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 03/2019פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מס' 
 15:35שעה  2019בספטמבר  03, תאריך שלישימיום 

 אולם הישיבותמקום הישיבה: 
 

 יו"ר הוועדהמ"מ  - עו"ד סמי סהיבאן משתתפים ה"ה: 
 חבר הוועדה - עטא אבו מדיע'ם                                   

 חבר הוועדה - מאגד אבו בלאל   
 חבר הוועדה - עמאר אבו גררה   

 
 יו"ר הוועדה - מחמד אלקרינאוי  נעדרים ה"ה:

 חבר הוועדה -  ליל אלטורי'ח   
  חבר הוועדה - יוסף אלרומילי   
 וועדהחבר ה - ד"ר מאזן אבו סיאם    
 חבר הוועדה - פייצל אלהוזייל   

 מזכיר העירייה - עלי אבו אלחסן                                   
 
 

 גזבר העירייה -        ראיד אלקרינאוי  סגל ה"ה:
 היועץ המשפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מבקר העירייה - עאמר אבו האני   
 העירייהעוזרת מבקר  -  כליל דרור   
 עוזרת גזבר.-אלכסנדרה פילשטינסקי    

 
 

 על סדר היום:
 
 

 הסעות תלמידים מהפזורה. .1
  31.03.2019לתקופה  1רבעון מס'  2019אישר דו"ח כספי  .2
 30.6.2019לתקופה  2רבעון מס'  2019אישור דו"ח כספי  .3
 2019הצעת תקציב העירייה לשנת  .4

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

 דקות מאחר ולא היה מניין. 35מתחילים את הישיבה לאחר 
 
 
 

 הסעות תלמידים מהפזורה – 1סעיף מס' 
 

 עטא אבו מדיע'ם:
אנו נמצאים אחר ומועצה אזורית אלקסום הפסיקה להסיע תלמידי פזורה שלומדים ברהט, מ

וסעים לבתי ספר. האחריות משלנו אשר לא  תחום השיפוטהיום במצב שיש לנו ילדים בתוך 
, אין הגזברמוטלת על משרד החינוך והשנייה על עיריית רהט. מבירור עם להסעתם  ההראשונ

אין הסעות והתלמידים לא הגיעו לבתי . וכרגע מאושר להסעת תלמידי הפזורה סעיף תקציבי
 הספר.

 



 

 5מתוך  2עמוד   

 

 : mazkirot@rahat.muni.il   E-mail                     9914860-08פקס :    9914800-08טל :   85357מיקוד  -רהט    8ת.ד.    

 ראיד אלקרינאוי:
ביצוע הסעות בתחום החינוך הרגיל אינן מחייבות את הרשות המקומית, הרשות מחויבת להסעת 

 החינוך המיוחד ומבצעת זאת.תלמידי 
 

לעירייה אין תקציב מאושר להסעת תלמידי חינוך רגיל מהפזורה, הסעות אלו לא נכללו בתקציב 
-אין סעיף כזה בתקציב ולכן לא ניתן לבצע הסעות כאלה - 2019ואף עקב אי אישור תקציב  2018

 אלא אם משרד החינוך ישלח התחייבות כספית לתשלום מלוא ההוצאה.
 

 א אבו מדיע'ם:עט
אני חושב, גם אם אנחנו ניקח יוזמה ונממן, חד פעמי, אוטובוסים לירושלים להפגנה, אנו צריכים 

 לקבל החלטה בהנהלה. 
 

התחייבות ממשרד  בקשהצעתי לראש העיר שהוא י !כרגע יש לנו בעיה, כיצד להסיע את התלמידים
במימון מלא של  בעצמנובילדים  נטפל שאנורוצים יממנו עלויות אלה ושהם  שהםהחינוך בכתב 
 משרד החינוך.

 
 ראיד אלקרינאוי:

 דרכים למימון הסעות תלמידים:אני אסביר. למשרד החינוך ישנם שני 
  

באמצעות מערכת שנקראת "הסעות נט". זוהי  להתחשבן עם הרשות המקומית -דרך ראשונה 
 או לא.  תוסעצאה עבור החזר הולה תזכאיהרשות גר והאם  תלמידמערכת שבודקת, איפה ה

 
אזי  כתובתו בתעודת הזהות על פי  ק"מ 2מעל גר במרחק יסודי והלומד בבי"ס תלמיד ב מדובראם 

 3מעל במרחק  מדובר בתלמיד בי"ס על יסודי והוא גר. אם ת להחזר הוצאות נסיעהזכאיהרשות 
 .תוהסעהחזר בגין ל רשות זכאיתאז ה מבית הספר על פי כתובתו בתעודת הזהות  ק"מ

 
סכום זה אינו רלוונטי למחירי השוק השנה.  25 כ ישן מלפניהתעריף של משרד החינוך, הינו תעריף 

)ההפרש  לפחות 50%של  , כרשות, אנו נדרשים למצ'ינגמלוא עלות ההסעהכיום. אם אנו נשלם את 
ישנה בעיה ייחודית . בנוסף, בין התעריף המוכר ע"י משרד החינוך והעלות של ההסעה בפועל(

שרשומים בתוך השכונות, בתוך מערכת "הסעות נט" הם לא זכאים,  פזורה לרהט. ישנם ילדי
מהסיבה . מבתי הספר בהם הם לומדים ק"מ 11ל  5בין  בפועל הם גרים לפי נ.צ. בחוץ, מרוחקים

ובכמה עלות נדרשת העירייה  אינני יודע על כמה אוטובוסים בדיוק מדובר-שלא הסענו בעבר 
 לשאת.

 
להתקשר עם מועצה אזורית כספק נותן שירות. משרד  –דרך שניה של משרד החינוך לממן הסעות 

החינוך מציין לו נקודות ציון ורשימה של תלמידים להסעה לבתי הספר השונים. בעניין זה משרד 
ינוך מקבל את החשבונית של החינוך מתחשבן עם המועצה האזורית כספק נותן שירות. משרד הח

 . 100%המועצה האזורית ומשלם אותה ב 
 

 עמאר אבו גררה:
 לפחות. תלמידים 700מדובר על 

 
 ראיד אלקרינאוי:

 אוטובוסים.  12תלמידים זה לפחות  700
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 עו"ד שרון שטיין:
 לבית ספר. חינוך מיוחד כן, חינוך רגיל לא. י חינוך רגילאין שום חובה להסיע תלמיד

 
 
 

אין דרך לשלם הסעות אלו מהתקציב הרגיל. במידה ותתקבל הרשאה ממשרד החינוך :      החלטה
 בגובה מלוא ההוצאה, נפתח תב"ר ונבצע הסעות.

 
 
 

  31.03.2019לתקופה  1רבעון מס'  2019אישר דו"ח כספי  – 2סעיף מס' 
 
 
 

 .31.03.2019, לתקופה 2019לשנת  1לאשר הדו"ח הכספי רבעון מס' :      החלטה
 
 
 
 

 30.6.2019לתקופה  2רבעון מס'  2019אישור דו"ח כספי  – 3סעיף מס' 
 

 ראיד אלקרינאוי:
 משרד רואה חשבון הלוי סוידאן ושות.- מדובר בדוח סקור ומאושר על ידי משרד הפנים

 
להשוואה אין משמעות מעשית . מבחינה 2018מול תקציב  2019 שנת אנו משווים את הביצוע של

 .2019לשנת  וזאת כיוון שלא אושר התקציב זו.
 

 לכן ניתן לסקור ביצוע בפועל כמדד לכיוון הכספי של העירייה.
 

 נכסים מול התחייבויות באותו סכום.₪ מיליון  176 -מאזן העירייה נמצא בביצועים של כ
 

ההוצאות ₪.   183,000,000ההכנסות של העירייה מסתכמות ב צית ביצועי התקציב: בדוח זה מבת
 .₪ 3,131,000של ממשי כלומר, יש עודף ₪.  179,869,000של העירייה מסתכמות ב 

 
 מאגד אבו בלאל:

 מאיפה זה בא?
 

 ראיד אלקרינאוי:
 . ושינוי שיטת הרישום של עידן הנגב הפרמיה של הביטוחהסגנים, בחירות, שכר 

 
 עטא אבו מדיע'ם:

 סוף שנה מצטבר כמה?
 

 ראיד אלקרינאוי:
 ₪.  4,000,000 –בקצב הזה, אנו יכולים להגיע לכ 
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 עטא אבו מדיע'ם:

יבוא חבר עירייה מהאופוזיציה ויגיד בתגובתו לדו"ח שהוא מבקש תאורת לדים בשכונה. אתה 
 תגיד לו שאין סעיף תקציבי אבל אתה נמצא בעודף.

 
 עו"ד שרון שטיין:

במקרה זה, התשובה שהוא צריך לקבל היא אם התקציב היה מאושר, היה אפשר לפתוח סעיף 
 תקציבי ללדים.

 
מעבר לזה, זה לא ממומן מסעיף תקציבי. מה שממומן מהסעיפים השוטפים זה התאורה עצמה. 

 ההקמה תהיה מתב"ר ואין לנו תב"ר.
 

 עטא אבו מדיע'ם:
הרבה אנשים ברהט שהם עברו עבירה קלה, כגון:  האם אני יכול להציע הצעה לתקציב? ישנם

רישיון, העלבה וכו' ומקבלים עונש של עבודות שירות של שישה חודשים והם נזקקים ללכת לעבוד 
 שב"ס. בין בכל ערי דרום חוץ מרהט כי אין הסדר ביננו ל

 
ואני עדיין חולם על הרעיון הזה. הם רוצים  ,דברים, עליהם נפל בזמנו הרעיון 2הם דורשים רק 

איש, וזוהי  100סה"כ שיממנו אותם בביטוח וסנדויצ'ים. אני מאמין שבשנה אחת אין יותר מ 
אני מבקש לשריין בתקציב סכום סעיף כזה בתקציב. אין בשנה. כיום ₪  100,000השקעה של גג 

 מסוים לסעיף זה. 
 

 עו"ד סמי סהיבאן:
ר, בעת קביעת הישיבה של היום, התבקש כל חבר מועצה לעלות בפני הוועדה במליאת מועצת העי

כל נושא בעניין התקציב וגם כן, כל חברי מועצת העיר רשאים לעלות כל טענה שהם רוצים בעניין 
 חברי המועצה הנוכחים.  4התקציב. חברי המועצה ויתרו על זכות זאת והגיעו רק 

 
 

 ראיד אלקרינאוי:
לחצי שנה  32%לחצי שנה מול  37%קצת על הגבייה. הגבייה השוטפת שלנו היא אני רוצה לדבר 

 בסוף השנה בלי בעיה. התקציבי ואנו נגיע ליעד  5%של שנה קודמת. זוהי עלייה של 
 

צורת ההצגה של הארנונה שונתה בעקבות זה שיכולנו להיפגע במענק האיזון. אם הייתי מציג את 
ממענק את הסכום , משרד הפנים היה מוריד מאזור עידן הנגב בתקציב גבייה₪  4,000,000 -ה

לאחר בדיקה והתייעצות שיניתי את שיטת רישום ההכנסות כך שלא תפגע לעירייה. שמגיע האיזון 
כיוון שישנה זאת  ,במענקים שהעירייה מקבלת וחלילה לא לפגוע בשירותים שמקבלים התושבים

לתאגיד עידן הנגב משולמת בעצם שאינה שייכת לרהט ) הנגב עידןמהגביה מאזור התעסוקה דלתא 
  ולשתי הרשויות השותפות באזור התעסוקה(.

 
 כיוון שהוקדם תשלום ההבראה של העובדים בגלל חגבהוצאות נרשמת עלייה  –הוצאות השכר 

, כך שרואים גם הכנסה ממשלה )בעיקר חינוך ורווחה( משרדימהתקבלו אלו . כספים הקורבן
 בהתאמה. יותר גבוהה

 
 

 .30.06.2019, לתקופה 2019לשנת  2לאשר הדו"ח הכספי רבעון מס' :      החלטה
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 2019הצעת תקציב העירייה לשנת  – 4סעיף מס' 

 
 ראיד אלקרינאוי:

חבר ואבו סלאמה ראש העיר לשעבר חבר העירייה ו-אלקרינאוי בעניין הנקודות שהעלו טלאל 
 כדי לקבל את כל האינפורמציה. חבל שהם לא נמצאים פהאציין שבעניין התקציב, העירייה 

לסעיפי תקציב הכנסות עצמיות של החינוך הוא תקציב מסגרת. כלומר,  -שהועלתהקודה ראשונה נ
ההכנסות ישנם סעיפי הוצאות מקבילים כך שאם יש חוסר בהכנסות אזי יש חוסר גם בהוצאה 

 את התקציב. משנה זה לא גירעון. ולכן זה לאבהתאמה. 
 

סך ב רשמי של משרד הפניםמסמך התקצוב בוצע על סמך -איזון המענק  –הנקודה השנייה 
על סמך תקציב של שנה קודמת את מה שאני  יםתקצבא מאין פה שום גירעון. ל .₪ 42,529,000

  .אגב בדוח הכספי מחצית מהכספים כבר התקבלו בקופת העירייה בפועל- מקבל בפועל לשנה זו
 לזה לא ראיתי שיש עוד דברים שצריך להתייחס אליהם. מעבר

 
המחלקות ובקשות  וזה לפי צורכי -ניתן לבצע עדכונים לאחר אישור התקציב -לגבי עדכון לתקציב 

 וכל הכנסה שהתקבלה או שעתידה להתקבל עד לסוף שנה זו.
 

 לסוף חודש מרץנמצאת בסופה ותקציב זה היה צריך להיות מאושר עד  2019מיותר לציין ששנת 
 אישור זה הוא באחריות חברי המליאה.- יכולנו להביא כל עדכון אחר. אישור התקציב אחרי

 
 

₪,  356,800,000לאשר התקציב בהיקף של :      אושר פה אחד, להמליץ בפני מועצת העיר החלטה
 .2019לשנת 

  
 
 
 

 ננעלה הישיבה,
 
 

_____________       ______________ 
 עו"ד סמי סהיבאן        פילשטינסקי אלכסנדרה

 מ"מ יו"ר הוועדה                    עוזרת גזבר העירייה
 

 תפוצה:
 ראש העיר , 

 חברי העירייה, 
 משתתפים, 

 הנהלת חשבונות,
 היועץ המשפטי של העירייה

 מבקר העירייה,
 , חשב מלווה

 .הממונה על המחוז במשרד הפנים

  -------------------------------------------- 
 ההעירייעוזרת גזבר  אלכסנדרה פילשטינסקיע"י נרשם 


