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 2019מרץ  11 שני יום
 מן המניין לא פרוטוקול ישיבת המועצה  

 17:00שעה  2019 במרץ 10, תאריך ראשוןמיום 
 מקום הישיבה: אולם הישיבות

 
 ראש העיר - פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:

 חבר העירייה -  ח'ליל אלטורי   
 חבר העירייה - חסן אלנסאסרה   
 חבר העירייה - טלאל אלקרינאוי   
 חבר העירייה - יוסף אלרומילי   
 חבר העירייה - מאג'ד אבו בלאל   
 חבר העירייה - ד"ר מאזן אבו סיאם   
 חבר העירייה - מוחמד אבו האני   
 חבר העירייה - מחמד אלקרינאוי   
 חבר העירייה - סלימאן אלעתאיקה   
 חבר העירייה - עו"ד סמי סהיבאן   
 חבר העירייה - עודה אבו מדיגם   
 חבר העירייה - עטא אבו מדיע'ם   
 חבר העירייה -  עלי אלזיאדנה   
 חבר העירייה - ד"ר עלי כתנאני   
 חבר העירייה - עמאר אבו גרארה   
 חבר העירייה - פייצל אלהוזייל   
 חבר העירייה - שריף חמאייסה   

 
 סגן הממונה על המחוז, משרד הפנים ב"ש -  עידו לבנה  נוכחים ה"ה:

 מזכיר העירייה - עלי אבו אלחסן   
 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי   
 היועץ המשפטי לעירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מבקר העירייה - עאמר אבו האני   
 מנהל אגף הרווחה - סעיד אלעוברה   
 עוזר ראש העיר -  דבסאןעלי    
 מנהל לשכת ראש העיר -  סמי אשווי   
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 על סדר היום:

 

 .2019דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת  .1
 

הפרוטוקול ערוך עניינית, מי שרוצה לעיין במלל ניתן לפנות  :תשומת לב
לתמלול, ולהקלטה אשר יפורסם באתר העירייה באינטרנט    
  www.rahat.muni.ilבכתובת :    

 יש לציין שהתמלול וההקלטה בוצע על ידי חברת "חבר    
 מתורגמים".   

 נשמח לקבל הערות והארות לגבי שיטה חדשה זו.   

 .2019דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת  – 1סעיף מס' 

  פאיז אבו צהבאן:

 על עניין תקציב עיריית רהט, שנאמד  ,אנחנו בהתחלת הישיבה לא מן המנייןברוכים הבאים, 

 שקל.  356,765,000 -ב

שהצטרף אלינו לישיבה  ,המחוז, עידו הממונה עלהתקציב הזה הוא, קודם כל אני מברך את הסגן 
 להבין.  יהיה לו קלשהזאת. אני אדבר בעברית  

 
אז חברים אנחנו מדברים על תקציב שהוא חיוני לעיריית רהט, גם לתושבים לשירותים שאנחנו 

, חוץ 2018נותנים לתושבים שלנו. התקציב הזה הוא כמעט תואם את התקציב שהיה בשנת 
 ברווחה. ומהתוספות הרלוונטיות בחינוך 

 
ם לתקציב הזה, וזה היה אני רציתי בתור ראש רשות, את האמת שכל חברי העירייה יהיו שותפי

בישיבה האחרונה שפשוט מאוד היה דיון רק ליידע את חברי העירייה על עניין התקציב. אני 
יסביר לחברי העירייה מה אנחנו עשינו, מה התוספות איפה אנחנו שמנו את שתי את הגזבר  יהנח

בה, ואנחנו הכספים באיזה אגפים באיזה שירותים. אז באותה ישיבה אתם בחרתם לצאת מהישי
 התעדכנו גם מהגזבר על כל מה שנוגע לתקציב. 

 
תוספת בחינוך וגם ברווחה וגם בחינוך בלתי פורמלי. התקציב בחינוך  כוללכמו שהזכרתי התקציב 

שקל, ואלה הדברים החיוניים שבאמת אנחנו  46,000,000שקל. ברווחה מעל  120,000,000כמעט 
נוך טוב, אז יש לנו גם הרבה דברים טובים. ותקציב כרשות תלויים בהם. הרי אם יש לנו חי

http://www.rahat.muni.il/
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גם מסגרות שהם חיוניות גם  ,הרווחה כמו שאתם יודעים, זה תקציב חשוב מאוד למשפחות
 לילדים וגם לנשים גם לגברים גם בעלי צרכים מיוחדים. 

 
ם לפני שאני אמשיך בעניין התקציב בכלל, אני אתן לגזבר שיסביר  מה יש לנו בתקציב. דברי

 חדשים שאנחנו רוצים באמת, שיהיו שירותים לתושבים שלנו. 
 

 בבקשה ראיד.
 

  : אלקרינאויראיד 
המחוז. נברך אותו, נברך את כל על טוב, אני אדבר בעברית כי יש לנו אורח סגן המנהל  ערב

 . בפיסבוק liveהנמצאים הנוכחים, וגם את אלה שצופים בנו 
 

. זה הקול שלי קצת נמוך, אבל  שומעים אותי. אז אני 2019אני אתן סקירה קצרה לגבי תקציב 
 אתן סקירה קצרה לתקציב, ובהמשך אני גם אסביר בכללי מה השינויים ואיפה זה עומד.

 
 אני אתייחס לשני חלקים, חלק ההכנסות של העירייה ואחר כך חלק ההוצאות של העירייה. 

 
היא אותה  2019ארנונה. ארנונה שנת של העירייה בנוי, הסעיף הראשון זה ה ההכנסותחלק 

, שזה... אני לא צופה שיהיה לנו הרבה שינוי  0.32%בתוספת טייס אוטומטי  2018ארנונה של שנת 
. אנחנו מחייבים באופן שוטף, אבל הטייס האוטומטי הוא הטייס האוטומטי. 2019בשנת 

 מיליון שקל.  3.6 -ל  והארנונות השינוי העיקרי שיש לנו זה עידן הנגב, עידן הנגב הגיע
 

תחום השיפוט הוא מאה אחוז של עיריית רהט, ולכן אנחנו גובים את כל המאה אחוז מזה יורדים 
  17% -לבני שמעון ו  39%לרהט,   44%חמישה אחוז ואת השאר אנחנו מחלקים בין השותפים. 

 להבים. 
 

 יון שקל. מיל 30ההנחות לארנונה השארנו אותם לפי מה שגבינו בשנה שעברה, 
 

, בפועל תחום השיפוט של 5%מענקי האיזון, מענקי האיזון קרו שני דברים: היה מתוכנן קיצוץ של 
 וחצי מיליון שקל.  42 -מיליון ל 39- מבמענק  9%רהט גדל, והתוצאה הייתה עלייה של 

 
על  . בעיקר אנחנו מדברים2018בהכנסות עצמאיות, ההכנסות העצמאיות תוקצבו לפי ביצוע שנת 

 הוועדה המקומית, ההכנסות השונות של הוועדה המקומית. 
 

ההכנסות ממשרד החינוך נבנה על פי מספר מוסדות החינוך בעיר, ומספר התלמידים שלומדים 
 . מוסדבאותו 
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התוצאה שהתקציב עלה ביותר מעשרה מיליון שקל, ותקציב החינוך ממשיך הלאה לפרויקט 
 יליון שקל. מ 9לשנה השלישית בסך של  ניצנים

 
 49ההכנסות עצמאיות חינוך, בעצם יש שני דברים מרכזיים, זה הביטוח שמשלמים התלמידים זה 

מיליון שקל, ללא שינוי מהותי. השינוי הוא רק  1.2שקל לתלמיד. ועוד מסגרת האזנה בסך של 
 במספר התלמידים שעלה. 

 
ולח, זה התקציב שמאושר בעצם מתבססות על מה שמשרד הרווחה ש ,הכנסות ממשרד הרווחה

 . הדלתא של מצ'ינג בעצם כוסתה מעליה במענק. 2019לנו במשרד הרווחה בתוספת מצ'ינג לשנת 
 

ההכנסות העצמיות של הרווחה זה לפי מספר התחומים, הוראות הקבע שיש שמה. השינוי שמה 
 הוא מינורי, אין שום הבדלים רואים את זה בטבלה. 

 
מפעל המים והביוב אנחנו למעט ההלוואות שמשלם אותם התאגיד ברשות המקומית, אין לנו 

 . 2019שקל לשנת  1,260,000כמעט הכנסות ממים ומביוב. אגב זה 
 

, תוקצב שכר עבור שלוש נבחרים ,זה בתקווה כן יתכנסו  ההוצאותעכשיו אני עובר לצד של 
 כולם.  בתקווה שנמלא את לשלושה נבחרים אינשאללה.

 
זחילת השכר נקבעה על סך של שלוש אחוז, זאת אומרת השכר עולה בכל שנה בערך בשלושה 
אחוזים. אז אנחנו חייבים לבטא את זה בתוך התקציב. לכן חלק מעליית השכר הכללית, זה 

 התוספת של שלוש אחוז. 
 

רז של פינוי אשפה. בפעולות הכלליות קיימת עליה, העלייה נובעת בעצם מהוספת ושינוי הרכב המכ
שאנחנו ויתרנו על המכרז של הכל כלול, והפכנו אותו למכרז פר פינוי. זאת אומרת האשפה מפונה 

. אנחנו משלמים לקבלן את הפינוי ההיטליםואנחנו משלמים ישירות לאתר, את ההטמנה ואת כל 
לת, יש לנו את בפועל, עיקר העלייה זה בגלל העלייה במספר הפחים שהתווספו. זאת אומרת שגוד

 המתחמים ומתווספים שמה דיירים. 
 

בנוסף כמובן שבתוך הפעולות הכלליות נכלל הוצאה לפועל, ההוצאות של הגבייה. מה לעשות בסוף 
 השנה אנחנו חייבים לעשות אכיפה. אגב אנחנו עושים אכיפה מתחילת השנה כבר ממרץ, סוף מרץ. 

 
לשנה שלמה לכל גני ילדים, גני  הסייעת השנייה שכר חינוך זחילת שכר של שלוש אחוז. כמובן

בבתי הספר. כי  עוז לתמורה אופק חדשילדים חדשים, בתי ספר תיכוניים וכן נלקח בחשבון כניסת 
 זה מגדיל משמעותית את השכר של המורים. אגב שמכוסה במאה אחוז על ידי משרד החינוך.

 
החלטת הוועדה . זה לפי 90% -ל 83%עלה   ,הסייעותומרכיב, השכר של הגננות  השנהבסל יש 

 . הפרטטית
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שקל לשנה לתלמיד בבית ספר  580או קיי פעולות החינוך תקצבנו לפי הסכם הניהול העצמי, 

יסודי. תוקצבו גם ניקיון אבטחת יום בבתי הספר השונים, תוקצבו שיפוצי קיץ לבתי הספר בגני 
לכלל התלמידים כולל העמותות, אנחנו משלמים  הילדים. בפעולות החינוך נכלל גם תשלום ביטוח

 . אחוזאת המאה 
 

שקל ראיתם את זה בהכנסות. ישנו גם נושא ההסעות  1,200,000 -בנוסף על כך, פרויקט האזנה ב
בחינוך הרגיל, אני חייב להגיד כי זה מרכיב מאוד גדול. יש לנו הסעות בכרטיסי רב קו, יש לנו 

שקל, ההסעות תלמידי פזורה  400,000ינוך מיוחד. הרב קו זה הסעה פזורה, ויש לנו הסעות ח
מיליון שקל. רואים  2.9מיליון שקל, הליווי זה  7שקל, הסעות בחינוך המיוחד זה  400,000

 ממשרד החינוך.   80%שההסעות מקבלות הרבה מאוד תקציב, שזה מכוסה 
 

תפנית  .ח"פר ,תנופה ,ותשיקום שכונ ,שח"ר 360תוכנית  :בתוך החינוך הפרויקטים הרצים
 . , ופרויקט אתג"רים המופעל באמצעות המתנ"סואחרים. וכל פרויקט אחר שקיבלנו אישור עליו

 
שקל לחודש,  50,000פעולות תרבות, הפעולות של התרבות הם ללא שינוי בתמיכה החודשית. זה 

 1.4תקציב מותנה של שקל לשנה. הוקצבו פרויקטים למימון חוץ על ספורט, וגם שמנו  600,000זה 
מיליון שקל לפרויקטים שיופעלו במהלך השנה במימון משרד התרבות. ותוקצבו כמובן הסעות 

 שקל.  150,000ספורט בסך 
 

שכר הרווחה תוקצב לפי המשרות של שנה קודמת בתוספת של שלוש אחוז, ותוספת של תקנים 
 אחוז.  25שתתפות שלנו היא אחוז. הה 25אחוז,  75שיש לנו בתוך המשרד. פה עוד פעם זה 

 
רווחה, בשיתוף פעולה עם האותו הדבר הפעולות של הרווחה זה לפי תוכנית עבודה של משרד 

 מחלקת הרווחה. 
 

ות כמובן מושפע מהריבית ומהאינפלציה. הסכומים שנמצאים בתוך התקציב הם לפי ופירעון המל
 לוחות הסילוקין וזה מה שיש. 

 
. עכשיו 2018הוצאות מימון, יש לנו צפי לתשלום עמלות וריביות לבנקים. זה על בסיס ביצוע שנת 

משרות וחצי, מתוקצב לשנה  912. ביצענו בפועל 2018אני אדבר על משרות, שכר ומשרות לשנת 
 משרות. אבל זה כולל המשרות הלא ייעודיות.  968

 
עוד נקודות נוספות אז בשכר כללי ישנה תוספת או היועמ"ש אני מסתכל על התקציב, בגדול יש לנו 

בקשה לסגן, ממה שהוא מבצע בעצם התובע העירוני. אין לנו תובע עירוני, היו סיפורים עם היועץ 
המשפטי לממשלה להעיר... זה דרישה אני חושב שחוץ מרהט וטייבה ואילת. כבר בטייבה יש, אז 

ט היא אחת מהם, אז תקצבנו את זה. שוב פעם התוספת רה ,שלוש רשויות בארץ אין להם תובע
 היא מהמענק הכללי שהגיע. 
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בפעולות הכלליות יש שני נושאים, אמרנו תוספת של פינוי האשפה. והדבר השני שראש העיר ביקש 

ערך וזה הפעלת מוקד מיון קדמי, מאמצע הלילה משעה שתיים עשרה בלילה ועד הבוקר. זה מ
ל. אנחנו לא יודעים איך זה יתגלגל איך המכרז יהיה, מה היו התוצאות אבל בערך בחצי מיליון שק

 לפחות שיהיה שמה סעיף כזה. 
 

הוצאות. ₪  356,765,000שקל בהכנסות, בהוצאות הוא  356,765,000התקציב הוא  ,זהו בגדול
 מאוזן והצפי שאנחנו נסגור קרוב מאוד לתקציב הזה. 

 
  פאיז אבו צהבאן: 

רה הזאת, ונודה לך באמת על העבודה שלך וגם על הצוות של המנהל הכספי. שעבד על הסקיתודה 
בחודשיים האחרונים על עניין התקציב. עוד פעם אני מדגיש שהתקציב הוא חשוב מאוד 

לשירותים, וגם לחברי העירייה. אם זה באופן כאילו סייעתי או פרטני, הם קיבלו הזמנות על מנת 
רב רק חלק קטן מאוד הגיע לדיונים, פרטני או באופן סייעתי. אנחנו, לדון ולקדם. אבל לצערי ה

. הגזבר מעדכן 2018מראשון לינואר אנחנו עובדים על תקציב אחד חלקי שתיים עשרה בתקציב 
אותי אומר לי זה לא אחד חלקי שתיים עשרה שמה אולי אחד חלקי שלוש עשרה. זה מראה באמת 

זה משפיע מאוד על כל הרבדים בתוך העירייה וגם מחוצה לה.  ,2019על אי ביצוע התקציב של שנת 
שקל וזה מצ'ינג  600,000 -גם בעיקר על עבודת המתנ"ס, שאנחנו מתקצבים אותו כל שנה כמעט ב

 .של הרשות בעניין התרבות. אני מעביר את השרביט לסגן הממונה על המחוז. עידו בבקשה

 
  עידו לבנה: 

ההזמנה, תודה רבה לחברי המועצה. אם יעלם לי הקול באמצע אני מצטער קודם כל תודה רבה על 
אני קצת מצונן, נשתדל להחזיק עד סוף דברי. אז קודם כל לחברי המועצה תודה על כל מי שהגיע 

 היום, אנחנו בנוכחות מלאה היום?

 
ו אז אני מודה לכל מי שהגיע, אני מודה גם לקהל וכמובן מי שצופה בשידור. תראו אנחנ

מסתכלים... אני בא כרגע כנציג הממונה על המחוז. את חלקכם אני מכיר חלקכם חדשים אבל רוב 
 הפנים פה מוכרות, ואני דווקא מהמקום הזה אני פונה אליכם. 

 
תראו תקציב העירייה אין פה אחד, והנוכחות בחדר בעצם מוכיחה את זה. אין פה אחד שזה לא 

התקציב כמו עניין יכולות העירייה לבצע את הפעולות הנדרשות חשוב לו הנושא הזה, זה לא עניין 
ממנה. זה הדבר הראשון, והדבר השני יכול להיות שלעירייה לאורך זמן לשפר את איכות החיים 

של התושבים. ברור לכל מי שיושב פה, שבלי תקציב מאושר בלי תוכנית עבודה הדברים האלה  לא 
אישור של התקציב, הנושא הזה כמובן יתעכב ואז גם יקרו. יכול להיות שאנחנו מתעכבים ב

 הפגיעה לאורך זמן בתושבים עם המחלקות היא תהיה בהתאם. 
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שבעיה טכנית עיכוב טכני שלא קשור ברשות עצמה, כל  ,מתוך רשויות המחוז למעט רשות אחת
שזה לא  הרשויות אישרו את התקציב. וכמו שכולם יודעים את זה, כולם עושים את זה מתוך הבנה

 זה בגלל זאת שיטת עבודה נכונה.  ,בגלל שהחוק אומר
 

כל מי שמנהל פה עסק כל מי שמנהל תקציב משפחתי או ממשלתי מכיר את העניין. צריך לבנות 
תוכנית עבודה ולהתקדם קדימה. לא נסתר מעיני, הנושאים הפוליטיים שנמצאים על השולחן לא 

עים אותם. זה דיון בפני עצמו. אנחנו גם לא נכנסים נסתרים מעינינו אנחנו מכירים אותם שומ
אליהם כמשרד הפנים, אני שם את זה גם על השולחן. אני לא הגעתי לפה כדי להשמיע או לשמוע 

דבר בנושא הזה, לא כי זה לא חשוב. הנושאים הפוליטיים בדיונים בין האנשים שמייצגים פה 
ריך להגיע להבנות בסוף. הדרך הכי טובה בסופו נבחרים או בוחרים בעיר רהט, צריכים להימשך וצ

של יום היא הדרך בה שמספר הגדול ביותר של אנשים מרוצים, וכל אחד פה סוחב מאחוריו מספר 
גדול של מצביעים. העיר רהט היא כבר לא עיר קטנה, וכל מי שיושב פה... בחרו פה מספר לא קטן 

לא קטנה, ויש חשיבות לכל קול שלו וגם לדעה  של אנשים. זה גם אומר שהוא מייצג פה אוכלוסייה
שלו. אני יודע שגם בשלושה האחרונים בעצם מרגע שהתחלתם לעבוד על התקציב, למיטב הבנתי 

נעשו כל המאמצים לשתף את חברי המועצה. אם זה לא כך, אנחנו יש פה מקום לתקן. אבל 
ועצה רצה להבין  את השינויים בידיעה, מתוך הידיעה הזאתי אני יוצא מנקודת הנחה שכל חבר מ

הייתה לו את  2018בתקציב, איך נבנה התקציב  כולל אם היו דברים שלא היו מובנים לו בתקציב 
 ההזדמנות הכנה לבוא ולשמוע. זה לגבי הנושאים האלה. 

 
י דברים על השולחן, אחד לפני שנגע גם בעניין המתוך הנקודה הזאת אנחנו רוצים לשים ש

י מצפה מישיבת המליאה הזאת, עם כל הקושי שבדבר שיתקיים דיון כנה על הרגולטורי. אנ
הפערים והאתגרים שאתם רואים בתקציב. אם יש גורם לא משנה אם זה חבר מועצה, אופוזיציה 
או קואליציה לכשלעצמה. כשמבקשים לעלות נושא שיינתן לו הזדמנות מלאה לעלות את הנושא, 

בות מועצה וגם של הנכבדים. אבל צריך לתת פה לאנשים להשמיע אני יודע שהזמן  מוגבל גם בישי
את הדברים, ואני מבקש כמובן שזה.. ואני יודע שזה נעשה בכבוד רב גם לחדר שאתם נמצאים בו 

 ,וגם לתפקיד. כדי שיהיה באמת אפשר לדון ולחשוב מה ניתן, אם צריך לתקן ואם אפשר לתקן
הזדמנות באמת ההוגנות, להגיע פה להבנה לשיתוף לתקן ומה שאי אפשר אי אפשר. לתת את ה

פעולה. ככל שזה נעשה, אני מאמין שבסוף החברים שפה שכל אחד פה, עם האחריות שמונחת לו 
על הכתפיים יקבלו את ההחלטה לכאן או לכאן. אני לא יודע מה זה ההחלטה הנכונה אבל יש את 

יקולים שלהם מה שנקרא, הם ההחלטה שצריך לקבל אותה, ואני מאמין שהחברים פה הש
שיקולים רחבים והם יודעים את האחריות שיש להם. לא רק ל... שבוע שבועיים מה שנקרא שנה 

קדימה ולקדנציה הקרובה, כדי לאפשר לעיריית רהט לרוץ קדימה. זה מתוך ידיעה שזה לא רק 
 עניין לתקציב.  

 
תראו הגזבר דיבר פה ארוכות. גם על תקציבים תוספתיים, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה 

וזה ידוע למי שמלווה את העירייה. עיריית רהט בחמש ובעשר שנים האחרונות, עשתה ריצה 
וקפיצה מאוד גדולה קדימה. הדבר האחרון שאנחנו רוצים לראות בטח כממונה על המחוז, ובכלל 

שראל וחברי המועצה עיריית רהט עוצרת במקום. אין לנו את הזכות להגיד לתושבים עם מדינת י
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של עיריית רהט, החלטנו לעצור במקום  עד שנחליט. אנחנו צריכים לדבר עד מה שנקרא, אצל 
הנוצרים אומרים עד שיצא עשן נכון? עשן לבן אז אנחנו ניקח את הביטוי הזה, צריכים לדבר פה עד 

עם כל הקושי ועם כל המשקעים שקיימים. לאחר שנאמרו הדברים האלה אני  שהדברים יוסברו
אומר בצורה ברורה, נכון שהשנה בשונה משנים קודמות יש לנו תקופת חסד להידיינות טיפה יותר 

זה לא החלטה פרסונלית, וזה לא החלטה בגלל עירייה כזאת או  ,ארוכה. החוק אפשר את זה
אחרת. החוק אפשר למועצות הערים, זמן יותר ארוך על מנת להגיע להחלטה ולאשר את התקציב. 

יחד עם זאת אנחנו מתקרבים ויחסית די מהר אני חייב להגיד, צריך לזכור שגם חודש הרמדאן 
ריך? חודש הרמדאן מגיע, ובחודש הזה אני חושב קצת מגיע אלינו במאי נכון אני לא טועה בתא

 פחות נהוג ולא ראוי לדון במחלוקות בחודש הזה. 
 

יש הרבה במשותף, אני חושב שהחודש הזה עם כל הקושי שלו צריך להיות גם חודש של הצלחה 
ה. וצמיחה וריצה קדימה. גם האביב מגיע עכשיו, וחג האביב מגיע ואנחנו צריכים גם להתייחס לז

אז אנחנו נכנסים לתקופה של חגים בשביל אירועים כאלה ואחרים, ולכן הזמן הוא יותר קצר ממה 
שנראה לנו. אני מדבר כרגע בשפה של הרגולטור כפי שאנחנו רואים את הדברים. ככל שהניסיונות 

האלו נעשים בצורה כנה, והדיונים נעשים בצורה כנה אנחנו מבינים שאם לא היום אז בהקדם 
פשרי בימים או בשבועות הקרובים תתקבל החלטה ואני מקווה שעיריית רהט תוכל לרוץ הא

 קדימה. 
 

יחד עם זאת, ואני שם את זה לכל מי שחושב שהזמן עובד לטובתנו. אנחנו נדרשים בחודש יוני, 
לקבל החלטה על עיריית רהט מבחינתנו כרגולטור כמשרד הפנים, על היכולת שלה להמשיך לנהל 

ינה. גם התקציבים וגם האגפים ומחלקות העירייה. ככל שעירייה נמצאת בחודש יוני בלי את עני
 תקציב מוסכם על ידי מועצת העירייה, אנחנו מחויבים על פי חוק להתערב. 

 
זה נכון מי שמכיר את החוק ובקיא בו, ואני מעריך שבתקופה הזאת עשיתם בקיאות. קיימת 

ת, במקום שיש לזה מקום. אבל אם נגיע בחודש יוני למצב אפשרות לתת מה שנקרא אפשרות נוספ
שהנושאים מוגשים אלינו, ואנחנו רואים שחברי המועצה לא עשו כל מאמץ. חברי המועצה זה 

כולל גם אותך, לצורך העניין כל נבחרי העירייה. צריך להכניס את כולם באותה סירה. הגענו 
ה, ההתעקשות לכאן או לכאן וזה לא משנה אם לחודש יוני ואנחנו רואים שהניסיון הוא לא כנ

ההתעקשות היא של קואליציה או של אופוזיציה. אנחנו לא עושים את ההבחנה. מבחינתנו כל חבר 
מועצה הוא בפני עצמו, ויש לו את היכולת לקבל את ההחלטה. אבל ככל שההחלטה לא תתקבל 

פה בבעיה ולא מסוגלת לנהל את  ולא יהיה תקציב, מבחינתנו ביוני זה אומר שהעירייה נמצאת
 עניינה. 

 
צריך להסתכל מה שנקרא אני אומר מעבר לזה שאנחנו מסתכלים אחד על השני על השולחן, צריך 

להסתכל תמיד אחורה לבוחרים שמסתכלים עלינו ובוחנים אותנו בנושא הזה. ובהתאם לזה אנחנו 
בחודש יוני ויהיה סיבה אמתית  נקבל את ההחלטה. ככל שיהיה לנו מקום או יהיה באמת צורך

לקבל הארכה, צריך להגיד זה לא שונה משנים אחרות או מכיוון שהתקופה היא ארוכה. היא 
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באמת ארוכה, אנחנו לא רואים הרבה סיבות לתת הארכה אחרי חודש יוני. ועד לפני המחוקק, אני 
 לא נכנס כאן להגדיר בדיוק איך נעשה התהליך. 

 
די המחוקק, במידה ולא מתקבלת ההחלטה על הארכה לפחות לגבי חברי האופציות שקיימות בי

המועצה היא מאוד מצומצמת בסדר? וזה צריך לשים את הדברים על השולחן. וכמובן לגבי כל 
הנבחרים. התבצע שיקול לגבי הנושא הזה. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים לעבוד ואני אומר אנחנו 

הפנים וכמחוז וגם כמישהו שגר באזור הזה שנקרא הנגב.  כי בסוף לי יש אינטרס גם כמשרד
שעיריית רהט תצליח לצאת מה שנקרא היום או בימים הקרובים, לדרך שהיא יכולה להמשיך 

 להתקדם ולבנות. 
 

אני יודע אני לא נכנסתי לתקציב, ואני לא מכיר את התקציב ואני שם את זה בצורה ברורה. אני 
לא לדון עם אף אחד, עם סעיף מסוים יכול או לא יכול להיות  לא הולך להתווכח עם אף אחד

 בתקציב. 
 

כל אחד שיושב פה בשולחן מכיר את התקציב הזה הרבה יותר טוב ממני. אני לא הולך לתת פה 
שיפוט מלמעלה, אם זה ראוי או לא ראוי לאשר. זה אתם מכירים. או אם זה ראוי או לא ראוי, או 

מחלקה או סעיף תקציבי כזה או אחר כוח אדם כזה או אחר. זה אתם  נדרש או לא נדרש לעירייה
תדונו, אני רק אומר לכולם בסוף הפתרון נמצא מה שנקרא בדרך הביניים. זה לא משנה אם 

החלטה אחת מכוונת לפה, אחת לפה או שבסוף מוצאים את שביל האמצע. אבל השביל הזה חייב 
  להימצא, כדי שהעירייה תוכל לרוץ קדימה.

 
אני מבקש מכולם בטרם ההצבעה, אני מבקש גם לתת לדיון להתקיים בצורה נכונה בסדר? לשאול 

את השאלות לאתגר. אנשי המקצוע פה, אני רואה שכולם נמצאים לפחות אנשי המקצוע 
הרלוונטיים של העירייה נמצאים פה לרשותכם. אני מבין ומסכים איתך שהם יעשו כל מאמץ, 

ניתן. ולפני שאתם מקבלים את ההחלטה להרים את היד, תכניסו למכלול לענות בפירוט ככל ש
השיקולים שלכם בעיקר ואני יודע שזה הדבר שהכי חשוב לכם. את הבוחרים ואת התושבים. את 

היכולת של מחלקת הרווחה לפעול, ואת מחלקת החינוך כי בסוף זה הילדים והנזקקים. מי שיש לו 
עוד כמה חודשים בלי תקציב. מי שקשה לו וצריך את התוכניות  יחיה גם אם עיריית רהט תתגלגל

וצריך את העזרה, לא יוכל לאורך זמן להתקדם במצב הזה. שבו מנהל מחלקת רווחה לא מסוגל 
לתת לו סיוע בגלל אירוע כזה או אחר. או שהחינוך צריך להצטרף לתוכנית חינוכית ממשלתית 

 את ההחלטה לכאן או לכאן.  כגון אתגרים ניצנים, והעירייה לא מקבלת
 

אני מודה לכולם על ההקשבה, אני מאחל לכולם בהצלחה. אני בשלב הזה אני אגיד לכם שלום 
 ותודה רבה על האירוח. מקווה שנשמע בשורות טובות, תודה רבה.

 
 
 
 



 

 10מתוך  10עמוד   

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

 

 פאיז אבו צהבאן:
 מודה לסגן הממונה.

 
 יון פתוח, אפשרות הדיבור לחברי המועצה.דעכשיו ה

 
 דעתם חברי המועצה לפי הסדר הבא:הביעו 

מחמד אבו האני,  ,עטא, פייצל, עו"ד סמי, חסן, ד"ר עלי, יוסף, מאג'ד, מחמד אלקרינאוי, טלאל
 סלימאן, עודה, עמאר, ח'ליל.

 
 ניתן לעיין במלל בתמלול, ולשמוע בהקלטה.

 
 ההצעה הובאה להצבעה:

 ₪. 356,765,000כפי שהוצגה בסך  2019מי בעד הצעת תקציב העירייה לשנת 
 

 חברים: פאיז, עטא, סמי, ד"ר עלי, מאג'ד, עודה, עמאר, ח'ליל, שריף. 9בעד 
 

 חברים:  טלאל, פייצל, חסן, יוסף, מחמד אלקרינאוי, מחמד אבו האני, עלי זיאדנה,  9נגד 
 ד"ר מאזן, סלימאן.                        

 
 ננעלה הישיבה,

 19:03:10שעה                                                                   

 

_____________                            ____________ 
 פאיז אבו צהבאן                  עלי אבו אלחסן
 ראש העירייה                                                                           מזכיר העירייה

                                            

 וצה:פת
  מבקר המדינה ,

 במשרד הפנים,  הממונה על המחוז,
 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 , עירייהלהיועץ המשפטי 
 דובר העירייה, 

 בקר העירייה, מ
 הנהלת חשבונות, 

 חשב מלווה.
  ------------------------------------------- 

 ההודפס ע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העיריי


