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 2019יוני  10 שני יום

 07/2019פרוטוקול ישיבת המועצה  מן המניין מס' 
 18:00שעה  2019 ביוני 16, תאריך ראשוןמיום 

 מקום הישיבה: אולם הישיבות
 

 ראש העיר - פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:
 חבר העירייה -  אלטוריח'ליל    
 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 - אלעתאיקהסלימאן    
 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 - חמאייסהשריף    

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

 מזכיר העירייה  - מר עלי אבו אלחסן                
 יועץ משפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מהנדס העיר - אברהים אבו סהיבאן   
 מבקר העירייה  -עאמר אבו האני                       
 מנהל מתנ"ס רהט -  פואד זיאדנה   
 נציב תלונות הציבור -  עלי אבו זאייד   
 מנהל לשכת רה"ע - מוסא אלעוברה   
 לשכת רה"ע -  סמי אשווי   
 עוזר רה"ע -  עלי דבסאן   
 דובר העירייה -  מרזוק כתנאני   

ול ערוך עניינית, מי שרוצה לעיין במלל ניתן לפנות הפרוטוק :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:
 

 וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת. 2016מיוחד בדו"ח מבקר העירייה לשנת דיון  .1
 

 וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת. 2016דיון מיוחד בדו"ח מבקר העירייה לשנת  – 1סעיף מס' 
 

 פאיז אבו צהבאן:
 .2016היום דנים בדו"ח מבקר העירייה לשנת 

 
 מעביר את הדיבור למבקר העירייה עאמר אבו האני.

 
 עאמר אבו האני:

לראש העיר. לאחר מכן,  2017ונמסר באפריל  2017עד תחילת  2016דו"ח ביקורת זה נערך בשנת 
עבר דיונים בוועדה לענייני ביקורת, והדיון במליאה מתקיים היום במקום שזה יהיה לפני שנה 

 .מתייחס לוועדה המקומית לתכנון ובנייה 2016-לפחות. הדו"ח הראשון ב
 

 לנושא חברי העירייה )ניתן לראות בתמלול הפרוטוקול(. והתייחס
 

 .מנהל הפיקוח. זה לא היה תקין ודרשנו לתקן את זה, זה תוקן היוםהנושא השני 
 

 )ניתן לראות תמלול הישיבה(.
 
 

 הוחלט להעביר את בתי הספר לניהול כספי עצמי. 2013-2014בשנת לימודים הנושא הבא: 
 

 יה (ניתן לראות תמלול הישיבה(.התייחסו לנושא חברי העירי
 

נושא שלגביו התקבלה פנייה מראש העיר דאז, שבעצם יש חשד לגניבה של פנסי הנושא הבא: 
 .תאורה ממחסן העירייה

 
 גם כאן התייחסו חברי העירייה.

 
נושא נוסף, הייתה פנייה ממליאת העירייה, הייתה דרישה מאחת העובדות ממלאת מקום עוזרת 

 גיע לה שכר עבור חודש שלא היה בינה לבין העירייה הסכם עבודה.גננת שטענה שמ
 

, היום קוראים לזה בית ספר  "אלהלאל". 3היתר בנייה לבית ספר חדש בשכונה  -הנושא האחרון
העילה לבדיקה היא שבאחת מישיבות רשות הרישוי ניתן היתר להעמדה מחדש של אותו בית ספר. 

 .מהותיים בעיניי בדקתי את הנושא ומצאתי דברים שהם
 

 התייחסו לנושאים חברי העירייה.
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  מר פאיז אבו צהבאן:
אני רוצה להעביר את הדו"ח לצוות תיקון ליקויים בעירייה, צוות שהוגדר וידוע על פי חוק והם 

יתקנו את כל הליקויים. תודה לכם, אני נועל את הישיבה הזאת. כולם מאמצים פה אחד אז אני 
 .הזאת נועל את הישיבה

 
 
 

:     להעביר את הדו"ח לצוות תיקון ליקויים בעירייה, והצוות ידווח על תיקון 142החלטה מס' 
 הליקויים.

 
, לאמץ המלצות המבקר וסיכומי הוועדה, ולהורות על תיקון  אושר פה אחד 

 הליקויים שעלו בממצאים.
 
 
 
 

 הישיבה  הנעיל

19:15:44 

 

 

__________        ____________ 
 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.
   
 


