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 2019יולי  18 חמישי יום
 מן המניין  לאפרוטוקול ישיבת המועצה 

 19:00שעה  2019 ביולי 10, תאריך ראשוןמיום 
 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 - 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   

 
 חבר העירייה - אבו בלאלמאג'ד   נעדר ה"ה:

 
 

 מנהל תחום שלטון מקומי מחוז דרום -  ערן בן ישי     נוכחים ה"ה:
 מזכיר העירייה  - עלי אבו אלחסן   
 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי   
 יועץ משפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מהנדס העיר - אברהים אבו סהיבאן   
 מבקר העירייה  -עאמר אבו האני                       
 מנהל לשכת רה"ע - מוסא אלעוברה   
 עוזר רה"ע -  עלי דבסאן   
 לשכת רה"ע -  סמי אשווי   
 דובר העירייה -  מרזוק כתנאני   
 חשב מלווה -  דניאל גירון   

 
הפרוטוקול ערוך עניינית, מי שרוצה לעיין במלל ניתן לפנות  :תשומת לב

לתמלול, ולהקלטה אשר יפורסם באתר העירייה באינטרנט    
  www.rahat.muni.ilבכתובת :    

 על סדר היום:
 

 .2019אישור הצעת תקציב העירייה לשנת  .1
 

http://www.rahat.muni.il/
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 2019אישור הצעת תקציב העירייה לשנת  – 1סעיף מס'

 
 פאיז אבו צהבאן:

 נמצא איתנו ערן בן ישי נציג המחוז במשרד הפנים.
 

 .המועצה, אולי בברכתך התקציב יאושר היום בריהנני מבקש שתציג עצמך לח
 

 ערן בן ישי:
 .ףאני ערן בן ישי, ממונה תקציבים במחוז הדרום במשרד הפנים, אני משתתף בישיבה כמשקי

 
 פאיז אבו צהבאן:

 משקיף על התנהלות הישיבה. ברוך בואך, תמשיך להיות
 

, זו הישיבה השישית 2019חברים, אנחנו קיימנו עשרות ישיבות בעניין תקציב העירייה לשנת 
, אשר אושר 2018שהתקציב הינו על בסיס תקציב העירייה לשנת  מזכירבעניין תקציב רהט, אני 
 על ידי המועצה היוצאת.

 
 אנחנו מביאים אותו תקציב בתוספת המרכיבים המחייבים בתחום החינוך והרווחה.

 
התנגדות על התקציב, פרט לעניין הספורט, הצעת התקציב תוקנה בהתאם עם  ייתהרוב הזמן לא ה

 עבור תחום הספורט.₪ מיליון  1 -והגזבר דאג לתב"ר ב₪, תוספת של חצי מיליון 
 

א חיוני לשירות תושבי רהט, הוא לא תקציב פוליטי, התקציב הוכן אני אומר עוד פעם, התקציב הו
 על ידי גזבר העירייה מר ראיד אלקרינאוי.

 
 התקציב קבל חוות דעת חיובית מהחשב המלווה מר דני גירון, נציג משרד הפנים.

 
 חודשים עובדים על פי חוק התקציב והנהלים של משרד הפנים. 7אנחנו כעירייה כבר 

 
הצבעתם נגד בישיבות הקודמות בגלל עניין הקואליציה, ואף אחד לצערי הרב לא נכון שאתם 

 התייחס לעניין התקציב, בעינו, לא הייתה הערה או הארה על התקציב הזה.
 

 שלחתי לכם כמה פעמים בכתב ולא התקבל לידי ואצלי הערות או הארות.
 

יחד תחברו תקציב לעירייה ואני אני מוכן לתת לכם התקציב, חברי העירייה שהצביעו נגד, שבו ב
מוכן לקבל אותו ולהצביע בעד, בתנאי שהוא על פי חוק ועל פי הנוהלים של משרד הפנים, ומבלי 

 חריגות מהתקנות של משרד הפנים.
 

אנחנו קבלנו ארכה מהשר, ואני מודה לשר הפנים מר אריה דרעי, ואני מודה למנהלת המחוז 
 פינתוך. ליליבמשרד הפנים גב' 

 
 , לכל הרשויות שלא אשרו תקציב ורהט בינם.2019ביולי  14שר נתן ארכה עד תאריך ה
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ישיבתי שלשום עם האופוזיציה ברשות פייצל אלהוזייל ומר טלאל אלקרינאוי בלשכתו של ראש 
 מועצת אלקסום מר סלאמה אלאטרש, אני רוצה להודות לו.

 
שלחתם לי מכתב אחרי חצי שעה מהישיבה ואנחנו שלחנו לכם מכתב תשובה, ותגובה שעד הרגע 

 עליה. תשובהלא קבלתי 
 

לחודש,  14-לחודש, לכן אני נותן הזדמנות עד יום ראשון ה 14-השר ל הארכה שנתןאני מנצל את 
בר נאשר את ובסופו של ד שתחשבו טוב מאוד, אולי תגיע הישועה מהשמיים מהשכנים הטובים,

 התקציב.
 

 . נועל את הישיבה, תודה לכם.18:00, בשעה 2019ביולי  14 -לכן אנחנו נפגשים יום ראשון ה
 
 
 
 

 נעילה הישיבה
19:05:00 

 

__________        ____________ 
 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, 
 שבונות, הנהלת ח

 חשב מלווה.  
 


