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עיריית רהט
פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 05/2021
מיום ראשון ,תאריך  11באפריל  2021שעה 18:20
מקום הישיבה :אולם הישיבות באגף הרווחה ,עיריית רהט
משתתפים ה"ה:

נעדרים ה"ה:

נוכחים ה"ה:

פאיז אבו צהבאן
ח'ליל אלטורי
פייצל אלהוזייל
יוסף אלרומילי
מאג'ד אבו בלאל
עטא אבו מדיע'ם
עמאר אבו גרארה
סלימאן אלעתאיקה
ד"ר מאזן אבו סיאם
מחמד אבו האני
עודה אבו מדיגם

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

עו"ד סמי אבו סהיבאן
טלאל אלקרינאוי
מחמד אלקרינאוי
סואר אבו חאמד
עלי אלזיאדנה
ד"ר עלי כתנאני
שריף חמאייסה

המשנה לרה"ע חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

 מזכיר העירייהעלי אבו אלחסן
 גזבר העירייהראיד אלקרינאוי
אבראהים אבו סהיבאן  -מהנדס העירייה
 יועמ"ש העירייהעו"ד שרון שטיין
 מבקר העירייהעאמר אבו האני
 יועץ לאזרחים ותיקיםסעיד אלעוברה
 מנהל כספים בחכ"לבקר אזברגה
 מנהל אגף שפ"עמחמוד אבו ג'אמע
 מנהל לשכת רה"עסלימאן אלזיאדנה
 מנכ"ל מי רהט בע"מנאג'י אבו סויס
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על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אישור הגדלת תב"ר מס'  1316הקמת מרכז פיס קהילתי ליד קרית החינוך
בסך .₪ 200,000
אישור תב"ר מס'  1494מלגות לימודים לסטודנטים תשפ"א בסך .₪ 700,000
מינוי מנהל ארנונה.
מינוי מורשה חתימה בחשבונות בנק של בתי ספר ומוסדות.
בי"ס אבו עוביידה.
בי"ס אלהלאל.
בי"ס אלפרדוס.
מרכז פסג"ה.
מרכז המחוננים.
אשכול גנים אוטיזם.
אשכול פיס.
אישור רכישת רכבים תפעוליים ( אגף שפ"ע ,וטרינר ,אגף ביטחון) בפטור ממכרז ,לפי
תקנה ( 22ח) לתקנות העיריות (מכרזים).
אישור תוכנית מס'  618-0956615שכונה  38מגרשים .1,2,31,32,401,801
אישור תוכנית מס'  618-0881979מגרש  142איזור תעשייה רהט.
אישור הארכת התקשרות עם חברת הגביה מיתר לתקופה עד .30/06/2021
השכרת מבנה בי"ס לאוטיזם.

אנחנו פותחים את הישיבה השנייה.
דובר:

אנחנו מתחילים עם הישיבה השנייה.

(הפסקה בהקלטה)
عطا أبو مضيغم:

أي واحد بيجيه הודעה انه رمضان بكرا يعلمني.

متكلم:

السعوديه הודיעה כבר.

מר פאיז אבו צהבאן :אנחנו מתחילים את הישיבה השנייה نبدا الجلسة الثانية.
סעיף  -1אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1316הקמת מרכז פיס קהילתי ליד קרית החינוך בסך
 200,000ש"ח.
סעיף  -2אישור תב"ר מס'  -1494מלגות ימודים לסטודנטים תשפ"א בסך  700,000ש"ח.
מר פאיז אבו צהבאן :نبدأ الجلسة الثانية  -5/2021عندنا على جدول االعمال אישור הגדלת תב"ר
 1316הקמת מרכז פייס קהילתי ליד קריית החינוך 200 ,الف شيكل.
وאישור תב"ר מס'  -1494מלגות לימודים לסטודנטים תשפ"א  700الف
מאשרים يا جماعة؟?
شيكل.
כולם ביחד:

מאושר.

"חבר" – הקלטה ותמלול

-3-

04692

מ.מ.

סעיף  -3מינוי מנהל ארנונה
فايز أبو صهيبان:

عندنا  -3מינוי מנהל ארנונה ,אני מציע سليمان أبو السكوت ،בסדר?

متكلم:

محل مقبول .محل مقبول.

فايز أبو صهيبان:

محل مقبول.

عطا أبو مضيغم:

المقبول حطوه סגן כבר.

فايز أبو صهيبان:

ال.

סעיף  -4מינוי מורשה חתימה בחשבונות בנק של בתי ספר ומוסדות .בי"ס אבו – עוביידה,
בי"ס אלהלאל ,בי"ס אלפרדוס ,מרכז פסג"ה ,מרכז המחוננים ,אשכול גנים
אוטיזם ,אשכול פיס.
מר פאיז אבו צהבאן :عندنا -4מינוי מורשה חתימה בחשבונות בנק של בתי ספר ומוסדות.
בית ספר ابن سينا ،בית ספר أبو عبيدة .عندنا هنيا أبو عبيدة ،عندنا انهار
الحميدي .هذا بدال مقبول اللي كان .هللا يسهل عليه مقبول.
عطا أبو مضيغم:

هالحين هو وده نحطه محلهم.

إبراهيم أبو صهيبان:

مسكر فجوات كثيرة.

فايز أبو صهيبان:

وهللا مسكر ،ما بتعرف قيمة الزلمه غير لما ...

متلكم:

غير لما يعقد.

فايز أبو صهيبان:

בית ספר الهالل عندنا سوزان أبو زايه.

عطا أبو مضيغم:

هو محلها؟

متكلم:

هي محله.

إبراهيم أبو صهيبان:

هي محله.

فايز أبو صهيبان:

בית ספר الفردوس عندنا سارة الطوري .מרכז פסגה عندنا بدور الهزيل .و
מרכז ال מחוננים عندنا عماد أبو هاني ،לבורנט هذا .وعندنا אשכול פייס
ايمان الهزيل.

متكلم:

و אשכול גנים אוטיזם كمان.

فايز أبو صهيبان:

وعندنا אשכול ال אוטיזם اللي هو אשכול אוטיזם ,عندنا القرناوي حياة.
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متكلم:

אשכול פייס?

فاي أبو صهيبان:

ال ،ال אוטיזם .ال גנים.

فيصل الهزيل:

و אשכול פייס?

فايز أبو صهيبان:

אשכול פייס عندنا ايمان الهزيل.

فيصل الهزيل:

אשכול פייס ايمان؟

فايز أبو صهيبان:

اه.

فيصل الهزيل:

وال אוטיזם? حياة.

فايز أبو صهيبان:

حياة .מאשרים هذا يا جماعة؟

الجميع:

מאשרים.

מ.מ.

סעיף  -5א ישור רכישת רכבים תפעוליים (אגף שפ"ע ,וטרינר ,אגף ביטחון) בפטור ממכרז,
לפי תקנה ( 2-2ח) לתקנות העיריות (מכרזים).
מר פאיז אבו צהבאן :طيب ،عندنا  5אישור רכישת רכבים תפעוליים ,هذا اللي  ...األسبوع اللي
بعديه .الجلسة النه ...
متكلم:

ما احنا فاهمين ايش هو.

فايز أبو صهيبان:

مدير القسم ،المدير ما كان موجود .اتطروا מכרז ,النه احنا פרסמנו כמה
מכרזים ,אז אף אחד לא ניגש .אז عشان هيك احنا ودنا נתקשר بدون מכרז.
נכון שרון?

(يتكلمون سويا)
שרון שטיין:

שפ"ע ,וטרינר וביטחון?

فايز او صهيبان:

כן.

متكلم:

 3سيارات.

فايز أبو صهيبان:

אז זה כאילו המועצה היא כאילו נותנת,
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עו"ד שרון שטיין:

שוב פעם ,רק כשזה יובא לסכום התקציב שיש לכל רכב אנחנו נפנה
לספק ,נקבל הצעות מחיר ונעדכן אתכם.

متكلم:

ال מימון تبعهم من وين؟

מר חליל אלטורי:

הוטרינר זה אותו מה שביקש ראש העיר לוטרינר רכב צמוד?

כולם ביחד :לא ,לא,
(מדברים יחד)
עו"ד שרון שטיין:

זה שני טנדרים ועוד רכב לביטחון.

מר חליל אלטורי:

הבטחון זה לא טנדר.

עו"ד שרון שטיין:

לא ,רכב סיור.

מר חליל אלטורי:

זאת אומרת בלילה יחנה בחניה.

מר פאיז אבו צהבאן :בסדר.
מר חליל אלטורי:

מאושר.

סעיף  -6אישור תוכנית מס'  618-0956615שכונה  38מגרשים .801,401,32,31,2,1
סעיף  -7אישור תוכנית מס'  618-0881979מגרש  142איזור תעשייה רהט.
דובר:

אישרנו את זה ב,

מר פאיז אבו צהבאן :לא ,לא אישרנו .דחינו כי המהנדס גם לא היה.
דובר:

בוועדת משנה.

(מדברים יחד)
דובר:

אישרנו בוועדת משנה .כן.

אברהים אבו סהיבאן :אנחנו הבאנו את זה ,זו תכנית שמדברת,
(يتكلمون سويا)
מר פאיז אבו צהבאן :חברים אנחנו אין לנו זמן .שרון.
(דיבורים ברקע)
אברהים אבו סהיבאן :אין לנו זמן ,אנחנו כבר ב 19:00-ועוד מעט תפילה .הכניסה לשכונה
 38נמצאת על כביש שקיים ,הכביש שקיים זה -זה .זה הכביש הקיים.
לפי התכנון הכביש אמור להגיע כאן ,ככה .כלומר נכנס על  . ...בפועל
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הבנייה התבצעה כאן והמגרשים,
عطا أبو مضيغم:

وين  38يا إبراهيم هذا؟

متكلم:

البير.

عطا أبو مضيغم:

طيب ،اه؟

(يتكلمون سويا)
אברהים אבו סהיבאן :שטח ירוק وعلى بير الميي ،هذا תכנון מיוחד לשימור הבאר ואז אנחנו
פה עושים איזה מן פרויקט שהחברה הכלכלית הובילה,
עטא אבו מדיע'ם:

מסחר.

אברהים אבו סהיבאן :משהו תיירותי מסחרי קטן שאנשים יתפרנסו בכבוד .פה אנחנו
לוקחים מהמגרש הזה ומהמגרש הזה על הכביש ,מעבירים להם זכויות
 ...נעשה להם גם חזית מסחרית לפי מה שאישרה וועדת המשנה .וזה
השטח המוגדר ,שטח המגרש הזה .פה אנחנו הופכים ,פה היה שטח
ירוק ואנחנו הופכים אותו לחניה שתשמש את כל האזור .גם תשמש
את התיירות ,גם תשמש את המסחר.
عطا أبو مضيغم:

الوادي وين؟ الوادي؟

إبراهيم أبو صهيبان:

 ...عالثاني.

متكلم:

يحيب يسكت عطا.

(يضحكون)
מר פאיז אבו צהבאן :כן.
אברהים אבו סהיבאן :לקחנו ,הוספנו קצת שטח ירוק ,לקחנו מלמעלה שטח ירוק ולקחנו
מהמגרש שלו למטה ,עשינו הצרכה .במקום זה נתנו לו למעלה כי הוא
רצה.
متكلم:

واخذته انت؟ هذا اللي بتعولك إياه؟

אברהים אבו סהיבאן :לאישור הוועדה.
דובר:

מאושר .טוב.
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סעיף  -8אישור הארכת התקשורת עם חברת הגביה מיתר לתקופה עד .30/06/2021
מר פאיז אבו צהבאן :יש לנו אישור הארכת התקשרות עם חברת הגביה מיתר לתקופה עד
.30.6.21
דובר:

מתי המכרז יוצא?

עו"ד שרון שטיין:

הוא מפורסם ,הוא מתגלגל.

דובר:

הוא מפורסם?

עו"ד שרון שטיין:

כן.

דובר:

הם הגישו כבר?

(מדברים יחד)
متكلم:

صارلنا سنتين מאריכים להם.

عطا أبو مضيغم:

انت في ال תיק تبعك.

מר פאיז אבו צהבאן :אתם מאשרים חברים?
דובר:

כן מאושר ,כן.

מר פאיז אבו צהבאן :חברים ,בעניין אחר,
(מדברים יחד)
מר פאיז אבו צהבאן :חברים אני מסיים .עניין אחר .מועצת העיר אישרה בישיבה האחרונה
שאנחנו ממשיכים ומאשרים לעמותת התקווה להמשיך להפעיל את
בית הספר,
עו"ד שרון שטיין:

להשכיר .להשכרה ,לא הפעלה.

מר פאיז אבו צהבאן :כן .אבל משרד החינוך התנגד ונתן לנו גם סמל מוסד ואנחנו מחזירים
את בית הספר לעירייה בניהול העירייה.
דובר:

איזה בית ספר?

מר פאיז אבו צהבאן :האוטיזם.
עו"ד שרון שטיין:

מה זה מחזירים? הם יסיימו את שנת השכירות שהתחייבנו ויחזירו את
בית הספר אלינו.

מר פאיז אבו צהבאן :כן .יחזירו את בית הספר לעירייה .אין הארכת שכירות.

*** נעילת הישיבה ***
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