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 עיריית רהט

 תמלול- מן המנייןלא מועצה, ת ישיב

 טתשע"  וןובסי ז , 10.7.2019רביעי  מיום  

 

 נוכחים
 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   
 רייהחבר העי -  עלי אלזיאדנה   
 חבר העירייה - ד"ר עלי כתנאני   
 חבר העירייה - עמאר אבו גרארה   
 חבר העירייה - פייצל אלהוזייל   
 חבר העירייה - שריף חמאייסה   

 
 חבר העירייה - מאג'ד אבו בלאל  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   
 רה"עלשכת  -  סמי אשווי   
 דובר העירייה -  מרזוק כתנאני   
 חשב מלווה -  דניאל גירון   
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 על סדר היום:
 
 .2019אישור תקציב העירייה לשנת  .1
 
 

 2019אישור תקציב העירייה לשנת  – 1סעיף מס' 

 

  פאיז אבו צהבאן:

 פותח את הישיבה של לא מן המניין בנושא התקציב.

 ברוך הבא.  ,ישיבן ממשרד הפנים, ערן  אורח התקציב, יש אנחנו דנים על עניין

.. היה פה גם ערן, איך קוראים לו? שאולי ברכתך לחברי המועצה.אז כמה מילים... פתיח, 

 גם היה גם דיבר מילים חמות לחברי מועצת העיר. אולי איתך תבוא הגאולה. עידו 

   דובר:

 בע'  כולם מתחילים

  ערן בן ישי:

 ... משקיףאני ...  שלום לכולם, שמי ערן בן ישי,

   דובר:

 לא שומעים אותו טוב

  פאיז אבו צהבאן:

 פה.  תתקרב לרמקול 

  ערן בן ישי:

 אני התבקשתי להגיע כמשקיף. 

  פאיז אבו צהבאן:

 כן

  ערן בן ישי:

 כרגע אין לי כרגע מה... 

  פאיז אבו צהבאן:

 טוב, אז מכבדים אותך. 
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   כולם:

 אהלן וסהלן. 

  פאיז אבו צהבאן:

אז ככה חברים, אנחנו ישבנו עשרות ישיבות בעניין התקציב וגם בישיבה עכשיו השישית גם . 

. הוא תקציב 2018בעניין תקציב עיריית רהט. התקציב הזה, אני מזכיר לכם הוא בא בשנת 

של מועצת העיר. מאז הצביעה וועדות, והעירייה זרמה. אנחנו נוגעים עוד   2018של שנת 

באותם מרכיבים, חוץ מהתוספות הפורמליות של משרד חינוך, רווחה. פעם, התקציב הזה 

גם עניין הארנונה. רוב הזמן לא היה לכם התנגדות על התקציב הזה. אז הערה בעניין 

 הספורט, הוספנו כסף, חצי מיליון שקל. וגם הגזבר נבחר לו ... כמה עוד? כמה? מה הסכום? 

   :אלקרינאוי ראיד

 יותר ממיליון שקל. 

  פאיז אבו צהבאן:

יותר ממיליון שקל. תב"ר כן. אפשר להוסיף אותם גם לספורט, חשוב מאוד. עוד פעם אני 

אומר התקציב הוא תקציב חיוני לתושבי רהט. הוא לא תקציב פוליטי. מי שהכין את 

נאוי. התקציב קיבל חוות דעת חיוביות מחשב יהתקציב זה גזבר העירייה מר ראיד אלקר

העירייה מר דני גירון, נציג משרד הפנים. אנחנו כעירייה כבר שבעה חודשים או שמונה 

חודשים עובדים על פי חוק על פי הנהלים של משרד הפנים. נכון שאתם הצבעתם נגד בגלל 

עינו. לא הייתה הערה, עניין הקואליציה, וכולם, ואף אחד לצערי הרב לא התייחס לתקציב ב

או הארה על התקציב הזה שאני שלחתי לכם כמה פעמים, ולא נתקבלו אצלי גם הערות ולא 

אני מוכן גם לתת לכם את ה, להכין את התקציב חברי העירייה. התשעה שהצביעו הארות. 

תשבו ביחד, תחברו תקציב לעיריית רהט, אני מוכן להצביע לתקציב הזה בתנאי נגד. 

אילו על פי חוק, על פי הנהלים של משרד הפנים, בלי חריגות מהתקנות של משרד שהוא, כ

הפנים. אני ראשון שאני ארים את היד ואצביע על התקציב הזה. תכינו תקציב שישרת את 

התושבים שלכם, הרי אתם שרתי העם. ונבחרת לשרת את התושבים דרך התקציב, ולא 

בלו ארכה, גם מהשר. ואני מודה לשר אריה באמת לשבת בלשכה פה, בלשכת... אנחנו קי
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הוצאנו מכתב, השר בעצמו  , ךילי פינטולדרעי גם, אני מודה גם למנהלת המחוז דוברת 

לחודש הזה. אנחנו ישבנו שלשום  14הוציא מכתב, וכל הרשויות שלו העבירו את התקציב עד 

כתו של ראש מועצת נאוי בלשיגם טלאל אלקר אלהוזייל, גם עם אופוזיציה בראשות פייסל 

אלקסום מר סלאם אלאטרש, אני רוצה להודות לו, הבן אדם הזה כמעט ללא ... הוא בילה 

ברהט על מנת באמת לקדם את הצדדים. אבל עד אתמול לא יצא עשן לבן מהארובות של 

מועצת, מועצה אזורית אלקסום, וגם לא מרהט. שלחתם מכתב אחרי חצי שעה מהישיבה 

ש מועצת אלקסום. אנחנו שלחנו לכם גם תגובה למכתב הזה שעדיין לא אצל מר סלאמה, רא

לחודש, לכן אני נותנת לכם  14קיבלנו תשובה עליה, אני מנצל פה את הארכה של השר עד 

הזדמנות עד יום ראשון שתחשבו טוב מאוד, אולי תגיע הישועה מהשמיים, מהשכנים, 

ה עאז אנחנו נפגשים ביום ראשון בשמהאנשים הטובים, ובסוף תצביעו על התקציב הזה. 

 שש. ואני נועל את הישיבה. תודה לכם. 

 
 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, 
 הנהלת חשבונות, 

 חשב מלווה.  

 


