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 על סדר היום:

 . 2019דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת  .1

 

 רוטוקולפ

  ז אבו צהבאן:מר פאי

אני שלחתי לכם, חברי המועצה המכובדים, בתקציב האחרון שעודכן גם אם יש לכם הארות 

והערות לגבי התקציב. לצערי אני לא קיבלתי לא הארות ולא הערות לשני הצדדים וזה אומר 

 שאתם מסכימים על התקציב. 

 )צוחקים(

 מר פייצל אלהוזייל

 זה מסקנות שלך. 

  :מר פאיז אבו צהבאן

הם שותקים אז מסכימים. האם יש הערות בנוגע לעניין התקציב? وهللا السكوت عالمة الرضا، 

 אין. גם ביקשתי מהחשב חוות דעת והוא מסר לי חוות דעת חיובית על התקציב. 

  מר דניאל גירון:

אני כתבתי לך שבחנתי את התקציב ומבחינה מקצועית התקציב תקין. הוא דומה במידה 

של שנה שעברה למעט שינויים שחלו כתוצאה משינויים בחינוך וברווחה. מעבר  רבה לתקציב

לעניין הזה, כתבתי שאני לא מתייחס לנושא של הקצאת תקציבים שזה בסמכותך ובסמכות 

 חברי המליאה. 
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  מר פאיז אבו צהבאן:

ד אז אני חושב שצריך להבדיל בין העניין הפוליטי לעניין התקציב. זה תקציב חשוב מאו

רי מועצת העיר להצביע בעד לתושבי רהט, גם לשירות, ואני עוד הפעם מבקש מכל חב

טי. בואו ניתן יד לתקציב זה תקציב חיובי, זה תקציב שירות ולא תקציב פולי התקציב.

העירייה, ניתן לעצמנו עוד שישה חודשים להתדיינות בעניין הפוליטי ולהבדיל בין העניין 

הפוליטי לבין התקציב. התקציב כמעט כולו צבוע; לא מדובר בתקציב שראש העיר שם פה 

או פה. אני גם ביקשתי ממכם להעיר הערות על התקציב הזה אבל לא הגיעו לידיי שום 

 הערות בנוגע לעניין הזה, ואני באמת מבקש הצבעה על התקציב הזה. מי בעד?

 )הצבעה(

 חברים בעד 9

 חברים נגד 9

 אין נמנעים

אוקי. אז התקציב עוד הפעם נפל ואני אקרא לכם לעוד ישיבה גם לאישור התקציב בעוד 

بي بدي بالعر חרון שאני רוצה להגיד לכם בערביתעשרה ימים עד שאתם תתעשתו. משפט א

تعطونا أحكيه. كان لنا تواصالت مع بعض أطراف منكم. مع أخونا فيصل على مقترحات، أنا أطلب منكم 

 اقم اللي يتفاوض من شقتكم، وطاقم من عندنا نحن. ط

 فيصل

ما بدنا وال مندوب وال حاجة، نحن منطلب منكم كتسعة، من رئيس البلدية، شو رئيس البلدية بده يعطي 

 وتوا معه... ...التسعة عشان يف

    فايز أبو صهيبان:

 أنا في عندي إثنين، 

    فيصل

 هذا هو. 

    فايز أبو صهيبان:

 لحظة شوي، لحظة شوي، خليني أحكي.  في عندي إثنين.
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    عطا أبو مديغم:

 أعطيني بعدك أحكي لو سمحت.

    فايز أبو صهيبان:

 ... بدك تحكي. زين.

   عطا أبو مديغم:

وفوضى. واضح جًدا انكم حكيتوا على مناصفة.  לחץخوان! قضية االئتالف ما بتصير بـ دقيقة. دقيقة. إ

حكيتوا. كان في بروتوكول جلسة كنت أنا فيها وفيصل ومحمد سالمة القرناوي، ... حكيتوا! اقترحتوا 

دنا نقعد انتوا. إذا بدكم مكاتبات، نحن كل الوقت منساوي جلسة بالمكاتبات. نحن بدنا نفرين من طرفكم، ب

 ونقعد على أساس نتحدث .. ونفرين من طرفنا

    فايز أبو صهيبان:

 התקציבجلسة סגרנו  

 )يتكلمون معا(

 ***הישיבה נעילת  ***
 14:49:11שעה                                                          
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