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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 07/2018
מיום חמישי ,תאריך  26ביולי  2018שעה 18:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
-ראשהעירייה 
-סגןראשהעירייה,ומנהלישיבותהמועצה 
-סגןראשהעירייה 
-המשנהלרה"ע 
-המשנהלרה"ע 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 


-חברהעירייה

טלאלאלקרינאוי 
ד"רעאמראלהוזייל 
אחמדאלנסאסרה 
מחמדאלקרינאוי 
רבחיאבואלטייף 

יונסאבוהאני
ד"רמאזןאבוסיאם 

סלמאןאלקריני
עו"דסמיסהיבאן 
עטאאבומדיע'ם 

פאיזאבוצהבאן


חלילאלטורי 
סאלםאבומדיע'ם 
אברהיםאבוהאני 

נימראלעוברה

מוסאאבוג'עפר

עדנאןאלעוברה

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


-חברהעירייה
-חברהעירייה,התנצלבחו"ל 


עליאבואלחסן

ראידאלקרינאוי
אברהיםאבואלעסל 
פרחאןאלקרינאוי 

האשםאלטורי

עליאבוזאייד

פרידשקיר 

-מזכירהעירייה 
-גזברהעירייה 
-מנהללשכתרה"ע 
-עוזררה"ע 
-עוזרסגןומ"מרה"ע 
-נציבתלונותהציבור 
-מנהלהוועדהלתכנוןובנייה 





הצהרתאימוניםלחברעירייהחדש–אברהיםאבוהאני.
אישורהגדלתתב"רמס'982-בניית3כיתותגנ"ימתחם2אלפורתבסך370,218.₪
אישורהגדלתתב"רמס'983-בניית2כיתותגנ"ימתחם3אלאנדלוסבסך246,812.₪
עדכוןהגדלתתב"רמס'1017–פיתוחנופילידהבריכה,מקורותמימון.
עדכוןהגדלתתב"רמס'1054–שדרוגתאורתמתקניספורטקהילתייםמגרשבי"ס
אלזהראלסך10,705.₪
עדכוןהגדלתתב"רמס'1055–שדרוגתאורתמתקניספורטקהילתייםמגרשבי"ס
אלרחמהלסך8,532 .₪
עדכוןהגדלתתב"רמס'1056–שדרוגתאורתמתקניספורטמגרשבי"סעומרבןאלח'טאב
לסך8,112 .₪
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 .8עדכוןהגדלתתב"רמס'1057–שדרוגתאורתמתקניספורטקהילתייםמגרשבקריית
החינוךלסך15,615 .₪
 .9אישורתב"רמס'1112-קידוםושיפוראיכותהסביבה2018בסך1,000,078.₪
 .10אישורתב"רמס'1113-פיתוחנופי,גידורוחשמלבמתחם5אלעבאסבסך100,581.₪
 .11אישורתב"רמס'1114-פיתוחנופי,גידורוחשמלבשכונה3אבועוביידהבסך135,666.₪
 .12אישורתב"רמס'1115-פיתוחנופי,גידורוחשמלבשכונה7אלביאדרבסך98,459.₪
 .13אישורתב"רמס'1116-פיתוחנופי,גידורוחשמלבשכונה10אבןח'לדוןבסך139,659.₪
 .14אישורתב"רמס'1117-פיתוחנופי,גידורוחשמלבשכונה34אלע'דירבסך125,127.₪
 .15אישורתב"רמס'1118-פיתוחנופי,גידורוחשמלבשכונה13אלקאדסייהבסך108,367.₪
 .16אישורתב"רמס'1119-פיתוחמערכתהפקתאישורתושבמקוונתבסך26,325.₪
 .17אישורתב"רמס'1120-קידוםתכנוןומדידות2018בסך550,000.₪
 .18אישורתב"רמס'1121-הנגשתתחנתאםוילדרהטד'בסך134,316.₪
 .19אישורתב"רמס'1122-חניהוכבישגישהלביה"סשכונה3אבועוביידה,בסך349,649.₪
 .20אישורתב"רמס'1123-שיפוץמרכזפסג"הבסך40,000.₪
 .21אישורתב"רמס'1124-תוכניתתמרורבסך120,000.₪
 .22אישורסגירתתב"רים.
 .23אישורהגדלתתב"רמס'564–הקמתמועדוןנוערשכ'13בסך250,000.₪
 .24מינויגזברהעירייהכנציגהעירייהבמועצתאיגודערים,אשכולנגבמערבי.
 .25החלפתעמודתאורהבמתחם()3אלאנדלוסלידביתיוסףסלאמה(עטא).
 .26אישורעבודתחוץשלאעלמנתלקבלפרסלממונהתלונותהציבור–עליאבוזאייד.
 .27פתרוןבעייתמתחם4אלכראמה,במימושהסכםמשפחתאלעתאיקה,בחזרהלמגרשים
שפונומהם,וכןבמימושהסכמתמשפחתאבויחיאלמגרשיםחלופיים.
 .28אירועהאלימותביןשוטריםלתושביםבעיר(עטא).
 .29ניקיוןבשכונה()7אלביאדר(יונסאבוהאני).
 .30מגרשמס'176בשכונה .29

ד"ר עאמר אלהוזייל:
לפניתחילתהדיון,אבקשלאשרתוספתשניסעיפיםלסדרהיום :

 .1הגדלתתב"רמס'564–הקמתמועדוןנוערשכ'.13
 .2אדמתסכסוךבמשפחתאלטלאלקהבשכונה.29


החלטה:אושרהבקשתתוספתהסעיפים .


עטא אבו מדיע'ם:
מבקשלהסירסעיףמסדרהיום,בענייןשינויייעודלשטחירוקבשכונה,25קייםעליוסופרמרקט,
כיעדייןלאקבלתיחוותדעתמקצועיתמייעצת .
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רבחי אבו אלטייף:
בישיבתההנהלהעלהלסדרהיוםענייןחנייתמסגדאלהודא,טרםנעשהדבר,והמהנדסמצפצף.
לאיכוללהיותהמשחקיםהאלה,זהלאפרטיולאאישי .
טלאל אלקרינאוי:
רוצהלעדכןשנעשתהפנייהלאדריכליוסףאבוג'ברלתכנון .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
עכשיומתחיליםבסדרהיום :


סעיף מס'  – 1הצהרת אימונים לחבר עירייה חדש – אברהים אבו האני.


החלטה מס' :959לדחות,כיהחברנעדר .



סעיף מס'  – 2אישור הגדלת תב"ר מס'  – 982בניית  3כיתות גנ"י מתחם  2אלפורת
בסך .₪ 370,218


החלטה מס' :960אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימון:משרדהחינוךהגדלה
להרשאהמס',2017/01/045סמלאתר .5004505



סעיף מס'  – 3אישור הגדלת תב"ר מס'  – 983בניית  2כיתות גנ"י מתחם  3אלאנדלוס
בסך .₪ 246,812


החלטה מס'  :961אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימון:משרדהחינוךהגדלה
להרשאהמס',2017/01/047סמלאתר .5004471



סעיף מס'  – 4עדכון הגדלת תב"ר מס'  – 1017פיתוח נופי ליד הבריכה בסך .₪ 3,000,000


החלטה מס' :962אושרהעדכוןפהאחד,כאשרמקורהמימון918,000₪השתתפותהעירייה,
קרןעודפיתקציברגיל,2,082,000השתתפותהעירייההקרןלעבודותפיתוח,
החלטהזומתקנתהחלטהמס'935מישיבתהמועצה .6/2018
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סעיף מס'  – 5עדכון הגדלת תב"ר מס'  – 1054שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש
בי"ס אלזהרא לסך .₪ 10,705


החלטה מס' :963אושרהעדכוןפהאחד,כאשרמקורהמימוןהשתתפותהעירייה, 
הקרןלעבודותפיתוח,החלטהזומתקנתהחלטה937מישיבתהמועצה
 .6/2018



סעיף מס'  – 6עדכון הגדלת תב"ר מס'  – 1055שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש
בי"ס אלרחמה לסך .₪ 8,532


החלטה מס' :964האושרהעדכוןפהאחד,כאשרמקורהמימוןהשתתפותהעירייה, 
הקרןלעבודותפיתוח,החלטהזומתקנתהחלטהמס'938מישיבתהמועצה
 .6/2018



סעיף מס'  – 7עדכון תב"ר מס'  – 1056שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש בי"ס
עומר בן אלח'טאב לסך .₪ 8,112


החלטה מס' :965אושרהעדכוןפהאחד,מקורהמימוןהשתתפותהעירייה,הקרןלעבודות
פיתוח,החלטהזומבטלתהחלטהמס'939מישיבתהמועצה .6/2018


סעיף מס'  – 8עדכון תב"ר מס'  – 1057שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים ,מגרש בקרית
החינוך לסך .₪ 15,615


החלטה מס' :966אושרהעדכוןפהאחד,כאשרמקורהמימוןהשתתפותהעירייה,הקרן
לעבודותפיתוח,החלטהזומתקנתהחלטהמס'940מישיבתהמועצה
 .6/2018


סעיף מס'  – 9אישור תב"ר מס'  – 1112קידום ושיפור איכות הסביבה  2018בסך .₪ 1,000,078


החלטה מס' :967אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהפנים, 
הרשאה,1001118246תוקף .31.12.2020
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סעיף מס'  – 10אישור תב"ר מס'  – 1113פיתוח נופי ,גידור וחשמל במתחם  5אלעבאס,
בסך .₪ 100,581


החלטה מס' :968אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 
מס'1001118282תוקף .31.12.2020


סעיף מס'  – 11אישור תב"ר מס'  – 1114פיתוח נופי ,גידור וחשמל בשכונה  3אבו עוביידה
בסך .₪ 135,666


החלטה מס' :969אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 
מס',1001118283בתוקףעד .31.12.2020


סעיף מס'  – 12אישור תב"ר מס'  – 1115פיתוח נופי ,גידור וחשמל בשכ'  7אלביאדר
בסך .₪ 98,459


החלטה מס' :970אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 
מס',1001118285בתוקףעד .31.12.2020


סעיף מס'  – 13אישור תב"ר מס'  – 1116פיתוח נופי ,גידור וחשמל בשכ'  10אבן ח'לדון
בסך .₪ 139,659


החלטה מס' :971אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 
מס',1001118286בתוקףעד .31.12.2020


סעיף מס'  - 14אישור תב"ר מס'  – 1117פיתוח נופי ,גידור וחשמל בשכ'  34אלע'דיר
בסך .₪ 125,127


החלטה מס' :972אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 
מס',1001118288בתוקףעד .31.12.2020
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סעיף מס'  – 15אישור תב"ר מס'  – 1118פיתוח נופי ,גידור וחשמל בשכ'  13אלקאדסייה
בסך .₪ 108,367


החלטה מס' :972אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 
מס',1001118287בתוקףעד .31.12.2020



סעיף מס'  – 16אישור תב"ר מס'  – 1119פיתוח מערכת הפקת אישור תושב מקוונת
בסך .₪ 26,325


החלטהמס':973אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 
מס',1001116894בתוקףעד .31.12.2020


סעיף מס'  – 17אישור תב"ר מס'  – 1120קידום תכנון ומדידות בסך .₪ 550,000


החלטה מס' :974אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 
מס',1001118135בתוקףעד .31.12.2020


סעיף מס'  – 18אישור תב"ר מס'  – 1121הנגשת תחנת אם וילד רהט ד' בסך .₪ 134,316


החלטה מס' :975אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 
מס',1001118172בתוקףעד .31.12.2020


סעיף מס'  – 19אישור תב"ר מס'  – 1122חניה וכביש גישה לבי"ס שכ'  3אבו עוביידה
בסך .₪ 349,649


החלטה מס' :976אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה 
מס',1001118262בתוקףעד .31.12.2020


סעיף מס'  – 20אישור תב"ר מס'  – 1123שיפוץ מרכז פסג"ה בסך .₪ 40,000


החלטה מס' :977אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך,הרשאה 
מס',2018/10/015תוקף6חודשיםמתאריך .10.6.2018
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סעיף מס'  – 21אישור תב"ר מס'  – 1124תוכנית תמרור בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :978אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןהרשותהלאומיתלבטיחותבדרכים,
הרשאהמס',1001118420בתוקףעד .31.06.2019


סעיף מס'  – 22אישור סגירת תב"רים
ד"ר עאמר אלהוזייל:
רשותהדיבורלגזברהעירייה,למתןהסברלחברים .

ראיד אלקרינאוי:
מונחבפניכםרשימהשכוללת6תב"ריםלסגירה .

סךכלהכנסותשהתקבל6,877,345,₪סה"כהוצאות6,877,083,₪עודף261 .₪

להלןהרשימה :

תב"ר

897

שם התב"ר
הצטיידות בסיסית לכיתות חדשות
בבי"ס יסודי חדש בשכ'

תקציב מקור
102,900

₪

102,900

₪

102,638

₪

300,000

₪

300,000

₪

300,000

₪

-

96,008

₪

80,276

₪

80,276

₪

-0

₪

394,169

₪

394,169

₪

-

₪

₪

6,000,000

₪

6,000,000

₪

-

₪

834

400,000

526

השתתפות עירייה בחינוך

6,000,000

820

סה"כ הוצאות

262

ציוד ,מזגנים והנגשת מבנה הרווחה
שיפוצים במרכז פיס קהילתי שכונה
( 26ס.מ)80682.
שיפוצים באשכול פיס בשטח חט"ב
שכ' ( 15ס.מ)750047 .

822

מימון שהתקבל

עודף (גרעון)

6,898,908.00

6,877,345.00

6,877,083.71

₪
₪
₪

261.29

סה"כ כללי
סה"כ גרעונות
סה"כ עודפים

- ₪0.46
₪261.75

סה"כ עודף/גרעון

₪261.29


החלטה מס' :979אושרפהאחדסגירתהתב"רים,העודףירשםבקרןהכנסותהרשות .
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סעיף מס'  – 23אישור הגדלת תב"ר מס'  – 564הקמת מועדון נוער שכ'  13אלקאדסייה
בסך .₪ 250,000


החלטה מס' :980אושרהההגדלהפהאחד,מקורהמימוןמפעלהפיסמענק1084/11 
 

סעיף מס'  – 24מינוי גזבר העירייה כנציג העירייה במועצת איגוד ערים אשכול נגב מערבי


החלטה מס' :981במסגרתתהליךהסדרתאשכול נגב מערבי,כאיגודעריםמסוגאשכול
רשויות,הרינולאשרמינוימרראיד אלקרינאויגזברהעירייה,כנציגהרשות
במעוצה .


סעיף מס'  – 25החלפת עמוד תאורה במתחם  3אלאנדלוס ליד בית יוסף סלאמה

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשלהעלותסעיףזה,חברהעירייהעטא,בבקשה .

עטא אבו מדיע'ם:
זהנושאמבייש,עלהברשתהחברתית"פיסבוק",העמודמהווהסכנה,חוטיחשמלחשופים .

המראההציקלי,למרותשלאהואהיחיד,ישהרבהעמודיםבמצבוברחביאזורהתעשייה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנופרסמנומכרזלתחזוקתחשמל,בשבועהבאיפתחוהמעטפות,ומקריםכאלהיתוקנו .

עטא אבו מדיע'ם:
חלוקתהתקציבלאהולמת,ישמקומותעדייןחשוכים,מתמקדיםרקבשדרוג"לדים".רוצה
שהעירייהתקבלהחלטה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
יבוצעסקר,והליקוייםיטופלובהתאם .

עו"ד סמי סהיבאן:
ישעמודיתאורהשהותקנולפניחודשיםבודדים,וכברמקולקלים,אושהעבודהנעשתהלקויה
מיסודה,דברשדורשבקרה .

אחמד אלנסאסרה:
לבצעסקרשכוללתיקונים,והשלמתהחסר,וגםטיפולמיוחדבעמודיםשנפגעיםע"ירכבים,אין
מעקבאחרקבלןהחשמל .

רבחי אבו אלטייף:
נעשתההשקעהרצינית,בהתקנתמצלמות,כנראהאיןבזהשימושנכון .
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טלאל אלקרינאוי:
הרחובותהראשיים,הוחלפההתאורהלתאורת"לדים"לגביהמחסורכתוצאהמתוספתמגרשים,
הנושאיקבלתפניתלהשלמתהחסרותיקוןהעמודיםאשרנפגעו .

צריךלצייןשח'אלדאלעוברה,אחראיעלהחשמלבעירשעושהעבודהטובה,ועבודתפיקוחאדוקה,
יחדעםמהנדסהעיר .

באמצעותהמצלמותזוהורכבים,הוגשותביעות,וישלצייןבאחדהמקריםנמצאשלוחיתהרישוי
הייתהמזויפת .

פאיז אבו צהבאן:
צרלישמועצתהעירדנהבנושאשיכוללהיפתרברמהשלהאחראיעלהחשמל,והממונהעלהתיק,
חבלעלהזמןשלמועצתהעיר .

ד"ר עמאר אלהוזייל:
ההערהבמקומה .
עטא אבו מדיע'ם:
הואלאצודקולאשאתהנותןציונים,כיאניהעלאתיאתההצעהלדיון .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
לסיכום,ישלבצעסקרמפגעיעמודיתאורהולטפלבהם .

סעיף מס'  – 26אישור עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס לממונה על תלונת הציבור
עלי אבו זאייד


הערה :העובד יצא מהדיון ,ולא נוכח באולם הישיבות.

ד"ר עאמר אלהוזייל:
העובדפנהלראשהעירבכתב"מדוברבהשתתפותבפאנלמומחיםברשתותטלוויזיה,בערבית,
ההשתתפותללאשכרבשעותהערבפעמיםעדשלושבחודש"ועלפיהייעוץהמשפטי,דורשאישור
המועצה,עלפיסעיף179לפקודתהעיריות .

מחמד אלקרינאוי:
ישלהגבילבתקופה .


החלטה מס' :982.1אושרפהאחד. 

.2להגביללתקופהשלשנהמיוםההתחלה .
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סעיף מס'  – 27פתרון בעיית מתחם  4אלכראמה ,במימוש הסכם משפחת אלעתאיקה ,בחזרה
למגרשים שפונו מהם ,וכן במימוש הסכמת משפחת אבו יחיא למגרשים חלופיים

ד"ר עאמר אלהוזייל:
כאשרהוספנוהסעיףלסדרהיום,הבעיההייתהבשיאעוצמתה .

ישלצייןשהבעיהנפתרה,והגענולהסכמותעםהמשפחותאלעתאיקהואבויחיא,ועםרשות
ההתיישבות .
עו"ד סמי סהיבאן:
פנואלייממשפחתאבויחיא,והםהביעונכונותומוכנותלפתרוןהסוגיהאבללאעלחשבונם.עד
עכשיולאקבלומגרשיםחלופיים .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימוסיף,משפחתאבויחיאאמרואנחנולאהבעיה,הםיקבלומגרשיםחלופיים .

טלאל אלקרינאוי:
רוצהלהוסיף,עמדתי,בקשרלנושאזה .

בסיכוםזהעםהרשות,מנענוהריסת25בית,ומנענוהישארותמעל150אישבליקורתגג,הסוגיה
פתרנואותהבהידברותביןהצדדים .

עו"ד סמי סהיבאן:
מישגרםלאנדרלמוסיהזו,זהשלושתכם,ובכךפתרוןהבעיהבאעלחשבוןפינויאנשים
מהמגרשיםשרכשואותםושלמועבורםבשנת2014או.2015וישאנשיםאחריםשלאזכובשום
מגרשבשוםמתחםשפותחו,בגללהיעדרתוכניתשיווק .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
האנשיםאמרוליששלמועבורהמגרשיםבשנת,2008הובטחלשווקמגרשיםבמתחמים,6,9,10
,12ישבהםקרובל-4,000מגרשיםלשיווק,וזהכדילפתורמצוקתהדיורשלתושבירהט .

סעיף מס'  – 28אירוע האלימות בין שוטרים לתושבים בעיר רהט

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשלהעלותסעיףזהלסדרהיוםהחברעטא,בבקשה .

עטא אבו מדיע'ם:
הענייןכמעטהתרוקןוהתייתרמאחרולאעלהלדיוןבמועד,כיראשהעירנעלאתהישיבה,לפני
שיהיהבודיון .

טלאל אלקרינאוי:
למהנעלאתהישיבה,לאמשנה,תמשיך .

עטא אבו מדיע'ם:
במקרהזה,התושביםהיוצודקיםוהעירייהלאהתייחסהלנושאהאלימותביןשוטריםותושבים
קייםלצערי,הנהלתהעירייהלאיזמהישיבהפורמליתעםהמשטרהבעניין .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
אתהיו"רהוועדהלמיגוראלימות? 

עטא אבו מדיע'ם:
בתוקףתפקידי,הזמנתיישיבהאבלהמשטרהבחרהלאלהשתתף,דברשרוקןאתהישיבה .

בגללהיעדרותמפקדתחנתמשטרתרהט,דחיתיאתהישיבהולאקיימתיאותה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנומטיליםעלייךלקייםישיבהבתוריו"רהוועדהלמיגורהאלימות .

עצםניסיונךלכנסאתהוועדה,זההפעולהשהעירייהאמורהלעשות,וזההוכחהשהעירייהפעלה,
אבללאעלהבידייו"רהוועדה .

עטא אבו מדיע'ם:
אנימבקששהמועצהתקראלמפקדהתחנהאכןלהגיעלישיבתהוועדה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
העירייהלאהמעסיקשלמפקדהתחנה,חובתהלהזמין,אךההחלטהלהתייצבולהשתתףהיא
שלו,אנחנולאיכוליםלחייב,חובתנולהזמין .

סעיף מס'  – 29ניקיון בשכונה  7אלביאדר

ד"ר עאמר אלהוזייל:
בקשלהעלותסעיףזהחברהעירייהיונסאבוהאני,בבקשה,אבלהיוםראיתיאתהטרקטורים
מפניםזבלבכלפינהברהט .

יונס אבו האני:
הקבלן .....

עטא אבו מדיע'ם:
טרקטוריםשלהעירייהלאשלך .

יונס אבו האני:
אתה–עטא–דברתהכיהרבה,גםאנחנוזכותנולדבר .

עטא אבו מדיע'ם:
אתהלאתדבר,עדשתתנצל .


בשלב זה חבר עטא לקח מכשיר ההקלטה ,וכנראה לחץ על כפתור לא נכון וגרם למחיקת הקלטת
הישיבה ,כל מה שנרשם בפרוטוקול בשלב זה ,הינו על פי הזיכרון וההערות שנרשמו בנוסף .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
לאורהתקריתהזו,אניחוזרואומרכלהנושאיםשעלובסדרהיוםאושרופהאחד,וחבלשנעשה
כך .
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ועכשיורשותהדיבורלחבריונסאבוהאני,בבקשה .

יונס אבו האני:
הקבלןשלפינויהאשפה,גורםנזקלפחיועגלותהאשפה,מתוכןנשפךזבלעלהכביש,ונוסףלזה,
ישלבצעניקיוןרחובות,ולאהנשיםינקואתהרחובבחזיתהבית,זהלאתפקידן .

אנימזמיןאותכםלראותבמועינכםאיךפחיהאשפהשבורים,כתוצאהמשיטתהפינוישלהקבלן
ועובדיו .
אחמד אלנסאסרה:
כתוצאהמהתלונהשלהחברהוזמנוקבלניפינויהאשפה,נגבאקולוגיה,וכלתושבשמוכיחשאכן
הפחנשברע"יהקבלןעלהקבלןהחובהלהחליף .

לגביהניקיוןזהעדייןבביצועפינויהפסולתע"יטרקטורוניקיוןהחורשההצמודהלשכונה .7

לגביניקיוןמדרכות,העירייהרכשהמכונהמיוחדתלניקיוןוטאוטמדרכות,והיאעושהעבודה
טובה,עדייןלאהספקנולהדביקהפערשנוצרעקבהעדרכליכזה .

מבצעהניקיוןהיסודילפסולתהקבלןטרםסייםשלישמהעיר,עדייןבשלביעבודה .

עטא אבו מדיע'ם:
אתהיכוללהסביראיךקפצוודלגומהערימהשלידמחמדאלג'בור,ואםלאמאמין,בונסייר
בשטח .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
לסיכום,אניאנחהאתהמפקחעלקבלןפינויהאשפהוהמפקחעלמכונתהטיאוטלבצעטיפול
נקודתילשכונה .7

סעיף מס'  – 30מגרש מס'  176שכונה 29

ד"ר עאמר אלהוזייל:
עכשיואנחנודניםבענייןמגרש176בשכונה,29מדוברבסכסוךביןשכנים,שהםקרובימשפחה
אלטלאלקה .

השתלשלותהמקרה :
 .1מדוברעלסכסוךביןשכניםלרכישתמגרשמס'176שכונה.29
 .2חאלדטלאלקהיזםאתהתכנוןמלפניכ-15שנה,וממןמכספואתעלויותהתכנון,בתקווה
לקבלמגרשאחדמתוךשלושתהמגרשיםשתוכננו.
 .3המצבכיום,במגרש176המיועדלחאלדטלאלקהקייםמבנהבלתיחוקיהמיועדלדירכבשים
ובעלהדירמתנגדלפינויומתעקששהואיקבלאתהמגרש.
 .4הצעתהפשרההיאשהעירייהתיזוםתכנוןתוספתלמגרש176ע"חהשצ"פוחלוקתובתכנית
חלוקהלשנימגרשיםבגדליםשוויםככלהאפשר(600מ"רלכלמגרש) .

מבקשמהאדריכלפרידשקירמנהלהוועדההמקומיתלתכנוןובנייהלהוסיףפרטים .
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פריד שקיר:
התוכניתבאהלפתורסכסוךקייםבמשפחה,התוכניתהגיעהלשולחןהמועצהעלמנתלקבלאישור
עקרונילביצועהתוכנית,כיהשצ"פהואשטחששיךלעירייהוהעירייההיאשיכולהלקדםתכנון .

במפותשאנימציגמראהשטחהשצ"פותוכניתלתכנוןמוצע,לחלקמגרשלשניים176א',176ב',
176ג',176ד',ותכנוןשבילשיוביללכלהמגרשים .

ישלצייןשישויכוחעםמתכנןהמחוז,שמונעשינויייעודשצ"פלמגורים .

עטא אבו מדיע'ם:
האםקבלתםאתזהבכתב,חבלשהמבקרלאנימצא,זומדיניותמתכנןהמחוז,איןהנחיהכזו,
בכתב.איןהנחיהכזוגורפת,כלמקרהלגופו .

פריד שקיר:
ההנחיהגורפתלכלהמחוזהדרוםלארקרהט .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ההנחיהכללית,אנחנורוציםלהציגמקרהזהנקודתי,כדילפתורבעייתסכסוךשיכוללהוביל
לשפיכותדמיםביןבנידודים .

מהשמעלההחברעטאשווהבדיקה,אנחנומבקשיםשהמועצהתאשרעקרוניתביצועהתכנון
לתוכניתזו .

טלאל אלקרינאוי:
הנושאהגיעלביתהמשפט,כיהיותביעות,ורשותהבדואים,ורשותמקרקעיישראל,היוצריכים
למצואפתרון,והםתומכיםבהצעהזוכדילפתוראתהסכסוך .

רבחי אבו אלטייף:
אנינגדתכנוןעלשטחציבוריכדילפתורבעיותמגורים .

מהנדסהעירהוזמןאצלמתכנןהמחוז,והודיעלושהואדוחהכלהתוכניותשלשינויייעודשצ"פ
אושב"צ,והתריעבפניושרישיונובסכנהאםהואעושהדברכזה .

איןלאףגורםחיצונילתכנןאויזוםשינויייעוד,חוץממועצתהעיר,במידהוהיארואהאתזה
לנכון .

לפעמיםזהמתןפרסלמישהשתלטועלשטחיםציבוריים.לאנותרלרהטמאגרשלשטחים
ציבוריים,להקמתמוסדותאוגינון .

אנחנוכרגענמצאיםבתקופתבחירות.אסורלנולקבלאולאשרדבריםכאלהבתקופהזו .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אפילושמדוברבסכסוךשעשוילהגיעלשפיכותדמים? 

רבחי אבו אלטייף:
אסורלתתפרסלמישמשתלטעלשטחציבורי .
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עו"ד סמי סהיבאן:
רוצהלהתייחסלמדיניותשלמתכנןהמחוז,זהמדיניותזהלאחוק,אבלהמדיניותהיאכללית,
ולאנקודתית,אבלזהלאמונעממתכנןהמחוזשידוןבסוגיותנקודתיות,ספציפיות .

למעןהתוכניתשאתםמציגים,הגיעהבתקופהשהיאכלכךרגישה–תקופתבחירות-שלושה
חודשיםלפניהבחירותוהבעיההיאכברשנים,וראשהעיראמרשהנושאהגיעלביתהמשפט,
יכולנולדוןבזהבתקופותהרבהיותרנוחות,כלנושאשיגיעלמועצהבתקופהזוהואחריג,כמו
התכניתהזו,לאהוצגבפנינוהסכם .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ישהסכםביניהם .

עו"ד סמי סהיבאן:
לאהוצגבפנינו .

טלאל אלקרינאוי:
ההסכםיהיהחלקמהפרוטוקול.(2מסמכים) .

עו"ד סמי סהיבאן:
ממתיההסכם? 

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מחודשאפריל .2018

עו"ד סמי סהיבאן:
למהזהלאהובאלאישורבזמנו? 

עטא אבו מדיע'ם:
אנייודעעלהסיפור,אנימצביעבעד,כיהאישורעיקרוניוישלהתמודדמולמתכנןהמחוז .

בגללזהמשכתיאתהנושאשלימסדרהיום,בגללמסמךמדיניותמתכנןהמחוז .-
ראשמינהלהתכנוןלאיכפהעלינומדיניות,אנחנוכאןלאמקבליםאותה .

שואלמנהלהוועדהלתו"בהאםגורלהתוכניתהזוכמויתרהתוכניותשיחזרוע"ימתכנןהמחוז? 

פריד שקיר:
מישישלוטענותנגדתפקודהוועדהלתו"בשיפנהלביתהמשפט .

עטא אבו מדיע'ם:
רוצהלומרדעתיעדהסוף,ורוצהשהדעהשלנותהיהאחידה .

לאיכוללפניחודשיים,אומריםשאנחנוכבוליםלאיכוליםלעשותתכנוןכזה?מתכנןהמחוזלא
יכופףאותנו .
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אחמד אלנסאסרה:
לפניתקופה,היהמקרהדומהבמשפחתאלנסאסרה,והובאלוועדתהתכנוןובנייה,ובוועדת
המשנהנדחהעלהסף .

אנימתנגדבתוקףלתוכניתזווליוזמהזו .
טלאל אלקרינאוי:
כלמקרהלגופושלעניין .
ד"ר עאמר אלהוזייל:
לסיכום,אנימעלהלהצבעה :
מיבעד:7חברים(טלאל,ד"רעאמר,ד"רמאזן,יונס,עטא,מחמד,סלמאן) .
מינגד:2חברים(נסאסרה,רבחי) .
מינמנע:1חבר(עו"דסמי) .
החברפאיזלאנכחבהצבעה .
נעדרים6חברים .


החלטה מס' :983אושרברובקולותלהמליץעלהתוכניתהמוצעתשמספרה 618-0656926
שינויייעודשלשצ"פעבורמגורים .



ננעלה הישיבה,
שעה 18:54:54
_________

עליאבואלחסן 
מזכירהעירייה 

















_______________ 
טלאלאלקרינאוי 
ראשהעיר 



____________

ד"רעאמראלהוזייל 
סגןראשהעירייה 
ומנהלישיבותהמועצה 

 


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