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עיריית רהט
ישיבת מועצה ,מן המניין מס'  - 10/2019תמלול
מיום רביעי  ,28.8.2019כז' באב תשע"ט
משתתפים ה"ה:

נוכחים ה"ה:

 ראש העירפאיז אבו צהבאן
 חבר העירייהח'ליל אלטורי
 חבר העירייהחסן אלנסאסרה
 חבר העירייהטלאל אלקרינאוי
 חבר העירייהיוסף אלרומילי
ד"ר מאזן אבו סיאם  -חבר העירייה
 חבר העירייהמאג'ד אבו בלאל
 חבר העירייהמוחמד אבו האני
מחמד אלקרינאוי  -חבר העירייה
סלימאן אלעתאיקה  -חבר העירייה
עו"ד סמי סהיבאן  -חבר העירייה
 חבר העירייהעודה אבו מדיגם
 חבר העירייהעטא אבו מדיע'ם
 חבר העירייהעלי אלזיאדנה
 חבר העירייהד"ר עלי כתנאני
עמאר אבו גרארה  -חבר העירייה
 חבר העירייהפייצל אלהוזייל
 חבר העירייהשריף חמאייסה
עלי אבו אלחסן
ראיד אלקרינאוי
עו"ד שרון שטיין
עאמר אבו האני
מוסא אלעוברה
מרזוק כתנאני
דניאל גירון

 מזכיר העירייה גזבר העירייה יועץ משפטי של העירייה מבקר העירייה מנהל לשכת רה"ע דובר העירייה -חשב מלווה

על סדר היום:
 .1הצגת יועצת לקידום מעמד האישה בפני המועצה -נהלה אלעביד.
 .2תיקון סעיף  8בסדר יום מליאה  -2/2019תב"ר " 1245התנסות מדעית טכנולוגית לכיתות
ה'" מימון משרד החינוך סך  ,₪ 272,000מימון תקציב העירייה סעיף תקציבי 1812200910
בסך  68,000ש"ל סה"כ התב"ר .₪ 340,000
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 .3הגדלת תב"ר מס'  – 587תכנון מתחם  7בסך  ,₪ 434,420מימון משרד הבינוי והשיכון.
 .4הגדלת תב"ר מס'  – 1015הכנת ספר נכסים ורישום מקרקעין בסך  ₪ 100,000מימון משרד
הפנים הרשאה מס'  ,1001049469סך התב"ר לאחר ההגדלה .₪ 329,028
 .5אישור הגדלת תב"ר מס'  -1091שיפוצים במועדון נוער שכונה  19בסך .₪ 200,000
 .6הגדלת תב"ר מס'  – 1199מענק השקעה בית עידן הנגב בסך  ,₪ 1,229,375.86מימון העירייה
תקציב רגיל ,סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה .₪ 2,141,375.86
 .7אישור תבר מס'  – 1266חוקי עזר מניבים בסך  ₪ 85,000מימון משרד הפנים הרשאה מס'
.1001049469
 .8אישור תב"ר מס'  – 1267הטמעת  GISבסקר הנכסים בסך  ₪ 295,000מימון משרד הפנים
הרשאה מס' .1001049469
 .9אישור תב"ר מ'  – 1268מיפוי ומספור רחובות ובתים בסך  ₪ 1,020,000מימון משרד הפנים
הרשאה מס' .1001049469
.10

סגירת תב"רים (מצ"ב).

.11

מינוי וועדה לשימור אתרים (סעיף  10בחוק התכנון ובנייה (תיקון .)31

פרוטוקול
فايز ابو صهيبان:
طيب بدنا نبدء الجلسة االولى .جلسة اعتيادية.
פאיז אבו צהבאן:
הסעיף הראשון אני מסיר אותו בגלל היועצת לקידום מעמד האישה ,התפטרה לפני כינוס
הישיבה הזאת  .אנחנו נפרסם עוד פעם מכרז לקליטת יועצת לקידום מעמד האישה .אז אני
מסיר את הסעיף הזה .סעיף  -2תיקון סעיף  8בסדר יום המליאה  2/2019תב"ר  -תב"ר 1245
"התנסות מדעית טכנולוגית לכיתות ה'" מימון משרד החינוך סך הכל  ,₪ 272,000מימון תקציב
העירייה סעיף תקציבי  1812200910בסך הכל  ₪ 68,000סה"כ התב"ר  .340,000אתם
מאשרים את התיקון?
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כולם:
כן ,מאשרים.
פאיז אבו צהבאן:
 3הגדלת תב"ר מס'  – 587תכנון מתחם  7בסך הכל  ,₪ 434,420מימון משרד הבינוי והשיכון.
הגדלת תב"ר מס'  – 1015הכנת ספר נכסים ורישום מקרקעין בסך  ₪ 100,000מימון משרד
הפנים הרשאה תקציבית מס'  ,1001049469סך הכל התב"ר לאחר ההגדלה -5 .₪ 329,028
אישור אישור הגדלת תב"ר מס'  -1091שיפוצים במועדון נוער שכונה  19בסך הכל .₪ 200,000
ואני פה פונה עוד פעם לפייצל והוא בוועדת הכספים ולסלימאן.
فايز ابو صهيبان:
حلونا المشكلة هذه النا احنا التزمنا قدام מפעל הפיס على الموضوع هذا.
פאיז אבו צהבאן:
הגדלת תב"ר מס'  – 1199מענק השקעה בית עידן הנגב בסך  ,₪ 1,229,375.86מימון העירייה
תקציב רגיל ,סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה  .₪ 2,141,375.86כן ראיד?
ראיד אלקרינאוי:
אתה מדבר על עידן הנגב?
פאיז אבו צהבאן:
עידן הנגב ,כן.
ראיד אלקרינאוי:
זה החלק של החמישים אחוז מתוך ההכנסות של ...
فايز ابو صهيبان:
على صوتك شوي.
ראיד אלקרינאוי:
יש לנו הסכם שאושר במליאה שחמישים אחוז מההכנסות נשארות בבית עידן הנגב לצורך
עשייה.
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פאיז אבו צהבאן:
אנחנו אישרנו את זה במליאה.
עטא אבו מדיע'ם:
גם בדירקטוריון
ראיד אלקרינאוי:
גם השותפים تبعينا ,هم كمان نفس الشي.
עטא אבו מדיע'ם:
כן .גם בדירקטוריון עידן הנגב עדיין ההחלטה היא לקחת חמישים אחוז.
פאיז אבו צהבאן:
שניה ,שניה ,שניה.
ראיד אלקרינאוי:
גם השותפים מקבלים
חסן אלנסאסרה:
כמה בסך הכל הכנסות من עידן הנגב לעיריית רהט?
עטא אבו מדיע'ם:
תכפיל בשתיים.
ראיד אלקרינאוי:
בערך מיליון שקל בשנה.
חסן אלנסאסרה:
נטו وال؟
ראיד אלקרינאוי:
נטו .האזור הוא בהתפתחות.
עטא אבו מדיע'ם:
يعني מעל חמישים אחוז נשאר שם.
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יוסף אלרומילי:
זה נשאר בקופה?
ראיד אלקרינאוי:
כן ,מי שאל? השלוש המיליון שקל האלה?

כן שלוש מיליון שקל עם שניים מעידן הנגב לאזור תעסוקה...
עטא אבו מדיע'ם:
זה כבר הגיע ,זה כבר הגיע לשנת התקציב  .2019עכשיו זה כבר קיים .عشان كذه جابهن وفوتهن.
זה לא
פאיז אבו צהבאן:
אישור תב"ר מס'  – 1267הטמעת  GISבסקר הנכסים בסך  ₪ 295,000מימון משרד הפנים
הרשאה מס'  .1001049469כן .אישור תב"ר מ'  – 1268מיפוי ומספור רחובות ובתים בסך
 ₪ 1,020,000מימון משרד הפנים הרשאה מס'  .1001049469אתם מאשרים?
כולם:
כן.
פאיז אבו צהבאן:
סגירת תב"רים המצורפת בטבלה .מינוי וועדה לשימור אתרים על פי חוק סעיף  .10התכנון
בניה ,אנחנו דיברנו על זה בוועדה תכנון ו בניה ,אני הצעתי את עצמי כיושב ראש הוועדה כראש
ראשות ,וגם סלימאן ועטא.
עו"ד שרון שטיין:
לא ,זה אוטומטית.
עטא אבו מדיע'ם:
זה אוטומטית.

"חבר" – הקלטה ותמלול

09471

-6-

נ.ש

עו"ד שרון שטיין:
זה אוטומטית.
פאיז אבו צהבאן:
אתם מסכימים?
כולם:
כן ,כן ,מסכימים ,מסכימים.
עלי אבו אלחסן:
שלושה נבחרים ושני בעלי מקצוע .אחד מהם נהיה הבקיא בעניין הזה ,ובדרך כלל אנחנו שמים
מנהל וועדה ולא מהנדס עירייה .כי מהנדס עירייה אסור לי להיות בניגוד עניינים ,מקצועית.
עו"ד שרון שטיין:
מקצועית
עלי אבו אלחסן:
כן ,מקצועית.
פאיז אבו צהבאן:
כן .אז
עלי אבו אלחסן:
אז מנהלת הוועדה או מנהל הוועדה .זה אחד שמתמצא בנושא העתיקות ובנושא ארכאולוגיה,
והיה הבחור הזה אחד אלעמור ,יאסר אלעמור ,שהוא בדרך כלל הוא נמצא בוועדה הזאת.
والتالتة حاضرين.
דובר:
אז נאשר אותם
עלי אבו אלחסן:
אז מאשרים אותם.
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פאיז אבו צהבאן:
אוקי ,סיימנו את הישיבה הזאת מן המניין .נסגרת הישיבה ונפתחת הישיבה השנייה -מליאה
לא מן המניין

***נעילת ישיבה ***

נעילה הישיבה
18:05:33
____________
פאיז אבו צהבאן
ראש העירייה

__________
עלי אבו אלחסן
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.
___________________

הודפס ע"י מירי וינברגר – מזכירת מזכיר העירייה
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