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 09/2019פרוטוקול ישיבת המועצה  מן המניין מס' 
 18:30שעה  2019 ביולי 10, תאריך ראשוןמיום 

 מקום הישיבה: אולם הישיבות
 

 ראש העיר - פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:
 חבר העירייה -  ח'ליל אלטורי   
 חבר העירייה - חסן אלנסאסרה   
 חבר העירייה - טלאל אלקרינאוי   
 חבר העירייה - יוסף אלרומילי   
 חבר העירייה - ד"ר מאזן אבו סיאם   
 חבר העירייה - מוחמד אבו האני   
 חבר העירייה - מחמד אלקרינאוי   
 חבר העירייה - סלימאן אלעתאיקה   
 חבר העירייה - עו"ד סמי סהיבאן   
 חבר העירייה - עודה אבו מדיגם   
 חבר העירייה - עטא אבו מדיע'ם   
 חבר העירייה -  עלי אלזיאדנה   
 חבר העירייה - ד"ר עלי כתנאני   
 חבר העירייה - עמאר אבו גרארה   
 חבר העירייה - פייצל אלהוזייל   
 חבר העירייה - שריף חמאייסה   

 
 העירייהחבר  - מאג'ד אבו בלאל  נעדר ה"ה:

 
 מנהל מרכז הצעירים ברהט - עטוה אבו פריח מוזמנים ה"ה:

 מנהל היחידה לקידום נוער - סלים אלקרינאוי   
 

 מנהל תחום שלטון מקומי מחוז דרום -  ישיערן בן      נוכחים ה"ה:
 מזכיר העירייה  - עלי אבו אלחסן   
 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי   
 יועץ משפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מהנדס העיר - אברהים אבו סהיבאן   
 מבקר העירייה  -עאמר אבו האני                       
 מנהל לשכת רה"ע - מוסא אלעוברה   
 עוזר רה"ע -  עלי דבסאן   
 לשכת רה"ע -  סמי אשווי   
 דובר העירייה -  מרזוק כתנאני   
 חשב מלווה -  דניאל גירון   

הפרוטוקול ערוך עניינית, מי שרוצה לעיין במלל ניתן לפנות  :תשומת לב
לתמלול, ולהקלטה אשר יפורסם באתר העירייה באינטרנט    
  www.rahat.muni.ilבכתובת :    

 יש לציין שהתמלול וההקלטה בוצע על ידי חברת "חבר    
 מתורגמים".   

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

אמצעי פיקוח, פיקוח ושיטור עירוני החלטת  – 1109תיקון מספר הרשאה בתב"ר מס'  .1
 .2397ממשלה 

 .2397פינוי ואיסוף אשפה החלטת ממשלה  – 1087תיקון מספר הרשאה בתב"ר  .2
 ₪. 500,000, ברהט בסך 27, 14שיקום כבישים ותשתיות בשכונה  – 1264אישור תב"ר מס'  .3
, ומינוי מורשה חתימה בחשבון 630145חשבון בנק לבית ספר אבן סינא ב' חת יאישור פת .4

 הבנק.
 (5/2018עדכון לגבי הסכם ביטוח הנכסים )מכרז  .5
 מינוי ראיד אלקרינאוי גזבר העירייה כנציג העירייה בתאגיד אשכול נגב מערבי. .6
 אישור פתיחת חשבון בנק להשקעות בבנק מרכנתיל. .7

 
 פאיז אבו צהבאן:

סדר היום, הזמנתי שני עובדים שסיימו עבודתם בעירייה, ורוצה להודות להם על  תלפני תחיל
 מנהל מרכז הצעירים ברהט,  – עטוה אבו פריחהעבודה שלהם בעירייה והם: 
 מנהל היחידה לקידום נוער. – סלים אלקרינאוי                                               

 
 הטוב. דלעבודתם, בצעו תפקידם על הצמדובר בשני עובדים מסורים 

 
 ם הצלחה בהמשך דרכם, ותודה על העשייה, ולאור זה הנני מעניק לכם שי למזכרת.כהנני מאחל ל

 
 עטוה אבו פריח:

הנני מודה על תשומת הלב, ומעריך את הצעד להזמין לישיבת המועצה ולהודות לי, תודה לכל בעלי 
טלאל, וממונה החינוך ד"ר עאמר, ומנהל החינוך ד"ר  התפקידים שעבדנו מולם, רה"ע הקודם מר

 עלי, וכמו כן רה"ע הנוכחי פאיז.
 

 ים היחידי במגזר, והגשנו באמצעותו שירות לצעירים ברהט.רהקמנו מרכז צעי
 

 אבו צהבאן: פאיז
 תודה. 

 
 סלים בבקשה.

 
 סלים אלקרינאוי:

 לישיבת המועצה. ערב טוב לכולם, תודה לרה"ע על תשומת הלב המצוינת, והזמנה
 

הנני מודה על התמיכה שקבלתי בתקופת עבודתי בעירייה הן מרה"ע הקודם טלאל, ומנהל החינוך 
 ד"ר עלי.

 
היחידה לקידום נוער צמחה ומחולקת לשבעה ריכוזים ברחבי העיר, על מנת לשרת כמה שניתן, 

 נערים, הצלחנו להקים תשתית טובה מאוד לקידום הנער. 4500 -היום כ
 

 דה רבה לכם על ההזמנה.תו
 

 פאיז אבו צהבאן:
 רה"ע הקודם טלאל בבקשה לברך.
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 טלאל אלקרינאוי:
ללא ספק מצאתי ופגשתי שני מנהלים שיש בהם פוטנציאל לעבודה ומוכנים לעבוד למען העיר, הן 

 סלים, ושיהיה לכם בהצלחה בהמשך הדרך. –עטוה, והן ביחידה לקידום נוער  –במרכז הצעירים 
 

 אבו צהבאן: פאיז
 הנני מגיש לכם מזכרת בשם עיריית רהט ושיהיה לכם בהצלחה.

 
 עכשיו לסדר היום:

 
אמצעי פיקוח, פיקוח  ושיטור עירוני,  – 1109תיקון מספר הרשאה בתב"ר מס'  – 1סעיף מס' 

 2397החלטת ממשלה 
 

 
זו מחליפה  , הרשאה1001234507:     אושר פה אחד, תיקון מספר ההרשאה ל: 149החלטה מס' 

 .31.12.2020, תוקף ההרשאה החדשה 1001050785הרשאה קודמת מספר 
 

 
 

 2397פינוי ואיסוף אשפה, החלטת ממשלה  – 1087תיקון מספר הרשאה בתב"ר  – 2סעיף מס' 
 
 
 

, הרשאה זו מחליפה 1001234506:     אושר התיקון פה אחד, הרשאה מספר 150החלטה מס' 
 .31.12.2020, תוקף ההרשאה החדשה 1001050730הרשאה קודמת מספר 

 
 
 

 ברהט  27, 14שיקום כבישים ותשתיות בשכונות  – 1264אישור תב"ר מס'  – 3סעיף מס' 
 ₪. 500,000בסך                       

 
 
 

 אושר התב"ר פה אחד, כאשר מקור המימון: משרד הבינוי, והשיכון,      :151החלטה מס' 
 .31.12.2020בתוקף עד  001736826הרשאה מספר                                   

 
 

 , ומינוי מורשה חתימה630145ספר אבן סינא ב'  בנק לבית אישור פתיחת חשבון – 4סעיף מס' 
 בחשבון הבנק

 
 

 אושר פה אחד מינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק למנהל ביה"ס      :152החלטה מס' 
 .מקבול אלקרינאויולנציג המינהל הכספי בעירייה סגן הגזבר  פאיק חסנאת,                                  
                                    

 ,, רשאי לפתוח חשבון בנק630145בית הספר אבן סינא ב' סמל מוסד 
 בבנק מרכנתיל סניף רהט, או בבנק הפועלים סניף רהט.
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 (5/2018עדכון לגבי הסכם ביטוח הנכסים )מכרז  – 5סעיף מס' 
 

 פאיז אבו צהבאן:
 לעירייה, להסביר לחברים במה מדובר. ימהיועץ המשפט מבקש

 
 עו"ד שרון שטיין:

 שנה שעברה, והתקבלו שתי הצעות, אחת נפסלה ונותרה הצעה אחת. 5/2018פרסמנו מכרז 
 

, הפניקסלהתקשר עם חברת הביטוח  6/2018חוזה ההתקשרות אושר על ידי המועצה בישיבה 
 צה.עהארכת ההתקשרות דורשת גם אישור המו

 
 ושריפת מחסן העירייה. 3כמו שריפת ביה"ס החדש בשכונה -נה בנזקים בזדוןיהשנה התאפי

 
₪  500,000 -ל₪  200,000 -ההשתתפות העצמית לנזקים בזדון מ חברת הביטוח דורשת הגדלת

 ₪.אלף  75 -ל₪ אלף  50 -ההשתתפות העצמית יוגדל מ בפוליסת הרכוש ובפוליסת צד ג' סכום
 

 ראיד אלקרינאוי:
 ₪. 210,000הפרמיה תגדל בתוספת על סך 

 
 עו"ד שרון שטיין:

 הביטוח של העירייה,  פקע לפני כמה ימים, ובקשנו להאריך עד שיובא לדיון בפני המועצה.
 

 צריך לצאת מסר חד משמעי, לתבוע הגורמים שגורמים נזק בזדון. כי ההשתתפות גדלה 
 כי העירייה תתמודד עם נזקים בזדון לא מעט, כמו נזקים ברכוש הציבור.₪,  500,000 -ל
 

 עו"ד סמי סהיבאן:
 ים ורכוש.סיש אלטרנטיבה לעירייה? העירייה לא יכולה להישאר ללא ביטוח נכ

 
 חסן אלנסאסרה:

 כמה משלמים פרמיה?
 

 ראיד אלקרינאוי:
 ₪.מיליון  1בשנה, הנזקים בשנה שעברה עברו את ₪ מיליון  1 -כ
 

 עטא אבו מדיע'ם:
 ז אמרנו שאנחנו חוסכים במעבר לחברת הפניקס כי איילון היו יקרים.כרבמ

 
 ח'ליל אלטורי:

 תצטרך לספוג את הנזקים.יתכן ולא תופעל חברת הביטוח, והעירייה ₪,  500,000כל נזק בזדון 
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 מחמד אלקרינאוי:
 זה סכום די רציני, שווה בדיקה מול חברות ביטוח אחרות.₪  500,000 -ה
 

 זה על חשבון הרשות.₪  500,000 -שריפת בית ספר, מועדון, גן ילדים בעלות נזק  פחות מ
 

 אולי משתלם לחלק הביטוח בין שתי חברות ביטוח.
 

 עו"ד שרון שטיין:
 החלופה שחברות הביטוח יסרבו לבטח.

 
 טלאל אלקרינאוי:

אנחנו לא היחידים מול חברות הביטוח שמנסות להתחמק ולא לפצות על הנזקים שנגרמו, יש 
 לבדוק עם ישובים אחרים איך מתמודדים עם תביעות נזקים כלאה.

 
ור המחירים זוכר נושא זה נידון בוועד ראשי הרשויות הערביות ושוגר מכתב לשר האוצר לא

 הגבוהים שדורשות חברות הביטוח מהרשויות הערביות.
 

מהלך זה פוגע בקופה הציבורית, צריך לבחון מול הרשויות הערביות בצפון, יש לבדוק מול חברת 
 הביטוח שמבטחת אותם.

 
 עטא אבו מדיע'ם:

וים, כמו המסר שצריך לצאת מכאן, בגלל שריפת מוסדות ציבור בגלל ווקום שנוצר סביב נושא מס
 ה"ס, מי יהיה קבלן הניקיון, הבעיה מי מסית את הציבור?ימי יהיה מנהל ב

 
 צריך לזרום ולאשר הבקשה כדי להמשיך לבטח את הרכוש הציבורי.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 מבקש אישור המועצה, לבטח את נכסי העיריה.
 
 

, ובהתאם הביטוח הפניקסחברת אושר פה אחד, לבטח נכסי העירייה עם     : 153החלטה מס' 
לגבי הפרמיה, ההשתתפות העצמית נזקים  ןלתיקון ולשינויים בחידוש, ה

 בזדון וצד ג'. 
 
 
 

 מינוי ראיד אלקרינאוי גזבר העיריה כנציג העירייה בתאגיד אשכול נגב מערבי – 6סעיף מס' 
 

 הגזבר יצא מהישיבה
 
 
 

כנציג העירייה בתאגיד  ראיד אלקרינאוי -מינוי גזבר העירייה :     אושר פה אחד,154החלטה מס' 
 אשכול נגב מערבי.
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 אישור פתיחת חשבון בנק להשקעות בבנק מרכנתיל – 7סעיף מס' 
 
 

 אושר פה אחד, פתיחת חשבון בנק להשקעות בבנק מרכנתיל סניף רהט.     :155החלטה מס' 
 
 

 נעילה הישיבה
18:56:35 

 

__________        ____________ 
 פאיז אבו צהבאן        עלי אבו אלחסן
 ראש העירייה                                                                 מזכיר העירייה

                                             
 תפוצה:

 מבקר המדינה , 
 הממונה על המחוז, במשרד הפנים, 

 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 היועץ המשפטי לעירייה, 
 דובר העירייה, 

 מבקר העירייה, 
 הנהלת חשבונות, 

 חשב מלווה.  
 


