הודפס :יום ראשון  06בספטמבר 2020

פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 8/2020
מיום שני ,תאריך  31באוגוסט  2020שעה 18:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות באגף הרווחה ,עיריית רהט
משתתפים ה"ה:

פאיז אבו צהבאן
פייצל אלהוזייל
יוסף אלרומילי
עו"ד סמי סהיבאן
עטא אבו מדיע'ם
עמאר אבו גרארה
טלאל אלקרינאוי
מחמד אלקרינאוי
ד"ר מאזן אבו סיאם
מחמד אבו האני
סואר אבו חאמד
ד"ר עלי כתנאני
עלי אלזיאדנה
שריף חמאייסה

 ראש העיר סגן רה"ע סגן רה"ע המשנה לרה"ע המשנה לרה"ע המשנה לרה"ע חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

נעדר ה"ה:

ח'ליל אלטורי
מאג'ד אבו בלאל
סלימאן אלעתאיקה
עודה אבו מדיגם

 סגן ומ"מ רה"ע המשנה לרה"ע חבר העירייה -חבר העירייה

נוכחים ה"ה:

עלי אבו אלחסן
ראיד אלקרינאוי
עו"ד שרון שטיין
סעיד אלעוברה
פאוזי אלקרינאוי
סמי אשווי
סלימאן זיאדנה

 מזכיר העירייה גזבר העירייה יועץ משפטי של העירייה מנהל אגף הרווחה ,יועץ לענייני אזרחים וותיקים סגן מהנדס העיר לשכת רה"ע -מנהל לשכת רה"ע

 הפרוטוקול ערוך באופן תכליתי ,יש לציין שקיים תמלול לישיבה שנערך ע"י
"חבר תרגומים" ,כולל הקלטה.

 הישיבה התקיימה לפי הנחיות ומגבלות משרד הבריאות ,כדי למנוע התפשטות
נגיף הקורונה ,שמירה על ריחוק ,ועטית מסכה.
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על סדר היום:
 .1הצהרת אימונים לחבר עירייה חדש – סואר אבו חאמד
 .2אישור הגדלת תב"ר מס'  – 790הקמת שוק צאן ברהט בסך .₪ 832,000
 .3אישור הגדלת תב"ר מס'  – 877בי"ס אלהלאל בסך .₪ 67,067
 .4תיקון סעיף  2במליאה  7/2020הקטנת תב"ר מס'  966בסך  ₪ 125,816מהמועצה להסדרת
ההימורים והספורט ,והגדלת התב"ר מהקרן לעבודות פיתוח בסכום .₪ 125,816
 .5אישור תב"ר מס'  – 1352תשתיות שיקום שצ"פ מתקני ספורט ומתקני משחקים בגינה הציבורית
נחל גרר ברהט בסך .₪ 500,000
 .6אישור תב"ר מס'  – 1353הקמת חדר לימוד מבנה יביל בי"ס ערב אלהוזייל בסך .₪ 105,000
 .7אישור תב"ר מס'  – 1354מרכז זכויות חברתיות (מז"ח) רהט החלטת ממשלה 2397
בסך .₪ 330,000
 .8אישור תב"ר מס'  – 1355רכז מקצועי סביבתי החלטת ממשלה  2397בסך .₪ 144,000
 .9אישור תב"ר מס'  – 1356תכנון תב"עות לפיתוח כלכלי – חניון משאיות החלטת ממשלה 2397
בסך .₪ 500,000
 .10אישור תב"ר מס'  – 1357תכניות הפעלה בתחום הרווחה בסך .₪ 200,000
 .11אישור תב"ר מס'  – 1358רכישת מחשבים במסגרת מחשב לכל ילד בסך .₪ 48,600
 .12אישור תב"ר מס'  – 1359ציוד וריהוט לגני ילדים בסך .₪ 1,100,000
 .13אישור תב"ר מס'  – 1360ציוד לחדרי מדעים בבית ספר מקיף רהט בסך .₪ 240,000
 .14אישור תב"ר מס'  – 1361ציוד לחדרי מדעים בבית ספר מקיף אלנור בסך .₪ 240,000
 .15אישור תב"ר מס'  – 1362ציוד לחדרי מדעים בבית ספר מקיף אלתקוא בסך .₪ 240,000
 .16אישור תב"ר מס'  – 1363ציוד לחדרי מדעים בבית ספר דאר אלקלם בסך .₪ 240,000
 .17אישור תב"ר מס'  – 1364ציוד לחדרי מדעים בית ספר אלזהרא בסך .₪ 150,000
 .18אישור תב"ר מס'  – 1365ציוד לחדרי מדעים בי"ס אלע'זאלי בסך .₪ 150,000
 .19אישור תב"ר מס'  – 1366ציוד לחדר מדעים בי"ס ע"ש חג' סלמאן אלעתאיקה בסך ₪ 150,000
 .20אישור תב"ר מס'  – 1367ציוד לחדר מדעים בי"ס אבן ח'לדון בסך .₪ 150,000
 .21אישור תב"ר מס'  – 1368ציוד לחדר מדעים בי"ס אלפרדוס בסך .₪ 150,000
 .22אישור תב"ר מס'  – 1369ציוד לחדר מדעים בי"ס ע"ש ח'מיס אלקרינאוי בסך .₪ 150,000
 .23אישור תב"ר מס'  – 1370ציוד לחדר מדעים בי"ס אלחנאן בסך .₪ 150,000
 .24אישור תב"ר מס'  – 1371ציוד לחדר מדעים בי"ס אלסלאם בסך .₪ 150,000
 .25אישור תב"ר מס'  – 1372ציוד לחדר מדעים בי"ס אבו עוביידה בסך .₪ 150,000
 .26אישור תב"ר מס'  – 1373רכישת מחשבים לבית ספר ע"ש סלמאן אלעתאיקה בסך .₪ 99,360
 .27אישור תב"ר מס'  – 1374ציוד וריהוט לבית ספר דאר אלקלם בסך .₪ 112,200
 .28אישור תב"ר מס'  – 1375רכישת מחשבים לבית ספר דאר אלקלם בסך .₪ 198,720
 .29אישור תב"ר מס'  – 1376ציוד וריהוט לבית ספר אלפורת בסך .₪ 390,000
 .30אישור תב"ר מס'  – 1377ציוד וריהט לבית ספר אבן ח'לדון בסך .₪ 390,000
 .31אישור תב"ר מס'  – 1378ציוד וריהט לבית ספר דאר אלקלם בסך .₪ 390,000
 .32אישור תב"ר מס'  – 1379ציוד לחדר מדעים בית ספר אלרסאלה בסך .₪ 150,000
 .33אישור תב"ר מס'  – 1380ציוד וריהוט לבית ספר אלרסאלה בסך .₪ 56,100
 .34אישור תב"ר מס'  – 1381רכישת מחשבים לבית ספר אלרסאלה בסך .₪ 99,360
 .35אישור תב"ר מס'  – 1382ציוד וריהוט לבית ספר אלרסאלה בסך .₪ 390,000
 .36אישור תב"ר מס'  – 1383ציוד וריהוט לבי"ס ע"ש חג' סלמאן אלעתאיקה בסך .₪ 56,100
 .37אישור תב"ר מס'  – 1384ציוד וריהוט לבי"ס אלרסאלה בסך .₪ 200,000
 .38אישור תב"ר מס'  – 1385שיפוצים במקיף אלנור בסך .₪ 1,500,000
 .39אישור תב"ר מס'  – 1386שיפוצים במקיף רהט בסך .₪ 1,500,000
 .40אישור תב"ר מס'  – 1387שיפוצים בתיכון סלמאן אלהוזייל בסך .₪ 1,500,000
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אישור תב"ר מס'  – 1388שיפוצים בי"ס אלחנאן בסך . ₪ 400,000
אישור תב"ר מס'  - 1389שיפוצים בגן ילדים הזריחה בסך .₪ 100,000
אישור תב"ר מס'  – 1390שיפוצים בגן ילדים השחר בסך .₪ 100,000
אישור תב"ר מס'  – 1391שיפוצים בגן ילדים הדרדסים בסך .₪ 100,000
אישור תב"ר מס'  – 1392שיפוצים בגן ילדים התותים בסך ₪ 100,000
אישור תב"ר מס'  – 1393פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור  ,2020החלטת ממשלה  2397בסך
.₪ 1,629,800
אישור תב"ר מס'  – 1394הקמת מחלקת אחזקה -עובדים  +מנהל ,החלטת ממשלה  2397בסך
.₪ 528,000
אישור תב"ר מס'  – 1395חוגי מבוגרים במתנ"ס  2020החלטת ממשלה 2397
בסך ₪ 134,630
אישור תב"ר מס'  – 1396פינוי ואיסוף אשפה  2020החלטת ממשלה  2397בסך .₪ 1,305,809
אישור תב"ר מס'  – 1397ניהול ושימור אזור התעשייה בואבית אל נאקב (קדמת הנגב) 2020
החלטת ממשלה  2397בסך .₪ 338,320
אישור תב"ר מס'  – 1398טיאוט רחובות  ,2020החלטת ממשלה  2397בסך .₪ 4,859,544
אישור תב"ר מס'  – 1399פרויקט מביטחון לרווחה בסך .₪ 402,000
אישור תב"ר מס'  – 1400וואיפי ( 2020 )WIFIהחלטת ממשלה  2397בסך ₪ 2,200,000
אישור תב"ר מס  – 1401פעילות ספורט בסך ₪ 360,000
אישור הגדלת תב"ר מס'  -835בניה והקמת בריכת השחייה בסך ₪ 1,062,550
אישור פתיחת תב"ר  – 1017פיתוח נופי סביבת בריכת השחייה והגדלתו בסך ₪ 2,463,093
אישור פתיחת  2חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס ,פתיחת חשבון פיתוח פיס ,וחשבון מענקי
פיס מונציפל בנק בע"מ.
מינוי גב' שירן תעסה לדירקטורית בתאגיד מי רהט בע"מ.
חידוש כהונתו של עו"ד ראיד אלעוברה כדירקטור חיצוני בתאגיד מי רהט בע"מ.
(יוסף אלרומילי)
אישור מורשי חתימה בחשבונות בנק של בתי הספר :אלזהרא – (אחמד אבו מדיע'ם)
אבן ח'לדון (בושרה אלהוזייל) ,דאר אלקלם (מאג'ד אבו סוכות) ,אלביאן (אלקרינאוי גנאת),
בי"ס חדש חט"ב ואדי אלחזאן (נסאר אלדראושה).
אישור תוכנית מס'  618-0873497שכונה ( )29אלפרדוס מגרש .147
אישור תוכנית מס'  – 618-0806984שכונה ( )2אלסדרה מגרש מס' .10
טבלת איזון בהקצאה שלא בהסכמת בעלים תב"ע  618-0556019בי"ס אלתקוא רהט.
מינוי סופיאן אלקרינאוי כנציג ציבור בוועדות בחינה ,וקבלת עובדים.
פחי אשפה בשכונה  7אלביאדר (מחמד אבו האני)
האצלת סמכות ראש העיר לחבר המועצה בתחום רישוי עסקים סעיף (5א)()1
מפגעי בטיחות במדרכות ובכבישים ושוחות ביוב ברחבי העיר (מחמד אבו האני)
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הודעה:
ראש העיר הודיע למועצה:
 ראש העיר ,סגני רה"ע וחברי המועצה שולחים תנחומים למשפחת אלהוזייל על מותו של
חסאן אלהוזייל ז"ל ,גמלאי העירייה ,ושולחים תנחומים למשפחות אלעתאיקה על מות
הילדה בתאונת דרכים בחצר ,וגם למשפחות אלקרינאוי ,אלג'עאר ,ואלמלאחי ,שיהיה
זכרם ברוך.
 לפני תחילת הדיון בסדר היום ,הנני מבקש לעדכן את מועצת העיר ,לגבי התפשטות נגיף
הקורונה ברהט ,רהט מתנדנדת בין (הכתום לאדום) ,מבחנת רמת התחלואה ומספר הנדבקים,
חולים פעילים ,עיר אדומה ,יש לה השלכות על העיר מבחניה כלכלית.
התקיימו ישיבות בעניין עם ראש הממשלה ,במעונו ,ועם שר הביטחון ושר הפנים ,ועם
הפרויקטור פרופ' גמזו.
המצב ברהט לא טוב 95% ,מהתפשטות תוצאה מהחתונות וממסיבות "החינה" במיוחד בקרב
הנשים 65% ,הנדבקים בקרב הנשים.
המשטרה לא מוכנה להיכנס למתחם חתונה ולאכוף התקנות מחשש שיתפרש הדבר (זה
פוליטי) ,היא אומרת זה אחריות הפיקוח העירוני ,והנהגת העיר.
החל מהשבוע הבא ,תופעל שיטת "הרמזור" שידועה לכולם ,עיר אדומה ,המשמעות "סגר"
סגירת עסקים ,פרט לחיוניים.
בעלי העסקים ,פונים אליי ומתלוננים על התמעטות הבאים לרהט ,התשובה ,רהט נחשבת לעיר
אדומה בתקופה ,והאנשים לא מוכנים לסכן בריאותם ,ולהגיע לעיר אדומה ,למרות מסע
ההסברה שעושה ראש העיר ,וד"ר מאזן ,ופניותינו הרבות לקהל לשמור על ההגנה שלהם
מהתפשטות הנגיף.
רהט יכולה להפחית התחלואה ולחזור לעיר ירוקה ,אם יצמצמו כמות המשתתפים בחתונות
ובחינה ,ולשמור על התנהגות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 380נדבקים ברהט מבינם  140נדבק שכונת אלנג'אח ,בשכונת אלפרדוס ,13
שכונות אלע'דיר  15אלנח'יל  ,10אלואחה  ,15זה כמעט בכל השכונות ברהט במספר נדבקים
שונה בין שכונה לשכונה.
אני אפרסם נתון זה על הרשתות החברתיות ,באופן כללי כדי לשמור על הפרטיות של האנשים,
והכוונה להתריע ולהזהיר את הקהילה כדי לשמור על הבריאות שלה.
בגל הראשון ,האנשים פחדו ושמרו ,היום לצערי הצעירים מזלזלים ומצפצפים ואדישים.
מבינם יש כאלה שיש להם תסמינים ולא מוכנים להיבדק ,וממשיכים להסתובב ואפילו מגיעים
לחתונות כדי להדביק כמה שיותר ,וגם ידביק את משפחתו ההורים ,סבים וסבתות ,ואחים
ואחיות.
הצלחנו להביא תחנות לבדיקה ומקמנו אותה באזור התעשייה – עידן הנגב ,והאנשים
מתחילים להגיע לבצע בדיקות.
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בישיבת ראשי רשויות במגזר ,הציעו קנס בחתונות  100אלף ,₪ולא  5אלף  ₪כנהוג היום.
הסתייגתי כי זה כבד על בעלי החתונות אצלנו ,הפתרון ברהט ,שיתוף פעולה עם המשטרה
בעניין החתונות.
דרוש כאן שיתוף פעולה ,ויד אחת ,כדי להשפיע על הקהילה ,כדי למנוע התפשטות נגיף
הקורונה ,אינטרס רהט חשוב לכולם ,אין כאן אופוזיציה וקואליציה ,זה נוגע לכולם.
הדיון פתוח.
מחמד אלקרינאוי:
ראשית שולח תנחומים למשפחות שאיבדו יקיריהם .אין כאן רגישות אם מפרסמים מספר
הנדבקים בשכונות ,זה נוגע לבריאות כולם.
הבעיה ומקור ההדבקה כבר ידוע ,זה החתונות ,ומסיבות החינה.
המשטרה יש לה הכלים להגיע לנדבקים ,חולים מאומתים ,או השוהים בבידוד ,ויש לה
הסמכות להגיע לכל אחד/ת ולאכוף את החוק והתקנות נגדם.
הפעלת האכיפה ,גורם מרתיע ,האנשים יתנהגו בהתאם ,ברהט מתקיים כל יום שישי ושבת
עשרות חתונות ,אפלו בשכונת אלנג'אח בשבוע זה יש כ 6 -חתונות ,שוב מדגיש ,האכיפה גורם
מרתיע ,דיי בנוכחות ניידת משטרה ,יביא לשינוי בהתנהגות הקהילה.
פאיז אבו צהבאן:
כאשר התרחשה העלייה במספר הנדבקים בשכונת אלנג'אח ,הפניתי משרד הבריאות ,לדבר עם
טלאל -רה"ע הקודם ,ואבו סלאמה ,כי הם יודעים את הקהילה במקום ,ויש להם השפעה ,כי
משרד הבריאות חשבו על סגירת השכונה לאור התפשטות הנגיף באופן חמור.
עו"ד סמי סהיבאן:
הנושא לא קל ,אין לזלזל ,מבין האנשים שהלכו לעולמם כתוצאה מהקורונה ,כמו חסאן
אלהוזייל( ,אללה ירחמו) ,היה פוגש ומחבק כל אחד ,לא האמין שהקורונה מסוכנת .מתחיל
לחשוב מה שקורה ברהט כמו מה שקרה באיטליה בגל הראשון ,הזקנים מתחילים להדבק ,וזה
מסוכן.
אני חושב שכולנו בתור הנהגת העיר ,להזהיר ולהתריע ולבקש מהקהילה לשמור על עצמה.
וכאשר משדרים לקהילה שכולנו יד אחת ,זה משדר בקרב הקהילה שעניין התפשטות הנגיף זה
מסוכן.
שמעתי מקרים שהאנשים ,חלקם משאירים הטלפון בבית וכדי לא לעקוב אחריו ,זה פצצה
מתקתקת.
יש לציין ,עכשיו פתיחת שנת הלימודים ,ויש הורים שלא רשמו ילדיהם בזמן ,אימהות ,ואבות
נהרו לעירייה ,זה מסכן את העובדים ,כל פעם שומע שיש פקידים נמצאים בבידוד ,ויש מבינם
שהיו חיוביים.
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חיי אדם אחד ,חשוב יותר מהכלכלה של העיר.
עטא אבו מדיע'ם:
כ 6 -אנשים מרהט מתו מהקורונה ,אללה ירחם ,משתתף איתנו בישיבה סגן מהנדס העיר-
פאוזי ,דודתו נפטרה ,ואביו מאושפז ,מאחלים לו החלמה.
זה מתחיל לנגוע בכל אחד ,ונמצאים במצב לא טוב ,הנשים לצערנו מקור הדבקה ,כי בחינה הן
מתחבקות ,ומתנשקות אחת עם השנייה ,ללא שום הגנה ,כנראה ,אין שליטה ,הקהילה לא
מוכנה לשמוע ,ולהקשיב להנחיות.
יש בעלי עסקים ,מפיצים שמעות שקורונה זה שקר והתחילו לפקפק בהסברי והתראות
והתרעות ראש העיר.
כדי למנוע התפשטות ,יש לבצע בדיקות ,כדי לגלות משיאים לנגיף כדי לשמור על בריאות
האחרים.
לבדוק פעם שנייה ,ומחשבה לגבי מערך החזרה לבתי הספר ב 1 -בספטמבר  ,2020ב 6 -לחודש
תוכנית "הרמזור" תכנס לתוקף.
מציע לקבל החלטה בעניין פתיחת בתי הספר בשכונות המערביות ,אנחנו רשות מקומית,
ויודעים מצבינו ,ויכולים להתנהל לפי שיקול הדעת ,תוך שמירה על האינטרס של האוכלוסייה.
זה סמכותנו להחליט לגבי האזורים האדומים ברהט ,בדיעה ,לא לשלוח הילדים לבתי הספר
בשלב זה.
חברים ,חודש ספטמבר חודש מעבר לגבי מזג האוויר (קייץ ,סתיו ,חורף).
טלאל אלקרינאוי:
הקורונה ,זה מגיפה ,ואין לזלזל ,החתונות זה המקור לעליית מספר הנדבקים ברהט.
כל יום שולח מסרים לאנשים ,כדי לשמור על בריאותם .שולח לאלפי אנשים שבקשר איתם.
תומך ,ומתריע ,שיש לצמצם את החתונה על המשפחה הגרעינית ,כדי לשמור על בריאות
היקרים להם.
היה מקרה ,שיש צעיר נושא קורונה מאומת ,הגיע לחתונה ,והשתתף בחתונה ,הדביק כ40 -
איש באירוע שבאו איתו במגע.
המשטרה יכולה לנהוג בכל מיני שיטות כדי לאכוף בלי להיקלע למצב שיתפרש זה פוליטי.
להתריע לבעל החתונה שיש לפעול בהתאם להנחיות או שיקבל קנס וזאת כדי לשמור על
בריאות של הקהילה.
שכונות :אלסלאח ,אלנג'אח ,אלע'דיר ומתחם אלעבאס אזור אדום ,המצב מסוכן (יש יותר
מ 400 -נדבק).
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בתי ספר :צלאח אדין ,שיח' ח'מיס ,אלסלאם ,לא יפתחו בתחילת שנת הלימודים ,01.09.2020
כולל מקיף אלנג'אח.
פייצל אלהוזייל:
ערב טוב לכולם ,בנוסף לדברים שנאמרו על ידי הדוברים הקודמים ,לצערי ,מצב רהט ,לא טוב,
לאור התפשטות נגיף הקורונה ,ומצב רהט מחמיר יותר עם הזמן ,אין סימן של ירידה ,חברים,
האסון קיים ,יש אנשים חולים מאומתים ומשתתפים באירועים ,כפי שציין טלאל.
באבל של חסאן (לא הגעתי לסוכת האבלים) השתתפו אנשים חולים מאומתים ,זה מסוכן ,זה
אסון.
היום ראיתי שהגיעו כמעט  100אימהות רוצות לרשום ילדיהם ,מי מבטיח שאין חולים ,למרות
מדידת חום בכניסה ,יתכן יש אנשים שאין להם חום גבוה.
הרישום התחיל בחודש פברואר ,למה אנשים דוחים את הרישום של ילדיהם עד לפתיחת שנת
הלימודים ,למרות שהייתה אפשרות להירשם מקוון ,באמצעות אתר האינטרנט של העירייה.
חברים ,כאשר יתגלה חולה מאומת באיזו בי"ס ,בית הספר ייסגר וכולם נכנסים לבידוד.
חושב אפילו לא לפתוח אף בית ספר.
ד"ר עלי כתנאני:
שלום רב לכולם.
היו מקרים שנסגרו שכונות ברהט ,שכונה אדומה תיסגר כדי לשמור על הבריאות שלהם ושל
יתר תושבי העיר .בשכונות אדומות להכריז שלא תקיים בה ,חתונה ,חינה ,אירוסין ,אפילו לא
תקוים בה סוכת אבלים ,ולא לשלוח ילדים לבתי הספר.
אני מציע ,שחברי המועצה לשמש כדוגמא ולא להשתתף באירועים המוניים ,כמו חתונות
וכדומה ,ולהתריע ,אי השתתפות ,בגלל סכנת ההדבקה.
ד"ר מאזן אבו סיאם:
המצב ברהט לא טוב ,התחלואה ברהט בעלייה ,בשבוע האחרון היו  150חולים פעילים ,מבין
גילאי בתי הספר יש  55מקרים ,זה מסוכן ,מבין  ,55יש  25מקרה שהם משכונה .34 ,18 ,17
חברים ,הזקנים ובעלי מחלות רקע ,הם בסיכון ,יש חולים במצב קשה ,מאושפזים בבתי
החולים ,מבין קבוצת גיל זו.
בלי שיתוף פעולה עם המשטרה ,יהיה קשה להוריד.
תחנות הבדיקה ,נמצאת אחת באזור תעשייה עידן התנגב ,והשנייה במרפאת רהט ב' כללית.
הבדיקה מתקיימת לכל פונה ,להגיע עם תעודת זהות ועטית מסכה.
עטא אבו מדיע'ם:
יש מחדלים בקופות ,לא מעבירות נתונים ,כדי להעביר חולים מאומתים למלונאות.
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ד"ר מאזן אבו סיאם:
פיקוד העורף מתעדכן מאתר משרד הבריאות.
לגבי ילדי שכונת  ,34 ,18 ,17לא לשלוח לבתי הספר עד ליציאה מאזור אדום.
מחמד אבו האני:
אני בדיעה ,לחתום על מסמך ולשלוח למשטרה ,ולדרוש מהם להפעיל סמכותם לאכיפת
הוראות משרד הבריאות ,כדי להוריד התחלואה ברהט ,על המשטרה לפעול כפי שפעלה בגל
הראשון.
מי שלא מכבד ההוראות ופועל לפי ההנחיות ,אני בעד שיקנסו אותו ב 50 -אלף ,₪אין בעיה,
באכיפה נוקשה עושים סדר.
פאיז אבו צהבאן:
רוצה לסכם ,הנושא חשוב מאוד.
 לפי המלצות החברים :טלאל ,אבו סלאמה ,וד"ר מאזן ,בגלל תחלואה גבוהה בשכונות
הדרומיות  ,34 ,18 ,17לא לשלוח ילדים לבתי הספר ,צלאח אדין ,שיח' ח'מיס ,אלסלאם ומקיף
אלנג'אח ,וגני הילדים בשכונות אלה ,או הצמודות לבתי הספר.
תתקיים הערכת מצב בתאריך  06בספטמבר.
 להתריע לבעלי החתונות ,שהקנס על מפירי התקנות  50אלף .₪

ועכשיו לסדר היום:
סעיף מס'  – 1הצהרת אימונים לחבר עירייה חדש – סואר אבו חאמד
פאיז אבו צהבאן:
מברכים את חבר העירייה החדש אבו חאמד ,וכדי שיכול לכהן כחבר מועצה פעיל ,הינו מתבקש
להצהיר אימונים לפי הנוסח הבא:
בהתאם לסעיף 24א(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש):

"אני סואר אבו חאמד ,כתובתי שכונת אלנכיל בית  29ברהט ,מתחייב לשמור אימונים למדינת
ישראל ולמלא באמונה את שליחותי כחבר מועצת העיר רהט"
סואר אבו חאמד:
מתחייב אני.
פאיז אבו צהבאן:
ברכות לחבר העירייה ,ומאחלים הצלחה.
עמוד  8מתוך 25
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:mazkirot@rahat.muni.il

E-mail

סעיף מס'  – 2אישור הגדלת תב"ר מס'  – 790הקמת שוק צאן ברהט בסך .₪ 832,000
החלטה מס' :409

אושרה ההגדלה פה אחד כאר מקור המימון משרד החקלאות.

סעיף מס'  – 3אישור הגדלת תב"ר מס'  – 877בי"ס אלהלאל בסך .₪ 67,067
החלטה מס' :410

אושרה ההגדלה פה אחד ,מקור המימון :משרד החינוך ,תוספת להרשאה
מס'  ,2016/03/008סמל מוסד .618900

סעיף מס'  – 4תיקון סעיף מס'  2במליאה  7/2020הקטנת תב"ר מס'  966בסך  ₪ 125,816מהמועצה
להסדרת ההימורים והספורט ,והגדלת התב"ר מהקרן לעבודות פיתוח בסכום של
.₪ 125,816
החלטה מס' :411

אושר התיקון פה אחד.

סעיף מס'  – 5אישור תב"ר מס'  – 1352תשתיות שיקום שצ"פ מתקני ספורט ומתקני משחקים
בגינה הציבורית נחל גרר ברהט בסך .₪ 500,000
החלטה מס'  :412אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הבינוי והשיכון
מספר הזמנה  00173683-4תוקף עד .31.12.2020
סעיף מס'  – 6אישור תב"ר מס'  – 1353הקמת חדר לימוד מבנה יביל בי"ס ערב אלהוזייל
בסך .₪ 105,000
החלטה מס'  :413אושר התב"ר פה אחד ,כאשר מקור המימון משרד החינוך
הרשאה מס'  2020/08/153סמל מוסד  ,618058תוקף הרשאה  4חודשים
מתאריך  22ביולי  2020בסך  ₪ 70,000השתתפות העירייה בסך ,₪ 35,000
מסעיף תקציבי .1812200910
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סעיף מס'  – 7אישור תב"ר מס'  - 1354מרכז זכויות חברתיות (מז"ח) רהט החלטת ממשלה 2397
בסך .₪ 330,000
החלטה מס' :414

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :משרד הפנים ,החלטת ממשלה ,2397
הרשאה מס'  ,1001233821תוקף .₪ 31.12.2022
משרד הפנים בסך  ₪230,000השתתפות מכללת ספיר בסך .₪ 100,000

סעיף מס'  – 8אישור תב"ר מס'  – 1355רכז מקצועי סביבתי החלטת ממשלה  2397בסך ₪ 144,000
החלטה מס' :415

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :משרד הפנים ,החלטת ממשלה ,2397
הרשאה מס'  ,1001330470תוקף .31.12.2023

סעיף מס'  – 9אישור תב"ר ס'  – 1356תכנון תב"עות לפיתוח כלכלי – חניון משאיות ,החלטת
ממשלה  2397בסך ₪ 500,000
החלטה מס'  :416אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :משרד הפנים ,החלטת ממשלה ,2397
הרשאה מס'  1001330458תוקף .31.12.2023
סעיף מס'  – 10אישור תב"ר מס'  – 1357תוכנית הפעלה בתחום הרווחה בסך .₪ 200,000
החלטה מס'  :417אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון מפעל הפיס ,מענק 2462/2020
תוקף  3שנים ,מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 11אישור תב"ר מס'  – 1358רכישת מחשבים במסגרת מחשב לכל ילד בסך .₪ 48,600
החלטה מס'  :418אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון מפעל הפיס ,מענק ,2463/2020
סמל מוסד  ,21776תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 12אישור תב"ר מס'  – 1359ציוד וריהוט לגני ילדים בסך .₪ 1,100,000
החלטה מס'  :419אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2464/2020
סמל מוסד  ,23937תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
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סעיף מס'  – 13אישור תב"ר מס'  -1360ציוד לחדרי מדעים בבי"ס מקיף רהט בסך .₪ 240,000
החלטה מס'  :420אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2244/2020
סמל מוסד  ,648048תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 14אישור תב"ר מס'  – 1361ציוד לחדר מדעים בבי"ס מקיף אלנור בסך .₪ 240,000
החלטה מס'  :421אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2245/2020
סמל מוסד  ,648113תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 15אישור תב"ר מס'  – 1362ציוד לחדרי מדעים בבי"ס מקיף אלתקוא בסך .₪ 240,000
החלטה מס'  :422אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2246/2020
סמל מוסד  ,648329תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 16אישור תב"ר מס'  – 1363ציוד לחדרי מדעים בבי"ס דאר אלקלם בסך .₪ 240,000
החלטה מס'  :423אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2247/2020
סמל מוסד  ,648238תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 17אישור תב"ר מס'  – 1364ציוד לחדרי מדעים בי"ס אלזהרא בסך .₪ 150,000
החלטה מס'  :424אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2248/2020
סמל מוסד  ,618264תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 18אישור תב"ר מס'  – 1365ציוד לחדרי מדעים בי"ס אלע'זאלי בסך .₪ 150,000
החלטה מס'  :425אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2249/2020
סמל מוסד  ,618629תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
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סעיף מס'  – 19אישור תב"ר מס'  – 1366ציוד לחדרי מדעים בי"ס ע"ש חג' סלמאן אלעתאיקה
בסך .₪ 150,000
החלטה מס'  :426אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2250/2020
סמל מוסד  ,615336תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  - 20אישור תב"ר מס'  – 1367ציוד לחדרי מדעים בי"ס אבן ח'לדון בסך .₪ 150,000
החלטה מס'  :427אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2251/2020
סמל מוסד  ,618231תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 21אישור תב"ר מס'  – 1368ציוד לחדרי מדעים בי"ס אלפרדוס בסך .₪ 150,000
החלטה מס'  :428אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2252/2020
סמל מוסד  ,618744תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 22אישור תב"ר מס'  – 1369ציוד לחדרי מדעים בי"ס ח'מיס אלקרינאוי
בסך .₪ 150,000
החלטה מס'  :429אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2253/2020
סמל מוסד  ,618579תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 23אישור תב"ר מס'  – 1370ציוד לחדרי מדעים בי"ס אלחנאן בסך .₪ 150,000
החלטה מס'  :430אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2254/2020
סמל מוסד  ,627000תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 24אישור תב"ר מס'  – 1371ציוד לחדרי מדעים בי"ס אלסלאם בסך .₪ 150,000
החלטה מס'  :431אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2255/2020
סמל מוסד  ,618249תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
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סעיף מס'  – 25אישור תב"ר מס'  – 1372ציוד לחדרי מדעים בי"ס אבו עוביידה בסך .₪ 150,000
החלטה מס'  :432אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2256/2020
סמל מוסד  ,618363תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 26אישור תב"ר מס'  – 1373רכישת מחשבים בי"ס ע"ש חג' סלמאן אלעתאיקה
בסך .₪ 99,360
החלטה מס'  :433אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2258/2020
סמל מוסד  ,615336עבור  30עמדות ,תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 27אישור תב"ר מס'  – 1374ציוד וריהוט בי"ס דאר אלקלם בסך .₪ 112,200
החלטה מס'  :434אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2259/2020
סמל מוסד  ,648239תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 28אישור תב"ר מס'  – 1375רכישת מחשבים בי"ס דאר אלקלם בסך .₪ 198,720
החלטה מס'  :435אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2260/2020
סמל מוסד  ,648238תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 29אישור תב"ר מס'  – 1376ציוד וריהוט לבי"ס אלפורת בסך .₪ 390,000
החלטה מס'  :436אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2261/2020
סמל מוסד  ,618918תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 30אישור תב"ר מס'  – 1377ציוד וריהוט לבי"ס אבן ח'לדון בסך .₪ 390,000
החלטה מס'  :437אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2262/2020
סמל מוסד  ,618231תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
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סעיף מס'  – 31אישור תב"ר מס'  – 1378ציוד וריהוט לבי"ס דאר אלקלם בסך .₪ 390,000
החלטה מס'  :438אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2263/2020
סמל מוסד  ,648238תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 32אישור תב"ר מס'  – 1379ציוד לחדר מדעים בי"ס אלרסאלה בסך .₪ 150,000
החלטה מס'  :439אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2275/2020
סמל מוסד  ,630145תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 33אישור תב"ר מס'  – 1380ציוד וריהוט לבי"ס אלרסאלה בסך .₪ 56,100
החלטה מס'  :440אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2276/2020
סמל מוסד  ,630145תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 34אישור תב"ר מס'  – 1381רכישת מחשבים לבי"ס אלרסאלה בסך .₪ 99,360
החלטה מס'  :441אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2277/2020
סמל מוסד  ,630145עבור  30עמדות מחשבים ,תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 35אישור תב"ר מס'  – 1382ציוד וריהוט לבי"ס אלרסאלה בסך .₪ 390,000
החלטה מס'  :442אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2278/2020
סמל מוסד  ,630145תוקף  3שנים מיום ההרשאה.

סעיף מס'  – 36אישור תב"ר מס'  – 1383ציוד וריהוט לבי"ס ע"ש חג' סלמאן אלעתאיקה
בסך .₪ 56,100
החלטה מס'  :443אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2338/2020
סמל מוסד  ,615336תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
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סעיף מס'  – 37אישור תב"ר מס'  – 1384ציוד וריהוט לבי"ס אלרסאלה בסך .₪ 200,000
החלטה מס'  :444אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2339/2020
סמל מוסד  ,630145תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 38אישור תב"ר מס'  – 1385שיפוצים במקיף אלנור בסך .₪ 1,500,000
החלטה מס'  :445אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2340/2020
סמל מוסד  ,648113תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 39אישור תב"ר מס'  – 1386שיפוצים במקיף רהט בסך .₪ 1,500,000
החלטה מס'  :446אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2341/2020
סמל מוסד  ,648048תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 40אישור תב"ר מס'  – 1387שיפוצים בתיכון סלמאן אלהוזייל בסך .₪ 1,500,000
החלטה מס'  :447אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2342/2020
סמל מוסד  ,648030תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 41אישור תב"ר מס'  – 1388שיפוצים בי"ס אלחנאן בסך .₪ 400,000
החלטה מס'  :448אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2343/2020
סמל מוסד  ,627000תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 42אישור תב"ר מס'  – 1389שיפוצים בגן ילדים הזריחה בסך .₪ 100,000
החלטה מס'  :449אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2345/2020
סמל מוסד  ,701854תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
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סעיף מס'  – 43אישור תב"ר מס'  – 1390שיפוצים בגן ילדים השחר בסך .₪ 100,000
החלטה מס'  :450אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2346/2020
סמל מוסד  ,701391תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 44אישור תב"ר מס'  – 1391שיפוצים בגן ילדים הדרדסים בסך .₪ 100,000
החלטה מס'  :451אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2347/2020
סמל מוסד  ,701433תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  – 45אישור תב"ר מס'  – 1392שיפוצים בגן ילדים התותים בסך .₪ 100,000
החלטה מס'  :452אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון :מפעל הפיס ,מענק 2348/2020
סמל מוסד  ,701458תוקף  3שנים מיום ההרשאה.
סעיף מס'  - 46אישור תב"ר מס'  - 1393פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור  ,2020החלטת
ממשלה  2397בסך .₪ 1,629,800
החלטה מס'  :453אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים ,החלטת ממשלה 2397
הרשאה מס'  1001330472תוקף .31.12.2023
סעיף מס'  - 47אישור תב"ר מס'  - 1394הקמת מחלקת אחזקה – עובדים  +מנהל החלטת
ממשלה  2397בסך .₪ 528,000
החלטה מס :454 2אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים ,החלטת ממשלה ,2397
הרשאה מס'  1001330463תוקף .31.12.2023
סעיף מס'  – 48אישור תב"ר מס'  – 1395חוגי מבוגרים במתנ"ס  ,2020החלטת ממשלה 2397
בסך .₪ 134,630
החלטה מס' :455

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים ,החלטת ממשלה ,2397
הרשאה  1001330475תוקף  ,31.12.2023בסך  ₪ 107,704והשתתפות העירייה
מקרן עודפי תקציב רגיל בסך .₪ 26,926
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סעיף מס'  – 49אישור תב"ר מס'  – 1396פינוי ואיסוף אשפה  ,2020החלטת ממשלה 2397
בסך .₪ 1,305,809
החלטה מס' :466

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים ,החלטת ממשלה ,2397
הרשאה  1001330467תוקף  ,31.12.2023בסך  ₪ 979,356והשתתפות העירייה
מקרן עודפי תקציב רגיל בסך .₪ 326,453

סעיף מס'  – 50אישור תב"ר מס'  – 1397ניהול ושימור אזור התעשייה בואבת אלנקב (קדמת הנגב)
 2020החלטת ממשלה  ,2397בסך .₪ 338,320
החלטה מס' :467

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים ,החלטת ממשלה ,2397
הרשאה  1001330464תוקף  ,31.12.2023בסך  ₪ 270,656והשתתפות העירייה
מקרן עודפי תקציב רגיל בסך . ₪ 67,664

סעיף מס'  – 51אישור תב"ר מס'  – 1398טיאוט רחובות  ,2020החלטת ממשלה 2397
בסך .₪ 4,859,544
החלטה מס' :468

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים ,החלטת ממשלה ,2397
הרשאה  1001334832תוקף  ,31.12.2023והרשאה  ,1001050731והשתתפות
העירייה מקרן עודפי תקציב בסך . ₪ 971,909

סעיף מס'  – 52אישור תב"ר מס'  – 1399פרויקט מביטחון לרווחה בסך .₪ 402,000
החלטה מס' :469

אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הביטחון.

סעיף מס'  – 53אישור תב"ר מס'  – 1400וואיפי ( 2020 )Wifiהחלטת ממשלה 2397
בסך ₪ 2,200,000
החלטה מס'  :470אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד הפנים ,החלטת ממשלה 2397
הרשאה  1001330483תוקף .31.12.2023
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סעיף מס'  – 54אישור תב"ר מס'  – 1401פעילות ספורט בסך .₪ 360,000
החלטה מס'  :471אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון השתתפות העירייה מקרן עודפי תקציב
רגיל.
סעיף מס'  – 55אישור הגדלת תב"ר מס'  – 835בניה והקמת בריכת השחייה בסך .₪ 1,062,550
החלטה מס' :472

אושרה הגדלת התב"ר ברוב קולות ,מקור ההגדלה הקרן לעבודות פיתוח.

סעיף מס'  – 56אישור פתיחת תב"ר  – 1017פיתוח נופי סביבתי ,בריכת השחייה והגדלתו בסך
.₪ 2,463,093
החלטה מס'  :473אושר פתיחת התב"ר והגדלתו ברוב קולות ,מקור המימון הקרן לעבודות
פיתוח.
פאיז אבו צהבאן:
יש לציין הערכה לסגן מהנדס העיר ,פאוזי אלקרינאוי ,שעמל קשות כדי לשחרר המענקים שמעוקבים
במפעל הפיס ,וכמו כן מגיע הערכה לגזבר העירייה.
מחמד אלקרינאוי:
בקשר לתב"ר  1394בסעיף  47בסדר היום ,האם זה נוגע למערך הקיים או פנים חדשות?
פאיז אבו צהבאן:
זה מחלקה חדשה ,עצמאית ,לא שייכת להנדסה ,שפ"ע ,חינוך ,מחלקה חדשה.
עו"ד סמי סהיבאן:
בתב"רים של ציוד וריהוט וחדרי מדעים ,למקיפים ,הקציבו  ₪ 240,000לכל בית ספר ,ולבתי ספר
יסודיים תקצבו .₪ 150,000
לא יכול להיות ,יש בתי ספר שמצבם טוב ובתי ספר מצבם גרוע מבחינת הציוד והריהוט ,ההקצבה
לגבי המקיפים שווה ,למרות שיש בתי ספר שעדיין אין בהם חדרי מדעים כמו בי"ס אלתקוא.
לגבי התב"רים שנוגעים לבריכה  1017 ,835הקנטרי ,מופעל יותר משנתיים ,לא יעלה על הדעת שהקבלן
שזכה במכרז בחוזה של  29מיליון  , ₪היקף החוזה יגדל עד  40מיליון  ,₪זו גידול של  ,37% - 40%זה
לא תקין וצריך להשיג מסקנות.
חריגה בחוזה צריכה להיות נורמלית ,והחוק מאפשר הגדלה עד .25%
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הקבלן זכה במכרז בהיקף  29מיליון  ,₪נדרש היום לשלם  40מיליון  ,₪על סמך הגדלתו? מי הסמיך
עצמו להגדיל? זה יכול לגרום לגירעון משמעותי בתקציב העירייה.
פרויקטים מסוג זה העירייה צריכה לעשות חשבון נפש.
לסיכום ,יש לבחון את החלוקה של בתי הספר ,והנני מתנגד להגדלת התב"רים .1017 ,835
פאוזי אלקרינאוי:
הבריכה זה הפרויקט של מהנדס העיר ,אבל רוצה לציין חשבונות סופיים זה לוקח זמן ,ובמיוחד
בפרויקטים גדולים .החשבון הסופי הונח על שולחן המהנדס ,וכולכם יודעים מה קרה למהנדס,
וכאשר חזר לעבודה טיפל בחשבון וכתוצאה היציגו את המסמך ההסבר לוועדת הכספים לגבי
החשבונות והחובות לקבלן.
סופחו דברים לבריכה ,כמו המגרש המשולב ,זה לא חריגה ,זה הגדלה ,במסגרת ה 25% -אני יכול
להגדיל.
עו"ד סמי סהיבאן:
דבר על הפן ההנדסי ,המשפטי תשאיר ליועמ"ש.
פאוזי אלקרינאוי:
זה עדיין הנדסה ,וזה נעשה על פי פקודת שינויים.
עו"ד סמי סהיבאן:
זה נורמלי ,שקבלן זכה ב 29 -מיליון  ,₪ועכשיו אמור לשלם לו  40מיליון ?₪
ראיד אלקרינאוי:
התייחסתי בפירוט בוועדת הכספים בעניין שני התב"רים ובעניין פרויקט הבריכה ,מכרז הקנטרי לא
מדובר רק בבריכת השחייה ,נכללו מתקנים רבים בפרויקט.
המכרז בהתחלה היה  28מיליון  ,₪וגייסנו כספים כדי להוסיף הפיתוח הנופי בסביבת הקנטרי,
ומגרשים כדי לעשות את המכלול של הקנטרי וככל השגנו מימון הוספנו עבודות נחוצות למכלול
הקנטרי ,הוספו פריטים למתקן שלא היו בהתחלה ,ולא היו כלולים ,אפילו השכנים של הקנטרי בקשו
להוסיף אלמנטים כדי להסתיר את הבאים לקנטרי מהשכנים ,ואפילו הוספו גגות כדי למנוע מרחפניים
גישה לבאים לקנטרי ובמיוחד נשים 70% ,מהמבקרים בקנטרי הם נשים וילדים.
התוספות מכוסים חוזית ,והיועמ"ש מקשיב ,התוספות לא מכוסים תקציבית.
נכון שהזכייה במכרז היא  29מיליון  ,₪כל התוספות היות במסגרת ה ,25% -יש עוד תכנון ,ניהול וזה
בנוסף.
אנחנו לא חרגנו מההגדלה של ה ,25% -והקנטרי משרת את כל הישוב ,ואם יש בעיה משפטית
שהיועמ"ש יתייחס.
תודה.
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עו"ד שרון שטיין:
ההתייחסות כאן היא אישור התב"רים ,נכון שהתב"רים כוללים תכנון ופיקוח ,זה לא חלק של הקבלן
המבצע ,ההצעה במכרז הייתה  29.5מיליון .₪
התקציב שעמד לרשות העירייה באותו זמן נתון היה  27מיליון  ,₪היתרה הופחתה.
בפקודת השינויים ניתן להגדיל עד  ,25%עבור עבודות שנדחו בגלל היעדר מימון.
חבר העירייה סמי צודק שלא ניתן לחרוג.
עטא אבו מדיע'ם:
המכרז היה בפני וועדת המכרזים ,פעמיים ,בראשונה לא היו מתמודדים ,ובשנייה היה מתמודד אחד.
מדובר בפרויקט דגל ,וחוזר על עמדתי בוועדת הכספים הפרויקט הוא של העיר כולה ,הוא לא
הפרויקט של טלאל ,טלאל סיים והקנטרי נותר.
יש לציין ,אם הקבלן לא היה מקומי לא היינו מסיימים את הפרויקט ,הקבלן בטח בעירייה שיקבל
שכרו והמשיך לעבוד ללא הפסקה.
עו"ד סמי סהיבאן:
אני מתייחס לליקויים משפטיים.
עטא אבו מדיע'ם:
פקודת השינויים של ה 25% -הם לא זקוקים לאישור המועצה ,ואם מפחיתים התוספות ההגדלה
הייתה ב.23% -
עו"ד סמי סהיבאן:
הגזבר מצהיר לפרוטוקול שההגדלה לא הגיעה ל 25% -אני מדבר על החוזה.
עטא אבו מדיע'ם:
אני נותן אימון מלא מאז ועכשיו במהנדס העיר ,אברהים אבו סהיבאן ,שלווה את הפרויקט כמו
פרויקט שלו ,עשינו בריכה לעיר ,נהנים ממנה הילדים שלנו ,הבנות שלנו והנשים שלנו .אני בעד לאשר
את ההגדלות של תב"רים .1017 ,835
פאיז אבו צהבאן:
מאשרים??
מאשרים ,פרט לעו"ד סמי מתנגד לתב"רים  ,1017 ,835המחלקות מתבקשות ונדרשות להוציא
פרויקטים לפועל בהקדם.
סעיף מס'  – 57אישור פתיחת  2חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס ,וחשבון מענקי הפיס ,בנק
מונציפל בע"מ.
החלטה מס'  :474אושר פה אחד ,פתיחת החשבונות האב בבנק מונציפל בע"מ עבור פעילות מול
מפעל הפיס.
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סעיף מס'  – 58מינוי גב' שירן תעסה לדירקטורית בתאגיד מי רהט בע"מ.
החלטה מס' :475

אושר פה אחד ,מינוי גב' שירן תעסה לדירקטורית בתאגיד מי רהט בע"מ.

סעיף מס'  – 59חידוש כהונתו של עו"ד ראיד אלעוברה כדירקטור חיצוני בתאגיד מי רהט בע"מ
(יוסף אלרומילי)
החלטה מס' :476

אושר פה אחד ,חידוש כהונתו של עו"ד ראיד אלעוברה כדח"צ בתאגיד
מי רהט בע"מ.

סעיף מס'  – 60אישור מורשה חתימה בחשבונות בנק של בתי הספר ,ואישור פתיחת חשבון בנק
לבי"ס חט"ב אלפורת
החלטה מס'  )1 :477אושר פה אחד ,מינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק בבתי הספר:
אחמד אבו מדיע'ם
מנהל ביה"ס
אלזהרא
בושרה אלהוזייל
מנהלת ביה"ס
אבן ח'לדון
מאג'ד אבו סכות
מנהל ביה"ס
מקיף דאר אלקלם
גנאת אלקרינאוי
מזכירה
אלביאן
 )2אושר פה אחד ,פתיחת חשבון בנק לביה"ס החדש חט"ב אלפורת,
ס.מ641597 .
מנהל :נסאר אלדראושה ,נציג המינהל הכספי מקבול אלקרינאוי -סגן הגזבר.
סעיף מס'  – 61אישור תוכנית מס'  618-0873497שכונה ( )29אלפרדוס מגרש 147
פאיז אבו צהבאן:
סגן מהנדס העיר פאוזי ,יסביר לחברי המועצה.
פאוזי אלקרינאוי:
התוכנית מציעה שינוי ייעוד שטח ציבורי לשטח סחיר ,ויצירת מסגרת תכנונית להגדלת מגרש מגורים
א' על ידי שינוי חלק משצ"פ למגורים א' ,התוכנית אושרה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט,
והועברה לוועדה המחוזית.
החלטה מס' :478

אושרה התוכנית פה אחד ,לשינוי ייעוד משצ"פ למגורים א' מגרש 147
בשכונת ( )29אלפרדוס.
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סעיף מס'  – 62אישור תוכנית מס'  – 618-0806984שכונה ( )2אלסדרה מגרש מס' 10
פאיז אבו צהבאן:
סגן מהנדס העיר ,הסבר בבקשה.
פאוזי אלקרינאוי:
התוכנית הגיעה לשולחן המועצה באחת הישיבות ונדחתה ,נעשו תיקונים בתכונית ,הוגשה בשנית
לשולחן המועצה.
הגדלת זכויות בנייה במגרש  10בשכונה  ,2שינויי ייעוד קרקע לחלק משצ"פ לשביל הולכי רגל.
על פי המידע זו פלישה פעם שנייה ,ונגיסה מהשטח הירוק.
עטא אבו מדיע'ם:
אני זוכר שהייתי יו"ר וועדת משנה ,דנו בבקשה כזו לאותו יזם ,והוא התחייב שלא יפלוש פעם נוספת,
אני מציע לחברים ללמוד את התוכנית בוועדת המשנה לתכנון ובנייה לעומקה.
עו"ד סמי סהיבאן:
זוכר שהגיעה למועצת העיר ,ונדחתה.
עטא אבו מדיע'ם:
דחינו אותה במועצה ,למה מגישים אותה פעם נוספת?
פאוזי אלקרינאוי:
המהנדס בחן את התוכנית ,ובקש תיקונים ,והתיקונים נעשו.
עטא אבו מדיע'ם:
להביא לוועדת המשנה ,ושם נדון בה.
עו"ד שרון שטיין:
כאשר התוכנית נוגעת לשצ"פ זה החלטת המועצה ,כי העירייה יכולה ליזום תכנון על השצ"פ ולא גורם
פרטי.
מחמד אלקרינאוי:
אני רואה שיש השתלטות על שטח הציבור ,ומתכננים לאלץ את העירייה לאשר.
זה צעד מאוד מסוכן ,וזה לא יאה ,וזה לא יפה.
אושר פעם אחת ,ודיי ,אני חושב לדחות את זה ושיוגש לדיון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.
פאיז אבו צהבאן:
אני מחזיר את הנושא לדיונים במוסדות התכנון ובנייה.
החלטה מס'  .1 :479נדחתה התוכנית.
 .2להביא לדיון בוועדת משנה לתכנון ובנייה.
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סעיף מס'  – 63טבלת איזון בהקצאה שלא בהסכמת בעלים תב"ע  618-0556019בי"ס
אלתקוא רהט

רה"ע יצא מהדיון בסעיף ,והעביר ניהול הישיבה למשנה לרה"ע עטא אבו מדיע'ם.
עטא אבו מדיע'ם:
אבקש מהחבר עו"ד סמי לצאת מהאולם.

חבר העירייה עו"ד סמי סהיבאן יצא מהאולם.
מי הביא הסעיף לסדר יום הישיבה?
עלי אבו אלחסן:
על פי בקשה ממנהלת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט גב' שירין אבו פריח.
עטא אבו מדיע'ם:
למה היא לא נמצאת כאן? כדי לתת הסבר על הבקשה.
מנהלת הועדה לא נוכחת ,מהנדס העיר לא נוכח ,ויו"ר וועדת המשנה לתכנון ובנייה לא נמצא.
פאוזי אלקרינאוי:
הנושא דנו בו בוועדת המשנה ,ובגלל גובה הסכומים (שמאות) יו"ר הוועדה בקש להביא להחלטת
המועצה ,דו"ח השמאות נשלח לחברים של וועדת המשנה.
עטא אבו מדיע'ם:
אנחנו מביאים לידיעת המועצה טבלת האיזון:
אני מציע למועצה כדלקמן:
מחמד אלקרינאוי:
אתם דנתם אנחנו לא שמענו? קודם כל לגבי טבלת איזון ,אני חושב מן הראוי והצדק להביא את בעלי
המגרשים ,שיהיו נוכחים.
ומאחר והבעלות היא של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הם צריכים להיות גם נוכחים.
עטא אבו מדיע'ם:
החבר אבו סלאמה נגע בנקודה ,אנחנו לא מסד תכנוני ,אנחנו מועצת העיר.
אני מציע לקיים הדיון במעמד הוועדה המקומית תכנון ובנייה ,ולהזמין כל הנוגעים בדבר.
לכן מציע הדיון הזה ידחה לדיון בפני מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ,כמוסד תכנוני.
מחמד אלקרינאוי:
חברי המועצה בקטע הזה עלולים לעלות על מוקש.
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עטא אבו מדיע'ם:
מקבלים ההצעה ,הנושא יובא בפני הוועדה המקומית.
החלטה מס' :480

אושר פה אחד ,להביא לדיון בפני מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
רהט ,ולהזמין כל הגורמים הרלוונטיים לדיון.

סעיף מס'  – 64מינוי סופיאן אלקרינאוי כנציג ציבור בוועדת בחינה וקבלת עובדים.
החלטה מס'  :481אושר פה אחד ,סופיאן אלקרינאוי יתווסף לרשימת נציגי הציבור בוועדת
בחינה ,קבלת עובדים.
סעיף מס'  – 65פחי אשפה בשכונה ( )7אלביאדר (מחמד אבו האני)
מחמד אבו האני:
דברתי ופניתי לאגף שפ"ע ,והסברתי שהקבלן המפנה ,הפחים שבורים ,ולא דאגו להחליף.
אנחנו משלמים ארנונה ומגיע לנו שירות כמו שצריך ,מבקש לטפל בזה דחוף.
יוסף אלרומילי:
החבר צודק ,יש פחים שבורים ,יש לנו בעיה עם הקבלן המפנה נגב אקולוגיה כנראה העובדים החדשים
שלו ,לא עושים עבודה טובה.
מציע לזמן הקבלן לשימוע.
עטא אבו מדיע'ם:
המועצה מאמצת גישת הממונה יוסף אלרומילי ,לזמן הקבלן לשימוע כדי לפתור הסוגיה לאלתר.
עו"ד סמי סהיבאן:
מציע לקבוע נוהל לטיפול בסוגיות שפ"ע ,ולגבי סוג הפח – מתקן אצירה – לעודד האנשים לרכוש פחים
מהעירייה ,כי לזה יש אחריות ,ולבצע מעקב מתי התושב רכש את הפח ,כדי להבטיח עמידת הפח
ולאכוף את העניין מהיבט הפיקוח על הקבלן פינוי האשפה.
עטא אבו מדיע'ם:
הצעת החלטה לזמן את קבלן פינוי האשפה נגב אקולוגיה לשימוע בפני הממונה על התיק ובהשתתפות
המינהל הכספי.
החלטה מס' :482

לאשר את הסיכום.
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סעיף מס'  – 66האצלת סמכות ראש העיר לחבר המועצה בתחום רישוי עסקים סעיף (5א) (-)1
עו"ד סמי סהיבאן
פאיז אבו צהבאן:
מבקש אישור המועצה.

(החברים טלאל ,ואבו סלאמה יצאו מהדיון בסעיף זה)
יוסף אלרומילי:
רישוי עסקים זה התחום שלי.
פאיז אבו צהבאן:
זה לא יפגע בתחום סגן רה"ע יוסף אלרומילי ,מדובר באישורי רישוי עסקים.
החלטה מס' :483

אושר פה אחד ,אצלת הסמכות לחבר המועצה עו"ד סמי סהיבאן בהתאם
לסעיף (5א) ( )1ברישוי עסקים.

סעיף מס'  – 67מפגעי בטיחות במדרכות ובכבישים ושוחות ביוב ברחבי העיר (מחמד אבו האני)
פאיז אבו צהבאן:
מציע לחבר לקיים דיון עם מהנדס העיר וסגן ומ"מ רה"ע הממונה על תיק ההנדסה – ח'ליל אלטורי.
מחמד אבו האני:
הבעיה בכל השכונות.
פאיז אבו צהבאן:
תעקוב אחר הבקשה מול הסגן הממונה ומהנדס העיר.

__________
עלי אבו אלחסן
מזכיר העירייה

ננעלה הישיבה,
19:33:18

____________
פאיז אבו צהבאן
ראש 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

עמוד  25מתוך 25
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:mazkirot@rahat.muni.il

E-mail

