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 2019מאי07שלישייום
 04/2019פרוטוקול ישיבת המועצה  מן המניין מס' 

 18:00שעה  2019 באפריל 28, תאריך רביעימיום 
 מקום הישיבה: אולם הישיבות


ראשהעיר-פאיזאבוצהבאןמשתתפיםה"ה:

חברהעירייה-אלטוריח'ליל
חברהעירייה-חסןאלנסאסרה
חברהעירייה-טלאלאלקרינאוי
חברהעירייה-יוסףאלרומילי
חברהעירייה-ד"רמאזןאבוסיאם
חברהעירייה-מאג'דאבובלאל
חברהעירייה-מוחמדאבוהאני
חברהעירייה-מחמדאלקרינאוי
חברהעירייה-אלעתאיקהסלימאן
חברהעירייה-עו"דסמיסהיבאן
חברהעירייה-עודהאבומדיגם
חברהעירייה-עטאאבומדיע'ם
חברהעירייה-עליאלזיאדנה
חברהעירייה-ד"רעליכתנאני
חברהעירייה-עמאראבוגרארה
חברהעירייה-פייצלאלהוזייל
חברהעירייה-חמאייסהשריף




גזברהעירייה-ראידאלקרינאוינוכחיםה"ה:
היועץהמשפטילעירייה-עו"דשרוןשטיין
מבקרהעירייה-עאמראבוהאני
מהנדסהעיר-אברהיםאבוסהיבאן
עוזרראשהעיר-עלידבסאן
מנהלמינהלתאזורתעשייהרהט-אמירבשאראת
מנהלאגףהחינוך-עליאלהוזיילד"ר


התמלול של הישיבה נערך ע"י "חברת מתורגמים" והינו מהווה הערה:

חלק מהפרוטוקול אשר יפורסם באתר העירייה  
www.rahat.muni.il  .כולל ההקלטה 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rahat.muni.il/
http://www.rahat.muni.il/
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 על סדר היום:

 (2017/01/080הרשאהמס'₪.)29,037בסך5בנייתגןילדיםשכ'–980אישורהגדלתתב"ר .1

 (2017/01/051הרשאהמס'₪.)58,073בסך5בנייתגןילדיםמתחם–985אישורהגדלתתב"ר .2

 (2017/01/042הרשאהמס'₪.)275,849בסך2בנייתגןילדיםמתחם-1062אישורהגדלתתב"ר .3

 (2018/01/032.)הרשאהמס'₪88,765בסך3בנייתגןילדיםמתחם–1068אישורהגדלתתב"ר .4

הרשאהמס'₪.)1,399,998בסך1בנייתמקיףחדשמתחם-1098אישורהגדלתתב"ר .5
2018/03/009) 

 שוקעירוניושוקצאןדרוםרהט.–618-0583013-אישורתכניתמס' .6

₪55,655.10חינוךהבלתיפורמליבסךהפעלתתוכניתבתחוםה–940אישורהגדלתתב"רמס' .7
(.181100910)ס.ת.

)ס.ת.₪13,770.51הפעלתמרכזמצוינותבי"סאלרחמהבסך–954.אישורהגדלתתב"רמס'8
(1812200910

₪222,438בסך2397החלטתממשלה–פינויואיסוףאשפה–1087.אישורהקטנתתב"רמס'9
(.1001216710)הרשאהמס'₪343,056(והגדלתהתב"רבסך1001050730)הרשאהמס'

ביטולהשתתפותהעירייהמתקציברגילבסך–מצוינגבתשע"ט–1227.עדכוןתב"רמס'10
₪756,244(לאחרהעדכוןהתב"ריהיהבסך12/2018מליאהמס'11)תיקוןסעיף₪75,624

יל.מימוןהמשרדלפיתוחהפריפריההנגבוהגל
₪90,200בסך2397שיפוץמשרדיםלאגףשפ"עהחלטתממשלה–1252.אישורתב"רמס'11

(.1001217545)מס'הרשאה
₪120,000בסך2397,החלטתממשלה2019הפעלתהספרייה,שנת–1253.אישורתב"רמס'12

(.1001216286)הרשאהמס'
בסך2397,החלטתממשלה2019גריםושפותשנתחוגימבו–1254.אישורתב"רמסד13

(.1001216711)הרשאהמס'₪191,870
)מפעלהפיס₪3,018,020בסך37כיתותגנ"יחנ"משכונה4בניית–1255.אישורתב"רמס'14

(.2349/18
)הרשאהמס'₪7,697,360בנייתמרכזפסג"הרהטבסך–1256.אישורתב"רמס'15

(.2019/03/003
בסך2397השתתפותבמימוןהעסקתפרויקטורהחלטתממשלה–1257.אישורתב"רמס'16

(1001050592הרשאהמס'₪.)850,000
-2017לשנת2397שיפוץמגרשיספורט+תאורהב'החלטתממשלה–1258.אישורתב"רמס'17

(1001197130הרשאהמס'₪.)1,083,368בסך2018
.אישורסגירתתב"רים.)מצ"ברשימה(18
.מינוייועצתלקידוםמעמדהאישה.19
 מתןשםלאזורהתעשייהברהט. .20
 אישורשכרבכיריםלמנהלמחלקתהאחזקהבמוסדותחינוך,ומוסדותציבור,)אדםאלעתמין(. .21
 אישורשכרבכיריםלעוזררה"ע. .22
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 ₪ 29,037בסך  5גן ילדים שכונה בניית  – 980אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1סעיף מס' 
 
 

אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוךהרשאהמספר:105החלטה מס' 
.5004275סמלהאתר2017/01/080


 
 

 ₪. 58,073בסך  5בניית גן ילדים מתחם  – 985אישור הגדלת תב"ר מס'  – 2סעיף מס' 
 
 


:אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוךהרשאהמס'106החלטה מס' 
.5010195סמלהאתר2017/01/051



 

 ₪. 275,849בסך  2בנית גן ילדים מתחם  – 1062אישור הגדלת תב"ר מס'  – 3סעיף מס' 
 
 


:אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוךהרשאהמס'107החלטה מס' 
.5004584סמלהאתר2017/01/042



 

 ₪. 88,765בסך  3בניין גן ילדים מתחם  – 1068אישור הגדלת תב"ר מס'  – 4סעיף מס' 



:אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוךהרשאהמס'108החלטה מס' 
.5004460סמלהאתר2018/01/032





 ₪. 1,399,998בסך  1בניית מקיף חדש מתחם  – 1098אישור הגדלת תב"ר מס'   – 5סעיף מס' 



:אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהחינוךהרשאהמס'109החלטה מס' 
.5022319סמלהאתר2018/03/009
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 שוק עירוני ושוק צאן דרום רהט 0583013-618אישור תוכנית מס'  – 6סעיף מס' 




:הוסרהסעיףמסדרהיוםעלפיהודעתרה"ע.110החלטה מס' 



 הפעלת תוכנית בתחום החינוך הבלתי פורמלי  – 940אישור הגדלת תב"ר מס'  – 7סעיף מס' 
 ₪. 55,650.10בסך 





:אושרהההגדלהפהאחד,כאשרמקורהמימוןהשתתפותהעירייה111החלטה מס' 
(.181100910)סעיףתקציבי




 הפעלת מרכז מצוינות בי"ס אלרחמה  – 954אישור הגדלת תב"ר מס'  – 8סעיף מס' 
 ₪. 13,770.51בסך                        





אושרהההגדלהפהאחדכאשרמקורהמימוןהשתתפותהעירייה:112החלטה מס' 
(.1812200910)סעיףתקציבי





 , 2397פינוי ואיסוף אשפה, החלטת ממשלה  – 1087אישור הקטנת תב"ר מס'  – 9סעיף מס' 
 ₪. 343,056, והגדלת התב"ר בסך 222,438בסך                       

 
 
 

,וכמוכןבמקביל1001050730אושרההקטנתהתב"רפהאחד,הרשאהמס':113החלטה מס' 
המימוןמשרדהפניםהרשאהמס'אושרההגדלתהתב"רהנ"ל,מקור

.2397(החלטתממשלה10669)קולקורא1001216710

 
 

 רייה מתקציב רגיל יביטול השתתפות הע –מצוינגב תשע"ט  - 1227ר מס' "עדכון תב – 10סעיף 
 (, לאחר העדכון התב"ר יהיה 12/2018מליאה  11ש"ח )תיקון סעיף  75,624בסך                   

 הגלילהנגב ו הפריפריהש"ח, מימון המשרד לפיתוח  756,244בסך                   
 
 

אושרהעדכוןפהאחד.:114החלטה מס' 
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  2397ממשלה  שיפוץ משרדים לאגף שפ"ע, החלטת – 1252אישור תב"ר מס'  – 11סעיף מס' 

 ₪. 90,200בסך                          
 
 
 

אושרהתב"רפהאחד,כאשרמקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה:115החלטה מס' 
.2397ממשלה(,החלטת10669)קולקורא1001217545מס'


 

  2397, החלטת ממשלה 2019הפעלת הספרייה, שנת  – 1253אישור תב"ר מס'  – 12סעיף מס' 
 .₪ 120,000בסך                          

 
 
 

אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה:116החלטה מס' 
.2397(החלטתממשלה10669)קולקורא1001216286מס'


 

 2397, החלטת ממשלה 2019חוגי מבוגרים ושפות שנת  – 1254אישור תב"ר מס'  – 13סעיף מס' 
 ₪. 191,870בסך                           

 
 
 

אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאה:117החלטה מס' 
.2397(החלטתממשלה10669)קולקורא1001216711מס'


 

 37כיתות גן ילדים חינוך מיוחד שכונה  4בניית  – 1255אישור תב"ר מס'  – 14סעיף מס' 
 ₪. 3,018,020בסך                           

 
 
 

2349/18מענקמס',מפעלהפיסאושרהתב"רפהאחד,מקורהמימון:118החלטה מס' 
.5002804סמלהאתר


 
 

 ₪. 7,697,360בניית מרכז פסג"ה, בסך  – 1256אישור תב"ר מס'  – 15סעיף מס' 
 
 
 

אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהחינוך,הרשאה:119החלטה מס' 
.5023195סמלהאתר2019/03/003מס'
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, החלטת ממשלה רהשתתפות במימון העסקת פרויקטו – 1257אישור תב"ר מס'  – 16סעיף מס' 
 ₪. 850,000בסך  2397

 
 

,2397אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,החלטתממשלה:120החלטה מס' 
(.8401)קולקורא10010850592הרשאהמס'


 

 2397שיפוץ מגרשי ספורט ותאורת ב' החלטת ממשלה  – 1258אישור תב"ר מס'  – 17סעיף מס' 
 .₪ 1,083,368, בסך 2018-2017לשנת                           

 
 

אושרהתב"רפהאחד,מקורהמימוןמשרדהפנים,הרשאהמס':121החלטה מס' 
.2397(החלטתממשלה8846)קולקורא1001197130
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 אישור סגירת תב"רים - 18סעיף מס' 
 

 להלן הרשימה:
 עודף)גרעון( סה"כהוצאות מימוןשהתקבל תקציבמקור שםהתב"ר תבר
₪ מבניםיבליםלשנתלימודים 496 ₪  1,520,000 ₪  1,087,806 ₪  1,637,104 -549,298  

  290,255-₪  ₪290,255    -₪  ₪314,747 שיפוץמגרשספורטמשולבלי 590
פעילותחוסןקהילתיבשעת 747

2014חרום  
₪ ₪  100,000 ₪    - ₪  69,889 -69,889  

₪ תחרותרובוסטאר 915 ₪  12,000 ₪  12,000 ₪  12,000 -    
כיתותבשכ'2בנייתגןילדים 754

)אלחנאן(22  
₪ ₪  2,020,970 ₪  1,894,394 ₪  1,948,973 -54,579  

פגרים/פסולתבורותלכילוי 923
 בע"ח

₪ ₪  179,713 ₪    - ₪    - -    

₪ מענקהשקעהביתעידןהנגב 1199 ₪  912,000 ₪  913,089 ₪  913,089 -    
מבניםיביליםלגנ"יבשכונות 913

 שונות
₪ 979,909 979,909 1,250,000 -    

הפעלתתכניותבתחוםהחינוך 940
 הבלתיפורמאלי

₪ 885,825 885,825 941,480 -    

הפעלתמרכזמצוינותבבי"ס 954
 אלרחמה

₪ 68,920 68,920 103,771 -    

העצמהלימודיתממוקדת 1032
2397החלטתממשלה-בגרות  

₪ 19,435 16,075 218,008 -3,360  

השתתפותבתב"ריםלבניית 772
 גניילדים

364,000 364,000 364,000   

 967,380.81-   7,189,397.82         6,222,017.01        7,936,688.61  סה"כ כללי 
 

 


 -₪967,380.81רעונותיסה"כג
₪0.00סה"כעודפים

 
 

-967,380.81₪סה"כעודף/גרעון
 

 
 

 
אושרהסגירתהתב"ריםפהאחד,כאשרהגרעוןירשםגרעוןסופיבתב"רים:122החלטה מס' 

ובהמשךמולהגירעוןבתקציב.



 

 מינוי יועצת לקידום מעמד האישה – 19סעיף מס' 
 
 

 

 
הוסרהסעיףמסדרהיום.:123החלטה מס' 
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 מתן שם לאזור התעשייה ברהט – 20סעיף מס' 
 

 פאיז אבו צהבאן:
הנושאנעשהע"יאמירבשאראת,והואיציגלמועצהמהנעשה.


 ת:אאמיר בשאר

לצורךקידוםהנושא,הוקמהוועדהמורכבתמשבעהאנשים:נציגיציבור,נציגיבעליהעסקיםובעלי
יבור,הנוהלפורסםבאתרהאינטרנטתפקידיםבחברההכלכליתרהט,והעירייה,כמוכןנעשהשיתוףהצ

שלהעירייה.


הצעותשםלאזורהתעשייהברהט.23התקבלו


שמותשמתאימותועונותעלהדרישות.3לאחרדיוןהוועדהנותרו


והןכדלקמן:קידמתהנגב
עידןרהט
 קרייתהנגב

 
 بوابة النقب."באובתאלנקב"השםקידמתהנגבהוועדהבסופוהמליצהעל


 

بوابة النقبאושרההבקשהוההמלצהלמתןשםבואבתאלנקב:124החלטה מס' 
                                 Bawabet alnaqab 


 
 

 אישור שכר בכירים למנהל מחלקת האחזקה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור – 21סעיף מס' 
 .אדם אלעתמין -                         


 פאיז אבו צהבאן:

בהתאםלדרגהשלהעיר,והנחיותמשרדהפנים.40%-30%ההצעהלתשלוםשכרבכיריםבהיקףשל

 

לפידרגתהעירוהנחיותמשרד%40אושרפהאחד,תשלוםשכרבכיריםבשיעור:125החלטה מס' 
הפנים.


 

 אישור שכר בכירים לעוזר רה"ע – 22סעיף 

 

הסעיףהוסרמסדרהיום.:126החלטה מס' 
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 ניקיון העיר וניקיון מוסדות החינוך )עטא( – 23סעיף מס' 


 פאיז אבו צהבאן:
ע'ם.יהסעיףמובאלפיבקשתחברהעירייהעטאאבומד

 
 עטא אבו מדיע'ם:

והמזכירלאכאן,לאנעשתהתוספתכרגיל,אךאניהודעתיבקשתיהוגשהבמועדלפיהחוק,אךמאחר
במייללחבריםעלמהותהסעיף.


ניקיוןבתיהספר,המידעשהגיעשחלקמבתיהספררמתהניקיוןירודה,והדברהביאלקיזוזכספים

פניתיבעניין,לקבלןהמבצע,היוהתכתבויותבעניין,עםתחושהשהעובדסמיאלקרינאוימאוים.
והתרעתישבתיהספרלאמקבלותרמתהניקיוןעלפיהדרישותבמכרז.העירייהמשלמתמאותאלפי

שקליםלקבלניהניקיוןבבתיהספר.


אנימעידשהעובדסמיעובדבנאמנותועושהעבודתוביושר,וישלתמוךבוולאלעקוףסמכויותיו.


 סלימאן אלעתאיקה, עודה אבו מדיע'ם, חסן אלנסאסרה, יוסף אלרומילי, התבטאוהחברים:
.מחמד אלקרינאוי, ד"ר עלי כתנאני, ח'ליל אלטורי, עו"ד סמי סהיבאן                               

 
 פאיז אבו צהבאן:

מציעלהקיםועדהשמורכבתמהחברים:חסןאלנסאסרה,עטאאבומדיע'םשתבדוקותביאהמלצות
וישלזמןנציגימשכ"ל,והקבלןהמבצע,לישיבה.מבקרהעירייהיוזמןלישיבותלמועצתהעירייה.

והעובדסמיאלקרינאוי.

 

אושרלמנותצוותבדיקהשמורכבתמחבריהעירייהחסןאלנסאסרה,עטאאבו:127החלטה מס' 
 מדיע'ם.יוזמןלישיבהמבקרהעירייה.


 

 ננעלה הישיבה,
 19:05:03שעה                                                                       

________        ____________ 
פאיזאבוצהבאןעליאבואלחסן
ראשהעירייהמזכירהעירייה


תפוצה:

מבקרהמדינה,
במשרדהפנים,הממונהעלהמחוז,

חבריהעירייה,
גזברהעירייה,
,עירייהלהיועץהמשפטי
דוברהעירייה,

בקרהעירייה,מ
הנהלתחשבונות,

מלווה.חשב
-------------------------------------------

 ההודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעיריי


