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 2019דצמבר  15  הודפס: 
 

 15/2019פרוטוקול ישיבת המועצה  מן המניין מס' 
 17:00שעה  2019 בדצמבר 11, תאריך רביעימיום 

 אולם הישיבות בעירייהמקום הישיבה: 
 

 ראש העיר - פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:
 סגן ומ"מ רה"ע -  ח'ליל אלטורי   
 סגן רה"ע - חסן אלנסאסרה   
 המשנה לרה"ע - יוסף אלרומילי   
 המשנה לרה"ע - מאג'ד אבו בלאל   
 המשנה לרה"ע - מחמד אלקרינאוי   
 המשנה לרה"ע - עו"ד סמי סהיבאן   
 המשנה לרה"ע - עטא אבו מדיע'ם   
 המשנה לרה"ע - עמאר אבו גרארה   
 חבר העירייה - מוחמד אבו האני   
 חבר העירייה - ד"ר מאזן אבו סיאם   
 חבר העירייה - סלימאן אלעתאיקה   
  חבר העירייה -  עלי אלזיאדנה   
 חבר העירייה - עודה אבו מדיגם   

 
 סגן רה"ע - פייצל אלהוזייל  נעדר ה"ה:

 חבר העירייה - טלאל אלקרינאוי   
 העירייהחבר  - ד"ר עלי כתנאני   
 חבר העירייה - שריף חמאייסה   

 
 מזכיר העירייה  - עלי אבו אלחסן     נוכחים ה"ה:

 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי   
 יועץ משפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 סגן מהנדס העיר - פאוזי אלקרינאוי    
 עוזר סגן רה"ע - ח'אלד אבו סוכות   
 החברה הכלכלית בע"מ מנכ"ל - מחמד אלעמור   

 
 
 

הפרוטוקול ערוך באופן תכליתי, יש לציין שקיים תמלול לישיבה שנערך 
 חבר המתורגמים" כולל הקלטה."ע"י 
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 על סדר היום:
 

 ₪. 219,868החלפת מזגנים במוסדות ציבור בסך  – 1197אישור הגדלת תב"ר מס'  .1
 

החלפת תאורה בשכונות בסך  –התייעלות אנרגטית  – 1219אישור הגדלת  תב"ר מס'  .2
757,402 .₪ 

 
 ₪. 23,651שיפוצים במבני פיס בסך  – 1228אישור הקטנת תב"ר מס'  .3

 
אלרסאלה בסך  –השלמת פרוגרמה בי"ס יסודי חדש אבן סינא ב'  – 1283אישור תב"ר מס'  .4

7,103,744 .₪ 
 

    ₪. 8,202,056שלב ב' בסך  1008מגרש , 1מקיף חדש מתחם  – 1284אישור תב"ר מס'  .5
 

 אישור שכר למנהל אגף החינוך בהתאם להסכם הקיבוצי. .6
 

 , והמלצות הוועדה 2018דיון בדוחות הביקורת המפורט, הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  .7
 לענייני ביקורת, וועדת הכספים.

 
 .2019לשנת  3דיון בדו"ח כספי רבעון מס'  .8

 
 מינוי דירקטורים למי רהט בע"מ. .9

 
 התקשרות בפטור ממכרז לביצוע פרויקט "מגדל השעון". .10

 
 )ח'ליל( . 19מועדון בשכונה  .11

 
 )מחמד אבו האני( . 4חשמל במתחם  .12

 
 אישור מורשי חתימה בחשבון בנק של בי"ס אלרסאלה. .13

 
 )עטא( . 24מסלול תחבורה ציבורית פנימית מכיכר המתנ"ס עד לכיכר וכניסה לשכ'  .14

 
 )עטא( תיכון אלנור .שימוש בגז מדמיע בבית ספר  .15

 
בי"ס אלהלאל, הכניסה המשותפת לרכבים תלמידים והורים המבקרים בבי"ס, דבר  .16

 )חסן(שמהווה סכנת נפשות .
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 פאיז אבו צהבאן:
בנושאים שבסדר היום. רוצה לשתף חברי המועצה המכובדים בעניין שהתרחש  ןלפני תחילת הדיו

 אתמול ב"ערב אלזיאדנה".
 

"ערב אלעוקבי", ומעניינת אותם  -ות לבדואים, הגיעה לשטח עם נציגים מכאשר רשות ההתיישב
 בשטח.

 
 את ההודעה קבלתי מתושבים מאלזיאדנה.

 
צר לי שרשות ההתיישבות לבדואים מתנהגים ברהט כאילו שאין עירייה, ואין ראש עירייה, ואין  

 תושבים אפילו.
 

התנהלות זו שמתעלמים מהעירייה, ורוצים בקשתי מהיועמ"ש להתכונן לעתירה לבג"צ, להפסקת 
 לכפות על רהט אוכלוסיות מישובים לא מוכרים כמו אלעוקבי ואחרים.

 
 אנחנו צריכים להיערך כרשות, וכאוכלוסייה,  מה שיש ברהט מספיק בקושי לתושבי רהט.

 
 ה ציבורית  וטיפול משפטי, כנגד הרשות להתיישבות הבדואית בנגב.בוגמצב זה דורש ת

 
 ת מבקש התייחסות החברים, כל חבר יש זמן של שתי דקות.כע

 
 לפי הדוברים: עטא, עו"ד סמי, סלימאן, חסן, עלי אלזיאדנה, מאזן, התייחסו החברים 

 מחמד אלקרינאוי, מאג'ד, מחמד אבו האני, עודה, עמאר, יוסף, ח'ליל.
 

 אבו צהבאן: זפאי
 :מסכםלאחר שהחברים התייחסו הנני 

 
ראשית "אם אין אני לי מי לי" זה הבעיה של רהט, ורק אנשי רהט  דואגים לרהט, כי לרהט 

 למגרשים לכן: דיור וזקוקיםולתושביה חסר מגרשים ויש להם מצוקת 
 

מי מציע עצמו להיות חבר בצוות שיוביל את המאבק הציבורי ויגייס אנשים למחאות?  .1
 .?די הרשות להתיישבות בבאר שבען לקיים המחאות צומת להבים, או מול משרכוהי

  
 אני מבקש חמישה חברי מועצה שיתמקדו בנושא זה. 

 
 החברים שהציעו עצמם: 
 עטא, מאג'ד, עו"ד סמי, ד"ר מאזן, עמאר. )תבחרו ביניכם יו"ר(. 

 
צפוני  האסלאמיתלשתף פעולה עם גופים עממיים אחרים כמו עמותת "קפא" התנועה  .2

 ודרומי, ולהתמקד בתושבי רהט, לא זקוקים לגופים מחוץ לרהט.
 

 עו"ד שרון שטיין:
יש יועצים אסטרטגיים, בתחום זה, ניתן להשתמש בשירות כזה וזה חוקי, לנהל מאבקים 

 ציבוריים נגד המדינה.
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 פאיז אבו צהבאן:
 עכשיו לסדר היום.

 
 

 ₪. 219,868החלפת מזגנים במוסדות ציבור בסך  – 1197אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1סעיף מס' 
 
 

 :     אושרה הגדלת התב"ר פה אחד, כאשר מקור המימון משרד הכלכלה 252החלטה מס' 
 .25773תיק  ר, מספ6521והתעשייה, מספר תוכנית                                  

  
 

 התייעלות אנרגטית, החלפת תאורה בשכונות  – 1219אישור הגדלת תב"ר מס'  – 2סעיף מס' 
 ש"ח. 757,402בסך                        

 
 

 :     אושרה הגדלת התב"ר פה אחד, כאשר מקור המימון משרד הכלכלה 253החלטה מס' 
 .25773תיק  ר, מספ6521והתעשייה, מספר תוכנית                                  

  
 

 ₪. 23,651שיפוצים במבני פיס בסך  – 1228הקטנת תב"ר מס'  אישור – 3סעיף מס' 
 
 

, סכום 181852/:     אושרה ההקטנה פה אחד, מקור המימון מפעל הפיס מענק 254החלטה מס' 
 המענק יעמוד לזכות הרשות במסגרת היתרה לניצול.

 
 

 ₪. 3,7447,10השלמת פרוגרמה בי"ס אלרסאלה בסך  – 1283אישור תב"ר מס'  – 4סעיף מס' 
 
 

 :      אושר התב"ר פה אחד, מקור המימון משרד החינוך,255החלטה מס' 
 .630145, סמל המוסד 5021648, סמל אתר 2019/03/025הרשאה  מס'                                    

 
 

 שלב ב'  1008מגרש  1מקיף חדש מתחם  – 1284אישור תב"ר מס'  – 5סעיף מס' 
 ₪. 8,202,056בסך                        

 
 

 :     אושר התב"ר פה אחד, מקור המימון משרד החינוך, 257החלטה מס' 
 .5022319סמל אתר  2019/03/026מס'   הרשאה                                  

 
 

 אישור  שכר למנהל אגף החינוך בהתאם להסכם קיבוצי. - 6סעיף מס' 
 
 

 :     הסעיף הוסר מסדר היום258החלטה מס' 
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 , והמלצות 2018דיון בדוחות הביקורת המפורט, הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  – 7סעיף מס' 

 .וועדת הביקורת וועדת הכספים                       
 

 פאיז אבו צהבאן:
לענייני הדוחות נשלחו לחברים, וועדת הכספים קיימה דיון בדוחות הכספיים, וכמו הוועדה 

ביקורת קיימה שתי ישיבות לדיון בדו"ח הביקורת המפורט והדוחות הכספיים בהתאם לבקשת 
 אגף הביקורת במשרד הפנים.

 
 ראיד אלקרינאוי:

הדוחות הכספיים, מציגים את המצב הכספי של העירייה, ופרטתי מספיק הן בוועדה לענייני 
 ביקורת ובוועדת הכספים.

 
רד הפנים הדוחות משקפים נאות המצב הכספי של עיריית רהט לסיכום חוות דעת מבקר מש

 .31.12.2018לתקופה עד 
 

 פאיז אבו צהבאן:
 בבקשה יו"ר הוועדה לענייני ביקורת ד"ר מאזן.

 
 ד"ר מאזן אבו סיאם:

הוועדה לענייני ביקורת התכנסה בשני מועדים לדיון בדוחות, מתחיל בהמלצות הוועדה לדו"ח 
 הביקורת המפורט.

 
 כום והמלצות:סי

 2018האיחור בפרסום הדו"ח לתושב נבע מתקלה ולא ליקוי סדרתי, לכן דו"ח לתושב  .1
 פורסם במועד לפני הראשון ביולי כמתחייב.

ט בהליך מכרז  פומבי. לא וליישם הליך הכנת פנקס מאגר היועצים, ובמידה ואין יש לנק .2
 פומבי.להתקשר עם יועצים שלא במאגר, או שלא נעשה הליך מכרז 

 הוועדה דורשת להורות לצוות תיקון ליקויים להציג דו"ח ביצוע בתיקון הליקויים. .3
בדוחות הכספיים המבוקרים של התאגידים העירוניים: תאגיד מי רהט,  הלקיים ישיב .4

כאשר יתקבלו, הגזבר מתבקש  ן הנגב, אשכול נגב מערבי.דהחברה הכלכלית, המתנ"ס, עי
 כספיים בהתאם להוראות. לפנות לתאגידים להגיש דוחות

 
אני מוסיף, יש וועדות שהן וועדות חובה, והן ממליצות למועצת העיר, מתבקש מהמועצה להתייחס 

 להמלצות של הוועדות.
 

 הוועדה ממליצה למועצה להקים  וועדת הקצאות מקרקעין, הוועדה הזו טרם הוקמה.
 

 פאיז אבו צהבאן:
 וועדת הכספים, בבקשה. תודה ד"ר מאזן, ועכשיו אבו סלאמה, יו"ר

 
 מחמד אלקרינאוי:

הנושאים הכספיים על פי דברי מבקר משרד הפנים, רו"ח הבודק, משקפים את מצב העירייה 
 העדר תמיכה בקבוצות הספורט, במיוחד קבוצות הבוגרים. –. הבולט הכספי

 
 לעירייה.העירייה לא תוכל לתמוך בעמותות, ובקבוצות הבוגרים כי יש עדיין חשב מלווה 
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 פאיז אבו צהבאן:

 תודה רבה, אבו סלאמה.
 

 עו"ד סמי סהיבאן:
רוצים חוות דעת משפטית כתובה בעניין התמיכות, כי העניין עולה לרשתות החברתיות, 

 ומאשימים אחד את השני, שהעירייה לא תומכת בקבוצות הספורט.
 

 עטא אבו מדיע'ם:
אנחנו תומכים במתנ"ס ומייעדים השתתפות בתקציב לא יכולים לתמוך, כי יש לנו חשב מלווה, 

 המתנ"ס.
 

 עמאר אבו גררה:
 אפילו העמותה העירונית שבתהליך הקמה, אסור לה לתמוך בקבוצת בוגרים, מותר רק לנוער.

 
 ד"ר מאזן אבו סיאם:

 מי אמר שקבוצת צעירי רהט הם בוגרים? אנחנו מדברים על הנוער והנערים שבקבוצת צעירי רהט.
 

 פאיז אבו צהבאן:
 אנחנו מתחילים לקדם עניין הספורט, על יד גופים אזרחיים.

 
 לסיכום:

 .2018מבקש מהמועצה לאשר הדוחות הכספיים 
 

 
 .אושר פה אחד, לאמץ המלצות הוועדה לענייני ביקורת. 1:     259החלטה מס' 

 
 .הליקויים שבממצאי דו"ח הביקורת המפורט  להורות על תיקון .2                                  

 
 .להעביר הדו"ח לצוות תיקון ליקויים. 3                                 

 
 .2018וכמו כן אושרו הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת  . 4                               
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 2019לשנת  3דו"ח כספי רבעון מס'  – 8סעיף מס' 

 
 

 ראיד אלקרינאוי:
, 3הדו"ח הרבעוני גם הוצג בפני ועדת הכספים, והוועדה דנה בו, הדו"ח מתייחס לתקופה רבעון 

 .2019בספטמבר  30תאריך 
 

 ₪. 4,760,000הדו"ח מראה על עודף זמני של 
 

, העודף נובע, כי בתי הספר לא מופעלים 2019בספטמבר  30ים, לתקופה של עד ינימדובר בדו"ח ב
יץ חודשים יולי ואוגוסט, ולכן אין העברות, עבור הניהול הכספי העצמי של בתי הספר, זה גם בקי

ני הילדים, לכן הכסף נצבר, אבל בסוף השנה, אני מתכוון להעביר העודפים שנצטברו לקרן, כדי ג
 להשתתף בפרויקטים של מוקד לילה רפואי, ותמיכה בתחום הספורט.

 
 זמני.שוב, העודף שבדו"ח הוא עודף 

 
 עטא אבו מדיע'ם:

התקיים דיון פורה בוועדת הכספים, אנחנו שומעים שהמחלקות לא עובדות ולא  מנצלות תקציב 
 ולכן נוצר עודף.

 
 ראיד אלקרינאוי:

וכפי שאמרתי העברה ממשרד הפנים בסוף השנה בסך ₪  1,300,000, הסתיימה בעודף 2018שנת 
 אש"ח. 500אש"ח, וסך  800

 
 מדיע'ם:עטא אבו 

 אנחנו צריכים לקבל החלטות מה עושים.
 

 ראיד אלקרינאוי:
 מה שתחליט עליו הנהלת העיר, במסגרת התקנות אנחנו נבצע.

 
 מחמד אלקרינאוי:

הנושא הגיע לשולחן וועדת הכספים, הוועדה עיינה בדו"ח התגלה  העודף אבל אנחנו אומרים טרם 
 .2019בספטמבר  30, ודו"ח זה לתקופה 2019הסתיימה שנת 

 
 הארנו את המועצה שיש לתקצב את גני הילדים, פרטים נוספים בפרוטוקול וועדת הכספים.

 
התייחסנו שיש להחליט לגבי מבנה הקרוונים שנותרו בחלק מבתי הספר ללא שימוש, ומהוות 

 מפגע.
 

 .להיועל מנהלי המחלקות לעבוד על בסיס תוכנית עבודה, כדי לנצל את התקציב בצורה יע
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 ח'ליל אלטורי:

אני מציע על העודף לייעדו לתב"רים בתחום התכנון ולשמר תקציב, זה עבור תכנון לפרויקטים כי 
 בלי תכנון לא מתייחסים לבקשות שלנו.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 ת ההנהלה הקרוב.בהנושא יובא לדיון בישי
 

 עו"ד סמי סהיבאן:
 נית עבודה.מבקש שהתקציב של המחלקות יהיה על בסיס תוכ

 
 עו"ד שרון שטיין:

 ם בפני מועצת העיר.הבדיון בתקציב מנהלי המחלקות מתבקשים להציג התקציב של
 

 פאיז אבו צהבאן:
 לסיכום מבקש מהמועצה לאשר הדו"ח הכספי.

 
 

 פה אחד. 3.  אושר הדו"ח הכספי, רבעון מס' 1:     260החלטה מס' 
 

 . לקיים ישיבת הנהלה לדיון בעודף בתקציב.2                                 
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 מינוי דירקטורים למי רהט בע"מ – 9סעיף מס' 
 

 פאיז אבו צהבאן:
, התקבלו הבקשות להגשת מועמדות לדירקטור בתאגיד 2019בנובמבר  28ביום האחרון להרשמה 

 מי רהט  בע"מ.
 

 השמות הבאות:
 

 סלים קרינאוי. .1
 

 מרזוק אלקתנאני. .2
 

 סלים אלטורי. .3
 

 אחמד אלחג'וג'. .4
 

 סולטן אלהוזייל. .5
 

 מוניר אבו רביעה. .6
 

 עמאר אבו גררה. .7
 

 עבאס אבו מדיגם. .8
 
 

 עלי אבו אלחסן:
מסמכי ההצעות של הגשת מועמדים/ות לדירקטור מי רהט ישלחו מחר ליועץ המשפטי של תאגיד 

 מי רהט בע"מ.
 
 

:     אושרו הצעות המועמדים לדירקטור במי רהט  פה אחד, לפי הרשימה  261החלטה מס' 
 סלים קרינאוי..     1שהוצגה: 

 .     מרזוק אלקתנאני.2
 סלים אלטורי. .3
 אחמד אלחג'וג'. .4
 סולטן אלהוזייל. .5
 מוניר אבו רביעה. .6
 עמאר אבו גררה. .7
 עבאס אבו מדיגם. .8
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 התקשרות בפטור ממכרז לביצוע פרויקט "מגדל השעון" – 10סעיף מס' 

 
 ח'ליל אלטורי:

 , ולא הוגשו הצעות.12/2019הפרויקט  פורסם במכרז פעמיים, פעם מכרז מס' 
 

 המכרז בוטל  ופורסם פעם נוספת, לאחר הכנסת שינויים מהותיים במכרז וניתן מכרז 
 גם בפעם זו לא הוגשו הצעות. 19/2019מס' 

 
 )ח( לתקנות המכרזים.22צת העיר לאשר התקשרות בפטור ממכרז על פי תקנה מבקש ממוע

 
 
 

 עו"ד שרון שטיין:
, שהעירייה משתמשת בתקנה זו בתדירות 2017התקנה הזו עלתה בדו"ח מבקר העירייה לשנת 

 גבוהה.
 

המכרז של פרויקט  "מגדל השעון" עבר שינויים בשני המכרזים שפורסמו פעמיים הייתה 
 ת אבל לא הוגשו הצעות, כי מדובר בפרויקט מורכב, זה עבודת אומנות.התעניינו

 
 עטא אבו מדיע'ם:

וועדת המכרזים החליטה לפרסם מכרז פעם נוספת, ומבקש לכבד החלטות, ועכשיו זה מתגלגל 
 לכאן.

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

טור וועדת המכרזים לא מסמכותה להחליט, היא ממליצה, הבקשה כאן, להשתמש בתקנה של פ
 ממכרז.

 
)ח(, רוצים  22העירייה פרסמה פעמיים, ולא התקבלו הצעות, ההחלטה לאשר להשתמש בתקנה 

 לבצע במקרה זה מציע לאשר כי יש היגיון בבקשה.
 
 

 )ח( לתקנות המכרזים22לאשר ההתקשרות בפטור ממכרז על פי תקנה      :262החלטה מס' 
 לביצוע פרויקט "מגדל השעון".                                 

 
לקבל הצעות ממצעים ולקיים ישיבת וועדת שלושה להחליט על ההצעה                                 

 הטובה.
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 19מועדון בשכונה  – 11סעיף מס' 
 

 ח'ליל אלטורי:
, ומפעל הפיס מעקב לנו מענקים בהיקף של 19בשכונה היות ולא מצליחים להפעיל מועדון הנוער, 

מלש"ח מציע לפדות את המועדון, הכוונה המבנה של המועדון כדי לשחרר את המענקים  30
 שמעוקבים במפעל הפיס.

 
 פאיז אבו צהבאן:

הטלנו על חברי המועצה, פייצל סגן רה"ע, וחבר העירייה סלימאן, אך  לצערי לא חל שינוי ומצב 
 תי, העניין מורכב ולא נראה שיש פתרון.יסיתר בעינו לא מופעל, וגם אני נהמבנה נו

 
 פאוזי אלקרינאוי:

השתדלנו לעשות גישור בין שתי המשפחות הגובלות במבנה )אלקשאעלה, אלעתאיקה( אך לא 
 הייתה תוצאה חיובית.

 
 .בזדוןהמבנה שופץ יותר משלוש פעמים, ובכל פעם נגרם לו נזק 

 
 ה:סלימאן אלעתאיק

ובפעם האחרונה שופץ והתחיל לפעול אך לא החזיק מעמד,  ההושקעו כספים לשיפוץ המבנ
 והושחת, אני חושב שיש לבטל עליו, כמועדון ולחשוב על  פתרון אחר.

 
 

 פאיז אבו צהבאן:
 להצבעה. אמבי

 
 

יהיה :     אושר פה אחד פדיון המבנה, ולהחזיר את העלות למפעל הפיס, והנכס 263החלטה מס' 
 של העירייה.

 
 
 

 4חשמל במתחם  – 12סעיף מס' 
 

 :פאיז אבו צהבאן
 בקש להעלות נושא חבר העירייה מחמד אבו האני.

 
 בבקשה.

 
 מחמד אבו האני:

האנשים במתחם הקימו בתים והשקיעו בהם כדי להתגורר, עדיין לא זכו לחיבור חשמל, חברת 
 החשמל טוענת שהעירייה אשמה.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 .-אלכראמה  – 4סגן מהנדס העיר פאוזי, מה חדש בנושא זה מול חברת החשמל, במתחם 
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 פאוזי אלקרינאוי:
 .4הייתה ישיבה עם חברת החשמל, והבטיחו לקדם את עניין חיבור החשמל במתחם 

 
 פאיז אבו צהבאן:

 צריך לעקוב אחרי חשבת החשמל, כי אם לא נהיה עקביים, יש להם את כל הזמן שבעולם.
 
 

כדי לחבר  4:      לעקוב אחרי חברת החשמל, להשלמת תשתית החשמל במתחם 264החלטה מס' 
 את הבתים.

 
 

 אישור מורשה חתימה בחשבון בנק לבי"ס אלרסאלה – 13סעיף מס' 
 
 

:     אושרה בקשת בי"ס אלרסאלה, למתן אישור מורשה חתימה בחשבון בנק 265החלטה מס' 
  פאיק אלחסנאת    "ס הל ביביה"ס בבנק מרכנתיל, למנה

 וודחה אלטוריביה"ס  הולמזכיר                                                                      
 )במקום נציג המינהל הכספי מקבול אלקרינאוי(.                                  

 
 
 

 .24מסלול תחבורה ציבורית פנימית מכיכר המתנ"ס עד לכיכר הכניסה בשכונה  – 14סעיף מס' 
 

 פאיז אבו צהבאן:
 בקש להעלות סעיף זה חבר העירייה עטא.

 
 בבקשה.

 
 עטא אבו מדיע'ם:

במועצה אשתקד, התקבלה החלטה לאשר קו תחבורה ציבורית פנימית בציר בין כיכר המתנ"ס עד 
 ההחלטה זו לא בוצעה., אך 24כיכר הכניסה לשכונה 

 
 בקידום חוק עזר )חניה( לרהט העניין עלה פעם נוספת. תועכשיו לאור ההתעניינו

 
 קווי התחבורה הציבורית הפנימית, לא עוברות בציר זה.

 
 אני מבקש ליישם החלטה זו, ולאפשר תנועת קווי תחבורה ציבורית פנימית בציר זה.

 
 פאיז אבו  צהבאן:

 אני מסכם.
 
 

 ג'בר אזברגה, –סגן מהנדס העיר מתבקש ביחד עם אחראי תחבורה ציבורית       :266מס' החלטה 
וחברת גלים המפעילה למצוא פתרון ליישום הצעת החבר עטא, וכמוכן מציע  

 לבצע ריענון בקווי התחבורה הציבורית.
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 יע בבית ספר תיכון אלנורמבגז מדשימוש  – 15סעיף מ' 

 
 פאיז אבו צהבאן:

 להעלות סעיף זה חבר העירייה עטא.בקש 
 

 בבקשה.
 

 עטא אבו מדיע'ם:
טל על סגן רה"ע פייצל ילווה את הנושא מול והנושא לא חדש, הנושא עלה בישיבת ההנהלה, וה

 משרד החינוך.
 

 פאיז אבו צהבאן:
 מאחלים החלמה מהירה לחבר פייצל.

 
 עטא אבו מדיע'ם:

כתוצאה מהגז המדמיע נפגעו שתי תלמידות ועדיין סובלות ואנחנו גם כן מאחלים החלמה מהירה. 
 חינוך מיוחד. –וכמוכן נפגע תלמיד 

 
 על פי המצב אולי זו הפעם העשירית שהיה שימוש בגז מדמיע בתחום בית הספר.

 
 בי"ס אלנור סובלת מבעיות סביבה, פיזית, וסביבה חינוכית.

 
שובתת בגלל תנאים פיזיים, השביתה בגלל ירידה בהישגים, וסובלת מרמזור  בי"ס אלנור לא

 ד במבחני הבגרות.שאדום, ח
 

 בהישגים. הנמצאת היום במקום אחרון במקום שהייתה מוביל
 

 ו אותה מורים טובים.בעז
 

 דור שלם אנחנו מאבדים מבין ילדינו בביה"ס.
 

 בדיעה לפצל ביה"ס לשני מקיפים.בבית הספר יש שני בניינים, רוצה שתסכימו איתי 
 

 תלמיד. 1450 -מבקש תמיכה למען הילדים כ
 

דיברתי עם סגן רה"ע הממונה על החינוך לגבי ההצעה של הפיצול, ומנהל החינוך ד"ר עלי, אמר 
 מבחינה פדגוגית ניתן לפצל.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 ולהביע דיעה.לאחר המבוא של החבר עטא, הדיון פתוח לחברים שרוצים להתייחס 
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 סלימאן אלעתאיקה:
בקרתי אני וסגן רה"ע פייצל בבי"ס תיכון אלנור, כולל מנהל אגף החינוך, התקיימה ישיבה עם 

מנהל ביה"ס, נכון הגדרות פרוצות, ויש הרבה מקומות שחודרים מהם לתחום ביה"ס, מנהל 
 אספק לכם תוצאות בגרות. ביה"ס ח'אלד אמר בעניין תוצאות הבגרות, תנו אווירת לימוד, אני

 
לגבי החשד, אמר שהוא מתמודד עם זה, התלמידים מגיעים עם שני מכשירי טלפון בחיפוש מוסר 

 אחד וממשיך להחזיק בשני.
 

 במידה ופיצול ביה"ס מביא תוצאות, יש לבצע.
 

 חסן אלנסאסרה:
ת, ניגשתי אני אני חושב, האינפורמציה שהתקבלה מפוזרת. הייתי בביה"ס כשהיה אירוע אלימו

 וח'ליל זיאדנה מהעיר ללא אלימות.
 

 כנראה האווירה החיצונית של ביה"ס מתחילה לחדור פנימה.
 

הצעתי לעירייה כדלקמן: להקים צוות מקצועי גרידא שיבחן אם יש מקום לפיצול או לא, ושתהיה 
 נקייה מכל מחשבה פוליטית, נטו צוות מקצועי, שיבחן את כל ההיבטים.

 
צריכים לפצל ביה"ס בגלל בעיה מסוימת. הגיונית אותם תלמידים נותרים באותו שטח,  אנחנו לא

 לא יביא תועלת, ולצערי הרב מנהל החטיבה לא מדבר עם מנהל המקיף וזה כמעט בכל המקיפים.
 

, יש 5, 4, 3, 2הפתרון אני חושב לפתוח בית ספר תיכון נוסף עבור התלמידים המגיעים משכונות 
 ק"מ כדי להגיע לביה"ס שלו. 5עים תלמידים נוס

 
 ולהסדיר העניין עם נורי אלזיאדנה. 4יש לקדם את עניין ביה"ס בשכונה 

 
 שוב חוזר להצעתי אם הצוות המקצועי רואה שהפיצול יועיל, אז לפצל.

 
יש בתי ספר יסודיים  צפופים ויש בתי ספר יש בהם מעט תלמידים, וכנראה קביעת מקומות בתי 

 החלטה שגויה לצערי. הספר יש בהם
 

של  המצב  דורש מחשבה חדשה בעניין פיזור בתי הספר, ריבוי האלימות, יתכן אחד הכשלונות
 מערכת החינוך.

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

בקשר לבעיות בי"ס אלנור, שימוש בגז מדמיע זה יכול להתרחש בבתי ספר הטובים ביותר, אפילו 
 כלאה.וקורה מקרים  90%שהישגי הבגרות מעל 

 
 העירייה הזניחה את בי"ס אלנור, מבחינת תחזוקה.

 
ה"ס יש ללמוד מניסיון פיצול בי"ס דאר אלקלם, אחד מהם אין לו מתקן ספורט או יבעניין פיצול ב
 מגרש משולב.

 
 בי תיכון אלנור, צריך לבדוק גם מבחינה תכנונית הנדסית אם ניתן לפצל.גל
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 בט הנדסי תכנוני אם ניתן, למה לא.יש לבדוק את העניין היבט חינוכי והי
 

 לא רוצה לייצור בעיה כמו שיש לי בתיכון דאר אלקלם ואבן רושד.
 

 פאוזי אלקרינאוי:
 כיתות. 36 -בתי הספר המקיפים מיועד ל

 
 כיתות 61זי אבית ספר אלר

 כיתות 54בית ספר אבן רושד 
 כיתות. 57בית ספר אלנור 

 
 36באותו שטח אתה מכפיל את ביה"ס, כאילו במקום  הפיצול פותר בעיה ויוצר בעיה אחרת,

 כיתות על אותו שטח. 72כיתות יצרת 
 

 אנחנו כבר מספר שנים מבקשים ממשרד החינוך לאשר לנו בתי ספר תיכוניים.
 

בתי ספר תיכוניים, כדי לפתור בעיות צפיפות ולא  3לפי מספר התלמידים והצפיפות חסר לנו ברהט 
 וסייה.לענות על הריבוי באוכל

 
 , אך יש בעיית הסדר קרקע עם נורי אלזיאדנה.4מתוכנן בי"ס מקיף בשכונה 

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

יש לבדוק מבחניה הנדסית החט"ב והתיכון על כמה שטח הן נמצאות, ואיך אולם הספורט ישמש 
 שתי בתי ספר, חנייה.

 
 1תב"ר לבי"ס מקיף במתחם אנחנו מתכננים להקים בתי ספר תיכונים ברחבי העיר, אישרנו היום 

 בדרום רהט.
 

 עלי זיאדנה:
פיצול ביה"ס לא פותר בעיות חינוך, כי הבעיה ממשיכה להתקיים, אני חושב צריך לחשוב על  

 פתרונות אחרים.
 

 ד"ר מאזן אבו סיאם:
 המלצות. ןהצעת החבר חסן מקובלת עליי, והיא המתאימה צוות מקצועי שיבחן את הדבר וית

 
 שילדי היום לא כמו ילדי שנות השמונים. תלמידי אז היו ממושמעים ובאים ללמוד.צריך להבין 

 
 מחמד אלקרינאוי:

אני יש לי דיעה לגבי בית ספר תלת שנתי כיתות ז, ח, ט, וכיתות י, י"א, י"ב, כי ילדי החטיבה בגיל 
 רגיש ולא קל להתמודד איתם.

 
 נים אלה צריך לשים על השולחן.גודל השטח צריך להיבדק אם יענה לצורך פיצול. ניתו

 
ובקשר לאלימות התלמידים האלה שהגיעו עם גז מדמיע לבית הספר, צריכים לקבל עונשים, כי 

רם ויקבלו עונשם ולא תהשתמשו בזה כנגד חבריהם התלמידים  וכנגד המורים/ות שלהם, צריך לא
 מתחת לשולחן. אלטאט
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 מאג'ד אבו בלאל:

ויש לו ילדים  2יכון נוסף, אני בתור הורה שגר בשכונה תאין ספק שיש למצוא פתרון לבי"ס 
 700 -ק"מ וחוצים רחובות ראשיים. יותר מ 4שמגיעים ללמוד בבי"ס דאר אלקלם מרחק של 

, כמות זו של תלמידים זה בי"ס 7, 4, 3, 2תלמיד מגיעים ללמוד בדאר אלקלם ואלנור משכונות 
 שלם.

 
 זמן לבנות בי"ס באזור של שכונת אלה.הגיע ה

 
 מחמד אבו האני:

ם את הגדרות שלה. לא הגיוני שיגיע תלמיד עם גז קביה"ס זקוק לשמירה לכל הפתחים, ולש
 מדמיע לתחום ביה"ס.

 
 עודה אבו מדיגם:

בתור חבר וועד הורים לשעבר בבי"ס אלנור, ביה"ס נהפך לבי"ס מקלט כל בעיה שמתחרשת ברהט 
יגיעו ללמוד באלנור  2להעביר את התלמידים לבי"ס אלנור, מי אמר תלמידים משכונה מחליטים 

 מטר. 200כאשר לידם בי"ס במרחק 
 

 חלוקה ופיצול ביה"ס, יוריד לחץ ממנהל ביה"ס. התלמידים הפסיקו לכבד, יש הפקרות.
 

 אני חושב פיצול ביה"ס פותר לנו בעיות ולא בעיה אחת.
 

 עמאר אבו גררה:
יין ביה"ס לפני לא מעט זמן, וקבלנו החלטות לביצוע. ביה"ס זקוק לשיפוצים, אבל לא דנו בענ

 רואה שחל שינויים מאז הישיבה הקודמת בנושא.
בכיתה ז'  1998למדתי בבי"ס אלנור, לא חל שום שינוי בסביבת ביה"ס מאז שהייתי תלמיד בשנת 

 בחטיבת הביניים.
 

למוד ולהצליח, והיינו מכבדים אחד את השני, והינו יש לציין שאנחנו הינו תלמידים שבאים ל
 מכבדים את המורים שלנו.

 
 יוסף אלרומילי:

 את מנהלי בתי הספר התיכוניים, והתרענו להם לגבי הישגי הבגרות. 2015הזמנו בשנת 
 

 מנהל ביה"ס יכול לעשות אוירה לימודים גם נכון שיש הזנחה לגבי הסביבה של ביה"ס.
 

שהעברתי את הנכדים שלי, מבי"ס אלנור לבי"ס אלנג'אח, והשני לבי"ס שיח' סלמאן רוצה להודות 
 אלהוזייל.

 
 צריך פתרון למצב בי"ס אלנור, היום, אפילו לקבל החלטה לפיצול במידה וזה פותר הבעיות.

 
 תלמיד באותו קמפוס, יש הגירה בקרב המורים הטובים מביה"ס. 1300לא יתכן מעל 

 
 פתרון גם לבי"ס יסודי אלזהרא.בנוסף יש למצוא 
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 ח'ליל אלטורי:
בי"ס אלנור, בי"ס ישן מבחינת בנייה, המצב הפיזי של ביה"ס, כולנו יודעים שביה"ס זקוק 

 לשיקום הסביבה הפיזית, גדרות.
 

נחשב המנהל הטוב ביותר בעבר,   הלגבי הסביבה החינוכית לא מכחישים שהמנהל ח'אלד אלזיאדנ
בחינת הישגי בגרות, באחרונה הרבה מורים  טובים עברו לבתי ספר אחרים, ביה"ס היה מוביל מ

 זה גרם לירידת ביה"ס ברמת ההישגים.
 

הנדסי, ולהזמין  –ההצעה לפצל ביה"ס, הצעה לא גרועה, אבל זה מחייב בדיקה, מהיבט תכנוני 
 לנו.מנהל אגף החינוך לקבל דיווח על מנת לקבל החלטות חכמות וטובות למען הילדים ש

 
 פאוזי אלקרינאוי:

נוך לפיצול בי"ס דאר אלקלם, קבלנו אישור כי ילידיעה, כאשר קבלנו הסכמת המחוז במשרד הח
 ברהט, תוך מספר שנים. 38הייתה התקדמות בבניית בי"ס תיכון בשכונה 

 
 עטא אבו מדיע'ם:

 הבעיה העיקרית היא הירידה בהישגים.
 

 תוצאות טובות, וברגע שיש הקפדה נחשפה ביה"ס.ד בביה"ס היה מנהג כדי להביא שהח
 

 פיצול ביה"ס הוא הפתרון הנכון.
 

 .3החבר חסן נדנד לנו מתי פותחים בי"ס בשכונה 
 

 חסן אלנסאסרה:
 בפדגוגיה. הזה לא קשור, דעתי אמרתי שיש להקים צוות מקצועי שיבדוק, אין לערב  פוליטיק

 
 עטא אבו מדיע'ם:

 לצערי.אזור הרישום לוקה בחסר, 
 

, זה 3, 2כדי לפנות אלהוזייל מבי"ס שיח' סלמאן עבור שכונה  11יש תוכנית לבנות תיכון בשכונה 
 ורט  אפילו. לא שמעתי אף חבר שמוכן לטעון נגד תכנון זה.פקיים, הוכנה תכנון מ

 
 חסן אלנסאסרה:

 עכשיו שמעתי על זה.
 

 עטא אבו מדיע'ם:
 ההישגים.מבקש לקיים דיון בעירייה בעניין 

 
 פאיז אבו צהבאן:

, בנוכחות סגן רחברים, קיימתי ישיבה היום עם וועד ההורים לאור השביתה בבי"ס תיכון אלנו
 ומ"מ רה"ע, אחראי תיק ההנדסה ח'ליל אלטורי.

 
נכון שהמצב הפיזי לא טוב, יש הרבה פריצות בגדר ביה"ס, הפריצות מזמינות  דמויות שעושות 

 מבתי הספר ברהט. 80% -ביה"ס בלילה, וצר לי שזה קורה בדברים לא טובים במתחם 
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סיכמתי איתם, מחר בבוקר יסייר במתחם ביה"ס פאוזי, סגן מהנדס העיר, ח'ליל סגן ומ"מ רה"ע 
וממונה על ההנדסה, כדי להזמין קבלן לתיקון וסגירת הפריצות בגדר, והקמת קיר בין ביה"ס 

יסות אחת תשמש בי"ס חט"ב אלנור והשנייה נלשני כבמקומות  המסלעות, לדאוג  25ושכונה 
 תשמש תיכון אלנור.

 
 וכראש עיר מזמין אותכם לבקר בבי"ס אלנור ובי"ס אלתקוא, בי"ס אלתקוא יותר מסוכן.

 
לפני יומיים היה מרדף משטרתי ברכב בתחום ביה"ס וכמעט קרה אסון, הייתה שיחה קשה עם 

חב במשטרה. זה לא מקובל לעשות מרדף בבית הספר מפקד התחנה, אפילו דברתי עם מפקד המר
  עם רכב משטרתי אחרי ילד.

 
 אתם נציגי ציבור תבקרו בבתי הספר.

 
בי"ס אלנור מבין  בוגריה יש רופאים, עורכי דין, וגם מבין מוריה  התמנו למנהלי בתי ספר, מבינם 

 כח הוראה יש בה. בוגרים ברמה. בי"ס אלנור מבחינתפאיק, פואד, סעיד, סלימאן, שפיק, 
 

השנים האחרונות כדי לזהות, היכן  10 -בקשתי ממנהל החינוך להמציא לי הישגי בית הספר  ב
 התחילה הירידה.

 
 חברים, צריך לפרגן למנהל ולצוות שלו כשיש תוצאות טובות.

 
לאלתר מבית  קבכל זאת צר לי, יש אירועים חריגים נתפס ילד עם אקדח אפילו, התלמיד סול

 תפקיד ההורים הוא עיקר הדברים. הספר.
 

 במידה  מפצל ביה"ס יצרתי עוד בעיה, שצריך להתמודד איתה במקום אחת יש לי שתיים.
 .םרוצה שבי"ס יחזור למצבו הטוב מבחינת הישגי

 
 

 . להציב מאבטח בכניסה לביה"ס אלנור, החל מיום ראשון הקרוב.1:      267החלטה מס' 
 ות בגדר.צ. לסגור את כל הפרי2                                  

 . לבדוק אזורי הרישום, ומה השלכות פתיחת בתי ספר תיכוניים אחרים על 3                                  
 בי"ס אלנור .                                      

לזמן מנהל ביה"ס, ומפקח ביה"ס במשרד החינוך, ומנהל החינוך בעירייה,  .4
 .בפדגוגיהוסגן רה"ע הממונה על החינוך להפיק לקחים, וסיוע 

 לבחור וועד הורים, פעיל שישלב יד עם מנהל ביה"ס. .5
התלמידים בכל בתי הספר, ומאיזו שכונות מזינים בתי  תלהציג אוכלוסיי .6

 הספר.
 

 
 פאיז אבו צהבאן:

אני חש עם מנהל בי"ס אלנור וצוות המורים והתלמידים ומגנה בחומרה כל מעשה אלימות בתחום 
 ביה"ס.

 
 המטרה להחזיר הביטחון האישי לכל מי שנמצא בין כותלי ביה"ס.

 
 לכן יש לפעול מייד לתיקון המצב החל ממחר בבוקר.
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בי"ס אלהלאל, הכניסה המשותפת לרכבים, תלמידים והורים המבקרים בבי"ס  – 16סעיף מס' 

 דבר שמהווה סכנת חיים
 

 פאיז אבו צהבאן:
 בקש להעלות סעיף זה חבר העירייה חסן.

 
 בבקשה.

 
 חסן אלנסאסרה:

ערב טוב, ביה"ס נפתח ומתחילים ללמד זו השנה השנייה, ערכתי סיור אני והסגן הממונה על 
 א פתרון ולהסיר הסכה.החינוך, למצו

 
 אני דורש פתרון.

 
 פאוזי אלקרינאוי:

 יש בעיות עם השכנים הגובלים בביה"ס, מקווה שנמצא השביל להדברות, במסגרת השבוע הבא.
 

 פאיז אבו צהבאן:
 יש למצוא פתרון בהקדם  וכמה שניתן מוקדם.

 
 
 

 ,נעלה הישיבהנ  
19:36:02 

 
 

__________        ____________ 
 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.  
 מזכירת מזכיר העירייה –הודפס ע"י מירי וינברגר 

 
 
 
 


