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 נוכחים

 ראש העיר - מר פאיז אבו צהבאן :חברים

 חבר העירייה  - מר חליל אלטורי 

 חבר העירייה - מר חסן אלנסאסרה 

 חבר העירייה - מר טלאל אלקרינאוי 

 חבר העירייה - מר יוסף אלרומילי 

 חבר העירייה - מר מאג'ד אבו בלאל 

 חבר העירייה - ד"ר מאזן אבו סיאם 

 חבר העירייה  - מר מחמד אלקרינאוי 

 חבר העירייה - מר מחמד אבו האני 

 חבר העירייה  - מר עטא אבו מדיע'ם 

 חבר העירייה - מר סלימאן אלעתאיקה 

 חבר העירייה - מר שריף חמיאסה 

 ייהחבר העיר - מר עלי אלזיאדנה 

 חבר העירייה  - עלי כתנאי ד"ר 

 חבר העירייה  - מר עמאר אבו גרארה 

 חבר העירייה  - סמי סהיבאן עו"ד 

 חבר העירייה - מר עודה אבו מדיגם 

 חבר העירייה  - מר פייצל אלהוזייל 
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 מזכיר העירייה - מר עלי אבו אלחסן  :מוזמנים

 גזבר העירייה - מר ראיד אלקרינאוי 

 יועץ משפטי - ןון שטייעו"ד שר 

 מבקר העירייה         - ו האני                   עאמר אבמר                

  דובר העירייה - מר מרזוק כתנאני 

 חשב מלווה  - דניאל גירון 
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 על סדר היום:

 

 .  2019אישור הצעת תקציב העירייה לשנת  .1

   2019שור הצעת תקציב העירייה לשנת אי – 1סעיף מס'  

 פרוטוקול

   עו"ד שרון שטיין:

טוב, אני ביקשתי להגיד שני דברים, קודם כל. הינו בישיבת ועדה מקומית  ביום  רביעי אם 

אתם זוכרים ישבנו פה, הייתה עורכת דין שקצת נעלבה ממני. אז היא פנתה אליי, ואני עניתי 

ה. היינו צריכים להתנצל בפניה במקום. שלחתי לה מכתב, לה. היא נעלבה, היא באמת נעלב

התנצלתי, הבהרתי שלא הייתה לי כוונה כמובן להעליב אותה, אלא דיברנו אם אתם זוכרים 

על הנושא של מה המשמעות של תוכנית בהסכמה. זה היה בדיון הפנימי. אני לא פותח את 

ת בעלים, או לא בהסכמת בעלים. זה. דיברנו על הנושא של התוכנית  האם  היא כן בהסכמ

אני בכל אופן אומר את זה, ומקודם היינו צריכים לעשות את זה, אני הייתי צריך להבהיר 

 את זה בדיון הקודם. זה לגבי העניין הזה.

 עטא אבו מדיע'ם

 הפשלה שלך? 
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  עו"ד שרון שטיין:

 עזוב, לפעמים קצת.

  עטא אבו מדיע'ם:

 יםאתה יודע מה? אני אביא לך כפי

 )מחיאות כפיים(

 להתנצל לבחורה

   עו"ד שרון שטיין:

 לא, לא, לא. אני חייב גם להגיד, היא גם עורכת דין, וזה באמת. התבאסתי. זה לגבי...

 ]מדברים יחד[

 עטא אבו מדיע'ם

 תשמע אתה מוזר, גם הדברים שלך מוזרים. 

  עו"ד שרון שטיין:

ה חודשים לגבי הישיבה. אני רק רוצה להגיד לגבי, אני לא , תראו אנחנו יושבים פה כבר כמ

בלילה, זאת אומרת  12דבר אחד. אנחנו היום בתאריך האחרון, ומבחינת חברי המועצה זה ב

אין נקודת אל חזור. אני לא אומר מבקש, אבל אני מציע שלפני שנכנסים באמת חמש שעות. 

תשמעו אני בן אדם שבא  תנסו את הכי טוב שיש, באמת. אני אומר שאנחנו, אני אדבר אולי,

מבחוץ. לא איש מקומי מפה, והעובדים האחרים כן חיים את החיים שלכם, אבל אני, שכיר 

מבחוץ לצורך העניין. אני חייב להגיד לכם, שזה מכביד, העדר תקציב מכביד על העבודה 

 שלכם. זה הדבר היחידי שאני כן. שיהיה בהצלחה. 

  :כולם

 תודה, תודה רבה לך. 

  בו צהבאן:פאיז א

 אפשר להתחיל? 

  כולם:

 כן, כן. 
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  فايز ابو صهيبان:

جلسة ميزانية  عندناالسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. طبعا طيب. بسم هللا الرحمن الرحيم. 

 6. كان هناك مالحظات يعني على موضوع الجلسة اللي فاتت... طبعا ال5استمرارية للجلسة الفائته رقم 

ت طبعا ما كان هناك مالحظات على الميزانيه نفسها ولكن المالحظات كانت اكثر شي على اشهر اللي فا

الى الميزانية هي نفسها النه على حد يعني تطرق. احد اعضاء البلدية يالمواضيع االئتالف. وبالتالي لم 

ة او عدم التصويت راينا انه االئتالف هو اولى من الميزانية. ولذلك تم تأخير طبعا التصويت على الميزاني

على الميزانية خالل الجلسات الفائته. نحن اليوم في الجلسة الخامسه التي عقدت طبعا ... بخصوص 

لمستشار القضائي القانوني لبلدية رهط. اطلب من اعضاء كما توجه اميزانية بلدية رهط. وانا بتوجه اليكم 

الصندوق وترك الملفات السياسية طبعا جانبا.  نيماالميزانية التي اعدها لى البلدية الكرام المصادقة ع

اشهر اخرى ان شاء هللا رب العالمين. وفي هذا  6وبالتالي ابقاء عضوياتكم في المجلس البلدي لعند 

فسور جهاد الصانع والدكتور مفلح البرو ل الى لجنة الوفاق برئاسة المجال ال بد ايضا من شكر جزي

اشهر اللي طبعا كانو بينا  3سلطان ابو عبيد على ال ور النصاصرة ووالدكتور النصاصره, منص العتايقه 

احنا الطرفين من اجل يعني التوفيق بين الطرفين. ايضا جزيل الشكر لالخ سالم االطرش رئيس مجلس 

النصاصره خارج رهط وايضا جزيل الشكر لالخ  حسنالقسوم اللي التقيت فيه اكثر من مرة, انا واالخ 

 3للجنة القطرية للسلطات العربية في اسرائيل والتي جلس معنا تقريبا اكثر من يونس رئيس ا مضر

 ساعات في بئر السبع, ولكن لم نصل الى نتيجه. وباالضافة الى االتصاالت طبعا اللي قام فيها االستاذ

كر لكل اخ ف بلدنا وكذلك تحالف الخير. ايضا جزيل الشليونس الى اعضاء من الطرفين من تحا مضر

واخت تحدث او ساهم او دعى او غرد عبر شبكات التواصل االجتماعي من اجل ان يكون ائتالف بلدي 

وبالتالي لم شمل الجميع ان شاء هللا رب العالمين. هؤالء الناس الذين طبعا يشمل ويلم شمل بلدية رهط. 

ناس من  خارج مدينة رهط عضو اللي تحدثوا معهم  17تكلموا معكم, مع الطرفين انا بحكي عن ال 

مدينتنا رهط ومن طبعا  لى الميزانية وبالتالي انا نجنبوايضا من داخل مدينة رهط من اجل التصويت ع

... لجنة معينة. وبالتالي تسريح اعضاء البلدية في هذا اليوم. اذا في حل كمان مرة. المرة اللي فاتت حكينا 

مرة بنرجع لالئتالف وائتالف. اذا في حد عنده مالحظه  كثير عن الميزانية وحكينا عن االئتالف وكل

ناوي. بقدر ... يالصندوق االخ رائد القر امينعلى الميزانية اللي تم اعدادها من قبل طبعا المحاسب البلدية 

فيها االن. واال خليني الخص ونصوت ثم ننطلق ان شاء هللا رب العالمين. احد عنده أي مالحظه؟ طيب, 



 נ.ש  -5- 07001

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

مالحظه. طبعا زي ما حكيت انا في البداية انه كان هناك جلسات كثيره بيني وبين االخوة ما احد عنده 

كان  24.12ب  هذه اول جلسات مع االخ فيصل الهزيل  ...  24.11.2018في كان تحالف.. بلدنا. .

 11.2.2019جلسة مع مندوبين ج د في مكتب رئيس البلدية االخ يوسف عطية ونايف ابو عابد . في يوم 

كانت  20.3.2019كانت جلسة هناك  ايضا مع ج د  والوسط يوسف عطية وحسن نصاصرة. ايضا في 

وفيصل  صهيبانهناك جلسة في مكتب رئيس البلدية اشترك فيها ايضا انا طبعا رئيس البلدية وسامي ابو

ه في عتايقتقينا مع االخ فيصل وسليمان ايضا ال 23.5.2019يغم. في يناوي وعطا ابومدومحمد القر حسن

في المية مشمولة لكل طرف. شي مقبول عالطرفين  50مكتب رئيس البلدية وطبعا اتفقنا على قضية ال 

ايام عفوا طبعا االخ فيصل هو جلسنا وقال انه انا يعني  4يعني بعد يومين, وبعد  27.5.2019ولكن ب 

بي عن طريق االصالح والتغير  طبعا تم االتصال 25.6.2019في المية غير مقبولة علينا. في  50اذا ال 

يق من االصالح والتغير من اجل التنس االستاذ اخونا فيصل هزيل وجلسنا في طبعا بيت احد االخوة

للجلسة اللي صارت طبعا في بئر السبع في الساعة العاشرة ليال في بيت ذيب القرناوي رحمة هللا عليه 

ل الي قرار بخصوص االئتالف. الجلسات طبعا وقعدنا غاد حوالي ساعة. ولكن لم نتوصابوه لطالل. 

الساعة تسعة في  5.12.2018اللي طبعا تم دعوة االخوة اليها ولم يأتو العذار خاصه بهم. طبعا في 

في مكتي رئيس البلدية برضو ما   5الساعه  24.2.2019مكتب رئيس البلدية االخوة ما وصلو. في 

طبعا لجلسة مفاوضات  22.6.2019ولم يصل احد. في  في مكتب رئيس البلدية 10.4.2019وصلو . في 

القوائم في ليال في مكتب رئيس البلدية ما وصل احد. فطبعا ايضا هناك جلسة لرؤساء  8الساعة 

هرا في مكتب رئيس البلدية طبعا ما حد وصل.  طبعا انا ما ودي اطول في ظ 12الساعة  26.6.2019

يا ريت انا بطلب انه اعضاء من الموضوع هذا ان شاء هللا الحكي النه الناس يمسكو مع بعضه وبنفك 

الف شيكل ميزانية بلدية  765مليون و  365البلدية انهم طبعا يصوتو على الميزانية اللي هي تقدر ب

. هذه الميزانية كمان مرة بنحكي عنها, ميزانية خدمات لمواطني رهط. اللي مع 2019رهط لعام 

 الميزانية يرفع ايدو. 

  :بو الحسنعلي ا

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 فايز ابو صهيبان:

 اللي ضد 
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 :علي ابو الحسن

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 فايز ابو صهيبان:

אני מציע פה הצעה חלופית. זאת גם ההצבעה שלכם, זאת על מנת למנוע פיזור طيب. 

חברי מוצעת העיר. ולפיה אני מעלה להצבעה לאשר את מסגרת התקציב שהכין הגזבר 

אני. כאשר אני מסכים לכל המחלוקות ככל שקיימות מחלוקות לגבי סעיפי התקציב,  ולא

תוכרענה על ידי הממונה על המחוז, וזאת אחרי שתשמע את הצדדים. וכל הכרעה של 

 הממונה תהיי מחייבת כלפי כולנו. ולכן אני מביא הצעה זו להצבעה. מי בעד? להצביע

 חברים בעד 9 

 חברים נגד 9 

 יםאין נמנע 

  עטא אבו מדיע'ם:

 במסגרת תקציב רואים שלא... 

 מדברים יחד

   فايز ابو صهيبان:

 رفعت الجلسة يعطيكو العافية.

 נעילת הישיבה ****** 

19:10:21 
__________        ____________ 

 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.


