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 מן המניין לא פרוטוקול ישיבת המועצה  
 18:00שעה  2019 ביולי 14, תאריך ראשוןמיום 

 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 - 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   

 
 ממונה רשויות מקומיות במחוז הדרום משרד הפנים - רררו"ח מרגריטה ב         נוכחים ה"ה:

 מזכיר העירייה  - עלי אבו אלחסן   
 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי   
 יועץ משפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מבקר העירייה  -עאמר אבו האני             
 מהנדס העיר -  אברהים אבו סהיבאן   
 דובר העירייה -  מרזוק כתנאני   

 מנהל לשכת רה"ע - מוסא אלעוברה   
 עוזר רה"ע -  עלי דבסאן   
 לשכת רה"ע -  סמי אשווי   

 
    

 
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:
ערב טוב לחברים, לפני תחילת הדיון משתתפים בצערם של משפחת אלהוזייל על פטירתו של 

 מחמד אלהוזייל ז"ל, מתבקשים לקרוא סורת "אלפאתחה".
 

 וכמוכן מאחלים איחולי החלמה מהירה , לצעיר ממשפחת אלג'עאר שנפצע מקליע.
 

ביולי, יום רביעי  10 -מה בזו ישיבה לא מן המניין, אנחנו ממשיכים את הישיבה שלנו שהתקיי
 בשבוע שעבר

 
מבקש מחברי המועצה, לא להפריע אחד לאחר, ולתת לכל חבר להתבטא איך שהוא רוצה בעניין 

 .2019התקציב לשנת 
 

 סלימאן אלעתאיקה:
 מבקש להודיע.

 
 פאיז אבו צהבאן:
 בבקשה, סלימאן.

 
 :אלעתאיקהסלימאן 

 קה של שעתיים, לגיבוש עמדה לקראת הסכמות.הפסהיו שיחות בין הצדדים, ואני מבקש לתת 
 

 פאיז אבו צהבאן:
 ההצעה של החבר סלימאן, לדחות תחילת הישיבה לשעתיים, אני מקווה שיהיה הסכם, מי בעד.

 
 עטא אבו מדיע'ם:

 האם סלימאן מדבר בשם התשעה, או בקשה אישית?
 

 סלימאן אלעתאיקה:
 ובשמי כי אני נמנה על התשעה. –בשם התשעה 

 
 פאיז אבו צהבאן:

 לאולם מסכימים. 20:00בואו נתן הזדמנות, הפסקה לשעתיים, חוזרים בשעה 
 
 

 20:00:     הוסכם על דעת כל חברי המועצה לדחות תחילת הישיבה לשעה 156החלטה מס' 
 
 

 , כל המשתתפים נוכחים באולם.20:00השלב השני של הישיבה השעה 
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 פאיז אבו צהבאן:
 .את הישיבהאנחנו ממשיכים 

 
 .דיעתי שאין חדש, ולא הגיעו הצדדים להסכמותיהובא ל

 
 עוד פעם, פונה לחברי המועצה, במידה ויש לחבר מועצה התייחסות לתקציב העירייה, אני מבקש.

 
 לפני שאני מעלה להצבעה.

 
 עטא אבו מדיע'ם:

התקציב, התקציב הצעת התקציב טובה מאוד, אני מפנה דבריי לנציגת משרד הפנים, בחנו הצעת 
טוב וחיוני לעיר, ופרוס על הסעיפים הרלוונטיים לשירות העיר, התקציב קבל ברכתו של החשב 

 המלווה מטעם משרד הפנים דניאל גירון.
 

א אשרו כמה  פעמים, חבל שהתקציב תלוי בעסקות פוליטיות, עסקות לחבל שחברי העירייה 
 פוליטיות צריכות להיות במסלול אחר.

 
ים שהיו פשרות, למען התושבים, ולמען עתיד רהט, היו פשרות כואבות, ואני אומר את לא מכחיש

 זה בגאווה, מתוך אחריות למטרת העיר.
 

אבל כנראה הצעות הפשרה לא הספיקו לצד השני, כי המטרה הסודית, פיזור המועצה והדחת 
 רה"ע.

 
יונות להדיחו זה לא יעזור העיר כולה מאוחדת אחרי רה"ע הנבחר מר פאיז אבו צהבאן, כל הניס

לכם, הוא האיש היחידי הנבחר שימשיך לשרת הציבור מעמדת ראש העיר, בנאמנה כי הוא נבחר 
 ישירות על ידי הציבור.

 
 י מהצד שכנגד לא קבלו את החלטת הבוחר. רצר לי שחב

 
ייה על ראש העיר זואני מסיים דברי כחבר עירייה, נבחר, ראש רשימה במועצה, תבורך מר פאי

 מש השנים הבאות.חל
 

 פאיז אבו צהבאן:
 תודה, מי רוצה להתבטא?

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

ום אבל לפוליטיקה המקומית בעיר רהט ולמנהיגות ייום אבל ברהט, ובהיסטוריה של העיר רהט. 
 הפוליטית.

 
שנה למנהיגות מקומית, מגיעים למצב שלא יכולים לנהל את ענייני העיר ע"י ההנהגה  30לאחר 

 . לוועדה קרואההמקומית ובכך מוסרים ניהול העיר במו ידינו 
 

 זה צעד לא יפה, וכואב, הייתי שותף פעיל בשיחות עם חברי המועצה.
 

בתקציב ומקובל עליהם הצעות  וצר לי מאוד, שחברי מועצה מהצד שכנגד מביעים הסכמה לתמוך
 .הפשרה בהרכבת הקואליציה והם משוכנעים זה הישג, קשה להאמין שאינו יכול לתמוך בתקציב
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מצטער בפני תושבי רהט, שהמועצה לא יכלה לקחת אחריות ולהצביע בעד התקציב, ובכך מסרה 

 ההגה לוועדה קרואה.
 

 מכל ניסיון להגיע להסכמות.זה כתם בפני כל אחד שנתן יד לפיזור המועצה, ומנע 
 

 פאיז אבו צהבאן:
ב מציין התקציב הוכן ע"י גזבר העירייה, וקבל ברכת החשב המלווה, בסיס התקציב כפי שהיה וש

 עם עדכונים מחייבים בחינוך וברווחה, והספורט על פי בקשת חבר המועצה. 2018בשנת 
 

 ות.הצעת התקציב נשלחה לחברים במועד הדרוש בחוק בשתי הגרסא
 

המועצה פעמים רבות הן בכתב ובעל פה, אך לא התקבלה אף התייחסות,  יבקשתי התייחסות חבר
 התאכזבתי מאוד.

 
 האינטרסים האישיים מנעו מאישור התקציב.

 
אני אמשיך לשמור על תוצרות העיר, ולא אהסס בהגשת השירות לתושבי העיר רהט, אני נבחרתי 

 תושבי העיר רהט.ידי על 
 

 ם את הפיתוח הארגוני מול משרד הפנים, בהסתמך על תוכניות שהוגשו למחוז הדרום.אנחנו נקד
 

 רוצה להודות לשר הפנים מר אריה דרעי, וכמוכן מודה לממונה על המחוז במשרד הפנים 
 ביולי. 14 -ביוני עד ה 30-, אשר נתנו ארכה נוספת מךגב' לילי פיינתו

 
 נות זו לא נוצלה טוב.מדזצר לי שהה

 
, 37% -תושבי העיר, מילאו חובתם לעירייה, ומשלמים את המסים העירונים, גביה היום יותר מ

 .לא כולל צ'קים דחויים
 

 לסיכום:
 

 , תקציב שיענה כמה שניתן על צורכי העיר.100%התקציב ערוך מקצועית 
 

ר מי שיבוא במקומכם לא יותר טוב ממכם, אתם נבחרתם על ידי התושבים, אבל בחרתם להתפז
 ולא לאשר את התקציב.

 
 מאג'ד אבו בלאל:

רוצה להודיע הודעה בשם תושב אנואר אבו מדיע'ם משמעות תוצאות הצבעת חברי המועצה או 
 בעד וועדה קרואה או נגד וועדה קרואה.
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 פאיז אבו צהבאן:

ועדה יע נגד הוא בעד בהעיר רהט, והמצ דיע בעד התקציב בעבמציין הדבר ברור יותר מי שמצ
 .קרואה

 
 ?2019מביא להצבעה, מי בעד הצעת התקציב לשנת 

 
 חברים: פאיז, עטא, סמי, ד"ר עלי, מאג'ד, עודה, עמאר, ח'ליל, שריף. 9בעד 

 
 חברים:  טלאל, פייצל, חסן, יוסף, מחמד אלקרינאוי, מחמד אבו האני, עלי זיאדנה,  9נגד 

 ד"ר מאזן, סלימאן.                        
 

 נמנעים. אין
 

 הישיבה ננעלה
20:14:57 

 

 

__________        ____________ 
 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.
   
 
 
 

 
 
 


