד סמי סהיבאן:
אתהלאיכול,ואתהלאיכוללהציעאנחנונצביע .

טלאל אלקרינאוי:
אניאומרלדחות,כילאעברהתהליךהחוקי .

עו"ד סמי סהיבאן:
אתהתצביענגד .
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מחמד אלקרינאוי:
מאחרוהחבריםהחליטווהצביעולהעלותסעיףלסדרהיוםולקייםבודיון .

טלאל אלקרינאוי:
הבקשותשלכםלאעלפידין .

עו"ד סמי סהיבאן:
אתהלאיכוללהחליט,אחריהדיוןוההצבעהתנמקותעשהמהשאתהרוצה .

טלאל אלקרינאוי:
מיבעדההצעהשלילדחות? 
6בעד,(טלאל,יונס,סלמאן,מחמד,מוסא,רבחי) 
6נגד,(נימר,פאיז,סמי,עטא,ח'ליל,סאלם) 
1נמנע(אלנסאסרה) 


החלטה מס' :932אףהצעהלאעברה,יבואלדיוןהבא .


סעיף מס'  – 29אירועי אלימות בין שוטרים לתושבים בעיר

טלאל אלקרינאוי:
בקשלהעלותסעיףזהלסדרהיוםחברהעירייהעטא,בבקשה .

עטא אבו מדיע'ם:
אניהעליתיאתהנושאשלאירועיהאלימותביןשוטריםלתושבירהט.הנושאעלהבחדשותוהוא
בכותרות,היוהפגנותהאנשיםזועמים .

תכננתילהזמיןהוועדהלמיגורהאלימותבתורהיו"ר,אךהמשטרההשיבושהםלאפנויים,ולכן
בקשתילהביאנושאלדיוןבפניהמועצה .

אנחנולאנגדהמשטרה,אנחנויודעיםשהיאעושהעבודהמאודטובהומבורכת,ודווקאהפשיעה
נמצאתבירידהבעיר,והביטחוןהאישידווקאטוב .

הבעיההיאהתנהגותאותושוטרשסטרלבחורממשפחתאבוסיאםוגרםלתסיסה .

אנחנונגדשוטריםאלימיםשישרתובתחנתרהט.שוחחתיעםמפקדהתחנהשלחתימכתבלמפכ"ל
המשטרה .

יששלושהעצוריםשקשוריםלמקרההאחרון .

בשםכולכםאנחנוקוראיםלמשטרתישראללפטראותםשוטריםגזעניים,אלימים,וגםלערוךדו
שיחעםהקהילה,ולנקותכלהתופעותהאלה .

עמוד  17מתוך 18
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

טלאל אלקרינאוי:
מישהוארוצהלהתייחס,בבקשה .

רקתיקוןלגביהסעיףהקודם,תוצאתההצבעהתיקומשמעותהשההצעהלאהתקבלה .

עו"ד סמי סהיבאן:
זהלאאומרשההצעהשלנונפלה,זהההצעהשלךנפלה,כיההצעהשלנולאעמדהלהצבעה,ההצבעה
שבקשתזהעבורלדחות,ולאהצבעהעלהשמות,זהדברישקרואתהמשקר .
טלאל אלקרינאוי:
ראשיתכל,תכבדעצמך,ותתבטאטוב,זהבושהמהשאתהאומר .

אנינועלאתהישיבה,תודהרבה .


ננעלה הישיבה,
שעה 15:00:54
___________
עליאבואלחסן
מזכירהעירייה





________________ 
 
טלאלאלקרינאוי 





ראשהעיר 





 

תפוצה :
מבקרהמדינה,הממונהעלהמחוז,חבריהעירייה,גזברהעירייה,היועץהמשפטישלהעירייה,דובר
העירייה,מבקרהעירייה,הנהלתחשבונות,חשבמלווה .
  -------------------------------------------
הודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעירייה 
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