
משתתפיםה"ה:



































נוכחיםה"ה:
















תשומת לב:








 פרוטוקול ישיבת המועצה לא מן המניין
מיום ראשון ,תאריך  30ביוני  2019שעה 19:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות
-ראשהעיר 
פאיזאבוצהבאן
-חברהעירייה 
ח'לילאלטורי 
-חברהעירייה 
חסןאלנסאסרה
טלאלאלקרינאוי -חברהעירייה 
-חברהעירייה 
יוסףאלרומילי
-חברהעירייה 
מאג'דאבובלאל
ד"רמאזןאבוסיאם -חברהעירייה 
מוחמדאבוהאני -חברהעירייה 
מחמדאלקרינאוי -חברהעירייה 
סלימאןאלעתאיקה -חברהעירייה 
עו"דסמיסהיבאן -חברהעירייה 
-חברהעירייה 
עודהאבומדיגם
עטאאבומדיע'ם -חברהעירייה 
-חברהעירייה 
עליאלזיאדנה
-חברהעירייה 
ד"רעליכתנאני
עמאראבוגרארה -חברהעירייה 
-חברהעירייה 
פייצלאלהוזייל
-חברהעירייה 
שריףחמאייסה
-מזכירהעירייה 
עליאבואלחסן
-גזברהעירייה 
ראידאלקרינאוי
-יועץמשפטישלהעירייה 
עו"דשרוןשטיין
עאמראבוהאני-מבקרהעירייה 
-מנהלמתנ"סרהט 
פואדזיאדנה 
-דוברהעירייה 
מרזוקכתנאני
-חשבמלווה 
דניאלגירון 

הפרוטוקולערוךעניינית,מישרוצהלעייןבמללניתןלפנות
לתמלול,ולהקלטהאשריפורסםבאתרהעירייהבאינטרנט
בכתובת:www.rahat.muni.il 


על סדר היום:
 .1דיוןואישורהצעתתקציבהעירייהלשנת.2019
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סעיף מס'  – 1דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2019

פאיז אבו צהבאן:
לפניתחילתהדיוןהיועמ"שבקשלהודיעלמועצההודעהאישית,בבקשהשרון .

עו"ד שרון שטיין:
בקשתילהודיעלמועצהשנידברים :

הראשון,בישיבתהוועדההמקומיתלתכנוןובנייהואםזכורלכם,הייתהעורכתדין,שנעלבה
ממני,הייתיצריךלהתנצלבמקום,שלחתילהמכתבהתנצלות,והבהרתישלאהייתהכוונה
להעליב .

אניבכלאופןאומראתזהבפניהמועצה .

השני,אנחנוכברכמהחודשיםדניםבהצעתהתקציב,אנחנוהיוםלקראתהתאריךהאחרון,אין
דרךחזור,אניאומרומבקשומציעתנסואתהכיטובשיש,באמת,המצבהזהמתחיללהכבידעל
ההתנהלות,היעדרתקציב .

שיהיהבהצלחה .

פאיז אבו צהבאן:
תודהשרון,ועכשיומתחיליםבסדרהיום .

הישיבההזוהינההמשךלישיבתהמועצהשהייתהב-26ביוני .

בכלזאתהישיבההקודמתהתנהלהסביבהרכבתהקואליציה,לאהיוהערותלחבריהמועצהלגבי
הצעתהתקציב .

לאהתייחסאףחברמועצהלהצעתהתקציב,הדובריםנתנועדיפותלדברעלהקואליציה,ולא
דברובענייןהצעתהתקציב .

אנימצטרףגםלבקשתהיועץהמשפטלעירייה,שהגיעהזמןלאשרהתקציב,שהוכןעלידיגזבר
העירייהראידאלקרינאוי,ולדחותאתענייןהקואליציהלהמשךהמשאומתן,ובכך תסירו
מעליכם סכנת פיזור המועצה,6חודשים,זמןמספיקלהרכבתקואליציה .

ותרשולילהודותלצוותהמגשרהמפשרפרופסורגיהאדאלצאנע,ד"רמופלחאלעתאיקה, 
וד"רמנסוראלנסאסרה,ומרסולטאןאבועביידשעמלועלקירובהעמדותביןהצדדים .

כמוכןהננימודהלראשמועצתאזוריתאלקסוםמהסלאמהאלאטרש,וגםלראשמועצתערערה
במשולשמרמודריונס,יו"רוועדראשיהרשויותהערביותבישראל .

ישלצייןשאנימודהגםלכלאחתואחדשהשקיעבקירובהעמדות,והרכתהקואליציהלמעןרהט
באמצעותהרשתותהחברתיות .
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שובפונהלחבריהמועצה,במידהוישחברשרוצהלהתייחסלתקציב,אשמחלשמועאותו.מאחר
ואיןהערותשלחבריהמועצהלגביהתקציב,אנימסכם .

קיימנוישיבותמשאומתןעםחבריהמועצהגוש"תחאלףרהטבלנדא"הראשונהבתאריך
,24.11.2018עםהחברפייצלאלהוזיילב-,4.12.2018עםנציגרשימת"גד".בתאריך11.2.2019
התקיימהישבהעםנציגי"גד"ורשימת"אלווסט". 

בתאריך20במרץ2019התקיימהישבההשתתפובה:רה"ע,עו"דסמי,פייצל,חסן,מחמד
אלקרינאוי,עטא,בתאריך23במאי2019התקיימהישיבהגםעםפייצלוסלימאןאלעתאיקה,
ובישיבהזוסוכםעלהחלוקהחציחצי50%המפורסמת .

באתריך27במאי,2019התקיימהישיבהעםפייצלוהודיעה-()50%לאמקובלתעלהצדשלנו .

בתאריך25ביוני2019קיימנוישיבהעםנציגיאלאסלאחואלתע'יירלאחרשהתקשרואלייכדי
לתאםלגביהישיבהשלהיום .

היומועדיםקבועיםלישיבותעםחבריהמועצה,אךבחרולאלהגיעכלאחדוהסיבותשלו .

בתאריך05בדצמבר2018-לאהגיעו 
בתאריך24בפברואר2019-לאהגיעו 
בתאריך10באפריל2019-לאהגיעו 
בתאריך22ביוני2019-לאהגיעו .

שובפונהלחבריהמועצה,לאשראתתקציבהעירייהשהוכןע"יגזברהעירייהראידאלקרינאוי,
בסך356,765,000₪לשנת,2019זהתקציבלמעןהנגשתשירותלתושביהעיררהט .

מביאלהצבעהמיבעד :

בעד  9חברים :פאיז ,עטא ,סמי ,ד"ר עלי ,מאג'ד ,עודה ,עמאר ,ח'ליל ,שריף.
נגד  9חברים :טלאל ,פייצל ,חסן ,יוסף ,מחמד אלקרינאוי ,מחמד אבו האני ,עלי זיאדנה,
ד"ר מאזן ,סלימאן.

איןנמנעים .
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אנימציעהצעהחלופית,אבלדרושהצבעהבעדהוהיא :

"עלמנתלמנועפיזורמועצתהעיר,אנימעלהלהצבעהלאשראתמסגרתהתקציבשהכיןגזבר
העירייהולאאני,כאשראנימסכיםלכלהמחלוקותככלשקיימתמחלוקותלגביסעיפיהתקציב,
תוכרענהעלידיהממונהעלהמחוז,וזאתאחרישתשמעאתהצדדים,וכלהכרעהשלהממונה
תהיהמחייבתכלפיכולנו,לכןאנימביאהצעהזולהצבעהמיבעד :




בעד  9חברים :פאיז ,עטא ,סמי ,ד"ר עלי ,מאג'ד ,עודה ,עמאר ,ח'ליל ,שריף.
נגד  9חברים :טלאל ,פייצל ,חסן ,יוסף ,מחמד אלקרינאוי ,מחמד אבו האני ,עלי זיאדנה,
ד"ר מאזן ,סלימאן.
נמנעים אין


ננעלה הישיבה
 19:10:00



__________


עליאבואלחסן


מזכירהעירייה
 
תפוצה :
מבקרהמדינה, 
הממונהעלהמחוז,במשרדהפנים, 
חבריהעירייה, 
גזברהעירייה, 
היועץהמשפטילעירייה, 
דוברהעירייה, 
מבקרהעירייה, 
הנהלתחשבונות, 
חשבמלווה .

















____________
פאיזאבוצהבאן 
ראשהעירייה
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