יום שלישי  25אוקטובר 2016
פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 13/2016
מיום רביעי ,תאריך  19באוקטובר  2016שעה 18:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
משתתפים ה"ה:

 ראש העירייהטלאל אלקרינאוי
 סגן ומ"מ רה"עחליל אלטורי
אחמד אלנסאסרה  -סגן ראש העירייה
ד"ר עאמר אלהוזייל  -סגן ראש העירייה
מחמד אלקרינאוי  -המשנה לרה"ע
רבחי אבו אלטייף  -המשנה לרה"ע
 חבר העירייהחסין אבו האני
 חבר העירייהמחמד אלעוברה
ד"ר מאזן אבו סיאם  -חבר העירייה
עו"ד סמי סהיבאן  -חבר העירייה
 חבר העירייהסמי אלטורי
סלימאן אבו גררה  -חבר העירייה
 חבר העירייהעטא אבו מדיע'ם
 חבר העירייהעודה אלעתאיקה
 חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

נעדרים ה"ה:

ג'לאל אלקרינאוי
יוסף ח'דיראת
פאיז אבו צהבאן

סגל ה"ה:

 מזכיר העירייהעלי אבו אלחסן
 מ"מ גזבר העירייהראיד אלקרינאוי
אברהים אבו סהיבאן  -מהנדס העיר
 היועץ המשפטי של העירייהעו"ד שרון שטיין
 מבקר העירייהעאמר אבו האני
פרחאן אלקרינאוי  -עוזר רה"ע
אברהים אבו אלעסל  -מנהל לשכת רה"ע
 עוזר מ"מ וסגן רה"עהאשם אלטורי
ח'אלד אבו סוכות  -עזור סגן רה"ע
 דובר העירייהמרזוק כתנאני

על סדר היום:
 .1תשלום דמי שכירות חד פעמי עבור גני ילדים במבנים שבבעלות עובדי עירייה.
 .2אישור פתיחת חשבון בנק בגני ילדים חדשים ,ואישור מורשי חתימה.
 .3אישור מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס אלפרדוס.

עמוד  1מתוך 7
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

סעיף מס'  – 1תשלום דמי שכירות חד פעמי עבור גני ילדים במבנים שבבעלות עובדי עירייה
טלאל אלקרינאוי:
יש שלושה עובדי עירייה שיש במבנים שבבעלותם שלושה גני ילדים בשכירות ,בעלי המבנים יותר
משלוש שנים לא קבלו דמי שכירות ,שזה  ₪ 800עבור כל חודש ,בניכוי מס הכנסה ,נותר להם 600
 ₪לחודש.
העובדים האלה עושים לעיריית רהט טובה ,כי אין לנו מבנים מספיק לגני ילדים.
המחסור במבנים לגני ילדים קיים עוד משנת  ,2000כאשר הוחלט על חינוך חובה לגילאי  3-4בעיר
רהט.
העובדים הם :סלים אלעתאיקה ,דיאב אלנסאסרה ,יוסרא אלבחירי ,האנשים הודיעו לנו חד
משמעית או משלמים דמי שכירות או מפנים את הגנים מהבתים שלנו.
במצב הזה אין אופציות אחרות ,אנחנו נמצאים עכשיו בסוף אוקטובר ,בפני העירייה להסתדר עם
העניין באופן חריג ,ומי שיתנגד שימציא לעירייה מבנים להקמת גני ילדים .אנחנו לא עושים את זה
בכוונה או טובה למישהו ,אנחנו רוצים קורת גג ל 120 -ילדים.
כאשר נאלצנו לאתר כ 90 -מבנה לגני ילדים שנת  ,2000כאשר הופעל חינוך חובה לגילאי  ,3-4חלק
מהעובדים האלה היו מבניהם ואפילו קבלו אישור.
יש כאן בעיה לעיריית רהט מבחינת איתור מבנים לגני ילדים ,לא קבלנו עבור כל גני ילדים לבנייה,
חוץ מזה ,קשה למצוא אנשים שמוכנים להשכיר מבנה ב ₪ 800 -ברוטו( ,השתתפות משרד
החינוך) ,אז באופן חריג אני מבקש לאשר ההתקשרות עד סוף שנת הלימודים דהיינו  31באוגוסט
 ,2017במקביל אנחנו נמשיך בדרישות שלנו מול משרד החינוך ,להשיג מבנים עבור גני ילדים,
ובמקביל נפעל לאתר עוד מבנים חלופיים.
עו"ד סמי סהיבאן:
אני זוכר שאישרנו פעם.
טלאל אלקרינאוי:
לעובדים לא אישרנו ,הפעם זה באופן חריג ,היות ומדובר בילדי גן ילדים ,ומדובר במבנים
מיוחדים.
מועצת העיר היא הכתובת להורי ילדים אלה ,וחייבת למצוא להם פתרון ,והמדינה אמורה
להתגמש ולאשר לנו לשלם להם כדי למצוא פתרון הולם.
עטא אבו מדיע'ם:
אתה דברת בשם כולם ,מעניין התנהגות חברי עירייה לגבי כספי ציבור ,אני מוכן לקחת אחריות
בחלק היחסי אם יוטל כאן חיוב אישי.
עו"ד סמי סהיבאן:
אנחנו לא משלמים לפני שנקבל אישור ממשרד הפנים להתקשרות.
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טלאל אלקרינאוי:
אנחנו מתכוונים לשלם להם ,ואם משרד הפנים יתנגד שייתן לי את הפתרון ,אני לא יכול להפקיר
 120ילדים ברחוב.
עו"ד סמי סהיבאן:
מובא בפני מועצת העיר ,דבר שמובן מאליו ,שהוא בניגוד לספרי החוק ,כי מטרת המחוקק כאן,
שלא יבואו עובדי עירייה וינצלו את המצב בגלל שיש להם סמכויות ,וישכירו נכסים לעירייה ,זה
לא המצב כאן ,המצב כאן ,נוצר מצב בפני העירייה ויש בפניה שתי אופציות ,להוציא הילדים מחד
גיסה ,או שנשלם דמי השכירות מאידך.
אני בעד לשלם למשכירי הבתים האלה ,אבל אנחנו צריכים גיבוי מבחינה חוקית.
עטא אבו מדיע'ם:
זה בגלל שיש מחסור בעיר מבחינת מבנים לגני ילדים.
רבחי אבו אלטייף:
מבקש להתייחס ,העירייה ויתרה על כל הנכסים שלה כאשר הסכימה לשנות ייעוד קרקע ,ומסרה
אותם לכל מיני אנשים.
טלאל אלקרינאוי:
יש איפו לבנות ,אבל אין הרשאות תקציביות למימון הקמת מבנה גני ילדים.
רבחי אבו אלטייף:
כאשר יש קרקע ואתה מגיש בקשה ,אתה מקבל הרשאה.
טלאל אלקרינאוי:
יש לנו  70פרוגרמות במשרד החינוך ,עבור גני ילדים.
רבחי אבו אלטייף:
מותר לי להגיד מה שאני חושב ,העיריה ויתרה על שטחים כדי לפרוע הבטחות בחירות ,לקטע הזה
אני מתנגד ,אני לא מוכן לקחת אחריות על טעויות אחרים.
ח'ליל אלטורי:
אנחנו כמועצת עיר לא נשאיר ילדים ללא קורת גג ,או מחוץ למסגרת לימודים ,אבל זה לא פתרון,
לבקש אישור באופן זמני ,כאשר אנחנו יודעים שזה נוגד לחוק כפי שאמרו חלק מקודמי ,כי זה
יהווה תקדים.
אני מסכים עם ההצעה להתקשר עד סוף שנת הלימודים ,וצריך למצוא פתרון מעכשיו לשנה
הבאה.
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אחמד אלנסאסרה:
אנחנו בעצומה של שנת הלימודים ,ואנחנו לא יכולים להפקיר הילדים ,המצב הזה לא יכול
להמשיך ,צריך למצוא פתרון במסגרת החוק בשנה הבאה.
ובסוף שנת הלימודים הזו להודיע על הפסקת ההתקשרות נכון שדמי השכירות שמוצע הוא כמעט
אפס ,והסיכוי קלוש למצוא משכירים בתעריף כזה של  ₪ 800ברוטו.
מחמד אלעוברה:
העובדים האלה מותר להם לתבוע את העירייה בגלל שעדיין לא שולם להם?
טלאל אלקרינאוי:
הם ממשיכים לקלוט הילדים ,למרות שעדיין לא נחתם איתם חוזה ,כי הם מצפים שהם יקבלו.
אנחנו העלינו את זה בפני משרד הפנים ,ובפני משרד החינוך ,ולפנים משורת הדין בעלי המבנים
המשיכו להחזיק הילדים.
עטא אבו מדיע'ם:
הבטחה שלטונית.
טלאל אלקרינאוי:
בגלל שהם עובדי עירייה לא רצו לזרוק הילדים ,לו לא היו עובדי העירייה לא היו פותחים את שער
הכניסה לגן.
אני פונה לממונה על החינוך ד"ר עאמר האם נסיתם לאתר מבנים אחרים?
ד"ר עאמר אלהוזייל:
נסינו בכל האמצעים ולא מצאנו אפילו עד היום הזה ,המבנים האלה נשכרו עוד בשנת  ,2000עד
שהוחלט להפסיק התקשרות בהנחיות היועמ"ש ,ופנינו למשרד הפנים בעניין וטרם התקבלה
התייחסות.
ואני חושב ההצעה של ראש העיר ,הצעה מקובלת.
עודה אלעתאיקה:
בעד לשלם להם ,כי הילדים עדיין במבנים שלהם והם לא סילקו אותם.
טלאל אלקרינאוי:
שוב מזכיר לחברים יש  70פרוגרמות שממתינות להרשאות כספיות ,כל שנה הם מטפטפים עד 6
מבנים ,למרות שנבנו גני ילדים בשכונה  11ושכונה  ,3אבל זה לא הספיק.
אף אחד אין לו עניין לתת צ'ופר לעובדי העירייה ,נכון שיש מצוקה ויש להתמודד איתה.
עובדי העירייה ,אמורים להיות זהירים ,ואנחנו בודקים שלא יגרם להם נזק בגלל התקשרות זו,
סעיף  174לחוק.
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אבל בגלל הנימוקים שהבאתי אותם ,ומה הסיבות ,ומה עשתה העירייה כדי להיות במצב זה.
וזה באופן חריג המועצה מתבקשת לאשר התקשרות זו ולשלם להם דמי שכירות ,עד סוף שנת
הלימודים הזאת.
אני מביא להצבעה:
 11חברים בעד( :טלאל ,ח'ליל ,ד"ר עאמר ,אלנסאסרה ,מחמד ,מחמד ,עודה ,עטא ,סלימאן,
סמי ,ד"ר מאזן).
 1חבר נגד (רבחי)
 2חברים נמנעים ( חסין ,עו"ד סמי)
 3חברים נעדרים (פאיז ,ג'לאל ,יוסף)

החלטה מס'  .)1 :505אושר ברוב קולות תשלום דמי שכירות עבור גני ילדים לבעלי מבנים עובדי
העירייה :סלים אלעתאיקה ,דיאב אלנסאסרה ,יוסרא אלבחירי,
רטרואקטיבי החל מ ,01.09.2014 -וההתקשרות עד סוף שנת לימודים זו
דהיינו  31באוגוסט .2017
 .)2אגף החינוך נדרש לאתר מבנים חלופים לשנת הלימודים הבאה ,במידה
ולא יוקמו מבנים חדשים שישמשו גני ילדים.
 .)3היועמ"ש מתבקש להכין פנייה למשרד הפנים לאישור ההתקשרות לאור
הנימוקים שהועלו.
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סעיף מס'  – 2אישור פתיחת חשבון בנק בגני ילדים חדשים ,ואישור מורשה חתימה
טלאל אלקרינאוי:
עקב פתיחת אחד עשר גני ילדים חדשים ,יש לאשר פתיחת חשבון בנק בבנק הדואר עבור גני
הילדים ,לפי הרשימה:
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

סמל הגן
שם הגן
572586
אלסרור
572602
אלזהור
164723
אלג'וד
572818
אלבאדיה
572842
אלפירוז
518464
אלטיבה
473249
אלתקוה
התקווה והבנה 223966
518472
אלחיא 2
572255
ג'נת עדן
472480
אלאנארה

החלטה מס' :506

שם הגננת
כתובת הגן
סומיה רמדין
מתחם ( )2אלפורת
יסמין אלאפיניש
מתחם ( )2אלפורת
מונתהא אלקרעאן
מתחם ( )2אלפורת
אמינה אבו מדיע'ם
שכונה ( )21אלתקוא
אמירה אלעמראני
בי"ס אבן סינא
רים אשוי
שכונה ( )31עדן
יוסרה אלקרינאוי
שכונה ( )21טלתקוא
מנאל אבו אחמד
סלאח אלדין
מרים נסאסרה
שכונה ( )2אלסדרה
גן שיקומי שכ' ( )29אלפרדוס אימאן אבו סהיבאן
מנאהל אלאפיניש
מתחם ( )5אלעבאס

אושר פה אחד פתיחת חשבון בנק בבנק הדואר עבור הגנים שברשימה.
מורשה החתימה בחשבון הבנק ,הגננת ומנהלת גני הילדים גב' הנאדי גבן.
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סעיף מס'  – 3אישור מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס אלפרדוס
טלאל אלקרינאוי:
עקב מעבר מזכירת ביה"ס נוהא אבו סעיד ,לבי"ס אלפורת ,נותר מקומה פנוי ,לכן יש דרישה
למנות במקומה מורשה חתימה נציג המינהל הכספי ,עם מנהל ביה"ס.

החלטה מס'  :507אושר פה אחד ,מינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק של בי"ס אלפרדוס ,ביחד
עם מנהל ביה"ס מחמוד אבו עאבד ,נציג המינהל הכספי בעירייה
מקבול אלקרינאוי סגן הגזבר.

ננעלה הישיבה,
18:18:45
___________

____________

עלי אבו אלחסן
מזכיר העירייה

טלאל אלקרינאוי
ראש העירייה

תפוצה:
מבקר המדינה ,
הממונה על המחוז במשרד הפנים,
חברי 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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