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 2019 ביוני 02 ראשוןיום 
 מן המניין לא פרוטוקול ישיבת המועצה  

 18:00שעה  2019 במאי 01, תאריך רביעימיום 
 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   

 
 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי  נוכחים ה"ה:

 היועץ המשפטי לעירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מבקר העירייה - עאמר אבו האני   
 עוזר ראש העיר -  עלי דבסאן   
    מהנדס העיר -אברהים אבו סהיבאן   

 

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".   

http://www.rahat.muni.il/
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 על סדר היום:

 .2019דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת  .1

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

 אבו צהבאן: פאיז 
 מתושבי העיר. 85%החברתי, אנחנו מייצגים  המרקםחשוב לנו להמשיך לשמור על 

 פי השני.לאנחנו כנבחרים אמורים לשמש דוגמא בהתנהגות שלנו אחד כ

 המועצה מצולמות, התושבים רואים שידור ישיר באמצעות הרשתות החברתיות.ישיבות 

, לא תם הדיון, והיום זה המשך, בסוף הדיון תתקיים 28/04/5019 -בישיבה הקודמת שהייתה ב
 הצבעה.

 מאג'ד, עטא.דברו לעניין התקציב החברים: 

 ניתן לעיין בתמלול הישיבה, ליתר דברי החברים.

, כפי שהוגשה 2019מביא להצבעה, מי בעד הצעת תקציב העירייה לשנת בסיום הדיון הנני 
לחברים, והוכנה על ידי גזבר העירייה, כוללת התיקונים וההערות בעניין סעיף הספורט, והקמת 

 ₪. 356,765,000מרכז רפואי לילי, סה"כ הצעת התקציב 

 חברים. 9 בעד ההצעה

 חברים. 9 נגד ההצעה

 ,ננעלה הישיבה           
_____________         ____________ 

 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.
  ------------------------------------------- 

 הודפס ע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העירייה


