יום ראשון  20מרץ 2016
פרוטוקול ישיבת המועצה לא מן המניין
מיום חמישי ,תאריך  10במרץ  2016שעה 17:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
משתתפים ה"ה:

טלאל אלקרינאוי
ד"ר עאמר אלהוזייל
אחמד אלנסאסרה
מחמד אלקרינאוי
רבחי אבו אלטייף
חליל אלטורי
יוסף אלרומילי
יוסף ח'דיראת
ד"ר מאזן אבו סיאם
עו"ד סמי סהיבאן
סלימאן אבו גררה
סאמי אלטורי
פאיז אבו צהבאן

 ראש העירייה סגן ראש העירייה סגן ראש העירייה המשנה לרה"ע המשנה לרה"ע חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

נעדרים ה"ה:

עטא אבו מדיע'ם
ג'לאל אלקרינאוי
נאיף אבו עאבד
עודה אלעתאיקה

 מ"מ וסגן ראש העירייה ,התנצל חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

סגל ה"ה:

עלי אבו אלחסן
עו"ד שרון שטיין
אברהים אבו סהיבאן
עאמר אבו האני
מרזוק כתנאני
סעיד אלעוברה
ראיד אלקרינאוי
פאוזי אלקרינאוי
פארס אבו פארס
מקבול אלקרינאוי
ח'אלד אבו סוכות

 מזכיר העירייה היועץ המשפטי של העירייה מהנדס העיר מבקר העירייה דובר העירייה מנהל אגף הרווחה תקציבן סגן מהנדס העיר עוזר סגן ומ"מ רה"ע סגן הגזבר -עוזר סגן רה"ע

על סדר היום:
 .1אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2016
סעיף מס'  – 1אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2016
טלאל אלקרינאוי:
ערב טוב ,היום התכנסנו כדי לדון ולאשר הצעת תקציב העירייה לשנת  ,2016סך הכל הצעת התקציב
 ₪ 274,288,000מאחל לרהט שנת תקציב מבורכת.
הצעת התקציב עם דברי ההסבר נשלחה לכל חברי המועצה במועד ,ההצעה הובאה לדיון בוועדת הכספים והנהלת
העירייה ואושרה.
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התקציב גדל ביחס לתקציב  ,2015ב ,13% -החינוך עלה ב ,15% -הרווחה שירותים חברתיים עלה ב,15% -
מוניציפלי עלה ב ,4% -הנחות בארנונה עלה ב ,20% -וזה הנחות שמגיע לתושבים לפי המצב הסוציו כלכלית שלהם,
והנחות על פי חוק.
התקציב הוא בנוסף לתקציבים הבלתי רגילים (תקציבי פיתוח).
מצב הרשויות הערביות משתפר מבחינת תקציבי הפיתוח ,ואפילו בתקציבים רגילים ,כולל שיפור במענקי האיזון.
למרות שנגרם עוול לרשויות הבדואיות בנגב ,שלא נהנו מהתוכנית הכלכלית ב 15 -מיליארד .₪
זה הפתיח ,התקציב המפורט גם נשלח לחברים ,שכוללת תוספת בפעולות חינוך ב ,27% -ובפעולות הרווחה תוספת
ב ,21% -שיפור פני העיר תוספת ב.25% -
הדיון כרגע פתוח ,וכל חבר שרוצה לשאול או להתייחס בבקשה.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
בתוקף יו"ר וועדת הכספים ,דנו בהצעה ,לכל הפרטים ואישרנו אותה.
פאיז אבו צהבאן:
התוספת בחינוך באה כתוצאה מהגידול הטבעי ,תוספת גני ילדים ,תוספת בכיתות לימוד.
לפני תקופה רהט עלתה בתקשורת ודובר שהיא משקיעה  ₪ 7עבור תלמיד ,נתון זה ניתן לנצל לטובת רהט ,ולדאוג
להגדיל ההשתתפות בהשקעה בתלמיד.
בעיית רהט לא פיתוח אלא החינוך ,וכמה משקיעים בחינוך וכמנהיגים בעיר אנחנו נתקלים עם תופעות אלימות
ותופעות גרימת נזק ברשות הרבים.
ההשקעה בתלמידים וחינוך טוב תביא להפחתת תופעות שליליות אלה.
עיינתי בפירוט התקציב וראיתי פתיחת משרדים לסגני ראש העיר שם יש כסף והרבה כסף ,כולל מימון משרד סגן
שלישי ,אשר אינו זכאי ,שירותי משרדו הן באחריות לשכת רה"ע.
רוב התקציב הוא ייעודי ,והשתתפות העירייה כמעט לא קיימת ,לכן אני לא בעד הצעת תקציב זו ,כי לא נותנת
מענה לצרכים הבסיסים לתחזוקת העיר.
טלאל אלקרינאוי:
רוצה להשיב לחלק מדברי החבר פאיז ,לגבי החינוך ,ולגבי מה שפורסם בנושא  ,₪ 7ניתוני המבדק הסתמכו על
ניתוני שנת  ,2013בשנת  2015ההשקעה עבור כל תלמיד הגיעה ל ,₪ 125 -השתתפות העירייה ,ממקורותיה
העצמיים.
המבדק התייחס להשוואה בין רשויות חזקות –עשירות – לבין רשויות חלשות – עניות  -כי מקורותיהן העצמיות
מוגבלות ומועטות.
בתקציבים בלתי רגילים יועדו כספים כ 2 -מיליון  ₪לטיפול באלימות ,ושיפור פעילות בלתי פורמלית באמצעות
המתנ"ס העירוני.
משרדי רה"ע וסגניו ,זה זכות עפ"י חוק ,והיה נהוג כל הזמן ובכל הרשויות ,כי לדמוקרטיה יש מחיר ,וזה המחיר
של הקואליציה ,כי יש סגנים בשכר ,ויש סגנים בלי שכר ,ויש ממונים על תיקים.
אנחנו פועלים בהתאם לחוק ולחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.
חלק החינוך בתקציב ,אינו מועט ויש לברך ,כ 156 -מיליון  ₪וזה בלי החינוך הבלתי פורמלי.
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אנחנו בכיוון הנכון.
לא לשכוח שהכנסות העירייה מארנונה  22מיליון  ₪לשנת  ,2016אשר רוב התושבים זכאים להנחה על פי
קריטריונים והחוק.
עו"ד סמי סהיבאן:
לגבי תקציב החינוך ,לא לשכוח שיש תוספת בגלל הפעלת סייעת שנייה ,וזה סכום לא מבוטל עבור כ 30 -סייעות.
ראיד אלקרינאוי:
זה מימון  100%מדינה.
עו"ד סמי סהיבאן:
נכון ,אבל זה מעלה תקציב החינוך בזכות ,אין ספק שכל ראש עיר ,והנהלת העיר רוצים להשקיע בעיר ,אני לא בעד
החלוקה ,כי החלוקה גם היא מדיניות ,של הרשות לפעמים מדיניות זו מנוהלת באופן לקוי בכוונה ,ומדי פעם
בתום לב ,אבל בסופו של דבר ,הלקות שולטת.
אני רואה שיש תחומים שמגיע להם תוספת ,והשקעה בהם כמו ספורט ,ואת זה דיברתי עליו מספר פעמים ,אך אין
מקשיב.
יש לטפח מסגרות חברתיות ,במקום שהילדים יסתובבו ברחוב והמתקנים של הספורט לא מתוחזקות טוב נכון
שמקימים מתקני ספורט ,אבל אין מימון לתחזוקה.
חלק מהמתקנים שנבנו בתקופתך בקדנציה הראשונה שלך ,חלקם לא רואים אותו ,וחלקם לא ניתן להשתמש בו.
תחום התרבות והספורט תחומים מאוד חיוניים לנוער והצעירים .תחומים אלה לא זוכים לתקציב הולם ,למרות
שאמרת מוכן להתנדב ונכין ביחד תוכנית לשיפור.
חברים ,אפילו הרשימה שלי – אלופאק אלדימוקרטי – אין לה ייצוג בוועדת הכספים ,האינפורמציה אני מקבל דרך
המליאה.
בגלל שאנחנו לא שותפים בבניית התקציב ,אנחנו נגד ההצעה.
טלאל אלקרינאוי:
התקציב הוא פונקציה של הכנסות ,הכנסות העבר והכנסות ההווה.
תחום החינוך וגני הילדים ,רק תוספת בחינוך יש  23מיליון  ,₪זה שווה תקציב רשות קטנה.
הפעילות הבלתי פורמלית ,היא גודלת ,לקחנו בחשבון את הספורט וההסעות לספורט ,והגדלנו הפעילות באמצעות
המתנ"ס העירוני .מפעילים אולמות ספורט ,אנו צריכים להיות גאים במה שנעשה בפעילות החינוך הבלתי פורמלי.
כמובן שרוצים להפעיל עוד פעילות ,כמו מועדוני נוער .לגבי תחזוקת מתקני ספורט ,אני מפנה אותכם לתב"רים
שאישרנו ,עבור שיפוצים לתחזוקת מוסדות ציבור בסך  8מיליון .₪
רוצה לבשר לכם שאנחנו אמורים לקבל תקציבים עבור פעילות חינוך בלתי פורמלי ,והמדינה מבינה את זה ,כדי
לשפר את המצב במגזר הערבי בכלל.
הגדלת תקנים בתחום מדריכי נוער ,מנהלי אולמות ספורט ומועדוני נוער.
אנחנו כמעט בכל שנה בונים אולם ספורט ,נתחיל בקרוב בבניית אולם ספורט ליד בי"ס אלתקוא.
נקבל בקרוב מימון עבור אצטדיון בסך  20מיליון  .₪וגם נקבל מימון עבור הקמת מגרשי (מיניביץ) ,שונה שמם
למגרשי (סחבק).
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אחמד אלנסאסרה:
ערב טוב ,בתחילת דברי רוצה להתייחס לדברי פאיז ,רוצה להזכיר לו סגן שלישי ,מקבל אפס תקציב ,והטלפון
הנייד על חשבוני ,ואני משלם עליו ,אפילו כיבוד למשרד לא נוצל והועבר לטובת משרד סגן רה"ע ד"ר עאמר.
ד"ר עאמר אלהוזייל:
אכן ,כן.
אחמד אלנסאסרה:
אפילו הוצאות עבור העבודה אני משתמש ברכב האישי ,לא מקבל דלק ,חנייה ,אפילו כלכלה על חשבוני.
אפילו השתלמויות לסגנים לא שוריין בתקציב ,וזה מגיע לי ,ועל זה לא באתי לאף אחד בטענה ,ומוכן לשאת גם
בהוצאה זו.
אין לי מזכירה.
פאיז אבו צהבאן:
לא מגיע לך.
אחמד אלנסאסרה:
לא רוצה להתייחס מה היה בתקופתך כראש העיר.
אני עושה עבודתי כסגן שלישי בהתנדבות לטובת תושבי רהט ,ועכשיו רוצה להתייחס לתקציב בעצמו.
תקציב שפ"ע – שיפור פני העיר – ואני פונה לרה"ע ,אני נמנעתי בוועדת הכספים ,אך בגלל פאיז רוצה להצביע בעד
התקציב ,אבל רוצה להתייחס עניינית.
העליתי נקודות חשובות לתקציבן העירייה ראיד ,חומרי הדברה במזיקים ,מה ששוריין בתקציב לא עונה לצרכים,
רישוי עסקים ,החיינו את המחלקה ,נקלט מנהל ,וכדי לטפל ברישוי העסקים על פי הרפורמה החדשה ,גם מה
שתוקצב לא הולם ,ולא ייתן שירות למחלקה כדי שיעשו עבודתם כראוי ,כמו כל רשות אחרת.
עובדי כפיים לניקיון רחבות ושצ"פים ,אנחנו נותנים מעט ביחס לרשויות אחרות ,אפילו בדרום בנגב ,אני לא משווה
עם רשויות במרכז.
וכדי לשפר איכות הסביבה בעיר ,יש להגדיל התקציב ,כי העיר גדלה מבחינת תחום שיפוט ופיתוח הבנייה בדרום
רהט שמגיע להם גם שירות נאות.
העלייה בתקציב שדברת עליה ,אני לא רואה אותה ,כי הגידול הוא תוצאה מהעלויות במכרזים שיצאו לאחרונה,
בפינוי אשפה ביתית.
אני מבקש בעדכון הראשון של התקציב יש להוסיף ולהגדיל תקציב שפ"ע ,כדי לספק שירות לתושב ,ושלא יהיה
פחות מ 2 -מיליון .₪
טלאל אלקרינאוי:
אנחנו נבחרי ציבור ,ותושבי העיר ,זו הדמוקרטיה ,אני בעד ביקורת בונה ולא ביקורת הורסת.
אני לא מצפה מהאופוזיציה יצביעו בעד התקציב ,זה ברור לי.
לגבי שיפור פני העיר ,זה מדיניות העיר לספק איכות סביבה לתושבים ,אנחנו משפרים כמה שניתן.
אבל כל והתושבים מחזיקים חבילות קש ,וערימות עצים ,קשה למגר תופעת המכרסמים.
אנחנו בכיוון לקבלת משאית מכונת טיאוט רחובות חדשה ,כדי להגביר ניקיון הכבישים ,ורכשנו בובקט כדי לבצע
ניקיון באזורים שהמשאית לא מגיעה ,אליהם ,כמו אי תנועה ומדרכות.
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אנחנו מחליפים מיכלי אשפה ישנים בחדשים ,אנחנו מחליפים המכולות בטמוני קרקע ,אנחנו מפעילים דחסני
קרטון ,וזה שיוני תפיסה בישוב ערבי להשתמש במתקנים כאלה.
אנחנו מצפים לקבל תקציבים מהמשרד להגנת הסביבה ,אנחנו נקבל שיפור במסגרת אשכול נגב מערבי לטיפול
באשפה יש קול קורא בכמעט  100מיליון .₪
כמובן ונקבל תקציבים אנחנו נשפר תקציב שפ"ע.
אנחנו מודעים שמחלקת רישוי עסקים חייבת לפעול ,כדי לעשות סדר בעסקים ,ולהנפיק אישורים ורישיונות למי
שעונה על פי התקנות.
סמי אלטורי:
ערב טוב ,אני בעד שגשוג העיר ,ובעד הגדלת התקציב  ,אולם ,אני רואה שיש המון השקעה בתקציב החינוך,
והתוצאות בסוף לא מצדיקות ההשקעה ,אנחנו רואים מה הוא אחוז ההצלחה בבגרות בבתי הספר בעיר ,לכן אני
ממליץ למנות צוות שישמש מקור התנעה לשיפור החינוך ברהט.
טלאל אלקרינאוי:
אנחנו רוצים כמוך כמה שיותר תוצאות הצלחה בבגרות .אנחנו עושים את המקסימום בעניין הזה ,וזה המטרה
שלנו שיהיו יותר הצלחות וגם תעודות בגרות איכותיות ,זה דורש מחויבות ההורים ולא רק העירייה ובתי הספר,
ומשרד החינוך.
יוסף ח'דיראת:
אני רואה חלק מהקואליציה לא מרוצים מהצעת התקציב ,לא הייתי שותף בהכנת התקציב ,לא תומך בהצעה.
טלאל אלקרינאוי:
אני מביא להצבעה ,מי בעד הצעת התקציב לשנת ?2016

בעד  ,10נגד אין ,נמנעים ( 3פאיז ,עו"ד סמי ,יוסף ח'דיראת).
החלטה מס' - 404

אושרה הצע התקציב לשנת  2016בסך  ₪ 274,288,000ברוב קולות.

טלאל אלקרינאוי:
ברכות ,אושר תקציב  2016ברוב קולות ,בהצלחה ,תודה למינהל הכספי ,ותודה לכל מי שעמל.
ננעלה הישיבה,
___________
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

עמוד  5מתוך 5
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

