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

 מקום הישיבה: אולם הישיבות
 

 ראש העיר - פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:
 חבר העירייה -  ח'ליל אלטורי   
 חבר העירייה - מאג'ד אבו בלאל   
 חבר העירייה - עו"ד סמי סהיבאן   
 חבר העירייה - עודה אבו מדיגם   
 חבר העירייה - עטא אבו מדיע'ם   
 חבר העירייה - ד"ר עלי כתנאני   
 חבר העירייה - עמאר אבו גרארה   
 חבר העירייה - שריף חמאייסה   

 
 ייהחבר העיר - חסן אלנסאסרה  :ה"ה איחרו

 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 -  עלי אלזיאדנה   
 העירייהחבר  - פייצל אלהוזייל   

 
 מזכיר העירייה  - עלי אבו אלחסן         נוכחים ה"ה:

 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי   
 לעירייהיועץ משפטי ה - עו"ד שרון שטיין   
 מהנדס העיר -  אברהים אבו סהיבאן   
 מבקר העירייה -  עאמר אבו האני   
 דובר העירייה -  מרזוק כתנאני   
 רה"עלשכת  -  סמי אשווי   
 קב"ס מוס"ח -  חסן טורי   
 חשב מלווה -  דניאל גירון   
    

 
לתמלול, ולהקלטה אשר  מי שרוצה לעיין במלל ניתן לפנות  :תשומת לב

   יפורסם באתר העירייה באינטרנט בכתובת :    
   www.rahat.muni.il   

 

 

 

http://www.rahat.muni.il/
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 על סדר היום:
 

 .2019הצעת תקציב העירייה לשנת  אישור .1
 
 

 18:00, במקום 18:30הישיבה התחילה בחלוף חצי שעה מהמועד אליו זומנה )דהיינו 
 המועד הקבוע(.

 
 2019אישור הצעת תקציב העירייה לשנת  – 1סעיף מס' 

 
 פאיז אבו צהבאן:

וכמוכן מודה לשר הפנים מר אריה דרעי שהחליט  كل عام وانتم بخير בראשית דברי, חג שמח 
 .2019בספטמבר  30להאריך כהונת חברי המועצה ומתן הזדמנות לאשר התקציב וזאת עד 

 
הצעת התקציב באה לדיון בפני וועדת הכספים, פרוטוקול הישיבה הופץ לחברים, לישיבתה מיום 

ר הצעת התקציב בהיקף יצה פה אחד למועצת העיר לאשל, וועדת הכספים המ15.08.2019
 ש"ח. 356,765,000

 
 וסר רשות הדיבור לגזבר העירייה מר ראיד אלקרינאוי.מוכעת 

 
 ראיד אלקרינאוי:

ערב טוב, כפי שנאמר ניתנה אורכה ע"י השר כדי לאפשר לחברי המועצה לאשר הצעת התקציב 
 .2019לשנת 

 
רתי לחברי סבמסגרת התקציב מאז שמ שינוילא חל  ₪,  356,765,000הצעת התקציב בהיקף של 

 .2019המועצה בחודש מרץ 
 

 צה.עבה, אני זמין לכל שאלה, על ידי חברי המויאותה טיוטה גם נשלחה לחברים עם ההזמנה ליש
 

 טלאל אלקרינאוי:
 ?2019ליוני  30 -מה הביצוע עד ה

 
 ראיד אלקרינאוי:

יובא לדיון בפני הוועדה, העיקרון  2מספר קמה וועדת כספים, ברגע שיוכן הדו"ח רבעון ומאחר וה
 הביצוע לא גירעוני.

 
 טלאל אלקרינאוי:

 מה עמדת וועדת הכספים?
 

 ראיד אלקרינאוי:
 חברי הוועדה שאלו שאלות לגבי הביצוע, וקבלו תשובות וזה בפרוטוקול.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 כעת התייחסות החברים.
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 טלאל אלקרינאוי:
ברמת הביצוע של ₪, מיליון  356, כאשר המסגרת 2019הועברה לנו הצעת התקציב בחודש מרץ 

 1,517,072יתר עצמיות חינוך יותר מהביצוע, לדוגמא:  2019תוקצבו סעיפים לשנת  2018שנת 
 ₪. 2,626,000ביצוע, תוקצב 

 
 -, גדלה ל2019והצעת התקציב לשנת ₪  343,454,346, הסתכם 2018 -בסה"כ התקציב הביצוע ב

 ש"ח משמעות הדבר תקציב גירעוני. 356,765,000
 

 הכנסות התקציב הן הערכות, כבוד הגזבר.
 

 ראיד אלקרינאוי:
זה אפילו פחות ₪,  4,762,000לעומת הצעת תקציב ₪  5,181,264יתר העצמיות ביצוע בפועל 

 מהביצוע בפועל.
 

 טלאל אלקרינאוי:
זה מראה תקציב גירעוני, ויש לציין ₪, מיליון  4 -כ 2018ועל פהפער בין הצעת התקציב לביצוע ב

 ביחס לביצוע, לעומת זה יש הפחתה בפעילות המתנ"ס. 8% -שהשכר גדל ב
 

 לגבי המשרות התקן, משרת מחלקת דת עדיין מופיעה למרות שהיא לא מאוישת.
 .2018משרות לעומת  50 -סה"כ יש גידול ב

 
 ההפרש?ין תכסה את אבלתי אפשרי לדעת מ

 
אני לא מאשר תקציב שהוא גירעוני, יש לערוך תקציב חדש שתואם את הביצוע עם ציפי לשלושה 

 חודשים שנותרו.
 

 תודה.
 

 פאיז אבו צהבאן:
 מי עוד רוצה להתייחס?

 
 מחמד אלקרינאוי:

 ערב טוב לכולם, וישר כח, מבקש להתייחס לתקציב על פי סעיפים.
 

, ויש סעיפים שיש הגדלות ללא 50%וחלק יש הפחתה של  100%בחלק מהסעיפים יש הפחתה של 
 משרות. 52שום הסבר, ובמשרות יש גידול של 

 
ויש לציין שיש הפחתה בסעיף ניקיון שטחים פתוחים, השטחים דווקא גדלו, לא צומצמו ולא 

הופחתו. יש לקחת בחשבון שיש בתי ספר חדשים וגנים שאמורים להיפתח, דבר שדורש הגדלת 
 אלף. 700 -אלף ל 500 -לעומת זה שכר בתברואה גדל מ סעיף זה ולא להפחית.תקציב ב

 
מסכם דבריי, התקציב המוצע למרות שהוא מושתת על תקציב שנה קודמת כפי שנאמר על ידיכם, 
אני לא רואה שיש ברכה בתקציב המוצע, ולא רואה בשורה בתקציב זה, לכן אני לא תומך בהצעת 

 תקציב זו.
 

 תודה.
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 אבו צהבאן:פאיז 

 מי עוד רוצה להתייחס? חברים.
 

 ד"ר מאזן אבו סיאם:
 רוצה להתייחס לעבודת וועדת הכספים, לדעתי האישור של וועדת הכספים לא תקין, ולא חוקי.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 אתה השתתפת?
 

 ד"ר מאזן אבו סיאם:
 החברים מטעמה.י יהיו מלא, חלוקת החברים בוועדות לפי גודל הסיעה, והסיעה קובעת 

 
 פאיז אבו צהבאן:

 האופציה הזו עדיין קיימת.
 

כל סיעה יכולה להחליף את החברים מטעמה, אבל להגיש בקשה בכתב, מי יהיו החברים מטעמה 
 בוועדות.

 
 קד בתקציב.מן להתזואני מבקש מד"ר מא

 
 ד"ר מאזן אבו סיאם:

ישיבה הראשונה של הוועדה התקציב עבר אישור וועדת כספים בהליך לא חוקי, בדרך כלל ב
 קובעים נוהלי עבודתה.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 חבל שנעדרת.
 

 ד"ר מאזן אבו סיאם:
 שלחתי מכתב והסברתי.

 
 פאיז אבו צהבאן:

 מבקש מהגזבר להתייחס לדברי החברים.
 

 ראיד אלקרינאוי:
לות שיש לבצע ואני חולק על זה שהתקציב גרעוני, יש מקורות שהן מתוקצבות לפי מסגרות, ויש פע

במלואם, לדוגמא: ביטוח תלמידים, חובה לשלם עבור כולם, וגובים מההורים, לא בטוח 
 שהעירייה תצליח לגבות הכל.

 
וכמוכן פרויקט ההזנה, אין מצב שהעירייה לא תשלם עבור כל התלמידים, לא תהיה איפה ואיפה, 

 מההורים. 100%וגם כאן מי מבטיח לגבות 
 

 העירייה אבו סלאמה, התייחסת לסעיפים בהכנסות, ולא בהוצאות. לגבי ההסגות של חבר
 

 לגבי ניקיון שטחים פתוחים, זה לא מדובר בניקיון שטחי בתי הספר.
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שטחים פתוחים, כבישים, מדרכות, מוסדות  -אלויפי–מדובר בעבודת הכפיים שמבצע הקבלן 
 ציבור אחרים לא בתי ספר.

 
 .יזה מתוקצב תוספת

 
 ן:פאיז אבו צהבא

 החלטת ממשלה.
 

 ראיד אלקרינאוי:
 לגבי תקציב ביטחון פנים, התקציב הוגדל להפעלת פרויקטים.

 
הדרך הנכונה להשתתף בישיבות ועדת הכספים, כדי לקבל תשובות לכל שאלה, וקבלת כל מידע 

 נחוץ.
 

 לצערי זה לא נעשה מאז הבחירות, בגלל היעדר וועדת כספים.
 

 במקצועיות שלי, ועל זה אני לא מוכן לא להגיב.ההסתייגות הן לפגוע 
 

המענק הכללי לא יכול לתקצב, אם לא קבלתי הנחיות משרד הפנים לגבי תקציב המענק הכללי, זה 
 מתוקצב על פי נוסחה, ואין שיקול דעת.

 
לגבי דו"ח כספי חצי שנתי, כאשר יוכן ישלח לחברי וועדת כספים תחילה ולאחר מכן ליתר חברי 

 המועצה.
 

 פאיז אבו צהבאן:
 כן, יש עוד חברים רוצים להתייחס?

 
 מאג'ד אבו בלאל:

 סוף סוף אני שמח שיש ממש דיון בהצעת התקציב. מתחילים לשמוע דברים מעניינים.
 

 אנחנו דנו בתקציב בוועדת הכספים, אך יש חברים בחרו לא להשתתף בישיבת הוועדה.
 

 להמליץ למועצת העיר, לאר דיונים מקצועיים.וועדת הכספים מאוד חשובה, ותפקידה 
 

 לגבי התקציב, לאור המצב, דרוש התערבות משרד הפנים.
 

 בכל זאת אני בעד לאמץ המלצת וועדת הכספים ולאר הצעת התקציב.
 

 פאיז אבו צהבאן:
 תודה, עכשיו עטא.
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 עטא אבו מדיע'ם:
הפנים, לפי החלטת השר, לתת ארכה אני חושב, שחזרנו לכהן אחרי מכתבו של מנכ"ל משרד 

נוספת למועצת העיר כדי לאשר התקציב, וזה הזדמנות שיש לנצלה, אני חושב שמגיע לשר הפנים, 
 תודה על ההחלטה להחזיר לחברי המועצה הכהונה כדי לאשר התקציב.

 
אני חושב המטרה של חלק מחברי המועצה היא לא פיזור המועצה רק, אלא גם הדחת ראש העיר. 

 לכן הפנימו שנושא התקציב מהותי יותר מהקואליציה.
 

 במדינה ישראל היחידי שמקבל אימון התושב ונחבר ישירות זה רק ראש הרשות.
 

 הייתי שמח מאוד לו קבלתי הערות אלה, לגבי התקציב לפני.
 

 אני חושב שהתקציב הוא לא גרעוני, הביצוע הוא ללא גרעון עד עכשיו עפ"י מה ששמעתי.
 

 בר גם היום, האם אתה עם גרעון בתקציב?זלגנה וופ
 

 ראיד אלקרינאוי:
 לא.

 
 עטא אבו מדיע'ם:

אפשר גירעון, הפעילות מתנהלת לפי המסגרת של התקציב, ואין יאנחנו עם חשב מלווה, שלא 
 חריגה מהמסגרת של התקציב, היינו בסרט הזה של עדכוני תקציב.

 
 תביא להצבעה, סיימתי.

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

 נחנו אחרי ההצבעה האחרונה על התקציב שלא אושר, קבלה המועצה מכתב על פיזור.א
 

היום אני שומע הערות על התקציב, לעומת בישיבות הקודמות הדיבורים היו על הקואליציה ולא 
 היום אני שומע הסתייגות מהתקציב מרשימה אחת. התקציב.

 
סיעה/רשימה יכולה ורשאית למנות חבריה לגבי הערת החבר ד"ר מאזן, נאמר במפורשות כל 

 בוועדות.
 

ולגבי ישיבת וועדת הכספים, מועצת העיר הטילה על הוועדה להתכנס במיידי לדון בהצעת 
 התקציב.

 
 הרכב וועדות העירייה נעשה על פי פקודת העיריות.

 
הוועדה אנחנו יודעים שהחברים רוצים טובת העיר, לכן וועדת הכספים תדון בבקשות החברים, ו

 תבוא לדיוניה ותאשר את התקציב עם העדכונים.
 

 ודשים, הגיע הזמן לאשר התקציב ולהתנהג באופן הולם.חאני חושב אחרי שמונה 
 

 מציע לאשר את התקציב.
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 מחמד אלקרינאוי:
 צה.עחסות היא של חברי המויההתי פונה לגזבר העירייה, אף אחד לא פוגע במקצועיות שלך,

 
 פאיז אבו צהבאן:

 וע את החברים אחרי שבעה חודשים מדברים על התקציב.מזה טוב לש
 

 אנחנו דברנו כמעט שבעה חודשים, על הקואליציה לצערי ולא על התקציב.
 

 ההערות שהעלו כאן, אנחנו ניקח אותם בחשבון.
 

בהזדמנות זו, אני מגבה את הגזבר והצוות המקצועי שלו במינהל הכספי, ומברך אותו והצוות שלו 
 העבודה שהם עושים, ושמירתם על הקופה הציבורית.על 

 
ולא מאפשר לאף חבר עירייה שיפגע בגזבר ובצוות שלו, כי הם עובדים על פי מקצועיות ועבודתם 

 שקופה, ועובדים בלי  פוליטיקה או שיקולים זרים.
 

₪,  356,765,000אני מעדיף שהמועצה תאשר הצעת התקציב כפי שהוצגה במסגרת ובהיקף של 
ואם יש חילוקי דעות לגבי מה שהועלה על ידי החברים כאן, )טלאל ואבו סלאמה(, נעביר לממונה 

 על המחוז להיות הבורר לגבי הסעיפים שהעלו כאן.
 

, בכפוף לעדכון הסעיפים 2019לכן, אני מביא להצבעה, מי בעד אישור מסגרת התקציב לשנת 
 שהועלו על ידי החברים.

 
 יל, מאגד, עו"ד סמי, עודה, עטא, ד"ר עלי, עמאר, שריף.פאיז, ח'ל חברים 9 בעד 

ד אבו האני, סלימאן, מד"ר מאזן, מחמד אלקרינאוי, מח ,חסן, טלאל, יוסף חברים 9 נגד
 עלי, פייצל.   

 אין נמנעים.
 

 תודה.
 נעילה הישיבה

19:08:58 
__________        ____________ 

 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.  


