יום שני  27פברואר 2017

פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 02/2017
מיום חמישי ,תאריך  23בפברואר  2017שעה 18:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
משתתפים ה"ה:

טלאל אלקרינאוי
חליל אלטורי
ד"ר עאמר אלהוזייל
אחמד אלנסאסרה
מחמד אלקרינאוי
חסין אבו האני
יוסף ח'דיראת
ד"ר מאזן אבו סיאם
סלימאן אבו גררה
עו"ד סמי סהיבאן
סמי אלטורי
עודה אלעתאיקה
עטא אבו מדיע'ם

 ראש העירייה סגן ומ"מ רה"ע סגן ראש העירייה סגן ראש העירייה המשנה לרה"ע חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

נעדרים ה"ה:

רבחי אבו אלטייף
מחמד אלעוברה
ח'ליל אלעמור
פאיז אבו צהבאן

 המשנה לרה"ע חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

סגל ה"ה:

עלי אבו אלחסן
עו"ד שרון שטיין
ראיד אלקרינאוי
אברהים אבו סהיבאן
פרחאן אלקרינאוי
אברהים אבו אלעסל
האשם אלטורי
חסן טורי
חאלד אבו סכות

 מזכיר העירייה היועץ המשפט של העירייה גזבר העירייה מהנדס העיר עוזר רה"ע מנהל לשכת רה"ע עוזר סגן ומ"מ רה"ע קב"ס -עוזר סגן רה"ע

על סדר היום:
 .1אישור תב"ר מס'  – 958פרויקט התנסות טכנולוגית כיתות ה' ז'  2016בסך .₪ 40,000
 .2אישור תב"ר מס'  – 959הקמת מתקן אתלטיקה בסך .₪ 2,518,074
 .3אישור תב"ר מס'  – 960הקמת מתקן טניס בסך .₪ 3,680,644
 .4אישור תב"ר מס'  – 961הנגשת תחנות אוטובוס בסך .₪ 290,400
 .5אישור תב"ר מס'  – 962תוכנית אתגרים עבור שלושה בתי ספר בסך .₪ 515,865
 .6אישור תב"ר מס'  – 963הצטיידות מעבדות מדעים ,יסודי וחט"ב בך .₪ 200,000
 .7אישור תב"ר מס'  – 964מילגות לימודים לסטודנטים בסך .₪ 100,000
 .8אישור תב"ר מס'  – 965שיפוצים במבנה פיס שכונה ( )8אלנהדה בסך .₪ 75,000
 .9אישור תב"ר מס'  – 966מגרש דשא מלאכותי (סינטטי) לקהילה בסך .₪ 600,000
 .10אישור תב"ר מס'  – 967הנגשה פרטנית שנה"ל תשע"ז בסך .₪ 416,310
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 .11אישור תב"ר מס'  – 968הצטיידות מסגרות החינוך המיוחד בסך .₪ 54,746
 .12אישור הגדלת תב"ר מס'  – 757סיוע לוועדה המקומית ליישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה בסך
 1מיליון .₪
 .13עדכון תב"ר מס'  – 949פיתוח שצ"פ סביב מבני ציבור בסך .₪ 246,907
 .14עדכון תב"ר מס'  – 934התקנת גגות סולאריים בך .₪ 461,977
 .15אישור תב"ר מס'  – 969התקנת גגות סולאריים בסך .₪ 2,926,453
 .16אישור דירקטורים לתאגיד מי רהט בע"מ .
 .17אישור תוכנית מס'  – 618-0484709שכונה ( )26אלרחמה מגרש .28
 .18אישור תוכנית מס'  – 618-0381111שכונה ( )34אלע'דיר מגרש .B1000
 .19אישור תוכנית מס'  – 618-0472894שכונה ( )7אלביאדר מגרש  701מסגד אלאחסאן.
 .20אישור התקשרות עם חברת הגביה "שוהר" גביה שוטף.
 .21עדכון תקציב בסך  ₪ 400,000למתנ"ס רהט ,הסכם פשרה הסעות להב.
 .22אישור פתיחת חשבון בנק לבי"ס חט"ב אלאמל לחינוך מיוחד רהט בבנק מרכנתיל סניף רהט.
 .23סגירת תב"רים.
 .24מינוי מפקח עירוני – מיכאל פרילוצקי
 .25אינפורמציה.
סעיף מס'  – 1אישור תב"ר מס'  – 958פרויקט התנסות טכנולוגית כיתות ה' ז'  2016בסך .₪ 40,000
החלטה מס'  - 583אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך ,מס' בקשה 1000825196
מס' וועדה .10000145015

סעיף מס'  – 2אישור תב"ר מס'  – 959הקמת מתקן אתלטיקה בסך .₪ 2,518,074

החלטה מס' -584

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון המועצה להסדר ההימורים בספורט.

עו"ד סמי סהיבאן:
מקווה כאשר מצביעים על שטח ,שלא יהיו תקלות בשטח ולעקב ביצוע הפרויקט ,והפרויקט יתבזבז,
והעירייה תפסיד את המימון בגלל שלא עמדה בלוח הזמנים.
טלאל אלקרינאוי:
מטילים על מהנדס העיר ,אחריות ביצוע.
סלימאן אבו גררה:
מה שאמר החבר עו"ד סמי ,הוא נכון המימון יתבזבז במידה ויהיו בעיות על השטח.
טלאל אלקרינאוי:
השטחים שהומלץ עליו הינו בהתאם להמלצות הצוות המקצועי בהנדסה ,במתחם ( )1אלואדי ,אשר
מיועד למוסדות ציבור.
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סעיף מס'  – 3אישור תב"ר מס'  – 960הקמת מתקן טניס בסך .₪ 3,680,644
החלטה מס'  - 585אושר התב"ר פה אחד ,כאשר מקור המימון ,המועצה להסדר ההימורים
בספורט.

סעיף מס'  – 4אישור תב"ר מס'  – 961הנגשת תחנות אוטובוס בסך .₪ 290,400
החלטה מס'  -586אושר התב"ר פה אחד ,כאשר מקור המימון משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים מספר מרכבה .1000885672

סעיף מס'  – 5אישור תב"ר מס'  – 962תוכנית אתגרים עבור שלושה בתי ספר בסך .₪ 515,865
החלטה מס'  - 587אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך הרשאה  2016/09/796עבור
שלושה בתי ספר (מקיף אלנור  ,648113מקיף אלראזי  ,648048מקיף שיח' סלמאן
.)648030

סעיף מס'  – 6אישור תב"ר מס'  – 963הצטיידות מעבדות מדעים ,יסודי וחט"ב בסך .₪ 200,000
החלטה מס'  - 588אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך מס' בקשה ,1000818933
מס' וועדה .10000144070

סעיף מס'  – 7אישור תב"ר מס'  – 964מילגות לימודים לסטודנטים בסך .₪ 100,000
החלטה מס'  – 589אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון מפעל הפיס מענק .1475/2016
סמי אלטורי:
מי הסטודנטים האלה?
טלאל אלקרינאוי:
פורסם בעיתונות ,ואושר בישיבת המועצה התקנון ,והוגשו בקשות של הסטודנטים בהתאם לתקנון.
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סעיף מס'  – 8אישור תב"ר מס'  – 965שיפוצים במבנה פיס שכונה ( )8אלנהדה בסך .₪ 75,000
החלטה מס' - 590

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון מפעל הפיס מענק .671/2016

סעיף מס'  – 9אישור תב"ר מס'  – 966מגרש דשא מלאכותי (סינטטי) לקהילה בסך .₪ 600,000
החלטה מס' - 591

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון המועצה להסדר ההימורים בספורט.

יוסף ח'דיראת:
איפו המיקום של המגרש?
סעיף מס'  – 10אישור תב"ר מס'  – 967הנגשת פרטנית שנה"ל תשע"ז בסך .₪ 416,310
החלטה מס' - 592

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך ,קול קורא .6762

סעיף מס'  – 11אישור תב"ר מס'  – 968הצטיידות מסגרות חינוך מיוחד בסך .₪ 54,746
החלטה מס' - 593

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך קול קורא .6770

סעיף מס'  – 12אישור הגדלת תב"ר מס'  – 757סיוע לוועדה המקומית ליישום הרפורמה בתיק התכנון
והבנייה בסך  1מיליון ₪
החלטה מס' - 594

אושרה ההגדלה פה אחד ,מקור המיון משרד הפנים.

סעיף מס'  – 13עדכון תב"ר מס'  – 949פיתוח שצ"פ סביב מבני ציבור בסך .₪ 246,907
החלטה מס' - 595

אושר העדכון פה אחד ,מקור המימון השתתפות העירייה ,הקרן לעבודות
פיתוח סה"כ תב"ר מעודכן .₪ 3,647,797
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סעיף מס'  – 14עדכון תב"ר מס'  – 934התקנת גגות סולאריים בסך .₪ 461,977
החלטה מס' - 596

אושר העדכון פה אחד ,מקור המימון השתתפות העירייה הקרן לעבודות
פיתוח בסך ,₪ 20,285
והשתתפות המשרד להגנת הסביבה בסך  ₪ 441,692הרשאה .1000844718
סה"כ התב"ר לאחר עדכון .₪ 1,261,977

סעיף מס'  – 15אישור תב"ר מס'  – 969התקנת גגות סולאריים בסך ₪ 2,926,453
החלטה מס'  - 597אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון המשרד להגנת הסביבה הרשאה
מס'  ,1000844718וועדה מס' .10000143474
סעיף מס'  – 16אישור דירקטורים לתאגיד מי רהט בע"מ
טלאל אלקרינאוי:
העירייה פרסמה בעיתונות המקומית ,הודעה על איתור דירקטורים לתאגיד מי רהט ,התקבלה פנייה
אחת של המועמד עו"ד ראיד אלעוברה ,הבאתי את העדכון לוועדת הנהלת העירייה ,והתבקשו לאתר
מועמדים .הצלחנו לאתר בנוסף שתי מועמדות נשים ,והן עו"ד נקאא אבו שתיווי ,מנהלת "ריאן" ברהט,
שירן תעסה ,מתכננת ,צוערת עובדת העירייה.
במידה ויאושרו מספר חברי הדירקטוריון  4דירקטורים אחד כבר מכהן עו"ד אסמעיל סעיד אלרומילי,
והשלושה המוצעים.
בהמתנה לאישור :טלאל אלקרינאוי  -ראש העיר
נותרו עוד  4מקומות פנויים ,כי מספר הדירקטורים הוא  9חברים ,אנחנו נפרסם עוד הפעם ,כדי לאתר
מועמדים ,וזה לא פוסל לאתר ולעניין מועמדים ובעיקר נשים.
עו"ד סמי סהיבאן:
מה שנעשה לגבי החברה הכלכלית ,זה גם תקף לגבי התאגיד של מי רהט ,חברי העירייה הם לא חייבים
לעמוד בדרישות ההשכלה ,כי הם נבחרים.
טלאל אלקרינאוי:
לגבי תאגיד מים וביוב יש מגבלות ,וחובות ההשכלה ,אני מביא להצבעה מי בעד לאשר את המועמדים
האלה לדירקטורים במי רהט בע"מ?
החלטה מס' - 598

אושר פה אחד ,מינוי המועמדים/ות לדירקטורים/ות במי רהט בע"מ
 .1עו"ד ראיד אלעוברה – דח"צ
 .2עו"ד נקאא אבו שתיווי – דח"צ
 .3גב' שירן תעסה – צוערת ,עובדת העירייה.
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סעיף מס'  – 17אישור תוכנית מס'  – 618-0484709שכונה ( )26אלרחמה מגרש 28
אברהים אבו סהיבאן:
לפי בקשת המינהל כתנאי לחתימה על אישור התוכנית דרוש אישור מליאת העירייה לשינוי המוצע.
התוכנית נידונה בוועדת המשנה לתו"ב בישיבה מס'  141מתאריך  ,29/12/2016מהות התוכנית שינוי
ייעוד משצ"פ למגורים א'.
החלטה מס' - 599

המועצה אישרה פה אחד ,שינוי היעוד משצ"פ למגורים א'.

סעיף מס'  – 18אישור תוכנית מס'  618-0381111שכונה ( )34אלע'דיר מגרש B 1000
אברהים אבו סהיבאן:
לפי בקשת המינהל כתנאי לחתימה על אישור התוכנית דרוש אישור מליאת העירייה לשינוי המוצע.
התוכנית נידונה בוועדת המשנה לתו"ב בישיבה מס'  129מתאריך  ,29/02/2016מהות התוכנית שינוי
ייעוד משטח לבנייני ציבור למגורים א'.
החלטה מס' - 600

המועצה אישרה פה אחד ,שינוי היעוד משב"צ למגורים א'.

סעיף מס'  – 19אישור תוכנית מס'  618-0472894שכונה ( )7אלביאדר מגרש ( 701מסגד אלאחסאן)
אברהים אבו סהיבאן:
לפי בקשת המינהל כתנאי לחתימה על אישור התוכנית דרוש אישור מליאת העירייה לשינוי המוצע.
התוכנית נידונה בוועדת המשנה לתו"ב בישיבה מס'  140מתאריך  ,05/12/2016מהות התוכנית שינוי
ייעוד משצ"פ לשטח לבנייני ציבור לצורך דת וחינוך.
החלטה מס' - 601

המועצה אישרה פה אחד ,שינוי היעוד משצ"פ לשטח בנייני ציבור לצורך דת
וחינוך.
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סעיף מס'  – 20אישור התקשרות עם חברת הגביה "שוהר" – גביה שוטף
טלאל אלקרינאוי:
אני מבקש אישור המועצה ,להמשך התקשרות עם חברת "שוהר" לביצוע גבייה שוטפת לעוד שנה,
דהיינו עד  31במרץ .2018
ח'ליל אלטורי:
מדוע מתקשרים באישור המועצה ,למה לא יצאנו למכרז?
טלאל אלקרינאוי:
אנחנו עדיין בתקופת המכרז ,ומבקשים חידוש התקשרות על פי החוזה.
עו"ד סמי סהיבאן:
היה מכרז?
אישרנו באמצעות המועצה פעמיים ,ופעם אחת כולל פיגורים עד  31במרץ .2017
במידה והיה מכרז ,והסכם בהתאם למכרז ,לא צריך אישור המועצה די באישור הגזבר וראש העירייה,
ההתקשרות הזו הייתה ללא מכרז ,כי לא ניגשו מציעים עומדים בדרישות המכרז ,וטענתם שאין
כדאיות לפרסם מכרז נוסף ,והמועצה אישרה ההתקשרות.
עו"ד שרון שטיין:
"שוהר" הם היחידים שהגישו הצעה אבל לא עמדו בתנאי הסף.
עו"ד סמי סהיבאן:
בזמנו נאמר לנו שאין כדאיות לצאת למכרז ,מדוע לא יוצאים למכרז?
עו"ד שרון שטיין:
ההסכם מתייחס לגביה השוטפת ,והוא למספר שנים ,וההתקשרות מתחדשת באישור המועצה ,כי לא
רואה היגיון באישור גורף לכל תקופת ההסכם ,והמלצתי לחדש כל פעם באמצעות המועצה.
טלאל אלקרינאוי:
אני מביא להצבעה ,מי בעד לחדש ההתקשרות עם חברת "שוהר" לאכיפת גביה שוטפת?
בעד  11חברים ,נגד אין ,נמנעים  2חברים.
החלטה מס' - 602

אושר ברוב קולות ,חידוש ההתקשרות עם חברת הגביה "שוהר" לעוד שנה,
דהיינו עד  31במרץ .2018
 11חברים בעד ,אין מתנגדים 2 ,חברים נמנעים (עו"ד סמי ,יוסף ח'דיראת).
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סעיף מס'  – 21עדכון תקציב בסך  ₪ 400,000למתנ"ס רהט ,הסכם פשרה הסעות מטיילי להב
טלאל אלקרינאוי:
מדובר בהסכם פשרה שקבל תוקף של בית המשפט ,העירייה בקשה מכתב התחייבות ממטילי להב,
שלא יתבעו את העירייה.
עו"ד סמי סהיבאן:
למה מביאים את זה לפני שהעירייה תקבל את המכתב ממטילי להב?
עו"ד שרון שטיין:
היה משא ומתן ,בין המתנ"ס לבין מטיילי להב ,וזאת במסגרת תוכנית ההבראה של המתנ"ס.
בהחלטה הקודמת של המועצה אושר סכום שהעירייה תשלם למתנ"ס עבור הסכם הפשרה ,המליאה
אישרה בכפוף לבדיקה שלי .פניתי למתנ"ס ,אך המסמכים הגיעו לידי אחרי אישור המועצה ,והתחלנו
לנסח הסכם פשרה .
אמרתי אני לא מאשר אם לא מקבל מספר מסמכים ,ודרשתי שהסכם הפשרה יפטור גם את העירייה ,
כי אני היועץ המשפטי של העירייה ולא של המתנ"ס.
מטיילי להב הגישו תביעה והטילו עיקול על כספי המתנ"ס שמגיעים להם מהעירייה בסך  700אלף .₪
המתנ"ס פנו לבית המשפט להסיר את העיקול ,ובדיון הזה הגיעו לפשרה על כל התיק ,בלי לעדכן ובלי
שדאגו לכך שהעירייה פטורה מהחוב הזה.
הסכם הפשרה קובע שאם המתנ"ס לא ישלם ה 700 -אלף  ₪עד ה 28 -בפברואר ,כל הסכום
 .1.2מיליון  ₪יועמד לפירעון מיידי.
ביקשתי לכתוב בהסכם הפשרה שלא נחתם ,שמטיילי להב מוותרים על כל תביעה נגד העירייה בתיק זה,
אני לא רוצה לגרום נזק למתנ"ס ,אבל אני מבקש שהחלטת המועצה תכלול" :אם העירייה תתבע על
כסף נוסף בעניין תיק זה ,סכום התביעה יקוזז מהכספים שמועברים למתנ"ס רהט מעיריית רהט
ותתבע את החברה למתנסי"ם"
ד"ר עאמר אלהוזייל:
היועמ"ש לא מדבר לעניין.
עו"ד שרון שטיין:
אם אתם רוצים לעשות מה שאתם רוצים ,תעשו ,אבל אל תגידו זה אושר על ידי היועמ"ש!?
טלאל אלקרינאוי:
איך הוא יתבע אותנו? אין לו התחייבות הזמנה מהעירייה? הוא לא קבל את הכסף שלו מהמתנ"ס.
עו"ד שרון שטיין:
מטיילי להב הגישו דרישה גם לעירייה.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנו מתמודדים יותר משלוש שנים בעניין הזה ,מטיילי להב תבע אותנו ב .1.2 -מיליון .₪
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עו"ד שרון שטיין:
המתנ"ס נתבע ולא העירייה ,נא לדייק!
המתנ"ס לא תאגיד שנמצא ב 100% -שליטה של העירייה ,יש החברה למתנ"סים ,שותפה.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
הלכנו לבית המשפט ,כאשר היינו מאוימים בתביעה של  .1.2מיליון  .₪אנחנו הגענו לפשרה שהמתנ"ס
ישלם את ה 700 -אלף  ₪עד ה 28 -בפברואר ,העירייה אמורה לשלם.
החלטת בית המשפט קבעה המתנ"ס או מי מטעמו ,היועמ"ש הוציא בעצמו מכתב ,שנתת לנו את האור
הירוק בכדי לשלם.
עו"ד שרון שטיין:
אתה הסכמת לדבר שאני לא אשרתי אותו.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
אם אני אצמד למשחק ,האגו שלך המתנ"ס יקרוס את זה לא מסכים לו.
עו"ד שרון שטיין:
שיהיה ברור ,אני היועמ"ש של עיריית רהט ולא של המתנ"ס ,ולא של חברי המועצה ,אני היועמ"ש של
מועצת העיר.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
אנחנו לא עשינו דבר ,אלא אחרי קבלת מכתבך האחרון.
עו"ד שרון שטיין:
שמת את העיריה בפני עובדה מוגמרת.
עטא אבו מדיע'ם:
אנחנו מייצגים את המתנ"ס ,בתור חברי הנהלת המתנ"ס.

הערה :בשלב זה יצאו מהישיבה החברים ד"ר מאזן ,סלימאן
בתור חברי הנהלה נהלנו שיחות במתנ"ס עם מטיילי להב והגענו איתו לפשרה ב 700 -אלף .₪
אני מציע שהדברים שנאמרו ימחקו ,זה לא מוסיף כבוד.
עו"ד שרון שטיין:
אני מוכן לחיות עם זה ,אבל שייכלל בהחלטה אם יתברר ויהיו כספים חופפים זה יקוזז מההעברות של
המתנ"ס.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
זה לא נכון ,וגם במכתב לא ציינת את זה.
עו"ד שרון שטיין:
כתבתי את זה ועוד בצבע אדום ! הנאמנות שלי לעיריית רהט ,ולא לאף אחד מחברי המועצה ,או
מהנהלת המתנ"ס.
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ח'ליל אלטורי:
אם נאשר את הסכם הפשרה ,מי יבטיח שמטיילי להב לא יתבעו אותנו בעתיד.
עו"ד סמי סהיבאן:
אנחנו לא הוצג בפנינו הסכם הפשרה.
עטא אבו מדיע'ם:
העירייה נתבעת בפסק דין?
ד"ר עאמר אלהוזייל:
המתנ"ס נתבע.
עו"ד סמי סהיבאן:
מונח בפנינו לשלם את החלק של העירייה ,בפשרה זו ,למה לא שותף היועמ"ש מההתחלה.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
היה שותף.
עו"ד סמי סהיבאן:
אז למה כל המריבה הזו ,והוויכוח?
זה בעייתי לעירייה ,כאשר הדברים והשיח הזה הובא לידיעת החשב המלווה ,כי אין הסכמת היועמ"ש.
מחמד אלקרינאוי:
אני מציע לאשר את הסכם הפשרה ,אבל שזה יהיה מותנה בשני דברים ,מטיילי להב לא יכול לבקש כפל
כספים ,ומכתב התחייבות שלא יתבע את העירייה ,כי היו דברים מעולם.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
אני שלמתי כבר את ה 400 -אלף  ₪כדי שלא אתבע במלוא הסכום  .1.2מיליון  ,₪אנחנו הסתבכנו
בהתניה הזו.
עו"ד שרון שטיין:
הלך לבית המשפט מעל הראש שלי ,סגר את התיק על חשבון העירייה ,והוא המבוקר הראשון ,בדו"ח
מבקר העירייה בעניין המתנ"ס ,זה הגיוני? ,נשמע לכם הגיוני?.

הערה :יצאו מהדיון החברים עו"ד סמי ,יוסף.
אחמד אלנסאסרה:
קיימנו שיחות עם מטיילי להב כדי שימשכו את התביעה שלהם ,ונגיע איתו לפשרה ,ובגלל התמהמהות
מטיילי להב תבע את המתנ"ס והגיע הזמן לשלם ויש לשלם.
דברנו בעניין ,בישיבת המועצה וכל אחד אמר מה רוצה העירייה – המתנ"ס – אמור לשלם ,בסופו של
דבר ,זה אותו מקור אם העירייה או המתנ"ס.
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טלאל אלקרינאוי:
חברים ,אנחנו בעניין הזה ,ואני מבין החברים למה יצאו ,זאת ירושה שקבלנו אותה ,יכולנו להגיד לא
מעניין אותנו ,אבל רצינו להבריא המתנ"ס ושיחזור לספק שירותים תחום החינוך הבלתי פורמלי,
ושירותים לקהילה.
למרות שנכתב דו"ח חמור של מבקר העירייה בעניין ההסעות .אבל מתוך אחריות ורצף שלטוני ,קבלנו
להתמודד עם הבעיות שנותרו אחרי לטוב ולרע.
הדו"ח עדיין מונח אצל מבקר המדינה.
זה אושר במליאה ,לשלם  700אלף  400 ,₪אלף  ₪העירייה ועוד  300אלף  ₪ישולם ע"י החברה
למתנ"סים ,זה התמהמה ,ומטיילי להב הגיש עיקול על הכספים שמגיעים למתנ"ס מהעירייה ,מימוש
העיקול יביא את המתנ"ס לקריסה ,ומי שגרם לזה ישמחו.
אנחנו יש לנו אחריות כלפי המתנ"ס ,ועדיף לסיים הנושא ונתפנה לעבודה השוטפת.
הפשרה לשלם  700אלף  ₪עדיף מאשר לשלם  .1.2מיליון  ,₪חלק העירייה בפשרה  400אלף  ₪מציע
לאשר הסכם הפשרה ,ונעביר את ה 400 -אלף  ₪למתנ"ס ומידה ונתבע ע"י מטיילי להב בעניין ,העירייה
תתבע את החברה למתנ"סים.
מי בעד ההצעה?

החלטה מס' - 603

אושר פה אחד ,לאשר הסכם הפשרה ולשלם ה 400 -אלף  ₪למתנ"ס רהט כדי
להעביר לתובע מטיילי להב לפי הסכם הפשרה.
במידה והעירייה תתבע בעניין זה ,יש לקזז מהמתנ"ס לתבוע את החברה
למתנ"סים.

סעיף מס'  – 22אישור פתיחת חשבון בנק לבי"ס חט"ב אלאמל לחינוך מיוחד רהט ,בבנק מרכנתיל
סניף רהט
החלטה מס' - 604

 .1אושר פה אחד ,פתיחת חשבון בנק לבי"ס חט"ב אלאמל לחינוך מיוחד רהט,
בבנק מרכנתיל סניף  696רהט.
 .2מורשה חתימה בחשבון הבנק ,מנהל ביה"ס אסמעיל אזברגה ומזכירת
ביה"ס נוהא אבו סעיד.
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סעיף מס'  – 23סגירת תב"רים
שם התב"ר

מס'
התב"ר
נוער בוחר דרך כערך
881
תשע"ו.
צמצום פערים ערכות
849
לגני ילדים תשע"ו
מרכי מצוינות תשע"ו
850
הפעלת תוכניות
865
לחיזוק מערך הרווחה
תוכנית "מצוינגב"
739
לשנת תשע"ד
תוכנית לקידום
768
הצמיחה והפיתוח
הכלכלי
פרויקט נוער בוחר
784
בערך כדרך
חינוך לקריירה
852
תשע"ו
הפעלת קייטנות קיץ
902
אושר חברתיות רהט
סה"כ כללי

תקציב מקורי

מימון
שהתקבל
84,546

83,661

885

61,047

60,000

60,000

0

90,500
5,375,295

19,900

19,900

0

800,000

492,820

506,654

-13,834

568,600

491,356

490,708

648

63,953

0

0

0

162,510

162,510

162,510

0

405,812

402,700

405,812

-3,112

7,612,263

1,713,831.67

84,546

סה"כ הוצאות עודף/גירעון

1,729,245

סה"כ גירעונות
סה"כ עודפים
סה"כ עודף/גירעון
החלטה מס' - 605

-15,413.33
-16,946.53
1,533.20
-15,413.33

אושרו סגירת התב"רים פה אחד ,לפי הרשימה ,כאשר הגירעון הסופי בתב"רים
ירשם כגירעון סופי בתב"רים ,ובהמשך מול הגירעון בתקציב ,והעודף ירשם
בקרן הכנסות העירייה.

סעיף מס  – 24מינוי מפקח עירוני – מיכאל פירלוצקי
החלטה מס' - 606

אושר פה אחד ,מינוי מיכאל פירלוצקי כמפקח עירוני במערך הפיקוח העירוני.
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סעיף מס'  – 25אינפורמציה
 25.1הצהרת הון – חוק הצהרת הון ,חל על מנהלי המחלקות ,והפקידות הבכירה.
ראש העיר וסגניו חלה עליהם גם הצהרת הון.
חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,1/2017יבצע פרסום יזום מי לא הגיש הצהרת הון בקרב הנבחרים.

___________
עלי אבו אלחסן
מזכיר העירייה

ננעלה הישיבה,
18:47:27

______________
טלאל אלקרינאוי
ראש העירייה

תפוצה:
מבקר המדינה ,
הממונה על המחוז,
משרד הפנים ,
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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