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 מן המניין לא פרוטוקול ישיבת המועצה  
 18:00שעה  2019 באוגוסט 07, תאריך רביעימיום 

 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   

 
 רייהחבר העי - חסן אלנסאסרה  :נעדרים ה"ה

 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   
 יועץ משפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מהנדס העיר -  אברהים אבו סהיבאן   
 לשכת רה"ע -  סמי אשווי   
 קב"ס חינוך -  חסן טורי   

 
 על סדר היום:

 
 ₪. 300,000שיפוצי קייץ בסך  – 1265אישור תב"ר מס'  .1

 
 , 149וועדת כספים סעיף  בחירת וועדות החובה: .2

 א', 149וועדת מל"ח )משק לשעת חירום(סעיף       
 ג',  149וועדה לענייני ביקורת סעיף      
  ד',149וועדת הנחות סעיף      
 ו',  149וועדת בטיחות בדרכים סעיף      
 ז', 149הילד סעיף  וועדה לקידום מעמד      
 ח',  149וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור סעיף      
 ט',  149וועדת חינוך סעיף      
 י',  149לאיכות הסביבה סעיף  וועדה      
 יא',  149וועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים סעיף      
 יב'. 149וועדה למיגור אלימות סעיף      
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 פתיחה:

 
רוב חברי המועצה, הישיבה החלה בחלוף חצי שעה מהמועד שאליו  –היות ולא נכח מניין חוקי 

 (.18:00זומנה הישיבה )דהיינו שעה 
 

 יהווה שליש מחברי המועצה מניין חוקי.
 

 כולל רה"ע. 18חברים כולל רה"ע, מספר חברי המועצה הכולל  9נוכחים 
 

 לכן הישיבה כדין.
 

דרעי שנתן ארכה חדשה לחברי המועצה כדי הפנים מר אריה לשר  בתחילת דברי רה"ע הודה
 שימשיכו לשרת.

 
 ועכשיו לסדר היום.

 
 ₪. 300,000שיפוצי קייץ בסך  – 1265אישור תב"ר מס'  – 1סעיף מס' 

 
 
 

 עודפי תקציב רגילאושר התב"ר פה אחד, מקור המימון קרן :     157החלטה ס' 
 .5000002300סעיף תקציבי                                 

 
 
 

 , 149וועדת כספים סעיף  בחירת וועדות החובה: - 2סעיף מס' 
 א', 149וועדת מל"ח )משק לשעת חירום(סעיף        
 ג',  149וועדה לענייני ביקורת סעיף       
  ד',149וועדת הנחות סעיף       
 ו',  149וועדת בטיחות בדרכים סעיף       
 ז', 149וועדה לקידום מעמד הילד סעיף       
 ח',  149וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור סעיף       
 ט',  149וועדת חינוך סעיף       
 י',  149לאיכות הסביבה סעיף  וועדה       
 יא',  149וועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים סעיף       
 יב'. 149וועדה למיגור אלימות סעיף       

 
 פאיז אבו צהבאן:

 ות יתחילו למלא תפקידם.דהחובה של העירייה, וזאת כדי שהווע אנחנו נבחר היום, הרכב וועדות
 

 .2019בפברואר  27מתאריך  2/2019יש לציין שהמועצה כבר בחרה בוועדת מכרזים בישיבתה מס' 
 

לפקודה, וכל סיעה יכולה למנות חבריה בוועדות בהתאם לחלוקה יתר הוועדות והרכבם בהתאם 
 שתקבע.
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 וועדת כספים: .1
 

, ועליה להתכנס מייד כדי לדון בהצעת 2019המשימה שעומדת בפניה תקציב העירייה לשנת 
 , להלן ההרכב המוצע:16:00בשעה  2019באוגוסט  15התקציב, הישיבה תתקיים ביום 

 
 א  הוועדהיו"ר   מחמד אלקרינאוי

 א  חבר הוועדה  ד"ר מאזן אבו סיאם
 ע חבר מ"מ היו"ר  עו"ד סמי סהיבאן
 פ  חבר הוועדה  עטא אבו מדיע'ם

 פ  חבר הוועדה   ח'ליל אלטורי
 י  חבר הוועדה  פייצל אלהוזייל
 גד  חבר הוועדה  יוסף אלרומילי

 נ  חבר הוועדה  עמאר אבו גררה
 ו  חבר הוועדה  מאגד אבו בלאל

 
 

  2019באוגוסט  15אושר פה אחד, הוועדה תקיים ישיבתה ביום חמישי      :158החלטה מס' 
 .2019, על סדר היום תקציב העירייה לשנת 16:00בשעה                                  

 
 
 

 וועדת הנחות .2
 

 ההנחיות להרכב וועדה זו, שלושה חברי מועצה והיתר בעלי תפקידים, עם קיום רוטציה
 ו( ההתחלה עם יוסף. –בתפקיד יו"ר הוועדה בין נציגי  )גד 

 
 גד  יו"ר הוועדה יוסף אלרומילי

 ו חבר ומ"מ היו"ר מאג'ד אבו בלאל
 .פ  חבר הוועדה עודה אבו מדיע'ם

 
 
 

 :     אושר פה אחד.159החלטה מס' 
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 הוועדה לקידום מעמד הילד .3
 

 מועצה והיתר בעלי תפקידים, ונציגי גורמים וארגונים.ההנחיות להרכב הוועדה, חלקם חברי 
 

 חברי המועצה שנבחרו:
 

 י  יו"ר הוועדה  פייצל אלהוזייל
 גד  חבר הוועדה  ____________

 ע  חבר הוועדה  שריף ח'מאיסה
 ו  חבר הוועדה  מאג'ד אבו בלאל

 .א  חבר הוועדה  ______________
 
 
 

הרשימות מתבקשות למסור שמות, מזכיר העירייה ישלח  :      אושר פה אחד,160החלטה מס' 
 מכתב לגורמים חיצוניים למנות נציגיהם בוועדה.

 
 
 

 וועדת בטיחות בדרכים .4
 

 ההרכב בהתאם לפקודה
 

 רה"ע  יו"ר הוועדה  פאיז אבו צהבאן
 א  חבר הוועדה  ____________
 א  חבר הוועדה  ____________
 פ  חבר הוועדה  עטא אבו מדיע'ם

 י  חבר הוועדה  סלימאן אלעתאיקה
 גד  חבר הוועדה  ____________

 נ  חבר הוועדה  ד"ר עלי כתנאני
 

 
 :     אושר פה אחד.160החלטה מס' 
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 הוועדה לענייני ביקורת. .5
 

 ההרכב:
 

 א  יו"ר הוועדה  ד"ר מאזן אבו סיאם
 ע  חבר הוועדה  שריף ח'מאיסה
 נ.  הוועדהחבר   ד"ר עלי כתנאני

 
 

 :      אושר פה אחד.161החלטה מס' 
 
 
 

 הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור .6
 

 חברי המועצה המוצעים להרכב הוועדה:
 

 גד  יו"ר הוועדה  יוסף אלרומילי
 א  חבר הוועדה  ____________
 נ.  חבר הוועדה  עמאר אבו גררה

 
 

 :     אושר פה אחד.162החלטה מס' 
 
 

 לאיכות הסביבההוועדה  .7
 

חברי המועצה המוצעים להרכב הוועדה: יתר חברי הוועדה נציגי גורמים וארגונים ובעלי 
 תפקידים.

 
 ע  יו"ר הוועדה  עו"ד סמי סהיבאן

 פ  חבר הוועדה   ריחליל אלטו
 א  חבר הוועדה  ____________
 טה.  חבר הוועדה  חסן אלנסאסרה

 
 

 :     אושר פה אחד.163החלטה מס' 
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 הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים .8
 

 חברי המועצה המוצעים להרכב הוועדה:
 יתר הרכב הוועדה בעלי תפקיד, ונציגי גורמים וארגונים

 
 טה  יו"ר הוועדה  חסן אלנסאסרה
 ו  חבר הוועדה  מאג'ד אבו בלאל
 א.  חבר הוועדה  ___________

 
 

 :     אושר פה אחד.164החלטה מס' 
 
 
 

 הוועדה למיגור אלימות .9
 

 חברי המועצה המוצעים להרכב:
 

 רה"ע  יו"ר הוועדה  פאיז אבו צהבאן
 פ  חבר הוועדה  עודה אבו מדיע'ם

 י.  חבר הוועדה  סלימאן אלעתאיקה
 
 

 :     אושר פה אחד.165החלטה מס' 
 יש לפנות לגורמים וארגונים למנות נציגיהם.                                 

 
 

 וועדת מל"ח )משק לשעת חירום( .10
 

יושב ראש הוועדה ראש העירייה, פאיז אבו צהבאן, יתר החברים בעלי תפקידים שמשמים בתפקיד 
 ראש מכלול במערך החירום ולהלן הפירוט:

 
  

 בטחון וחירום אגף מנהל            אחמד אלהוזייל
 אברהים אבו סהיבאן ראש מכלול הנדסה ותשתיות        

 ראש מכלול מידע ציבור         עלי אבו זאייד
 ראש מכלול כ"א         סלים אבו האני

 ראש מכלול חינוך         ד"ר עלי אלהוזייל
 ראש מכלול טיפול באוכלוסייה         סעיד אלעוברה

 ראש מכלול לוגיסטיקה         מחמוד אבו ג'אמע
  נציג תאגיד מי רהט ע"מ

 רופא רשותי וטרינר          ד"ר אחמד יונס
 
 

 :     אושר פה אחד.166החלטה מס' 
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 וועדת חינוך .11

 
 החברים המוצעים מבין חברי העירייה להיות בוועדה:

 
 רה"ע  יו"ר הוועדה  פאיז אבו צהבאן
 א  חבר הוועדה  ____________
 פ  חבר הוועדה  עטא אבו מדיע'ם

 י  חבר הוועדה  פייצל אלהוזייל
 ע  חבר הוועדה  סהיבאן עו"ד סמי

 טה  חבר הוועדה  חסן אלנסאסרה
 נ  חבר הוועדה  ד"ר עלי כתנאני

 
 

 :     אושר פה אחד.167החלטה מס' 
 
 

 סיכום: 
 

 הרשימות/הסיעות מתבקשות למסור שמות נציגיהם בוועדות.
 

 .2019בתקציב העירייה לשנת  לקיים ישיבת וועדת כספים מיידית לדון
 

יפנה לגורמים ולארגונים למנות נציגיהם בוועדות בהתאם להנחיות פקודת  מזכיר העירייה
 העיריות.

 
 למידע:

   
 חברים 12  אלאחווה ואלמוסאואה  - א               נציגי רשימת 
 חברים   9  אלנהדה ואלאכלאס  -  פ      נציגי רשימת  
 חברים   6  אלאסלאח ואלתע'ייר  - י       נציגי רשימת 
 חברים   6   אלהודא ואלסלאם  -    נ        נציגי רשימת 
 חברים   6   סואעד אלופאק  -     ע                נציגי רשימת 

 חברים   6   אלוחדה ואלסלאם  -      גד    נציגי רשימת  
 חברים   4    אלווסט  -      טה  נציגי רשימת 
 חברים  4   ללג'מיע רהט  -          ו           נציגי רשימת
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 كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد االضحى المبارك .        
 
 
 
 
 

 ננעלה הישיבה,
                                                                     18:43:56 

_________        ____________ 
 פאיז אבו צהבאן        עלי אבו אלחסן
                                                      ראש העירייה           מזכיר העירייה

                                             
 תפוצה:

  מבקר המדינה ,
 במשרד הפנים,  הממונה על המחוז,

 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 , עירייהלהיועץ המשפטי 
 דובר העירייה, 

 בקר העירייה, מ
 הנהלת חשבונות, 

 ,חשב מלווה
 היועצת לקידום מעמד האישה.

  ------------------------------------------- 
 ההודפס ע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העיריי

 


