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 פרוטוקול ישיבת המועצה לא  מן המניין  
 19:00שעה  2019ביוני  26מיום ראשון, תאריך 

 מקום הישיבה: אולם הישיבות
 

 ראש העיר - פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:
 חבר העירייה -  ח'ליל אלטורי   
 חבר העירייה - אלנסאסרהחסן    
 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 - ד סמי סהיבאןעו"   
 חבר העירייה - עודה אבו מדיגם   
 חבר העירייה - עטא אבו מדיע'ם   
 חבר העירייה -  עלי אלזיאדנה   

 חבר העירייה   - עמאר אבו גררה                               
 חבר העירייה - ד"ר עלי כתנאני   
 חבר העירייה - פייצל אלהוזייל   
 חבר העירייה - חמאייסהשריף    

 
 

 מזכיר העירייה  - עלי אבו אלחסן נוכחים ה"ה:    
 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי   
 יועץ משפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מהנדס העיר - אברהים אבו סהיבאן   
 מבקר העירייה  -עאמר אבו האני                       
 לשכת רה"עמנהל  - מוסא אלעוברה   
 לשכת רה"ע -  סמי אשווי   
 דובר העירייה -  מרזוק כתנאני   
 מנהל אגף הרווחה, ממונה שוויון אזרחים וותיקים - סעיד אלעוברה   
 חשב מלווה -  דניאל גירון   

 

התמלול של הישיבה נערך ע"י "חברת מתורגמים" והינו מהווה   הערה:
רייה חלק מהפרוטוקול אשר יפורסם באתר העי 

www.rahat.muni.il  .כולל ההקלטה 
 

   

 
 על סדר היום:

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

 פאיז אבו צהבאן:
לאישור המועצה,  2019הצעת התקציב לשנת חברי המועצה המכובדים, זו הפעם החמישית מביא 

 ומציין שהצעת התקציב נערכה באופן מקצועי מהליגה העליונה.
 

תאימה לצורכי מההצעה נערכה בשותפות עם מנהלי המחלקות והאגפים בעירייה, הצעת התקציב 
 השירותים לתושבי העיר.

 
 מבקש מהגזבר להוסיף הערות לתקציב העירייה.

 
 בבקשה.

 
 נאוי:ראיד אלקרי

העברתי לחברי המועצה הצעת התקציב לפני כמה חודשים, כללתי ההערות של החברים בעניין 
, למעט עדכון לפי המדדים 2018הספורט, אין שינוי הרבה בתקציב, הוא בנוי על בסיס תקציב 

 ועדכון תקציב החינוך והרווחה.
 

 עיקרי התקציב, הנני מציג אותם בשקפים על הלוח:
 

 ות:סבהכנ
 מיליון   25  נהארנו

 מיליון 195  חינוך
 מיליון   45  רווחה
 מיליון.   43  הפנים

 
 ₪. 356,765,000סה"כ התקציב 

 
 בהוצאות, זה השתקפות ההכנסות:

 
 מיליון   23  שכר כללי

 מיליון   39 פעולות כלליות
 מיליון 110  שכר החינוך
 מיליון     7  שכר רווחה

 כולל מיצ'ינגמיליון    75  פעולות חינוך  
 מיליון כולל מיצ'ינג   49  פעולות רווחה

 
 ₪. 356,765,000הוצאות בסה"כ התקציב 

 
 י בדברי.ת, בתוספת העדכונים שציינ2018כפי שאמרתי התקציב הוא כמו 

 
המחלקות ממתינות לאישור התקציב כדי שיספקו את השירות ולקלוט כח האדם הנוסף התלוי 

 מאוד לאשר התקציב.באישור התקציב, לכן חיוני 
 

 קשה מאוד לתפקד בלי תקציב מאושר.
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 בכללי, רהט לא רשות איתנה, רוב הכנסותיה הם מהמדינה, ההכנסות העצמיות זה אחוז מזערי.
 

 התקציב הוא המצוי, ולא הרצוי, השאיפה היא בשנים הבאות להגדיל את ההכנסות העצמיות.
 

 פאיז אבו  צהבאן:
 תודה רבה, ראיד.

 
חברי העירייה מכתב ותזכרתי  אותם להעיר ולהאיר לגבי הצעת התקציב, ואני אומר לא שלחתי ל

 קבלתי אף הערה, משמעות הדבר שהתקציב ערוך טוב, ויש לאשרו.
 

רוב דברי החברים, הוא סביב הקואליציה, אין התייחסות לתקציב, קושרים אישור התקציב 
 תן בעניין הרכבת הקואליציה.בהרכבת הקואליציה, אנחנו מקיימים ישיבות משא ומ

 
שותפו אנשים חשובים לסייע בהרכבת הקואליציה ואני מזכיר יו"ר וועד ראשי הרשויות הערביות 

 ואה.אמנכ"ל מוס ג'עפר פרחוכמו כן משתתף איתו  במשולש, ראש מועצת ערערה מודר יונסמר 
 

 אנחנו ממשיכים לקיים ישיבות משא ומתן להרכבת הקואליציה.
 

מוכן לדחות את ההצבעה על התקציב ליום ראשון הבא, על מנת לתת הזדמנות לקירוב אני 
 והסכמות לאשר התקציב.

 
 הדיון פתוח.

 
 פייצל אלהוזייל:

כל אחד רוצה בהמשך קיומה של העירייה הזאת, מה שמפריע לנו זה הנושא של הקואליציה, נכון 
ייתה הצעה לא לקיים את הישיבה של היום היו לנו ישיבות ואתמול גם הייתה ישיבה, ובין היתר ה

בנושא התקציב, ולדחות את הישיבה ליום ראשון, ואני רוצה להגיש לחברים ללא יוצא מן הכלל 
 צ'אנס לעצמינו וגם לישוב, ונדחה אולי מחר יהיה יותר טוב מהיום. לתת בואו

 
 אני בעד לדחות.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 תודה, בבקשה עטא.
 

 עטא אבו מדיע'ם:
 חברים, יתכן זו הישיבה האחרונה או לפני האחרונה של המועצה הזו.

 
תקציב העירייה תקציב טוב בהחלט, ואני מודה לגזבר  העירייה על הצעת התקציב, אשר עונה על 

 צורכי העיר רהט, וכמוכן החשב המלווה שבח את הצעת התקציב.
 

 כולכם יודעים שהגענו לסוף הדרך, או לדרך ללא חזרה.
 

ן לשיח בין שווים, לא אוהב משחקי מי מנצח ומי יפסיד, וכנראה השיטה הזו מרחיקה את מוכ
 חברי המועצה אחד מהאחר.
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חברים, רה"ע פאיז והחבר פייצל הצהירו שישבו, אבל עמי אף אחד לא ישב, יכולים להמשיך לשבת 
 אבל בלעדי זה ריק מתוכן.

 
ראשון אני תומך, ומברך, ומסכים לדחות אם אתם חושבים שיהיה סיכוי לקואליציה עד יום 

 ההצבעה לשיבה הבאה.
 

, זה לא יוביל לקואליציה, אבל אני אשמח לכל דה ואלאכלאסהאלנאך דחיית הישיבה עם סיעת 
 הצעה טובה סבירה והגיונית.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 תודה, בבקשה יוסף.
 

 יוסף אלרומילי:
 תודה.

 
התקדמות בשיחות, הייתה הצעה לדחות את הישיבה של  הייתה ישיבה בעניין הקואליציה, הייתה

 היום, ולתת עוד צ'אנס למשא ומתן.
 

אני בעד לדחות ישיבה זו, ואת ההצבעה על התקציב ליום ראשון, אולי נציל את העיר מבחירות 
 מוקדמות, או מוועדה קרואה.

 
או להימנע מכל אני אומר העיר ממתינה לכם, והם עוקבים אחר כל דבר שמתרחש בעירייה, בו

 שמועות אלה.
 

 פאיז אבו צהבאן: 
 תודה, סלימאן בבקשה.

 
 סלימאן אלעתאיקה:

דר יונס, ועם מ הערב טוב לכולם, ישבנו אתמול, המגזר הערבי דואג לרהט, הייתה לי ישיב
 שמשתדל לקרב בין חברי המועצה בעניין הקואליציה.

 
איר מעיין ומה מתכננים לנו ימתכנן לנו חברים, בדיון בשייבה הקודמת מן המניין, שמעתם מה 

במינהל מקרקעי ישראל, דמיינו לכם בלי מועצה נבחרת איך יתנהלו הדברים, הם יביאו אבו גוידר, 
 אלעוקבי ואחרים לרהט, בלי להתחשב ברהט.

 
 בואו לתת הזדמנות, לאנשים המנהיגים מהמגזר הערבי, אולי נגיע להסכמות, אני בעד לדחות.

 
 צהבאן:פאיז אבו 

 תודה, חליל בבקשה.
 
 
 
 

 ח'ליל אלטורי:
 ערב טוב, זו הישיבה החמישית בנושא התקציב שעדיין לא הצלחנו לאשרו.
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, הייתה שותפה בקואליציה בקדנציה הקודמת, כל דבר שמתרחש בעירייה יש אלנהדה ואלאכלאס
 כל אחד כותב.לו השפעה על הקהל ברחוב, כי הרשתות החברתיות הפיסבוק לא נותנים מנוחה ו

 
 חברים, על פניו אנחנו מוסרים את העיר במו ידינו לוועדה קרואה.

 
חוץ מם החברים בשותפות אמיתית וצודקת ניתן לעבוד, יש להודות למכובדים המנסים לגשר ש

 לרהט. ץלרהט, למרות שהעיר רהט לא חסר מגשרים, ולא זקוקה לאנשים מחו
 

ב, או וועדה קרואה, אין חלופה יצמהשניים או תקחברים, החלופות שמונחות בפניכם אחת 
 שלישית.

 
 יום ראשון. דצעד חכם לתת הזדמנות להתדיינות ע

 
העיר לוועדה קרואה, כי לא הצליחה, לאשר   תלא רוצים שההיסטוריה תאשים אותנו במסיר

 תקציב.
 

 פאיז אבו צהבאן:
 תודה, בבקשה מחמד אלקרינאוי.

 
 מחמד אלקרינאוי:

ר, או מה ההסתייגות שלי דלכולם, לגבי התקציב לא לשאול אותי איזו סעיפים הם לא בסערב טוב 
 לחלק מסעיפי התקציב שדרוש לשפר אותם.

 
 אולם, התקציב מקושר לקואליציה, אם אין קואליציה אין תקציב.

 
יש לחשוב ברגע האחרון ולהציל את החולה, כי יש חברים מבקשים לדחות את ההצבעה לישיבה 

 , ומקוים שתהיה הצלחה להרכבת הקואליציה.הבאה
 

 פאיז אבו צהבאן:
 תודה, בבקשה ד"ר עלי.

 
 ד"ר עלי כתנאני:
 שמוכנים להקריב כדי להציל את האחרים. ריםוכאלה יש גיב , במקריםבמשימהמקווה שתצליחו 

 
לא חברים, חשיבות השתתפותי בניהול העיר, אפיל בעמדת מיעוט היא שווה הרבה, לעומת שאני 

 יכול להשפיע אפילו בנוכחות.
 

 ה רוצים להגיע?זוועדה קרואה, אנחנו לא יכולים לשבת סביב השולחן, האם ל
 

 צריך לוותר כדי להגיע להסכמות, העיר מחכה לנו.
 

 לעומת אחרים שמחכים לפיזור המועצה, ולמנות אחרים במקומם.
 

 פאיז אבו צהבאן:
 תודה, בבקשה מאג'ד.
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 מאג'ד אבו בלאל:
 ן ספק אנחנו בצומת דרכים, ומולנו שתי חלופת לתקציב או ועדה קרואה.אי
 

ירות, אבל ממשיך להשפיע שחברי המועצה הציבור ברהט בחר בהם, ורוצה תוצאות, ייצוג, 
 בפיסבוק.

 
 חודשים מהבחירות, ועדיין לא אישרנו תקציב. 8אנחנו אחרי 

 
אלה זקוקים לשירותים, פיתוח, מוסדות שנה,  18אלף תושב מתחת  לגיל  40חברים, ברהט יש 

 חינוך, גינון.
 

 וועדה קרואה לא מעניין אותה עתיד רהט.
 

חברי מועצה רוצים קואליציה ורוצים לאשר תקציב, יתר החברים  15חברים, היו לי שיחות עם 
 מתבצרים בעמדותיהם.

 
שומר על העיר, התקציב בא לשירות התושב, הוא לא מוסיף תואר לאף נבחר. אישור התקציב, 

 ממינוי וועדה קרואה.
 

אני עם דחית ההצבעה, ומתן הזדמנות, אך דורש להיות רציניים בכוונה להגיע להסכמות, ולא 
 לאבד זמן.

 
כל ויתור הוא עדיף הרבה על וועדה קרואה, חברי הוועדה הקרואה כבר מתכוננים לכנס ומחכים 

 לרגע שתפוזר המועצה.
 

 כניסת וועדה קרואה.חברים, תמנעו כמה שניתן מ
 

 פאיז אבו צהבאן:
 תודה, בבקשה טלאל.

 
 טלאל אלקרינאוי:

חילוקי דיעות זה דבר בריא, וטוב, לא חייבים  לאהוב אחד את השני, אבל חייבים לכבד אחד את 
 האחר.

 
אני לא הייתי שותף בשיחות המשא ומתן למעט אתמול, אני יודע אף אחד, לא בעד פיזור המועצה, 

 מטרה של אף אחד לפיזור המועצה, וכל השמועות הן שקר.וזו לא ה
 

במשרד הפנים, ומעלה דברים מי הם חברי הוועדה הקרואה, או ראש  םיש אנשים שלא דרכה רגל
 הוועדה.

 
 זה לא פשוט, יש יועצים משפטיים, יש עורכי דין, ממליץ לא להיגרר אחרי טון דיבור הקהל ברחוב.

 
 בנוי על השתתפות, ועל דעת הקואליציה.עניין התקציב ידוע שהוא 

 
לחודש בשעה  30 -אחרי הישיבה של אתמול, אני בעד לתת הזדמנות אחרונה, וקיום הישיבה ב

 , במידה ויהיו הסכמות נקיים שתי ישיבות אחת מהמניין והשנייה בנושא התקציב.19:00
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 יש לי בקשה שכל אחד יכבד את האחר.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 צה להתבטא, בבקשה סמי.תודה, מי רו
 

 עו"ד סמי סהיבאן:
. הבחירות קובעות עה אליה עיריית רהט, וזו לא הפעם הראשונהיאין ספק שהסיטואציה שהג

תוצאה מסוימת, פעם ראש עיר עם קואליציה, ופעם ראש העיר עם מועצה לעומתית, מקרה כזה 
 .2018, וקורה בשנת 2003, וגם בשנת 1998היה בשנת 

 
תפקדה העירייה  2003, תפקדה העירייה לתקופה של שנה ללא קואליציה, בשנת 1998בשנת 

 לתקופה של שנתיים ללא קואליציה.
 

, שאמר אם המועצה לא מאשרת תקציב תוך תקופה של שלושה 2004חוק התקציב החל משנת 
חודשים היא מפוזרת באופן אוטומטי, ובמידה זו שנת בחירות כלליות ארצית התקופה ששה 

 ביוני. 30שים, כמו  הפעם התקופה עד חוד
 

 ביוני המועצה מפוזרת החל מהראשון ליולי. 30חברים, משמעות הדבר אי אישור תקציב עד 
 

. הם צודקים חברי המועצה מהצד השני, אמרו מההתחלה שהתקציב תלוי בהרכבת הקואליציה
ליציה, וזה מתבקש מכל שדורשים קואליציה, אבל, צריך שיהיו ויתורים כדי להביא להרכבת הקוא

 הצדדים.
 

יש הסכמה לדחיית ההצבעה, אבל יש רגישות יתר בין חברי המועצה "החבל עומד להיקרע", וחלק 
 מהחברים "פצצה מתקתקת".

 
שכל אחת מתבצרת בעמדותיה, צריכים לשבת עם כולם  חברים, הבעיה נמצאת בין שתי רשימות

 ראש העיר.עם ולא רק 
 

שעות שנותרו, ולהגיע להסכמות. חברים, הגענו לתהום, או יש תקציב יום  48חברים, לנצל את 
 ראשון או המועצה מפוזרת, והפרס מינוי וועדה קרואה לניהול עיריית רהט.

 
 ביוני. 30 -ון השעו בעד התקציב ביום ראי, ותצבוועדה קרואהבואו להוכיח שאתם לא בעד 

 
דה קרואה, לא בושה לוותר למען רהט, אני ההתבצרות בעמדות פירושה הם הסיבה בכינון ווע

 הראשון מוכן לוותר, למען רהט, תודה על ההקשבה.
 

 פאיז אבו צהבאן:
 תודה, בבקשה חסן.

 
 

 חסן אלנסאסרה:
חודשים, כמעט ולא  7אני בעד הדחייה, אבל, רוצה לציין מדברים עכשיו כמו ,נביאים" אבל לפני  

"ע, כאשר מצא הזמן המתאים לשבת איתנו, לזמן של ישבנו ולפני ההצעה ישבנו אתמול, עם רה
 שעתיים, והיו שיחות מעניינות, היה עדיף לקיים ישיבה כזו לפני מספר חודשים.



 

 8מתוך  8עמוד   

 

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

 
 זו דעתי האישית: לא היו כוונות טובות חשבו על כל מיני שיטות ולא אתיות.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 אתה לא מדייק, אתה הכי הרבה ישבתי איתו.
 

 :חסן אלנסאסרה
 אני הכי הרבה מעוניין בקואליציה, והכי הרבה שניסה לקדם הקואליציה.

 
 מקווה שבזמן שנותר יהיו כוונות טובות.

 
 פאיז אבו צהבאן:

ביוני  30 -מקבל בקשת החברים, ודוחה את ההצבעה לישיבה הבאה שתתקיים ביום ראשון, ה
 .19:00בשעה  2019

 
 

 פה אחד. 2019ביוני  30 -ראשון ה:     נדחתה ההצבעה ליום 148החלטה מס' 
 

 
 נעילת הישיבה

19:43:46 

 
__________        ____________ 

 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.  
 
 
 
 


