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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 09/2018
מיום רביעי ,תאריך  05בספטמבר  2018שעה 18:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
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עדנאןאלעוברה
עטאאבומדיע'ם 

פאיזאבוצהבאן


חלילאלטורי 
מחמדאלקרינאוי 

יונסאבוהאני

נימראלעוברה

מוסאאבוג'עפר
עו"דסמיסהיבאן 





עליאבואלחסן

ראידאלקרינאוי

עו"דשרוןשטיין
אברהיםאבוסהיבאן

עאמראבוהאני

מחמודאלעמור
פרחאןאלקרינאוי 
אברהיםאבואלעסל 

עליאבוזאייד


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


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




-מזכירהעירייה 
-גזברהעירייה 
-היועץהמשפטישלהעירייה 
-מהנדסהעיר 
-מבקרהעירייה 
-מנכ"להחכ"ל 
-עוזררה"ע 
-מנהללשכתרה"ע 
-נציבתלונותהציבור 

אישורעדכוןתב"רמס'409–בניית2כיתותגןילדיםשכונה()8אלנהדה
בסך1,310,000₪.
אישורהגדלתתב"רמס'847–בניית2כיתותגןילדיםשכונה()18אלנג'אח
בסך368,436.₪
אישורהגדלתתב"רמס'1105–ביצועתכנוןוהצטיידותלמתחםהבריכה,
בסך171,335,₪והקטנתתב"רמס'890באותוסכום.
אישורמחדששלתב"רמס'960–הקמתמתקןטניסבסך5,412,892.₪
אישורתב"רמס'1125–מלגותלימודיםלסטודנטיםבסך1,000,000.₪
אישורתב"רמס'1126–רכישתמחשביםלביתספרע"שח'מיסאלקרינאוי
בסך115,920.₪
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 .7אישורתב"רמס'1127–רכישתציודוריהוטלביתספרע"שח'מיסאלקרינאוי
בסך65,000.₪
 .8אישורתב"רמס'1128–רכישתמחשביםלביתספראלהודאבסך115,920.₪
 .9אישורתב"רמס'1129–רכישתציודוריהטלביתספראלהודאבסך65,000.₪
 .10אישורתב"רמס'1130–רכישתמחשביםלביתספראלרחמהבסך115,920.₪
 .11אישורתב"רמס'1131–רכישתציודוריהוטלביתספראלרחמהבסך65,000.₪
 .12אישורתב"רמס'1132–רכישתמחשביםלביתספרתיכוןסלמאןאלהוזייל
בסך231,840.₪
 .13אישורתב"רמס'1133–רכישתציודוריהטלביתספרתיכוןסלמאןאלהוזייל
בסך.₪130,000
 .14אישורתב"רמס'1134–רכישתמחשביםלביתספראלנג'אחבסך231,840.₪
 .15אישורתב"רמס'1135–רכישתציודוריהוטלביתספראלנג'אחבסך130,000.₪
 .16אישורתב"רמס'1136–רכישתמחשביםלביתספרעומרבןאלח'טאבבסך115,920.₪
 .17אישורתב"רמס'1137–רכישתציודלביתספרעומרבןאלח'טאבבסך65,000.₪
 .18אישורתב"רמס'1138–רכישתמחשביםלביתספראלאח'אבסך115,920.₪
 .19אישורתב"רמס'1139–רכישתציודוריהטלביתספראלאח'אבסך65,000.₪
 .20אישורתב"רמס'1140–רכישתמחשביםלביתספראלסלאםבסך115,920.₪
 .21אישורתב"רמס'1141–רכישתציודוריהוטלביתספראלסלאםבסך65,000.₪
 .22אישורתב"רמס'1142–רכישתמחשביםלביתספראלזהראבסך115,920.₪
 .23אישורתב"רמס'1143–רכישתציודוריהוטלביתספראלזהראבסך65,000.₪
 .24אישורתב"רמס'1144–רכישתמחשביםלביתספראבןח'לדוןבסך115,920.₪
 .25אישורתב"רמס'1145–רכישתציודוריהוטלביתספראבןח'לדוןבסך65,000.₪
 .26אישורתב"רמס'1146–רכישתמחשביםלביתספראבועוביידהבסך115,920.₪
 .27אישורתב"רמס'1147–רכישתציודוריהוטלביתספראבועוביידהבסך65,000.₪
 .28אישורתב"רמס'1148–רכישתמחשביםלביתספראלפורתבסך115,920.₪
 .29אישורתב"רמס'1149–רכישתציודוריהוטלביתספראלפורתבסך65,000.₪
 .30אישורתב"רמס'1150–רכישתמחשביםלביתספראלחנאןבסך49,680.₪
 .31אישורתב"רמס'1151–רכישתציודוריהוטלביתספראלחנאןבסך20,000.₪
 .32אישורתב"רמס'1152–רכישתמחשביםלביתספראלביאןבסך115,920.₪
 .33אישורתב"רמס'1153–רכישתציודוריהוטלביתספראלביאןבסך65,000.₪
 .34אישורתב"רמס'1154–אישוררכישתמחשביםלביתספראלפרדוסבסך115,920.₪
 .35אישורתב"רמס'1155–רכישתציודוריהוטלביתספראלפרדוסבסך65,000.₪
 .36אישורתב"רמס'1156–רכישתמחשביםלביתספריסודיחדששכונה3
בסך115,920.₪
 .37אישורתב"רמס'1157–רכישתציודוריהטלביתספריסודיחדששכונה3
בסך65,000.₪
 .38אישורתב"רמס'1158–רכישתמחשביםלביתספראבןסינאבסך115,920.₪
 .39אישורתב"רמס'1159–רכישתציודוריהוטלביתספראבןסינאבסך65,000.₪
 .40אישורתב"רמס'1160–רכישתמחשביםלביתספרסלאחא'דיןבסך115,920.₪
 .41אישורתב"רמס'1161–רכישתציודוריהוטלביתספרסלאחא'דיןבסך65,000.₪
 .42אישורתב"רמס'1162–רכישתמחשביםלביתספרערבאלהוזיילבסך115,920.₪
 .43אישורתב"רמס'1163–רכישתציודוריהוטלביתספרערבאלהוזיילבסך65,000.₪
 .44אישורתב"רמס'1164–רכישתמחשביםלב"סאלע'זאליבסך115,920.₪
 .45אישורתב"רמס'1165–רכישתציודוריהוטלביתספראלע'זאליבסך65,000.₪
 .46אישורתב"רמס'1166–רכישתמחשביםלביתספרמקיףאבןרושדבסך231,840.₪
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 .47אישורתב"רמס'1167–רכישתציודוריהוטלביתספרמקיףאבןרושד
בסך130,000.₪
 .48אישורתב"רמס'1168–רכישתמחשביםלביתספרמקיףאלנורבסך231,840.₪
 .49אישורתב"רמס'1169–רכישתריהוטוציודלביתספרמקיףאלנורבסך130,000.₪
 .50אישורתב"רמס'1170–רכישתמחשביםלביתספרמקיףרהטאלראזי
בסך231,840.₪
 .51אישורתב"רמס'1171–רכישתציודוריהוטלביתספרמקיףרהטאלראזי
בסך130,000.₪
 .52אישורתב"רמס'1172–רכישתמחשביםלביתספרמקיףאלתקואבסך231,840.₪
 .53אישורתב"רמס'1173–רכישתציודוריהוטלביתספרמקיףאלתקואבסך130,000.₪
 .54אישורתב"רמס'1174–רכישתמחשביםלביתספרביתאלחכמהבסך115,920.₪
 .55אישורתב"רמס'1175–רכישתציודוריהוטלביתספרביתאלחכמהבסך65,000.₪
 .56אישורתב"רמס'1176–רכישתציודלחדרמדעיםבביתספראלפורתבסך120,000.₪
 .57אישורתב"רמס'1177–רכישתציודמדעיםלביתספריסודיחדששכונה3
בסך120,000.₪
 .58אישורתב"רמס'1178–ציודלחדרמדעיםביתספרחינוךמיוחדאלאמל
בסך120,000.₪
 .59אישורתב"רמס'1179–ציודלחדרמדעיםביתספראלרחמהבסך120,000.₪
 .60אישורתב"רמס'1180–ציודלחדרמדעיםביתספראלהודאבסך120,000.₪
 .61אישורתב"רמס'1181–ציודלחדרמדעיםביתספרערבאלהוזיילבסך120,000.₪
 .62אישורתב"רמס'1182–ציודלחדרמדעיםביתספרביתאלחכמהבסך120,000.₪
 .63אישורתב"רמס'1183–ציודלחדרמדעיםביתספרעומרבןאלח'טאב
בסך120,000.₪
 .64אישורתב"רמס'1184–ציודלחדרמדעיםביתספראלביאןבסך120,000.₪
 .65אישורתב"רמס'1185–ציודלחדרמדעיםביתספרסאלחא'דיןבסך120,000.₪
 .66אישורתב"רמס'1186–ציודלחדרמדעיםביתספראלאח'אבסך120,000.₪
 .67אישורתב"רמס'1187–ציודלחדרמדעיםביתספראבןסינאבסך120,000.₪
 .68אישורתב"רמס'1188–ציודלחדרמדעיםביתספרתיכוןסלמאןאלהוזייל
בסך120,000.₪
 .69אישורתב"רמס'1189–ציודלחדרמדעיםביתספראלנג'אחבסך120,000.₪
 .70אישורתב"רמס'1190–ציודלחדרמדעיםביתספראבןרושדבסך120,000.₪
 .71אישורתב"רמס'1191–ציודוריהוטלגניילדיםגלובליבסך2,432,700.₪
 .72אישורתב"רמס'1192–תוכנית"מעלה"2018בסך80,000.₪
 .73אישורתב"רמס'1193–הכנתתוכניותאבבסך104,907.₪
 .74אישורתב"רמס'1194-הנגשתמבנההמתנ"סהעירוניבסך626,652.₪
 .75אישורתב"רמס'1195–התקנתמערכתלרישוםתלמידיםלמערכתהחינוך
בסך263,718.₪
 .76אישורתב"רמס'1196–ניהולוהטעמתמערכתדואראלקטרוניארגוני
בסך144,261.₪
 .77אישורתב"רמס'1197–החלפתמזגניםבמוסדותציבורבסך1,188,478₪.
 .78אישורתב"רמס'1198–פרויקטהתנסותמדעיתטכנולוגיתלכיתותה'בסך285,000.₪
 .79אישורתב"רמס'1199–מענקהשקעהביתעידןהנגבבסך912,000.₪
 .80אישורתב"רמס'1200–פרויקטחינוךבנושאסביבהלשנה"לתשע"טבסך177,778.₪
 .81אישורתב"רמס'1201–הצטיידותביתספראלאמלבסך450,119.₪
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 .82אישורתב"רמס'1202–סימוןוהתקניבטיחות2018בסך185,078.₪
 .83אישורתב"רמס'1203-הקמתמבנהיבילבביתספרסלאחא'דיןבסך130,000₪
 .84אישורתב"רמס'1204-הקמתגןיבילשכונה29בסך120,000₪.
 .85עדכוןתקציבהעירייהבסך3.9מיליון.₪
 .86אישורשעבודהקרקעשלמגרש1009שעליומוקםביתעידןהנגבלבנק.
 .87אישורתקנוןמלגותלשנתהלימודיםתשע"ט-.2019-2020
 .88מינוימורשהחתימהבחשבוןבנקבי"סאלפרדוס.
 .89אישורמורשהחתימהבחשבונותבנקגניילדיםופיתחתחשבוןבנקבבנקהדואר.
 .90חשמלבמתחם4(עטא).
 .91אישורהוצאתצושימושארעיכמגרשחנייהללאתשלוםבהתאםלהוראותסעיף(5א)
לחוקהרשויותהמקומיות(שימושארעיבמגרשיםריקים)תשמ"ז–,1987וזאתביחד
למגרשים1307מתחםאלפורתלידמסגדאלפורת,למגרשמס'5013מתחםאלואדיליד
מסגדאלסחווא,מתחםאלעבאסלידמסגדאלפארוק.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
ברכותלכולם,ועכשיולסדרהיוםשכוללתאוסףגדולשלתקציביםבלתירגילים(תב"רים),שרובם
נוגעיםלמיחשובמערכתהחינוךכוללגניילדים .

סעיף מס'  – 1אישור עדכון תב"ר מס'  – 409בניית  2כיתות גן ילדים שכונה אלנהדה()8
בסך .₪ 1,310,000


החלטה מס'  :986אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןהשתתפותהעירייה .
סעיףתקציבי: 1812200910



סעיף מס'  – 2אישור הגדלת תב"ר מס'  – 847בניית  2כיתות גן ילדים שכונת אלנג'אח ()18
בסך .₪ 368,436


החלטה מס' :987אושרההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימון:משרדהחינוך, 
המשךלהרשאהמס'2015/22/206מס'מרכבה .1000727964



סעיף מס'  – 3אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1105ביצוע תכנון והצטיידות למתחם הבריכה
בסך  ₪ 171,335והקטנת תב"ר  890באותו סכום.


החלטה מס' :988אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימון:משרדהחקלאותופיתוח
הכפר,אגףפיתוח,הרשאה .1000804537



עמוד  4מתוך 26
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:mazkirot@rahat.muni.il

E-mail


סעיף מס'  – 4אישור מחדש של תב"ר  – 960הקמת מתקן טניס בסך .₪ 5,412,892


החלטה מס' :989אושרהתב"רפהאחדמחדשכאשרמקורהמימון: 
השתתפותהמשרדלפיתוחהפריפריההנגבוהגלילבסך1,500,000,₪ 
השתתפותמשרדהפניםבסך232,248₪הרשאה,1001116868 
השתתפותהטוטובסך3,680,644 .₪



סעיף מס'  – 5אישור תב"ר מס'  – 1125מלגות לימודים לסטודנטים בסך ₪ 1,000,000


החלטה מס' :990אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק .1252/2018



סעיף מס'  – 6אישור תב"ר מס'  – 1126רכישת מחשבים לבית ספר ע"ש ח'מיס אלקרינאוי
בסך .₪ 115,920

החלטה מס' :991אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1039/2018סמלמוסד .618579



סעיף מס'  – 7אישור תב"ר מס'  – 1127רכישת ציוד וריהוט לבי"ס ע"ש ח'מיס אלקרינאוי
בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :992אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק1041/2018סמלמוסד .618579

סעיף מס'  – 8אישור תב"ר מס'  – 1128רכישת מחשיבם לבי"ס אלהודא בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :993אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1042/2018סמלמוסד .618256
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סעיף מס'  – 9אישור תב"ר מס'  – 1129רכישת ציוד וריהוט לבי"ס אלהודא בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :994אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1043/2018סמלמוסד .618256



סעיף מס'  – 10אישור תב"ר מס'  – 1130רכישת מחשבים לבי"ס אלרחמה בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :995אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1044/2018סמלמוסד .618512

סעיף מס'  – 11אישור תב"ר מס'  – 1131רכישת ציוד וריהוט לבי"ס אלרחמה בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :996אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1045/2018סמלמוסד .618512



סעיף מס'  – 12אישור תב"ר מס'  – 1132רכישת מחשבים לבי"ס תיכון סלמאן אלהוזייל
בסך .₪ 231,840


החלטה מס' :997אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1046/2018סמלמוסד .648030



סעיף מס'  – 13אישור תב"ר מס'  – 1133רכישת ציוד וריהוט לבי"ס תיכון סלמאן אלהוזייל
בסך .₪ 130,000


החלטה מס' :998אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק1047/2018סמלמוסד .648030
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סעיף מס'  – 14אישור תב"ר מס'  – 1134רכישת מחשבים לבי"ס אלנג'אח בסך .₪ 231,840


החלטה מס' :999אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1048/2018סמלמוסד .648204



סעיף מס'  – 15אישור תב"ר מס'  – 1135רכישת ציוד וריהוט לבי"ס אלנג'אח בסך .₪ 130,000


החלטה מס' :1000אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1049/2018סמלמוסד .648204


סעיף מס'  – 16אישור תב"ר מס'  – 1136רכישת מחשבים לבי"ס עומר בן אלח'טאב
בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1001אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1050/2018סמלמוסד .618322


סעיף מס'  – 17אישור תב"ר מס'  – 1137רכישת ציוד וריהוט לבי"ס עומר בן אלח'טאב
בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1002אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1051/2018סמלמוסד .618322


סעיף מס'  – 18אישור תב"ר מס'  1139רכישת מחשבים לבי"ס אלאח'א בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1003אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1052/2018סמלמוסד .618348


סעיף מס'  – 19אישור תב"ר מס'  – 1139רכישת ציוד וריהוט לבי"ס אלאח'א בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1004אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1053/2018סמלמוסד .618348
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סעיף מס'  – 20אישור תב"ר מס'  – 1140רכישת מחשבים לבי"ס אלסלאם בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1005אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1054/2018סמלמוסד .618249



סעיף מס'  – 21אישור תב"ר מס'  – 1141רכישת ציוד וריהוט לבי"ס אלסלאם בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1006אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1055/2018סמלמוסד .618249



סעיף מס'  – 22אישור תב"ר מס'  – 1142רכישת מחשבים לבי"ס אלזהרא בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1007אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1056/2018סמלמוסד .618264



סעיף מס'  – 23אישור תב"ר מס'  – 1143רכישת ציוד וריהוט לבי"ס אלזהרא בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1008אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1057/2018סמלמוסד .618264


סעיף מס'  – 24אישור תב"ר מס'  – 1144רכישת מחשבים לבי"ס אבן ח'לדון בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1009אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1058/2018סמלמוסד .618231


סעיף מס'  – 25אישור תב"ר מס'  – 1145רכישת ציוד וריהוט לבית ספר אבן ח'לדון
בסך .₪ 65,000

החלטה מס' :1010אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1059/2018סמלמוסד .618231
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סעיף מס'  – 26אישור תב"ר מס'  – 1146רכישת מחשבים לבי"ס אבו עוביידה בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1011אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1060/2018סמלמוסד .618363

סעיף מס'  – 27אישור תב"ר מס'  – 1147רכישת ציוד וריהוט לבית ספר אבו עוביידה
בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1012אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1061/2018סמלמוסד .618363


סעיף מס'  – 28אישור תב"ר מס'  – 1148רכישת מחשיבם לבי"ס אלפורת בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1013אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1062/2018סמלמוסד .618918


סעיף מס'  – 29אישור תב"ר מס'  – 1149רכישת ציוד וריהוט לבי"ס אלפורת בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1014אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1063/2018סמלמוסד .618918


סעיף מס'  – 30אישור תב"ר מס'  – 1150רכישת מחשבים לבי"ס אלחנאן בסך .₪ 49,680


החלטה מס' :1015אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1064/2018סמלמוסד .627000


סעיף מס'  – 31אישור תב"ר מס'  – 1151רכישת ציוד וריהוט לבי"ס אלחנאן בסך .₪ 20,000


החלטה מס' :1016אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1065/2018סמלמוסד .627000
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סעיף מס'  – 32אישור תב"ר מס'  – 1152רכישת מחשבים לבי"ס אלביאן בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1017אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1066/2018סמלמוסד .618736



סעיף מס'  – 33אישור תב"ר מס'  – 1153רכישת ציוד וריהוט לבי"ס אלביאן בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1018אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1067/2018סמלמוסד .618736


סעיף מס'  – 34אישור תב"ר מס'  – 1154רכישת מחשבים לבית ספר אלפרדוס בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1019אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1068/2018סמלמוסד .618744


סעיף מס'  – 35אישור תב"ר מס'  – 1155רכישת ציוד וריהוט לבית ספר אלפרדוס בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1020אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1069/2018סמלמוסד .618744


סעיף מס'  – 36אישור תב"ר מס'  – 1156רכישת מחשבים לבי"ס יסודי חדש שכ' 3
בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1021אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1070/2018סמלמוסד .618900



סעיף מס'  – 37אישור תב"ר מס'  – 1157רכישת ציוד וריהוט לבי"ס יסודי חדש שכ' 3
בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1022אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1071/2018סמלמוסד .618900
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סעיף מס'  – 38אישור תב"ר מס'  – 1158רכישת מחשבים לבי"ס אבן סינא בסך .₪ 115,900


החלטה מס' :1023אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1072/2018סמלמוסד .618447


סעיף מס'  – 39אישור תב"ר מס'  – 1159רכישת ציוד וריהוט לבי"ס אבן סינא בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1024אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1073/2018סמלמוסד .618447


סעיף מס'  – 40אישור תב"ר מס'  – 1160רכישת מחשבים לבי"ס סלאח אדין בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1025אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1074/2018סמלמוסד .618371


סעיף מס'  – 41אישור תב"ר מס – 1161רכישת ציוד וריהוט לבית ספר סלאח אדין
בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1026אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1075/2018סמלמוסד .618371



סעיף מס'  – 42אישור תב"ר מס'  – 1162רכישת מחשבים לבי"ס ערב אלהוזייל בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1027אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1076/2018סמלמוסד .618058



סעיף מס'  – 43אישור תב"ר מס'  – 1163רכישת ציוד וריהוט לבית ספר ערב אלהוזייל
בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1028אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1077/2018סמלמוסד .618058
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סעיף מס'  – 44אישור תב"ר מס'  – 1164רכישת מחשבים לבי"ס אלע'זאלי בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1029אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1078/2018סמלמוסד .618629


סעיף מס'  – 45אישור תב"ר מס'  – 1165רכישת ציוד וריהוט לבית ספר אלע'זאלי בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1030אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1079/2018סמלמוסד .618629


סעיף מס'  – 46אישור תב"ר מס'  – 1166רכישת מחשיבם לבית ספר מקיף אבן רושד
בסך .₪ 231,840


החלטה מס' :1031אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1080/2018סמלמוסד .640797


סעיף מס'  – 47אישור תב"ר מס'  – 1167רכישת ציוד וריהוט לבית ספר מקיף אבן רושד
בסך .₪ 130,000


החלטה מס' :1032אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1081/2018סמלמוסד .640797


סעיף מס'  – 48אישור תב"ר מס'  – 1168רכישת מחשבים לבית ספר מקיף אלנור
בסך .₪ 231,840


החלטה מס' :1033אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1082/2018סמלמוסד .648113


סעיף מס'  – 49אישור תב"ר מס'  – 1169רכישת ציוד וריהוט לבי"ס מקיף אלנור בסך .₪ 130,000


החלטה מס' :1034אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1083/2018סמלמוסד .648113
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סעיף מס'  – 50אישור תב"ר מס'  – 1170רכישת מחשבים לבית ספר מקיף רהט אלראזי
בסך .₪ 231,840


החלטה מס':1035אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1084/2018סמלמוסד .648048



סעיף מס'  – 51אישור תב"ר מס'  – 1171רכישת ציוד וריהוט לבית ספר מקיף רהט אלראזי
בסך .₪ 130,000


החלטה מס' :1036אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1085/2018סמלמוסד .648048



סעיף מס'  – 52אישור תב"ר מס'  – 1172רכישת מחשבים לבית ספר מקיף אלתקוא
בסך .₪ 231,840


החלטה מס' :1037אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1086/2018סמלמוסד .648329



סעיף מס'  – 53אישור תב"ר מס'  – 1173רכישת ציוד וריהוט לבית ספר מקיף אלתקוא
בסך .₪ 130,000


החלטה מס' :1038אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1087/2018סמלמוסד .648329



סעיף מס'  – 54אישור תב"ר מס'  – 1174רכישת מחשבים לבי"ס בית אלחכמה בסך .₪ 115,920


החלטה מס' :1039אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1088/2018סמלמוסד .618298
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סעיף מס'  – 55אישור תב"ר מס'  – 1175רכישת ציוד וריהוט לבית ספר בית אלחכמה
בסך .₪ 65,000


החלטה מס' :1040אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1089/2018סמלמוסד .618298


סעיף מס'  – 56אישור תב"ר מס'  – 1176רכישת ציוד לחדר מדעים לבית ספר אלפורת
בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1041אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1090/2018סמלמוסד .618918


סעיף מס'  – 57אישור תב"ר מס'  – 1177ציוד לחדר מדעים לבית ספר יסודי חדש שכונת
אבו עוביידה( )3בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1042אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1091/2018סמלמוסד .618900


סעיף מס'  – 58אישור תב"ר מס'  – 1178ציוד לחדר מדעים לבית ספר אלאמל בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1043אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1093/2018סמלמוסד .627034


סעיף מס'  – 59אישור תב"ר  – 1179ציוד לחדר מדעים בית ספר אלרחמה בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1044אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1094/2018סמלמוסד .618512


סעיף מס'  – 60אישור תב"ר מס'  – 1180ציוד לחדר מדעים בית ספר אלהודא בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1045אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1095/2018סמלמוסד .618256
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סעיף מס'  – 61אישור תב"ר מס'  – 1181ציוד לחדר מדעים בית ספר ערב אלהוזייל
בסך  .₪ 120,000


החלטה מס' :1046אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1096/2018סמלמוסד .618058


סעיף מס'  – 62אישור תב"ר מס'  – 1182ציוד לחדר מדעים בית ספר בית אלחכמה
בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1047אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1097/2018סמלמוסד .618298


סעיף מס'  – 63אישור תב"ר מס'  – 1183ציוד לחדר מדעים בית ספר עומר בן אלח'טאב
בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1048אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1098/2018סמלמוסד .618322


סעיף מס'  – 64אישור תב"ר מס'  – 1184ציוד לחדר מדעים בית ספר אלביאן בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1049אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1099/2018סמלמוסד .618736


סעיף מס'  – 65אישור תב"ר מס'  – 1185ציוד לחדר מדעים בית ספר סלאח אדין
בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1050אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1100/2018סמלמוסד .618371


סעיף מס'  – 66אישור תב"ר מס'  – 1186ציוד לחדר מדעים בית ספר אלאח'א בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1051אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1101/2018סמלמוסד .618348
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סעיף מס'  – 67אישור תב"ר מס'  – 1187ציוד לחדר מדעים בית ספר אבן סינא בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1052אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1102/2018סמלמוסד .618447


סעיף מס'  – 68אישור תב"ר מס'  – 1188ציוד לחדר מדעים בית ספר תיכון סלמאן אלהוזייל
בסך  .₪ 120,000


החלטה מס' :1053אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1103/2018סמלמוסד .648030


סעיף מס'  – 69אישור תב"ר מס'  – 1189ציוד לחדר מדעים בית ספר אלנג'אח בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1054אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס .
מענק,1104/2018סמלמוסד .648204


סעיף מס'  – 70אישור תב"ר מס'  – 1190ציוד לחדר מדעים ביתך ספר אבן רושד בסך .₪ 120,000


החלטה מס' :1055אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק,1105/2018סמלמוסד .640797


סעיף מס'  – 71אישור תב"ר מס'  – 1191ציוד וריהוט גלובלי לגני ילדים בסך .₪ 2,432,700


החלטה מס' :1056אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:מפעלהפיס. 
מענק 1148/2018
 

סעיף מס'  – 72אישור תב"ר מס'  – 1192תוכנית "מעלה  "2018בסך .₪ 80,000


החלטה מס'  :1057אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:קרןשלם .
תיקמס'842/38עבורביתספראלחנאן .
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סעיף מס'  – 73אישור תב"ר מס'  – 1193הכנת תוכניות אב בסך .₪ 104,907


החלטהמס':1058אושרהתב"רפהאוחד,מקורהמימון:משרדהפנים. 
הרשאהמס'1001106935,תוקף31בדצמבר .2019


סעיף מס'  – 74אישור תב"ר מס'  – 1194הנגשת מבנה המתנ"ס העירוני בסך .₪ 626,652


החלטה מס' 1059:אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:משרדהפנים. 
הרשאהמס'1001118159בסך478,162₪ 
והרשאהמס'1001118158בסך148,490,₪ 
תוקף .31.12.2020


סעיף מס'  – 75אישור תב"ר מס'  – 1195התקנת מערכת לרישום תלמידים למערכת החינוך
בסך  .₪ 263,718


החלטהמס':1060אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:משרדהפנים .
הרשאהמס' .1001116915
תוקףעד .31.12.2020


סעיף מס'  – 76אישור תב"ר מס'  – 1196ניהול והטמעת מערכת דואר אלקטרוני ארגוני
בסך .₪ 144,261


החלטה מס' :1061אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:משרדהפנים .
הרשאהמס' 1001116893
תוקף .31.12.2020


סעיף מס'  – 77אישור תב"ר מס'  – 1197החלפת מזגנים במוסדות ציבור בסך .₪ 1,188,478


החלטה מס' :1062אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:משרדהפנים. 
הרשאהמס',1001116896בסך390,370,₪ 
והרשאהמס'1001118280בסך798,108,₪ 
תוקף .31.12.2020
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סעיף מס'  – 78אישור תב"ר מס'  – 1198פרויקט התנסות מדעית טכנולוגית לכיתות ה'
בסך .₪ 285,000


החלטה מס' :1063אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:משרדהחינוך. 
הרשאהמס'1000990987בסך228,000,₪ 
השתתפותהעירייהבסך57,000.₪סעיףתקציבי 1812200910


סעיף מס'  – 79אישור תב"ר מס'  – 1199מענק השקעה בית עידן הנגב בסך .₪ 912,000


החלטה מס' :1064אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון: 
השתתפותהעירייהסעיףתקציבי 1950000910


סעיף מס'  – 80אישור תב"ר מס'  – 1200פרויקט חינוך בנושא סביבה לשנה"ל תשע"ט
בסך .₪ 177,778


החלטה מס'  :1065אושרהתב"רפהאוחד,כאשרמקורהמימון:המשרדלהגנתהסביבה 
בסך,₪160,000הרשאה,1001042554 
השתתפותהעירייהבסך17,778,₪סעיףתקציבי .1994000910
 

סעיף מס'  – 81אישור תב"ר מס'  – 1201הצטיידות בית ספר אלאמל בסך .₪ 450,119


החלטה מס' :1066אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:המוסדלביטוחלאומי 
סך405,107 .₪
השתתפותהעירייה(ס.ת.)1812200910בסך45,012 .₪


סעיף מס'  – 82אישור תב"ר מס'  – 1202סימון והתקני בטיחות  2018בסך .₪ 185,078


החלטה מס' :1067אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון: 
משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים 
התחייבותמס'1001129221בסך166,570,₪ 
השתתפותהעירייה(ס.ת.)1812200910בסך18,508 .₪
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סעיף מס'  – 83אישור תב"ר מס'  – 1203הקמת מבנה יביל בבית ספר סלאח אדין
בסך .₪ 130,000


החלטה מס' :1068אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוך 
הרשאה,2018/09/792בסך70,000₪סמלמוסד,618371 
השתתפותהעירייהבסך60,000₪סעיףתקציבי .1812200910


סעיף מס'  – 84אישור תב"ר מס'  – 1204הקמת גן ילדים יביל בשכונת אלפרדוס ()29
בסך .₪ 250,000


החלטה מס' 1069:אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימון:משרדהחינוך. 
הרשאה,2018/09/777בסך120,000,₪ 
השתתפותהעירייהסעיףתקציבי1812200910בסך130,000 .₪



סעיף מס'  – 85עדכון תקציב העירייה בסך  3.9מיליון .₪

ראיד אלקרינאוי:
מדוברבעדכוןלאורמעבראזורתעשייה"עידןהנגב"לתחוםהעירייה .

היותוהעירייהמתחילהלקבלאתההכנסות,והיאאמורהלחלקאתההעברותבהתאםלתקנוןשל
עידןהנגב,עלהעירייהלעדכןאתתקציבהבהתאם .

פירוט העדכון:
2.4מיליון .₪



עידןהנגב
תב"רלכיסויהשתתפותבתב"רים 1.5מיליון .₪


החלטה מס' :1070אושרהעדכוןפהאחד,סה"כהתקציבלשנת2018לאחרהעדכון :
334,421,000 .₪
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סעיף מס'  – 86אישור שעבוד הקרקע על מגרש  1009שעליו מוקם בית עידן הנגב לבנק

ראיד אלקרינאוי:
עלמנתלסייםשלבאישורההלוואהלבנייתבית"עידןהנגב",המועצהמתבקשתלאשראתשעבוד
הקרקעעלמגרש1009שעליומוקםביתעידןהנגב,ואתשעבודהמבנהבאזורהתעשייהעידןהנגב,
לטובתקבלתהלוואהמבנקמרכנתיל .


החלטה מס' :1071אושרפהאחד,שעבודהקרקעבמגרש1009לבנק,שיוקםעליוביתעידן
הנגבבאזורהתעשייהעידןהנגב .


סעיף מס'  – 87אישור תקנון מלגות לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019

ד"ר עאמר אלהוזייל:
טיוטתהתקנוןנשלחהלחבריםעםההזמנה,זוהשנההשלישיתשאנחנומתקצביםמלגהבהיקף
שכרלימודמלאלסטודנטים .

מבקשאישורהמועצהבמידהואיןהערות .


החלטה מס' :1072אושרתקנוןמלגותלשנתהלימודים2018-2019פהאחד .


סעיף מס'  – 88מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בית ספר אלפרדוס.

ד"ר עאמר אלהוזייל:
היותוהמזכירהשלביתהספר,נמצאהמוגבלתעלידיהבנק,ולכןלאיכולהלשמשכבעלתזכות
חתימהבחשבוןבנקביתהספר .

אילכך,אנימבקשלאשרמינוימקבולאלקרינאויסגןגזברהעירייה,כמורשהחתימהבחשבוןבנק
ביתהספרעדלהודעהחדשה .


החלטה מס' :1073אושרפהאחד,מינוימקבול אלקרינאויסגןגזברהעירייהכמורשהחתימה 
בחשבוןבנקביתהספר,בנוסףלמנהלביתהספרמחמוד אבו עאבד .








עמוד  20מתוך 26
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:mazkirot@rahat.muni.il

E-mail


סעיף מס'  – 89אישור מורשה חתימה בחשבונות בנק גני ילדים ופתיחת חשבון בנק בבנק הדואר

ד"ר עאמר אלהוזייל:
היותונפתחוגניילדיםחדשים,הננימבקשלאשרפתיחתחשבונותבנק,בבנקהדוארומורשה
חתימהבחשבונותהבנק,ביחדעםמנהלתגניהילדיםוהגננות .

הגננת 
סמלהגן 
שםהגן 
אמנהאלעמור 
אלכראמה   622985
דלאלאלטורי 
 622977
אלסרור 
שורוקאלקרינאוי 
 623256
אלפראבי 


החלטה מס' :1074אושרפהאחד,פתיחתחשבוןבנקבבנקהדוארלגניהילדים,ואושרמורשה
חתימהבחשבונותהנ"ל,הגננת ביחדעםמנהלתגניילדיםהנאדי גבן .


סעיף מס'  – 90חשמל במתחם  – 4אלכראמה

ד"ר עאמר אלהוזייל:
נודעלישהבעיהטופלה,אבלהיותוחברהעירייהעטאבקשלהעלותהסעיף,אנימוסרלורשות
הדיבור,בבקשה .

עטא אבו מדיע'ם:
הבעיהלאנפתרה,אנינתקלתיבבעיהומלווהאותהכמהפעמים,ומפיציםבפניהאנשיםשהבעיה
נפתרה,ידעתיעלתגובתחברתהחשמל,לפנישראשהעירידע .

טלאל אלקרינאוי:
אתהיודעאתהכל .

עטא אבו מדיע'ם:
הבעיה,תשתוק .

טלאל אלקרינאוי:
ישסגנוןדיבוראחר,אפשרלומרבבקשה,תקשיבאלתגידתשתוק .

עטא אבו מדיע'ם:
עלתלמדאותינימוסין,בקיצור:הענייןלאהוסדר,הענייןמורכב .

הבעיהעבורמתחם,4הונפקוהיתריבנייה,ואיןתשתיתחשמל,התושביםבנובתיהםועדייןאין
להםתשתיתחשמל .

חברתהחשמלעדייןלאהתחילהבתשתיות,וכאשרבדקתיהענייןפנימיאצלנו,נאמרלישמנהלי
המחלקותקבלוהנחיותלתתעדיפותלבריכה .
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במתחם4גריםתושבים,בינתייםהבריכהטרםהתחילהלפעול,חברתהחשמלמבזבזתזמןעל
הבריכה,במקוםלהזיןתחנותהטרפושהוקמולצורךתשתיתהחשמל .

העיכובבחיבורהתחנותנבעלבגללבעיותשלהאנשיםשמתגורריםבשטח .

חברתהחשמלמתעללתבאנשים,ועדייןלאספקהחשמל,הבעיהגםברגעשיבקשוהיתרבנייה,
ההיתרכברלאבתוקףוכדילחדשאותוצריךלשלםעשרותאלפישקלים,מייישאבעלותחידוש
ההיתר?מיאשםבעיכוב? 

עלהעירייהלשאתבהוצאות,ולהפסיקלהנפיקהיתריבנייה .

תושבימתחם4סובליםמחוסרשירותיםנוספים,אניהתמקדתיבחשמל .

טלאל אלקרינאוי:
בעייתמתחם4ידועהלכולם,בעיותוצורכיהאנשיםשגריםבשטחועדייןלאסיימוההסדרעם
רשותמקרקעיישראל,והבעיההנוספתשהשיווקהחלבאיחור,ומסירתמגרשיםליזמיםנעשה
באיחור .

חברתהחשמל,חברהממשלתית,וכלאחדיכוללהיותבקשראיתם.תחנותהטרפוהגיעובחודש
אוגוסט,וכאשרבררנופשרהעיכובנאמרלנושמחוזהדרוםנותןעדיפותלחיבורמוסדותהחינוך
בדרום .

קבלנותשובהשלחברתהחשמלשיתחילובעבודהאחריתקופתהחגיםבמדינה .

לגביהיתרבנייה,תושבשקיבלהיתרבנייהופגתוקפויכוללחדשאותובסכוםסמלי,אםאיןלו
חריגותמההיתר .

עטא אבו מדיע'ם:
זהלאנכוןזה50%מהאגרה .

אברהים אבו סהיבאן:
זה10%מעלותהאגרה .

פאיז אבו צהבאן:
ההוצאההזותחולעלהתושב,הואלאאשםבה,אניחושבשהעירייהצריכהלשאתבזה .

טלאל אלקרינאוי:
העירייהלאיכולה,ואסורלהלעשותדברכזה .

אברהים אבו סהיבאן:
אניהתמודדתיעםהבעיה,כאשרבקשמוסאאלג'עארהיתרבנייה,וסירבתילתתכיהתשתיתלא
מוכנה,והתושביודעאתזה .

ערערלוועדההמחוזית,הוועדההמחוזיתאמרהזהלאענייןמהנדסהעיר,היעדרתשתית,שהיזם
יתמודדעםהגורםהאחראיעלהפיתוח .
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סאלם אבו מדיע'ם:
התושביםבמתחם4סובליםבגללהיעדרחשמל,היזמיםקבלוהיתרבנייהוההיתרעכשיולא
בתוקף .

העיריהששותפהוישלהחלקבסבלהתושבים,שעדייןהחשמללאהגיעאליהם,ונותרובלי
היתריםתקפים,ישלפתוראותםמחידושהיתרים .

טלאל אלקרינאוי:
העיריהלאיכולהלפתוראתהתושבים,מישישלובעיהשיגישתלונהנגדרשותמקרקעיישראל,
וחברתהחשמלשלאמספקיםפיתוחבהתאםלהסכםרכישתהמגרש .

העירייהאסורלהלשלםאולפתורתושביםזאתעבירהפליליתובעלתאופןחיובאישי .

סאלם אבו מדיע'ם:
למההנפקתםהיתרבנייה? 

טלאל אלקרינאוי:
התושבהגישבקשה,וקבלעלפיחוקהתכנוןוהבניה,היתרבנייה,העירייהלאיכולהלסרבאם
הבקשההוגשהעלפיהחוק .

רבחי אבו אלטייף:
רוצהלדברבאופןכללי,לארוצהלהתמקדבמתחם,4תושבשהגישבקשהלהיתרבנייה,אחרי
שלוששנים,אםרוצהלחדשמשלםאגרה .

אםהתשתיתלאמגיעהלמגרשהתושב,זהלאבעיהשלו .

אברהים אבו האני:
ישפקחיבנייה,ניתןלשלוחאותםוהםיבדקואםישחריגותאולא .

אברהים אבו סהיבאן:
אנימבקשמהמועצהלקבלהחלטהעלפיהתקנותשלחוקהתכנוןוהבנייה .

מהנדסהעיריכוללפתורמצורךמדידהחדשה,אםאיןחריגותמההיתר .

במידהוכןתוגשבקשהלמצבקייםבלימדידה .

עאמר אבו האני:
מיאמורלקבלאתההחלטהמועצתהעיר,אוהוועדההמקומיתלתכנוןובנייה? 


אברהים אבו סהיבאן:
זוסמכותמהנדסהעיר .

עו"ד שרון שטיין:
הסמכותהיאשלמהנדסהעיר .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנורוציםלעבודלפיהנחיותהחוק,ומהשמתירהחוק .

עו"ד שרון שטיין:
ישתקנוןחוקהתכנוןוהבניהמשנותהשישים .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנימציעשנפעללפיהתקנוןשלחוקהתכנוןוהבנייה,כפישהציגהיועץהמשפטישלהעירייה,זה
סמכותמהנדסהעירבהתאםלתקנון .

עטא אבו מדיע'ם:
המהנדסשמגישאתהבקשהבשםהתושבהואלאעובדבחינם,זהגםעלות .

אחמד אלנסאסרה:
מציעשהיועמ"ש,המהנדסוהמבקריכינונוהלאיךלפתורבעיהמסוגזה .

עטא אבו מדיע'ם:
עלפימהשהציעהמהנדסרקמחדשיםאתהבקשהאיןצורךבמדידה .
ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנומאמציםאתהצעתההחלטהשהציגמהנדסהעירוהיועץהמשפטי .

עטא אבו מדיע'ם:
זהההצעהשלהם,זאתלאההצעהשלי .

אנימבקששכןלהתייחסלהצעתההחלטהשלי,כיאניהעלאתיאתהנושאלסדרהיום .

ההצעה שמועצת העיר תקרא לחברת החשמל להתחיל בביצוע העבודה מיידי.

טלאל אלקרינאוי:
העירייהלאיכולהלחייבחברתהחשמל,היאיכולהלבקשוהעירייהקבלהתשובהשהעובדותיחלו
אחריחופשתהחגים .
עטא אבו מדיע'ם:
גםאניקבלתיהודעהשהםמתחיליםאחריהחגים.הקבלןשלהםערבייכוללהתחילבעבודה,
בחופשתהחגיםכיזהלאהחגשלו .

אנימבקששההחלטהתתקבלעלידיהמועצהאפילובהצבעה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
עלאיזוהצעהאתהמדבר?הצגתאתהסעיףוקבלנוהחלטהבהתאםלהצעתהיועץהמשפטי .
טלאל אלקרינאוי:
אנחנולאיכוליםלחייבחברתהחשמל,הםעושיםאתהעבודהשלהם .
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עטא אבו מדיע'ם:
אתהתצביענגדההצעהשלי .

טלאל אלקרינאוי:
אנילאמצביענגדאובעד,זודרישהלאבסמכותמועצתהעיר .

עטא אבו מדיע'ם:
מהמפריעלךשיכנסלעבודהבתקופתהחגים? 
טלאל אלקרינאוי:
אתהלאיכוללהציעהצעהנגדהחוק .

עטא אבו מדיע'ם:
זכותילהציעהצעתהחלטה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ההצעהשלחברעטא,קבלוביטויעלידימהנדסהעירוהיועץהמשפטיוהואטיפולעלפיהתקנון
והחוקשלחוקהתכנוןוהבנייה .

עטא אבו מדיע'ם:
זהלגביהתכנון .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ההצעההחדשהשלך,שהמועצהתחייבחברתהחשמללעבוד,זוהצעהלאבסמכותהמועצה,החבר
עטאלאמביןאתההצעהשלו .

הדיוןתםונשלםבסעיףזה .

סעיף מס'  – 91אישור הוצאת צו שימוש ארעי כמגרש חנייה ללא תשלום ,בהתאם להוראות
סעיף (5א) לחוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים) תשמ"ז –
 ,1987וזאת ביחס למגרשים  1307במתחם ( )2אלפורת ליד מסגד אלפורת5013 ,
במתחם ( )1אלואדי ליד מסגד אלסחווה ,במתחם ( )5אלעבאס ליד
מסגד אלפארוק .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מבקשממהנדסהעירלהציגלחבריהמועצה .

אברהים אבו סהיבאן:
ישבקשהלאפשרחנייהלמסגדיםשהוזכרווזאתעלשטחציבוריפתוחהצמודלהם,מדוברבמסגד
אלפורת,ומסגדאלפארוק,וכמוכןבחנייהלביתספראבןסינאומסגדאלסחווה .

טלאל אלקרינאוי:
המגרשהחנייההצמודלמסגדאלסחווה,ישמשגםביתספראבןסינא,ומגרשכדורגלצעירירהט,
וזהבנוסףלמסגד .
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רבחי אבו אלטייף:
לפנישנהאושרעלידימועצתהעירןההנהלה,ביצועתכנוןחנייהלידמסגדאלהודאבשכונת
אלהודא,עדעכשיומהנדסהעירמתעתעבנו–המהנדסמתנגד .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אניפונהלמהנדס,אתהשומעשהחבררבחיאומרשאתהמתנגדלהרחבתחנייתמסגדאלהודא? 

אברהים אבו סהיבאן:
ישחנייהלמסגדאלהודא,והשטחהפנוימיועדלשטחלבנייניציבור(שב"צ) .


החלטה מס' :1075אושרלבצעלתכנןאתהחניוניםשהוצגובסעיףהמקוריובנוסףלהרחבת
החניוןשלמסגדאלהודא .




ננעלה הישיבה,
שעה 18:43:27

_________

עליאבואלחסן 
מזכירהעירייה 

















_______________ 
טלאלאלקרינאוי 
ראשהעיר 

____________

ד"רעאמראלהוזייל 
סגןראשהעירייה 
ומנהלישיבותהמועצה 

 

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