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 2018 יליו 09 שני יום
 06/2018פרוטוקול ישיבת המועצה  מן המניין מס' 

 18:00שעה  2018 ביולי 05, תאריך חמישימיום 
 מקום הישיבה: אולם הישיבות

 
 ראש העירייה -  טלאל אלקרינאוי משתתפים ה"ה: 

 , ומנהל ישיבות המועצהסגן ראש העירייה -  עאמר אלהוזייל ד"ר   
 סגן ומ"מ רה"ע -   חליל אלטורי   
 סגן ראש העירייה -  אחמד אלנסאסרה   
 המשנה לרה"ע -  מחמד אלקרינאוי   
 המשנה לרה"ע -  רבחי אבו אלטייף   
 חבר העירייה -   יונס אבו האני   
 ייהחבר העיר -  ד"ר מאזן אבו סיאם   
 חבר העירייה -  סלמאן אלקריני   
    

 חבר העירייה -   עו"ד סמי סהיבאן      אחר ה"ה:
    

 המשנה לרה"ע -  סאלם אבו מדיע'ם  נעדרים ה"ה:
 חבר העירייה, התנצל בחו"ל -  אברהים אבו האני   
 חבר העירייה -  נימר אלעוברה   
     חבר העירייה -  מוסא אבו ג'עפר   
  חבר העירייה -  עדנאן אלעוברה   
 , התנצל באבלחבר העירייה -  עטא אבו מדיע'ם   
 חבר העירייה -  פאיז אבו צהבאן   

 
  

 מזכיר העירייה -  עלי אבו אלחסן  סגל ה"ה:
 גזבר העירייה -  ראיד אלקרינאוי   
 היועץ המשפטי של העירייה -  עו"ד שרון שטיין   
 מנהל לשכת רה"ע -  אברהים אבו אלעסל   
 עוזר רה"ע -  פרחאן אלקרינאוי   
 נציב תלונות הציבור -   עלי אבו זאייד   
 מנהל אגף הרווחה -  סעיד אלעוברה   
 מנהל המתנ"ס -  פואד אלזיאדנה   
 צוער בלשכת רה"ע -   ליאור לווין   
 מתאמת בריאות -  אבו סיאם סארה   
 ן פישרמשרד עו"ד גדעו -   שווץ ןעו"ד ד   
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 על סדר היום:

 ₪. 2,720,079הקמת מבנה רווחה ופסיכולוגים בסך  – 906אישור הגדלת תב"ר מס'  .1

 ₪. 50,000תוכנית מצוינגב לשנת תשע"ח בסך  – 1008אישור הגדלת תב"ר מס'  .2

 ₪.מיליון  3פיתוח נופי ליד הבריכה בסך  – 1017אישור הגדלת תב"ר מס'  .3

 ₪. 9,000תכנית רב שנתית לתרבות בסך  – 1039אישור הקטנת תב"ר מס'  .4

שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש בי"ס אלזהרא  – 1054אישור הגדלת תב"ר מס'  .5
 ₪. 9,241בסך  26שכונה 

 27שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש בשכונה   – 1055אישור הגדלת תב"ר מס'  .6
 ₪. 6,959בסך בית ספר אלרחמה, 

  13שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש בשכונה   - 1056אישור הגדלת תב"ר מס'  .7
 ₪. 6,344עומר בן אלח'טאב, בסך 

    שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש בקריית חינוך -1057אישור הגדלת תב"ר מס'  .8
 ₪. 14,181בסך 

  2397בעיר החלטת ממשלה  קידום ורישוי עסקים – 1103אישור תב"ר מס'  .9
 ₪. 674,000בסך 

 2397הצטיידות מרכז הצעירים )בית הסטודנט( החלטת ממשלה  – 1104אישור תב"ר מס'  .10
 ₪. 71,500בסך 

  2397הצטיידות ותפעול קאנטרי קלאב רהט החלטת ממשלה  – 1105תב"ר מס' ישור א .11
 ₪. 1,321,782בסך 

  2397ם מקצועיים בגני ילדים החלטת ממשלה שיפור ציוד ומתקני – 1106אישור תב"ר מס'  .12
 ₪. 1,835,865בסך 

          בסך 2397מערך אבטחה מוקד רואה החלטת ממשלה  – 1107אישור תב"ר מס'  .13
1,349,440 .₪ 

 ₪. 103,434.18עיר הילדים והנוער תשע"ח בסך  – 1108אישור תב"ר מס'  .14

  2397אמצעי פיקוח, פיקוח ושיטור עירוני החלטת ממשלה  – 1109אישור תב"ר מס'  .15
 ₪. 1,595,000בסך 

 ₪. 97,262בסך  2397סדנאות העצמת נשים, החלטת ממשלה  – 1110אישור תב"ר מס'  .16

 ₪. 150,000בסך  2397הגברת בטיחות ילדים, החלטת ממשלה  – 1111אישור תב"ר מס'  .17
 סגירת תב"רים )מצ"ב(. .18
, מתן הנחה למחזיק בנכס שהוא חייל 2018חות בצו הארנונה לשנת אישור הוספה לפרק ההנ .19

מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת  5%מילואים בשרות פעיל, בשיעור של עד 
 כספים.

הקמת תאגיד עירוני )חברה לתועלת הציבור או עמותה עירונית( שירכז ויעסוק בתחום  .20
 הספורט וקידומו בעיר.

 גיטציה למתחם התעסוקה המשותף האב "קליקה" ברהט.מתן סמכויות בתחום הדי .21

 ומינוי מורשה חתימה בחשבון. 518522אישור פתיחת חשבון בנק לגן ילדים אלע'ד סמל  .22

 ביטוח נכסים. .23

 תושבי הפזורה של רהט, לאחר הרחבת תחום השיפוט. .24
ד קריות נגדי כנבחר ציבור ע"י יועמ"ש העירייה עו"שהכפשת שמי והוצאת דיבה והאשמות  .25

 שרון שטיין )רבחי(.
 שקיים עליו סופר מרקט )עטא(. 25שינוי ייעוד לשטח ירוק בשכ'  .26
 אירוע האלימות בין שוטרים לתושבים בעיר )עטא(. .27
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 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 ערב טוב לכולם.

 
 ראשית, שולח תנחומים למשפחות אשר מתאבלות על מות קרובי המשפחה, אלטלאלקה, 

 .رحمهم هللا جميعا ושיהיה זכרם ברוך.אבו גדירי, אבו מדיע'ם, 
 

 מן המניין. 6/2018ועכשיו לסדר יום ישיבת המועצה מס' 
 
 

 ₪. 2,720,079הקמת מבנה רווחה ופסיכולוגים בסך  – 906אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1סעיף מס' 
 

 
  1193/2017אושרה הגדלת התב"ר פה אחד, מקור המימון: מענק מס'      :933החלטה מס' 

 ש"ח, מספר  1,976,919בסך  343/2018ש"ח ומענק מס'  743,160בסך                                  
 .25582מוסד                                  

 
 
 

 ₪. 50,000תוכנית מצוינגב לשנת תשע"ח בסך  – 1008אישור הגדלת תב"ר מס'  – 2סעיף מס' 
 

 
ההגדלה פה אחד, מקור המימון: המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב :      אושרה 934החלטה מס' 

 והגליל, באמצעות הרשות לפיתוח הנגב.
 
 
 

 ₪.מיליון  3פיתוח נופי ליד הבריכה בסך  – 1017אישור הגדלת תב"ר מס'  – 3סעיף מס' 
 

 אחמד אלנסאסרה:
 מה מקור המימון?

 
 ראיד אלקרינאוי:

 מקור, קרנות הרשות.
 
 

 :     אושרה ההגדלה פה אחד, מקור המימון קרנות הרשות.935החלטה מס' 
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 ₪. 9,000תוכנית רב שנתית לתרבות בסך  – 1039אישור הקטנת תב"ר מס'  – 4סעיף מס' 
 
 

:      אושרה ההקטנה פה אחד, סיבת ההקטנה עדכון בדבר החברה המייעצת 936החלטה מס' 
שנתית לתרבות ברהט, מיוזמת מועצת המלווה לצורך מיזם גיבוש תוכנית רב 

 הפיס לתרבות.
 

, סך התב"ר לאחר הקטנה מכון יעדים בע"מהחברה המייעצת והמלווה  
 ₪. 10,000השתתפות העירייה בסך ₪,  98,000מפעל הפיס ₪,  108,000

 
 
 

שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש  – 1054אישור הגדלת תב"ר מס'  – 5סעיף מס' 
 ₪. 9,241בסך   26אלזהרא שכונה בי"ס 

 
 

 :      אושרה ההגדלה פה אחד, מקור המימון השתתפות העירייה.937החלטה מס' 
 
 
 

שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש  – 1055אישור הגדלת תב"ר מס'  – 6סעיף מס' 
 .₪ 6,959ליד בי"ס אלרחמה בסך  27בשכונה 

 
 

 ההגדלה פה אחד, מקור המימון השתתפות העירייה.:      אושרה 938החלטה מס' 
 
 
 

 13שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים שכונה  – 1056אישור הגדלת תב"ר מס'  – 7סעיף מס' 
 ₪. 6,344ליד בי"ס עומר בן אלח'טאב בסך 

 
 

 :      אושרה ההגדלה פה אחד, מקור המימון השתתפות העירייה.939החלטה מס' 
 
 
 

שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים מגרש  – 1057אישור הגדלת תב"ר מס'  – 8סעיף מס' 
 ₪. 14,181בקרית החינוך בסך 

 
 

 :      אושרה ההגדלה פה אחד, מקור המימון השתתפות העירייה.940החלטה מס' 
 
 

 מחמד אלקרינאוי:
 מנוצל היטב., מגרש פעיל וזקוק לשדרוג, לא נלקח בחשבון, המגרש בני אלסלאםמודע מגרש 
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 ד"ר עאמר אלהוזייל:

המגרשים האלה מגרשים קהילתיים וצמודים לבתי ספר, מגרשי הכדורגל יקבלו במסגרת מימון 
 אחרת.

 
 

  2397קידום ורישוי עסקים בעיר, החלטת ממשלה  – 1103אישור תב"ר מס'   - 9סעיף מס' 
 ₪. 674,000בסך                          

 
 

, 2397אושר התב"ר פה אחד, מקור המימון משרד הפנים, החלטת ממשלה      : 941החלטה מס' 
 (.8846)קול קורא  1001050739הרשאה מס' 

 
 
 
 

    הצטיידות מרכז הצעירים )בית הסטודנט( החלטת  – 1104אישור תב"ר מס'  – 10סעיף מס' 
 ₪. 71,500, בסך  2397ממשלה 

 
 

 ,2397אחד, מקור המימון משרד הפנים, החלטת ממשלה :      אושר התב"ר פה 942החלטה מס' 
 (.8846)קול קורא  1001050779הרשאה מס'                                   

 
 
 

הצטיידות ותפעול קאנטרי קלאב רהט, החלטת ממשלה  – 1105אישור תב"ר מס'  – 11סעיף מס' 
 ₪. 1,321,782, בסך  2397

 
 

 ,2397התב"ר פה אחד, מקור המימון משרד הפנים, החלטת ממשלה :      אושר 943החלטה מס' 
 (.8846)קול קורא  1001050617הרשאה מס'                                   

 
 
 

שיפור ציוד ומתקנים מקצועיים בגני ילדים, החלטת  – 1106אישור תב"ר מס'  – 12סעיף מס' 
 ₪. 1,835,565, בסך 2397ממשלה 

 
 

 ,2397:      אושר התב"ר פה אחד, מקור המימון משרד הפנים, החלטת ממשלה 944החלטה מס' 
 (.8846)קול קורא  1001050775הרשאה מס'                                   
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  2397מערך אבטחה מוקד רואה החלטת ממשלה  – 1107אישור תב"ר מס'  – 13סעיף מס' 
 .1,349,440בסך                           

 
 

 ,2397אושר התב"ר פה אחד, מקור המימון משרד הפנים, החלטת ממשלה       :945החלטה מס' 
 (.8846)קול קורא  1001050766הרשאה מס'                                   

 
 

 ₪. 103,434.18עיר הילדים והנוער תשע"ח בסך  – 1108אישור תב"ר מס'  – 14סעיף מס' 
 

 
 :      אושר התב"ר פה אחד, מקור המימון משרד החינוך,946החלטה מס' 

 .1001111780הרשאה מס'                                   
 
 
 

אמצעי פיקוח, פיקוח ושיטור עירוני החלטת ממשלה  – 1109אישור תב"ר מס'  – 15סעיף מס' 
 1,595,000בסך   2397

 
 

 ,2397התב"ר פה אחד, מקור המימון משרד הפנים, החלטת ממשלה :      אושר 947החלטה מס' 
 (.8846)קול קורא  1001050785הרשאה מס'                                   

 
 
 

  2397סדנאות העצמת נשים, החלטת ממשלה  – 1110אישור תב"ר מס'  – 16סעיף מס' 
 ₪. 97,262בסך                           

 
 

 ,2397:      אושר התב"ר פה אחד, מקור המימון משרד הפנים, החלטת ממשלה 948 החלטה מס'
 (.8846)קול קורא  1001050737הרשאה מס'                                   

 
 
 

  2397הגברת בטיחות ילדם, החלטת ממשלה  – 1111אישור תב"ר מס'  – 17סעיף מס' 
 ₪. 150,000בסך                       

 
 

 ,2397:      אושר התב"ר פה אחד, מקור המימון משרד הפנים, החלטת ממשלה 949החלטה מס' 
 (.8846)קול קורא  1001050783הרשאה מס'                                   
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 :      אושר סגירת התב"רים פה אחד.950החלטה מס' 

 
כאשר הגרעון לרישום בגרעון סופי בתב"רים, ובהמשך מול גירעון בתקציב,   

 העודף לרשום בקרן הכנסות הרשות.
 
 
 
 
 
 
 

 

 סגירת תב"רים – 18סעיף מס' 
 

 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 רשות הדיבור לגזבר העירייה לתת הסבר נוסף.הרשימה צורפה להזמנה, וגם מונחת בפניכם, נותן 

 

 ראיד אלקרינאוי:
מימון שהתקבל ₪,  557,642מדובר בחמישה תב"רים לפי הרשימה שבפניכם, סה"כ תקציב מקור 

 ₪   0.13עודף ₪   552,411.87סה"כ הוצאות ₪ ,  552,412
 

 שם התב"ר ר"תב
תקציב 

 הערות עודף )גרעון( סה"כ הוצאות מימון שהתקבל מקור

 תכנון גינון ואלמנטי נוף 891
 ₪       
100,000   ₪        94,770   ₪        94,770  

 ₪                
 הסתיים    -

 שיקום תשתיות נלוות 947
 ₪       
299,520   ₪       299,520   ₪      299,520  

 ₪                
 הסתיים    -

816 
סימון כבישים והתקני 

 2015בטיחות 
 ₪       
158,122   ₪       158,122   ₪      158,122  

 ₪                  
 הסתיים  0

657 
תכנון שלוחת מתנ"ס 

 2רהט דרום מתחם 
 ₪               
-     ₪               -     ₪               -    

 ₪                
-    

התקציב והביצועים 
 655עברו לתב"ר 

659 
כיתות  3תכנון מעון יום 

 17שכונה 
 ₪               
-     ₪               -     ₪               -    

 ₪                
-    

התקציב והביצועים 
 655עברו לתב"ר 

 

557,642.00 552,412.00 552,411.87 0.13 

 סה"כ כללי     
    

     

   
 ₪0.00  סה"כ גרעונות

   
 ₪0.13  עודפים סה"כ

     

   
 ₪0.13  סה"כ עודף/גרעון

 הערות
    

 
 הגרעון לרישום בגרעון סופי בתברים ובהמשך מול גרעון בתקציב.

 
 העודף לרשום בקרן הכנסות הרשות
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מתן הנחה למחזיק בנכס  2018אישור הוספה לפרק ההנחות בצו הארנונה לשנת  – 19סעיף מס' 
מסכום הארנונה הכללית שהוטלה  5%שהוא חייל מילואים בשרות פעיל בשיעור עד 

 באותה שנת כספים.
 

 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 זו החלטה בהתאם להנחיות, והינה כלל ארצית לא נקודתי לרהט.

 
 טלאל אלקרינאוי:

 זה חוק.
 

 
 :     אושר פה אחד.951החלטה מס' 

 
 

הקמת תאגיד עירוני )חברה לתועלת הציבור או עמותה עירונית( שירכז ויעסוק  – 20סעיף מס' 
 בתחום הספורט וקידומו בעיר

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 הגענו למסקנה, שסוף סוף צריך להקים תאגיד עירוני שיעסוק בספורט ויקדם אותו בעיר.
 

 אלקרינאוי:טלאל 
 .2397גם דאגנו לתקצב אותו במסגרת החלטת ממשלה 

 
 

אושר פה אחד, הקמת תאגיד עירוני שעיקר עיסוקיו קידום הספורט בעיר       :952החלטה מס' 
 רהט.

 
 היועמ"ש מתבקש להכין מסמכי ההקמה.                                  

 
 

מתן סמכויות בתחום הדיגיטציה למתחם התעסוקה המשותף האב "קליקה"  – 21סעיף מס' 
 ברהט.

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

ישמש  "האב" זה מיזם טכנולוגי, שהחברה הכלכלית רהט מפעילה אותו, משמעות ההחלטה ההאב
פלטפורמה עירונית מתאימה לקידום תחום הדיגיטציה בעיריית רהט ובעיר באופן כללי, ופיתוח 

 מערכות מידע בבתי הספר, ובמרחב הציבורי.
 

"האב" מיזם מייחד ופורץ דרך לפיתוח תחום הדיגיטציה ופיתוח כלים טכנולוגיים עבור העירייה 
 ועבור המרחב הציבורי.

 
 

 אושר פה אחד מתן סמכות בתחום הדיגיטציה למתחם התעסוקה המשותף :     953החלטה מס' 
 האב "קליקה" רהט. –                                
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 עו"ד סמי סהיבאן:
 דר יום?סב 20מה עם סעיף 

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 אישרנו אותו כבר.
 

 עו"ד סמי סהיבאן:
זה סעיף שאני בקשתי להעלות לסדר היום, ואתם הוספתם אותו לסדר היום כאילו יוזמה שלכם. "זו 
חוצפה" ואני אומר כאן "זאת חוצפה" ואם ממשיכים בדרך זאת, זאת לא פוליטיקה,ולא רוצה להגיד 

 מילה אחרת שתבייש כל היושבים כאן, אבל לא יעלה על הדעת מה שאתם עושים כאן.
 

 הוזייל:ד"ר עאמר אל
ראשית כל, אנחנו לא נרד לרמה זו של "חוצפה", שנית, אנחנו מאז שנה אנחנו יזמנו להקים קבוצה 

זו לא הדרך הנכונה, וקבלנו החלטה במתנ"ס,  ,מייצגת לרהט, והקמנו עמותה, והגענו למסקנה
 יר.שהדרך הנכונה היא באמצעות העירייה ולא המתנ"ס העירוני, ולכן הצענו את זה למועצת הע

 
 ח'ליל אלטורי:

 כשהגשת הבקשה ההזמנה עוד לא נשלחה לחברים.
 

 עו"ד סמי סהיבאן:
 אני שלחתי בקשתי במייל וידעתי כל חברי המועצה ותחזרו למזכיר העירייה.

 
 עלי אבו אלחסן:

 הוגשה בקשה.
 

 טלאל אלקרינאוי:
, ומופיע 2397הוצגה כל הבקשות במסגרת החלטת הממשלה  התחזרו לפרוטוקולים של המועצה, שב

עבור הקמת תאגיד עירוני לענייני הספורט בעיר רהט, המטרה הושגה וזה ₪  350,000שם תקציב בסך 
 לא נושא של ויכוח.

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

 מה שאתה מדבר הייתה לפני שנים.
 

 טלאל אלקרינאוי:
 לא נכון, זה היה השנה.

 
 סהיבאן:עו"ד סמי 

 הוסיף סעיף לסדר היום.לבקשתי שלחתי לפני הוצאת ההזמנה לישיבת המועצה, ובקשתי 
 

 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 עוד לא היה סדר יום, ובקשתי ממזכיר העירייה לכלול סעיף בסדר היום ישיבת המועצה הקרובה.

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

א אבו מדיע'ם בעניין תושבי זה שיטה, אתם גם רשמתם והוספתם את הסעיף שבקש החבר עט
 הפזורה של רהט, מה שאתם עושים זה "בושה" לפוליטיקה.
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 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 גם נושא זה, חשוב מאוד מהיבט הסעות החינוך, כי זו בעיה ואנחנו צריכים להתמודד איתה.

 
 בעיה.כבר חודשים אנחנו בדיון פנימי עם הגזבר, משרד החינוך, משרד הפנים בכדי לפתור את ה

 
 טלאל אלקרינאוי:

כדי להופיע  28.6 -ותוסיף לזה שקבלנו הזמנה ממשרד הפנים, כדי לדון איתו בעניין תושבי הפזורה ב
 בפני וועדה מיוחדת שהוקמה לצורך פתרון סוגיה זו לכל יישובי הבדואים בנגב.

 
 מחמד אלקרינאוי:

 מר סמי, ידידי סמי, אנחנו באמת מכובדים.
 

 סהיבאן:עו"ד סמי 
 מי אמר שאתה לא מכובד?

 
 מחמד אלקרינאוי:

זה לא כבוד למועצה  חוצפהברשותך, שמעתי את הצעקות שלך, ותקשיב בבקשה, כאשר אתה אומר 
 זה לא רמה.

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

 זאת רמה נמוכה, של פוליטיזציה.
 

 מחמד אלקרינאוי:
העלאתי יותר מחמש פעמים, לכן אל אם תחפשו בפרוטוקולים של המועצה. תראו ותגלו שהנושא 

 תספרו סיפורים.
 

 עו"ד סמי סהיבאן:
 למה לא דאגת שזה יבוא לדיון?

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 חברים, אנחנו ממשיכים בסדר היום.
 

, ומינוי מורשה חתימה 518522אישור פתיחת חשבון בנק לגן ילדים אלע'ד סמל  – 22סעיף מס' 
 בחשבון.

 
 

 , ולמנות הגננת אלע'ד:      אושר פה אחד פתיחת חשבון בנק לגן ילדים 954החלטה מס' 
כמורשה חתימה  הנאדי גבןביחד עם מנהלת גני ילדים נור אבו דעאבס                                    

 בחשבון הבנק.
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 ביטוח נכסי העירייה – 23סעיף מס' 
 

 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 הנושא בפני חברי המועצה.מבקש מהיועמ"ש שיציג 

 
 עו"ד שרון שטיין:

 יות.והעירייה פרסמה מכרז  פומבי לקבלת הצעות לביטוח נכסי העירייה וחב
 

 יועץ חיצוני. שמעון שחר,למרכז צורפו מפרטי הביטוחים שהוכנו ע"י היועץ לביטוח של העירייה 
 

שרה במשך מספר שנים עם המפרטים משקפים את צורכי העירייה מבחינה מקצועית. העירייה התק
 .כהן גבעוןבאמצעות סוכן  איילוןחברת 

 
וצים רשתי חברות הביטוח שניגשו במסגרת המכרז, הגישו הרבה הסתייגויות למפרט, ובכך הם 

 להכתיב לעירייה מה סוג הפוליסה שהם רוצים לספק במסגרת המכרז.
 

המכרזים לא לקבל אף הצעה במסגרת בעקבות ההסתייגויות האלה, יועץ הביטוח המליץ לוועדת 
)ח( 22בפטור ממכרז לפי תקנה   המלצה להתקשר והציע המכרז, ויש לפסול את ההצעות שהוגשו

העיריות )מכרזים(, מאחר ואין אף הצעה כשרה, והומלץ לאחר אישור המועצה, גזבר לתקנות 
שהוגשו, על מנת לשפר  ותעהעירייה ויועץ הביטוח ינהלו משא ומתן עם שתי החברות על בסיס ההצ

 התנאים לטובת העירייה.
 

 הנימוק להתקשרות בפטור ממכרז הוא:
 
מדובר בשירות מסוג מיוחד, שבו תנאי ההתקשרות נקבע ע"י המציעים )חברות הביטוח( ולכל  .1

 חברת ביטוח יש את הפוליסה שלה.
יש יתרון מדובר בשוק שיש בו מיעוט מציעים )ברמה ארצית( ומדובר בשוק שמעצם טבעו  .2

 למציעים, על פני המזמין.
 הפטור יאפשר לעירייה לנהל משא ומתן עם המבטחים לשיפור תנאים. .3
 מדובר בשירות שלא ניתן לוותר עליו. .4
מכרז  םשני המציעים הגישו הצעות למכרז, לאחר שקבלו את הנתונים במסגרת המכרז. פרסו .5

 ל.יחדש לא יוע
ברת "איילון" סירבה להאריך את תקופת הביטוח יש חשיבות לקבל החלטה בהקדם, מן הטעם שח

 (.2018ביוני  30הקיימת מעבר למה שסוכם  )
 

)ח( לתקנות, ולמנות הגזבר והיועץ לענייני 22לכן המלצתי היא לאשר התקשרות בפטור לפי תקנה 
 ביטוח לנהל משא ומתן עם שתי החברות לשפר את ההצעות לטובת העירייה.

 
 את העירייה בלי ביטוח.אנחנו לא יכולים להשאיר 

 
 ובכל זאת תוצאות המשא ומתן יובאו לאישור המועצה.

 
 אחמד אלנסאסרה:

 מה ההחלטה של היועץ הביטוחים של העירייה?
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 עו"ד שרון שטיין:
יועץ הביטוח הוא הכין את המכרז מהיבט המקצועי והוא הכין המפרט, והמליץ במסגרת הבדיקה 

 ההסתייגויות.לא לקבל את ההצעות בגלל ריבוי 
 

 עו"ד סמי סהיבאן:
, ומיום פרסומו, וזה לאור מכתב שיצא על ידי מלכתחילההמכרז הזה, אני חושב שרחפו מעליו עננות 

ראש העיר לאחת מחברות הביטוח, וכאלו ממליץ על סוכנות מסוימת, שתגיש בשם חברת ביטוח 
 מסוימת, אני לא מבין את ההתערבות הזאת במכרז.

 
שכולכם ראיתם את המכתב, ולכן אני בישיבת וועדת ביקורת בקשתי מהמבקר הפנימי אני מאמין 

 של העירייה שיבדוק הנושא.
 

 ד"ר מאזן אבו סיאם:
 אני מבקש לבטל את הפרוטוקול של וועדת הביקורת.

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

 יש דרכים לבטל החלטות וועדה.
 

 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 אתן לך הזמן שלך להתייחס.תנו לחבר לסיים דבריו, ואני 

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

אני בסך הכל בקשתי דוח ביקורת, שהמבקר יבדוק לא יודע למה קופצים, ולא רוצים שהמבקר 
 יבדוק את ההתערבות הבוטה בהליכי מרכז.

 
 תודה.

 
 ד"ר מאזן אבו סיאם:

שלא אוכל להשתתף ישיבת וועדת הביקורת האחרונה זו חוצפה מיו"ר הוועדה, כי בקשתי והודעתי 
 והנני עסוק מאוד, ובכל זאת התעקשת לקיים את הישיבה.

 
 מבקש מהיועמ"ש לברר את העניין ולבטל את הפרוטוקול.

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 הדברים ברורים.
 

 עו"ד סמי סהיבאן:
 כאשר אתה קובע וועדת מכרזים, אתה מתקשר אלי?

 
 ד"ר מאזן אבו סיאם:

 ותך.כאשר אתה מאחר אני מכבד א
 

 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 ברור, ועכשיו תורו של החבר מחמד אלקרינאוי.
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 מחמד אלקרינאוי:
סמי, מתייחס בדבריו שיצא מכתב כל שהו, אני אישית לא ראיתי, ולא יודע מה תוכנו, ובאיזו  די ידי

 מכתב מדובר בכלל.
 

אותו ואני חושב שחלק ניכר חבר המועצה סמי אומר: "רובכם ראו אותו", אני לא מבין אלה שראו 
 מהחברים לא ראו אותו.

 
 תודה רבה.

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 עכשיו התייחסות ותגובת רה"ע מר טלאל.
 

 טלאל אלקרינאוי:
קודם כל אנחנו נמצאים בתקופה של הבחירות המקומיות, מה לעשות זה התקופה שבה הפיסבוק 

 צריך לעבוד, וכל אחד רוצה להעלות הדברים שלו.
 

אנחנו לא מתרגשים מביקורת, וכל אחד יכול לבדוק כל דבר והעירייה פתוחה בפניו, אין לנו מה 
 להסתיר.

 
נושא הביטוח, הרשויות מתקשרות עם חברות ביטוח ולא עם סוכני ביטוח, ולכל חברת ביטוח יש 

 סוכן ביטוח.
 

שנה,  30שנה, ואפילו  20 -מטח נכסי העירייה יותר יגבעון היה סוכן ביטוח שעבד עם חברת איילון, וב
 .הפניקסעובדה גבעון עכשיו הוא הסוכן של 

 
שהיא סוכנות של כלל הרשויות  סוכנות הגלילאין שום מניעה להגיד על איזו סוכן אנו מעדיפים, יש 

הערביות ובוועדת המעקב הוחלט לחזק את הנושא הזה, שהרשויות הערביות יעבדו עם סוכנות 
 בדוק.הגליל, וכל אחד רשאי ל

 
 תודה רבה.

 
 רבחי אבו אלטייף:

 מה מנע מהעירייה לפרסם מכרז לפני שנה?
 

התקשרות ללא מכרז נהפך למנהל קבוע בעירייה, והגיע הזמן שהעניין יפסק, אפילו משרד הפנים 
 הביע עמדה בעניין זה, ומתח ביקורת על העירייה, השיטה הזו מכשירה הצעות פסולות.

 
 וים, אז תתקשרו ולא לצאת למכרז.אם יש המלצה על מציע מס

 
 סוכן ערבי זה לא תירוץ, יש הרבה סוכנים ערבים לא רק הוא.

 
 ן:יעו"ד שרון שטי

 ת בעצמן, או באמצעות סוכנות.וקודם כל המכרז עצמו מאפשר לחברות הביטוח להגיש הצע
 

שההחלטה היא עכשיו נשלחה שאלה לגבי המכתב המדובר, ונשלחה תשובה בהתאם, והובהר להם 
 של חברת הביטוח, והתשובה נשלחה לפחות חודש לפני מועד הגשת ההצעות.
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, כי 2017לגבי ההערה של החבר רבחי, כאשר אשרתם הארכת ההתקשרות לביטוח עם איילון לשנת 

 על פי המלצת יועץ הביטוח אין חברות ביטוח מוכנות לבטח רשויות חוץ מאיילון.
 

, הפניקסהביטוח שניתן לצאת למכרז, כי יש מתחרה לאיילון, והיא חברת  חודשים הודיע יועץ 5לפני 
 ולאור זה העירייה פרסמה מכרז.

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 אני מביא להצבעה לאשר ההתקשרות עם חברת הפניקס?
 

 חברים בעד 8  תוצאה:
 חבר נגד )סמי( 1   
 חבר נמנע )רבחי( 1   

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

 חברים זה לא רוב, ההצעה נופלת. 8ממכרז דורשת רוב חברי המועצה התקשרות בפטור 
 

 ח'ליל אלטורי:
 !!כך העירייה בלי ביטוח. זא
 

 :עו"ד שרון שטיין
( כי לא יכולים להשאיר העירייה בלי ביטוח, כי 6) 3ניתן להתקשר התקשרות דחופה לפי התקנה 
 מדובר בעבודה דחופה להצלת נפש או רכוש.

 
 יף:רבחי אבו אלטי

 רז ברגע האחרון.כזו התרשלות להשאיר העירייה בלי ביטוח ומוצאים מ
 

 מר אלהוזייל:אד"ר ע
אנחנו לא נשאיר את העירייה ללא ביטוח. צריך למצוא דרך המלך כדי לבטח את העירייה, וכפי 

 (.6) 3שאמר היועמ"ש העירייה תתקשר עפ"י תקנה 
 

 תושבי הפזורה של רהט, לאחר הרחבת תחום השיפוט – 24סעיף מס' 
 
 ר עאמר אלהוזייל:"ד

, שר הפנים חתם על הרחבת תחום השיפוט של רהט, ובין היתר נכללו כמה כפרים 2017אנחנו במרץ 
 בתוכנו.

 
נדרשנו לטפל בהם כמו יתר תושבי העיר, בין השירותים הסעות הילדים לבתי הספר, אספקת שירותי 

 רווחה.
 

 2018י ההרחבה השירות היה ניתן על ידי מועצה אזורית אלקסום, והחל מהראשון לספטמבר לפנ
 אנחנו אמורים להסיע אותם.

 
 מתברר שיש בעיה מאוד רצינית, ונותן רשות לגזבר העיריה להתייחס ולהסביר.
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 ראיד אלקרינאוי:
מהילדים רשומים שהם עות לפי קווים מאושרים, מתברר שחלק גדול סמשרד החינוך, מתקצב ה

 -מוד בו, זאת אומרת שעלות ההסעה חלה על העירייה בלגרים ברהט ובמיוחד קרוב לבי"ס שרוצה ל
100%. 

 
בעיה מאוד רצינית  תכאשר משרד החינוך לא ישלם שקל אחד, זא₪, מיליון  5הערכת העלויות 

 שהעירייה לא יכולה לעמוד בה.
 

ר לנו תקציב כמו שהיו נותנים למועצה אזורית אלקסום צריך לפנות למשרד החינוך ולבקש להעבי
 ובדיוק באותם תנאים.

 
 ד"ר מאזן אבו סיאם:

 איך זה שונה?
 

 ראיד אלקרינאוי:
 .100%מועצות אזוריות יש להם תנאים מיוחדים הם מקבלים מימון 

 
 עכשיו.אם לא נקבל כמו אלקסום, יש לחשוב על אמצעי מחאה, או שביתה, ויש להתריע על זה 

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

דת ציון שתשמש ובמסגרת הישיבות עם משרד הפנים והחינוך, הוצעו פתרונות, לקבוע )נ"צ( נק
 ציא מכתב רשמי למשרד החינוך.וכתובת עד להסדרת הנושא מול מרשם האוכלוסין, אנחנו נ

 
 אחמד אלנסאסרה:

 משרד החינוך משלם הסעות עבור תלמידים שהם תושבי רהט?
 

 ראיד אלקרינאוי:
 לא.

 
 ד"ר מאזן אלהוזייל:

 מה עם השכר של העובדים הסוציאליים שמטפלים באוכלוסייה זו?
 

 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 עלויות ההסעות זה לא רק עבור התלמידים, צריך לדאוג לשכר של מלוות ומלווים לתלמידים.

 
 ראיד אלקרינאוי:

 גני הילדים. לא זה בלבד, אלא אנחנו חייבים להסיע גם ילדי
 

 טלאל אלקרינאוי:
רוצה להוסיף, משרד הפנים מינה וועדה מיוחדת לבדיקת הסוגיה הזו בכל הרשויות הבדואיות בנגב. 

 הנושא מתגלגל כבר יותר משנתיים במשרדים: חינוך, פנים ורווחה.
 

הבדואים ונקרא הפריפריה של הישובים  2397הנושא הועלה במסגרת הדיונים על החלטת הממשלה 
תושבים, והם  עכשיו חלקם הגדול נכלל  7,000 -ת רהט יש כיבנפשות כאשר בסב 81,820בנגב שהם 

בתחום השיפוט החדש, ועל העירייה לספק להם את כל השירותים: חינוך, רווחה, מלוות, סייעות 
 וכו'.
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וכל רשות הציגה  , והוזמנו לה כל הרשויות הבדואיות2018ביוני  28 -נקבעה ישיבה במשרד הפנים ב

 עמדתה בפני הוועדה.
 

משרד הפנים והאוכלוסין אמורים לקבוע את הכתובת של התושבים שגרים בהרחבה, על פי נ"צ 
 ₪.מיליון  10)נקודת ציון( עיריית רהט לא תוכל לעמוד בהתחייבויות של כמעט 

 
 סעיד אלעוברה:

אנשי המשרד שיש לממן את חלק לפני מספר ימים מנכ"ל משרד הרווחה בקר ברהט והוא הנחה 
המשרד בהוצאות עבור תוספת אוכלוסייה זו, כי ערכנו לו ביקור בפזורה של רהט, הם אמורים 

 להוציא הנחייה זו בכתב.
 

 סלמאן אלקריני:
והרווחה, האם מקבלים פינוי אשפה, האם  תושבי הפזורה מה הם מקבלים מרהט, חוץ מהחינוך

עה להם תחבורה ציבורית, איזה שירות נוסף הם מקבלים מקבלים תאורת רחובות, האם מגי
 מהעירייה?

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 צוקה שלהם, וממצוקת העירייה.מאנחנו העלינו  את העניין לסדר היום כדי שכולם ידעו מה
 

 מחמד אלקרינאוי: 
בנוסף למה שהועלה כאן, נאמר שמספקים שירות הסעות תלמידים לבתי הספר ואספקת שירותי 

 רווחה.
 

 .נה פיזית אין מקוםייש נושא גם כבד, והוא האכלוס, והסעת תלמידים בבתי ספר שונים מרהט מבח
 

 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 אבל הם מאוכלסים ולומדים בבתי הספר ברהט.

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

 .?עה בבחירות המקומיותבמה עם ההצ
 
 

לפנות למשרד הפנים כדי להנחות רשות האוכלוסין לרישום התושבים      :955החלטה מס' 
כתושבי רהט, עפ"י נקודת ציון )נ"צ(, כדי להבטיח שישתתפו בהצבעה 

 .מהקלה במס ווייהנ, לבחירות
 

לפנות למשרד החינוך בעניין מימון ההסעות של התלמידים, ולהתריע על                                   
 בתחילת שנה"ל אם לא יהיה שיפור או התחייבות במימון ההסעות.שביתה 

 
 לפנות למשרד הפנים לדאוג למימון במסגרת המענק עבור הוצאות.                                  
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נגדי כנבחר ציבור ע"י יועמ"ש  ותיקרישהכפשת שמי והוצאת דיבה והאשמות  – 25סעיף מס' 
 שטיין )רבחי(העירייה עו"ד שרון 

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 היועמ"ש מתבקש להחליט אם הוא ממשיך להיות נוכח באולם או יוצא?
 

 עו"ד שרון שטיין:
 עץ לעירייה במקומי עו"ד דן שווץ.יאני בוחר לצאת מהאולם, י

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 בקש להעלות סעיף זה חבר העירייה רבחי, נותן לו רשות הדיבור בבקשה. ,תודה רבה, ממשיך
 

 רבחי אבו אלטייף:
שהייתה בחודש  4/2018הנושא עלה בישיבת המועצה ומצוין בפרוטוקול ישיבת המועצה בישיבה 

 מצב ניקיון העיר והיה מוזמן מנהל שפ"ע בדיון. על , כאשר הנושא שהיה בדיון2018אפריל 
 

בדיון שהקבלן הראשי מעסיק קבלני משנה בלי שקבל הסכמת העירייה, וכאשר דברתי  וכאשר עלה
בישיבת המועצה אמרתי: "מי שידע שהקבלן הראשי מעסיק קבלני משנה, ללא אישור העירייה הוא 

 שותף בפשע" אכן הדברים הופיעו בפרוטוקול.
 

לאתר מי חבר העירייה שאמר פרוטוקול ישיבת העירייה  פורסם, ולאחר שפורסם נבדקה הקלטת כדי 
 שהוא שותף לפשע.

 
 הייתה התכתבות ביני לבין היועמ"ש בנושא.

 
הכל יכול", ועשה ממני בריון השכונה שאני " כנראה היועמ"ש בגיבוי גורמים בעירייה, הוא מתנהג

מטיל אימה על עובדי העירייה, והזכיר שמות כמו סעיד אלעוברה, והזכיר את הנושא של הירי על 
 בניין העירייה, חסר שיצביע עליי שאני בצעתי את הירי.

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 זה בהתכתבויות?
 

 רבחי אבו אלטייף:
זה במייל, ואתה ראית את זה והייתה מעותק, וכל חברי העירייה ראו מה שכתב היועמ"ש, אבל אתם 

 טומנים הראש באדמה.
 

 מחמד אלקרינאוי:
 התייחסות?אבל נושא הירי לא ראיתי 

 
 רבחי אבו אלטייף:

 כן הוא כתב, תקרא תמצא.
 

 עו"ד דן שווץ:
אחרי שהחבר רבחי הציג דבריו בפני חברי המועצה, המשך נוכחותו הוא במצב ניגוד עניינים, כי שרון 

 יצא מהאולם.
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 רבחי אבו אלטייף:
 אני בקשתי להעלות הנושא, אני ממשיך להשתתף בדיון.

 
 א ינהלו לי את העניינים.ליד אצל אף אחד, ושאני נבחר ציבור, לא פק

 
 והגיע הזמן לעשות ליועמ"ש מעצורים, אני לא מקבל הנחיות מפקידים אם פונה למשטרה, או לא.

 
בניין שהוצע להשכרה עבור פרויקט לעירייה, ובמקביל אותו מבנה  ,אני רוצה להזכיר מקרה שהיה

 ר."עם העירייה, ע"י עמותה לפרויקט מיתהוצג כי מושכר לעמותה שרוצה להיות בקשר חוזי 
 

כאשר בדקתי הבניין בתור חבר צוות הבדיקה, הבניין לא ראוי לאחסן כבשים, אפילו, משום מה 
 מחלקת הרווחה ומהנדס העיר אישרו שהמבנה ראוי לאכלוס.

 
 הוצאתי סיכום בכתב יד והוא חלק מפרוטוקול ישיבת וועדת המכרזים שהמבנה לא ראוי.

 
 אמר אלהוזייל:ד"ר 

 הנושא זה לא בסדר היום.
 

 רבחי אבו אלטייף:
, ולבניין לא היה 4בניין היה דרוש  טופס להזכרתי אותו כי היועמ"ש הזכיר אותו בהתכתבות ביננו, 

כנראה היה טופס מזויף, הצגתי הטופס בפני היועמ"ש ובקשתי  4, במקומו הוצג טופס 4טופס 
 שיבדוק אמיתות הטופס.

 
 אלהוזייל: ד"ר עאמר

 מה הבקשה שלך?
 

 רבחי אבו אלטייף:
הבקשה שלי, קודם כל שהיועמ"ש יתנצל בכתב ושלא יגיד אם פגע בי, אני נבחר ציבור, והוא עובד 

 בעיריית רהט, הוא כפוף אליי, ולא אני הכפוף.
 

 םתירשושהוא לא מייצג אותי בכלל, אני רוצה שיתנצל בפומבי, ושיחזור בו בכל הדברים שכתב נגדי, 
 לו הערה בתיקו האישי, מזה אני לא יורד, ואם זה לא יתבצע אני אפנה ללשכת עורכי הדין.

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 שווץ. ןתודה לחבר רבחי, וכעת רוצים לשמוע מה אומר עו"ד ד
 

 שווץ: ןעו"ד ד
 מת לבו.ולא הבין אותי כאשר הערתי תש קודם כל,  יכול להיות שהחבר רבחי

 
הצעה לסדר , והציג אותה בפני מועצת העיר, הוא לא יכול להשתתף בדיון, כי הנושא נוגע הוא העלה 

 לעניינו, והוא אמר שהנושא נוגע אליו אישית.
 

 רבחי אבו אלטייף:
 זה לא משהו אישי, אלה דברי שעלו בפרוטוקול ישיבת המועצה.
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 שווץ: ןעו"ד ד
רוטוקולים של מועצת העיר מגיעים למשרד איך שאמר רבחי זה פגע בי ברמה אישית, הרי כל הפ

 הפנים, והם חשופים לכל מבקש.
 

 אני מקווה שהמשך השתתפותו של החבר רבחי נעשית בתום לב ואני אומר לחבר רבחי:
ר לא ברור לך, כי אתה באתה יכול להשתתף, ולא לקום, אבל אני רוצה לשמור עליך, במידה והד .1

 ן אישי.לא יכול לקדם עניין שנוגע אליך באופ
 

 רבחי אבו אלטייף:
 זה לא אישי, אני נבחר, אני חבר מועצת עיר, זה לא אישי.

 
 ד דן שווץ:"עו

 ברשותכם....
 

 טלאל אלקרינאוי:
אני רוצה להוסיף משפט, אני התייעצתי משפטית ברגע שהחבר רבחי הציג הנושא בפני חברי מועצת 

 העיר, וברגע שמתקיים הדיון אתה לא צד בדיון.
 

 סמי סהיבאן: עו"ד
 הטענה היא משפטית, שהחבר רבחי נמצא בניגוד עניינים עכשיו.

 
 עו"ד דן שווץ:

 שרון, היועמ"ש של העירייה יצא מהדיון כי הנושא נוגע אליו, אותו דין גם רבחי.
 

 רבחי או אלטייף:
ולא רוצה אני לא יוצא, אני לא יוצא, זה הדבר שאני מציג לכן אני לא יוצא, זה נושא שאני העלאתי 

 לצאת.
 

 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 .?אז אולי נעצור הדיון כאן

 
 רבחי אבו אלטייף:

 אף אחד לא ידאג לי, אני לא יוצא מהדיון.
 

 עו"ד דן שווץ:
 אתם דנים בעניין שנוגע ליועץ משפטי של העירייה, עובד עירייה והוא שומר סף.

 
 רבחי אבו אלטייף: 

 .יהפך אותי לבריון שכונה ומסית נגד
 

 ד"ר עאמר אלהוזייל:
האם נמשיך בדיון או אנחנו גם נמצאים בניגוד עניינים? מה אומר עו"ד שווץ בתור היועץ המשפטי 

 בעניין זה?
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 רבחי אבו אלטייף:
כאשר עובד העירייה סמי אלקרינאוי התנהג לא יפה בפניך הוזמן לשיחה ותוך שניות התנצל בפניך, 

 מעניין אותו.אבל כאשר זה רבחי אף אחד לא 
 

 ד"ר עאמר אלהוזייל:
 מבקש שתירגע, חברים, כנראה כולנו כבר בניגוד עניינים.

 
 מחמד אלקרינאוי:

 כולנו בני אדם, בואו לדבר ברוגע ונשמע אחד את השני, בוא שנשלים.....
 

 רבחי אבו אלטייף:
 אתה תשלים, אני לא משלים איתו, בקשתי שיתנצל בכתב.

 
 עו"ד דן שווץ:

ה שלו, הפסיקה אומרת והחוק אומר וכל אחד עושה את החשבון לעצמו, אם ירבחי זה הבע חברים,
 הוא לא רוצה לשמוע בחוות דעת המשפטית שישא בתוצאה.

 
 אני אומר בצורה מפורשת מדובר בעובד שומר סף, מדובר בעובד עירייה.

 
חבר רבחי זה שימוע, מועצת העיר אין לה סמכות לשמש וועדת משמעת ליועץ המשפטי, מה שמעלה ה

חוק הרשויות  ה לא בית הדין למשמעת יש חוק ספציפי,עצהמשמעת יש לה הליך משלה, המו
 המקומיות )משמעת(.

 
 יש יועץ משפטי לממשלה, שבמקרים כאלה, הנושא יגיע אליו והוא מחליט.

 
 ד"ר עאמר אלהוזייל:

 מה אתה אומר למועצה?
 

 עו"ד דן שווץ:
 אין סמכות למועצה. .1
מנכ"ל משרד הפנים, אומר לגבי לשון הרע חבר מועצה אסור לו לנצל הכלים העירוניים,  חוזר .2

לזה, הוא רשאי להגיש תביעה אזרחית נגד היועמ"ש של העירייה, ואם יזכה יקבל החזר 
הוצאותיו ואם לא יזכה בה ישלם אותה מכיסו, זה הוראות משרד הפנים, ולכן, רמזתי שלא 

 אבל לא שמעו.צריך להעלות לסדר היום, 
 

 רבחי אבו אלטייף:
אני בקשתי להעלות לסדר היום, כי פניתי לראש העיר ופניתי לסגן רה"ע עאמר, אך הם לא עשו דבר 

 מר לא טפלו בפנייתי.אבנושא, ואני פניתי למועצת העיר בגלל שרה"ע והסגן ע
 

 עו"ד דן שווץ:
לחבר רבחי ראוי לפתור את זה בדרך אני מציע למועצה שתוריד את הסעיף מסדר היום, ואני אומר 

 אחרת בהדברות.
 

של דבר, המועצה צריכה להחליט להסיר הנושא מסדר היום, כי דבר כזה יגיע ליועץ  ולסיכומ
 המשפטי לממשלה.
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 ד"ר עאמר אלהוזייל:

לאור הייעוץ המשפטי שמועצת העיר קבלה, מעו"ד שווץ, אני מעלה להצבעה, מי בעד להוריד הסעיף 
 יום?מסדר ה

 
 חברים בעד. )טלאל, ד"ר עאמר, ח'ליל, אחמד, מחמד, סלמאן, יונס, ד"ר מאזן( 8
 חבר נגד )רבחי( אני אראה לכם. 1
 חבר נמנע )סמי( לא ראיתי את חוות הדעת המשפטית, לכן אני נמנע. 1
 
 

 :      הוחלט ברוב קולות להסיר את הסעיף מסדר היום.956החלטה מס' 
 
 

 שקיים עליו סופר מרקט )עטא(. 25שינוי ייעוד לשטח ירוק בשכ'  - 26סעיף מס' 
 
 

 נדחה, כי המבקש נעדר מהישיבה עקב אבל.     :957החלטה מס' 
 
 

 אירוע האלימות בין שוטרים לתושבים בעיר )עטא( - 27סעיף מס' 
 
 
 

 :     נדחה, כי המבקש נעדר מהישיבה עקב אבל.958החלטה מס' 
 
 
 

 ננעלה הישיבה,
 18:54:54שעה                                                                   

 
_________        ____________ 
 ד"ר עאמר אלהוזייל                   עלי אבו אלחסן
 סגן ראש העירייה                        מזכיר העירייה

 ומנהל ישיבות המועצה 
 

                                                                _______________ 
 טלאל אלקרינאוי                                                                    

 ראש העיר                                                                         
 

                                                            
 

 תפוצה:
דובר , חברי העירייה, גזבר העירייה, היועץ המשפטי של העירייה הממונה על המחוז, מבקר המדינה ,

 העירייה, מבקר העירייה, הנהלת חשבונות, חשב מלווה.
  ------------------------------------------- 

 הע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העיריי הודפס
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