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 רוטוקולפ
  فايز ابو صهيبان:

 اول شي كل عام وانتو بخير بالنسبه لعيد االضحى المبارك. 

  פאיז אבו צהבאן:

חודש הבא, על מנת  30.9-ני מודה לשר הפנים דרעי שנתן לנו ארכה עד לנעבור לעברית אז א

ום חמישי, להעביר תקציב עיריית רהט. התקציב נדון ע"י וועדת הכספים שבוע שעבר בי

והוא אושר ע"י וועדת הכספים. הומלץ גם ע"י הוועדה עם הגזבר יש לו התייחסות אז 

 בבקשה.

  رائد القرناوي:

 אני אדבר בעברית:هللا يمسيكم بالخير. كل عام وانتو بخير. بالنسبة للميزانية 

   ראיד אלקרינאוי:

. התקציב 30.9-י השר בזה אותו תקציב שעבר במליאה כמה פעמים, ניתנה ארכה שאמרת ע"

והוא ללא שינוי עם ההצעה שנשלחה אליכם לפני עשרה ימים, וגם  356,765,000הוא 

 בחודשים הקרובים. אז אם יש שאלות ספציפיות אני יכול לענות.

        טלאל אלקרינאוי:

 ליוני? 30-מה הביצוע עד ה 

         ראיד אלקרינאוי:

 ליוני? 30 

         טלאל אלקרינאוי:

  מה בוצע הרי זה חצי דו"ח מבוקר.

 ראיד אלקרינאוי:        

 הדו"ח המבוקר יגיע... 

         טלאל אלקרינאוי:

 מה הביצוע בפועל, מה הביצוע ביחס לתקציב שבנית אותו?

          ראיד אלקרינאוי:

 שקל. מיליון   4ומשהו מיליון שקל וגם עם עודף של  170אחוז,  50כמעט 

         ינאוי:טלאל אלקר

 מה ההמלצה של וועדת כספים מה היא אומרת.?
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       ראיד אלקרינאוי:   

שאלות, והם המליצו  הרבה  האמת שדנו בזה בוועדות הכספים וועדות הכספים שאלה 

 לאשר את התקציב הזה.

         פאיז אבו צהבאן:

 התייחסויות חברים? 

   טלאל אלקרינאוי:

שקלים.  356,765,000. כשדובר על 2019קציב שהוגש בחודש מרץ תראו אנחנו מדברים על ת

אחוז. והוצאות  3.8שקל שזה עלייה של  343,588,000, שדובר על 2018לעומת ביצוע של 

אחוז  6.7ידול של גשקלים שזה גם ב 334,421,000שקלים, וביצוע בהוצאות  356,765,000

 בהוצאות נכון אדוני הגזבר? 

של הדף הראשון.  ומתייחס בעיקר לריכוז   מנתח את ההכנסות יפה עכשיו תראה את 

כתבת שמה עצמאיות חינוך ביצוע. ביצוע  , כי אתה בנית על הערכה. 2019הכנסות מוערכות 

 .2018-ב 1,517,000היה 

  ראיד אלקרינאוי:         

 אתה מדבר על הכנסות החינוך?

   טלאל אלקרינאוי:

. 500שקלים, ביצוע ערך המיליון  2,626,000כנסת בתקציב כן עצמאיות. כאשר בפועל אתה ה

 .2018אני מסתכל על ביצוע 

  ראיד אלקרינאוי:        

 לא אתה מסתכל על השינויים.

   טלאל אלקרינאוי:

הופך להיות מה שבוצע,  2018בעצם התקציב של  2018-אני מסתכל על ביצוע. מה שבצעת ב

כאשר בפועל ביצעת וגבית נכון?  2018-התקציב שלך בלא מה שחזינו אותו. זה הופך להיות 

 שקל. 1,517,000הכנסות עצמאיות 

          ראיד אלקרינאוי:

 אתה מדבר על יתר עצמאיות.

         טלאל אלקרינאוי:

 יתר עצמאיות כן.
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         ראיד אלקרינאוי:

 זה מה שאני רואה.     4,700,00. תקצבנו 5,100,000והביצוע היה  6,200,000 תקצבנואו קיי  

       טלאל אלקרינאוי:

 עצמאיות חינוך.  יתר   אני מדבר איתך עצמאיות חינוך תסתכל בהכנסות בסדר? הכנסות 

    ראיד אלקרינאוי:      

 לא זה יתר עצמאיות.

        טלאל אלקרינאוי:

 .2,626,000ואתה כתבת בתקציב  1,517,000יפה ביצוע היה 

       ראיד אלקרינאוי:  

 ?1,500,000איפה אתה רואה ביצוע  

         פאיז אבו צהבאן:

 אולי אתה רואה דברים שאנחנו לא רואים. 

        טלאל אלקרינאוי:

 , אם אתה לא רואה..12.2018יצוע אחי אני רואה מה שאתה כתבת ב

          פאיז אבו צהבאן:

 באיזה דף?

        טלאל אלקרינאוי:

 אשון שלך, נכון?הנה תסתכל בדף הר

    ראיד אלקרינאוי:    

 העמודה הזאתי זה עמודת השינויים. 

       טלאל אלקרינאוי:

 כמה בוצע? 2018לא לא תסכל ביצוע  

    ראיד אלקרינאוי:    

 .5,200,000יתר עצמאיות 

         טלאל אלקרינאוי:

 בחינוך?

          ראיד אלקרינאוי:

 כן זה בסה"כ יתר עצמאיות.
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         לאל אלקרינאוי:ט

 הנה תסתכל פה ראית אותו? ויש לך חינוך בנפרד יתר עצמאיות, תן לי להראות לך את זה. 

         ראיד אלקרינאוי:

 נשאר אותו תקציב נכון. והוצע... והתקציב  2,641,000לא יתר עצמאיות חינוך מדבר על 

        טלאל אלקרינאוי:

 עצמאיות.את ה 1,517,000אתה ביצעת על 

          ראיד אלקרינאוי:

 נכון.

   טלאל אלקרינאוי:

, זה מה שיהפוך להיות המדד שלך. והתקציב כתבת 2018-זה הביצוע זה התקציב ב

יפה. זה הופך להיות גירעוני בעצם זה תחזית. ₪  1,109,000שזה פער של כמעט  2,626,000

אבטחה וביטחון פנים. אבטחה יש מאידך אם אני לוקח את הנושא של ביטחון פנים בסדר? 

שקלים.  263,000. זה תחזית, בעצם חסר לך פה 566,000שקל ואתה כתבת  303,000ביצוע 

נכון? אז בעצם  6,280,000וכתבת  4,701,000אל הביצוע אם אני לוקח ממשלתי אחר בסדר? 

 שקל ברור לך? 1,576,000יש לך פער של 

         ראיד אלקרינאוי:

 הבנתי. 

   ל אלקרינאוי:טלא

. 42,529כתבת  40,828,000שזה הביצוע היה לנו ₪,  40,828,000עכשיו מענק כללי. כתבת 

אם אני מסכם את הנקודות האלה . 42,529,000אתה צריך לחזות שמענק האיזון שלך יגדל 

אתה בתקציב שלך. בעצם אין לך ₪  4,652,000ביחס לביצוע, שזה חוסר של של ההכנסות 

ה, אני חולם לקבל את זה. עכשיו מאמין אתה אומר אני אחלום לקבל את זחוזה אתה 

בהוצאות שלך אתה לוקח את ההוצאות שלך.. אם אני לוקח שכר כללי ויש לך גידול של 

תשעה אחוז ביחס לביצוע בשכר הכללי. הורדנו מזה אח"כ את הסגן את השכר... בתקופה 

בות השמונה אחוז. לוקח את הפעולות של בשכר בסבי גידולשל חצי שנה, אז בעצם יש לך 

אחוז בשכר  12החינוך פעולות חינוך גידול של אחוז אחד בלבד, ביחס לביצוע וגידול של 

 25-בחינוך. אם אני לוקח פעולות מתנ"ס יש קיטון הקטנתם את הפעולות של המתנ"ס ב

 25-.. בביחס למה שהיה, מקטינים.אחוז ביחס לביצוע. תסתכל למטה בהוצאות ביצוע 
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אחוז בשכר. אז יש  12אחוז ביחס לביצוע וגידול של  7אחוז. פעולות רווחה יש לך גידול של 

את הדברים  תוספות שכר. מאידך יש תקנים אם אני מסתכל על תקנים, אני לוקח רק

קודם כל משרת דת מנהל מחלקת דת לא קיים, היא מתוקצבת. בגדול לא נכנס לפירוט. 

חודשים לא שילמנו שכר למשרה הזו, וזה תקציב  ם תשעה או שמונהובעצם אנחנו כבר היו

הפיקוח ? מאוישתשלה. למה שהוא ישלם על תקציב עבור המשרה הזאתי שהיא לא 

 745העירוני בתקנים, כתבתם רק אחד... לפחות שלושה אנשים בפיקוח העירוני. החינוך יש 

משרות  45יש לנו משרה. ברווחה  50משרות וזה גידול של  795-, מגדילים ל2018-משרות ב

משרות.  3משרו גידול של  48 2019משרות  45היה  2018-, ובפועל אנחנו מגדילים ב2018-מ

עובדות, שזה נקלטות  200-עכשיו גם הנושא של כ"א נושאים אחרים. יש בפרויקט ניצנים כ

ציב עובדים שנקלטים במסגרת התק 200-במסגרת של הפעילות. גם החופש הגדול יש כ

יש לנו גידול ₪.  4,652,000-שבגדול יש לנו פה גירעון בתקציב הזה, כ. לכן אני אומר הזה

ברווחה. יש בכלל משרה מיותרת של מחלקת דת  תמשרו 3במשרד החינוך  50במשרות של 

 אלא₪.  4,652,000שאין לתקצב אותה כי היא כבר לא מאוישת, ומראש יהיה גירעון של 

אפשרי לדעת, כי אתה  נסות עוד תוספות אני לא יודע זה בלתיכמובן אם יבוא עוד הכ

עושה... לתקציב. לכן בתקציב שמונח התמונה היא גירעונית ולא ניתן לאשר תקציב 

ח הרבעון גירעוני. מה גם שאנחנו נמצאים היום בספטמבר עוד מעט ספטמבר כן? שזה הדו"

מת את הביצוע ביחס השלישי של התקציב, ונדיר להביא הצעת תקציב חדשה התוא

 לשלושה חודשים שנשארו וצריכים לאשר תקציב תודה רבה.

  فايز ابو صهيبان:

 ابو سالمه.כן, 

  هم::الابو س

 اول اشي كل عام وانتو بخير. 

  فايز ابو صهيبان:

 وانت بخير.

  ابو سالهم::

 الصحة والعافية للجميع. 

               : רינאוימחמד אלק

 .1317800921תקציב  רוצה לחזק מה שהוא אומר. סעיף הוא אמר משהו ואני  
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           פאיז אבו צהבאן:

 איפה זה?

  : רינאוימחמד אלק

, והתקציב המוצע הינו 114סעיף  2558' עמד על 18הצעות חינוך מיוחד. הביצוע בשנת 

זאת אומרת שקיים בערך מאה אחוז . הבדל בין ביצוע לפועל בתקציב המוצע. 5.600.000

... הביצוע בשנת 1329202990. אין לי הסבר ואין פירוט. עכשיו בסעיף 500-ו 250-פת, לתוס

אחוז.  30, זאת אומרת בערך הפחתה של 1.400מהתקציב המוצע הוא  2051152' היה 18

. 3622.000והתקציב המוצע  534.6970', היה 18במגזר... ביצוע בשנות  1348200936סעיף 

עבודה קהילתית, ביצוע  1348200936סעיף ירידה בפרויקט.  זאת אומרת חמישים אחוז יש

 97,000' היה 18, בשנת 16130000570. סעיף 322.00והתקציב המוצע  534.692' היה 18-ב

משכורת שקל. אין פירוט ואין הסבר רק מספרים.  300,000שקל והתקציב המוצע הינו 

, כאשר משרות 52רך של יש תוספת בע. עכשיו 150והתקציב המוצע  116.7662כוללת 

 52, זאת אומרת שיש 964-גדל ל 912.5. הגידול במשרות מ152.264עלה ל 137743התקציב 

בסעיף משרות נוספות. עכשיו בכלל אין פירוט ואין הסבר לכל מה שאני מזכיר כאן. עכשיו 

 זאת 1.200, התקציב המוצע היום 1516.402' היה 18... שטחים פתוחים. בשנת 1711100750

אחוז. אני לא עשיתי את זה באחוזים אבל השטחים הפתוחים  15-אומרת שיש ירידה של כ

ל שמה ואף אחד לא ברח משמה, השטחים קיימים. מה שיש חהם קיימים. אף אחד לא התנ

בביה"ס זה שטח קיים. צריך להוסיף ולקחת גם בחשבון שישנם בתי ספר חדשים, שלהפך 

 178.685' 18משכורת כוללת איסוף מכלי אשפה. בשנת צריך להוסיף מאשר לגרוע. עכשיו 

עיר ללא אלימות, ביצוע בשנות  משכורות 1728000100בסעיף . 300,000התקציב המוצע הוא 

, זאת 320.000תקציב בוצע  565.000-חברה כלכלית מ. 590התקציב בוצע  412' היה 18

י רוצה לומר, שהתקציב אחוז. יש עוד הרבה מה להוסיף אבל אנ 50אומרת יש ירידה של 

ושינוי משמעותי והוא מושתת על תקציב שנה קודמת. וזה מה  בשורההמוצע ולא מביא 

'. יש שינוי לא רוצה לומר דרסטי אבל יש שינוי בהצעת 18שאתם אומרים כל הזמן תקציב 

' מאחר ואנחנו גם 18לתקציב  2019התקציב, לכן אני לא רואה שיש הדרכה לתקציב 

מתפתחים. לאור מה שאני אמרתי והמשפט לסיכום שלי שלי לא שלך, אני לא  מתקדמים וגם

 מצביע בעד התקציב תודה רבה.רואה שיש צורה בתקציב הזה לכן אני לא 
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          פאיז אבו צהבאן:

 כן התייחסות חברים?

  ר מאזן אבו סיאם:"ד

. הוא לא מאושר לגבי וועדת הכספים של... בתקציב העירייהאני אישית רוצה להתייחס  

 בוועדת הכספים... הוא לא חוקי. האישורשמה לפי דעתי 

          פאיז אבו צהבאן:

 אתה השתתפת?

   ר מאזן אבו סיאם:"ד

אני לא השתתפתי, קודם כל פקודת העיריות היא ברורה כתובה בעברית רהוטה. כל אדם 

ודל סייעתי או קיי? את . חלוקת החברים בתוך הוועדות לא לפי גמושכל יכול להבין את זה

זה עשיתם במליאה האחרונה אין בעיה. אבל איוש הוועדת וחברים... בסמכות הסיעות ולא 

בסמכות, לא ראש העיר ולא היועמ"ש. לאייש את מאזן לשים אותו אתה בוועדת הכספים או 

 אתה..

 עו"ד סמי סהיבאן:

 למה לך יש את הח'אלד אבו אלגאייד בוועדת קבלת העובדים ל... 

   ר מאזן אבו סיאם:"ד

אתה אסור לך   בזמנואם אני טעיתי אתה אסור לך לטעות, אם אני טעיתי , עזוב  ,עזוב

 לטעות. 

         פאיז אבו צהבאן:

 יש לך את ההזדמנות להחליף, אנחנו דנים פה על התקציב. 

  ם:ר מאזן אבו סיא"ד

זה חלק מהתקציב והתקציב אושר לוועדה ההיא, ואני אומר לך שהתקציב שעבר בתהליך  

הזה הוא בכלל לא חוקי. שנית כל וועדה שמתכנת לפעם ראשונה היא חייבת לעשות סדר יום 

שלה מתי היא מתכנסת מה המנהל שלה, לא עוד פעם על אותו דנים בתקציב וזה מה שהיה 

 בוועדה האחרונה לצערי.

          פאיז אבו צהבאן:

 חבל שאתה נעדרת מהוועדה.
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   ר מאזן אבו סיאם:"ד

היית מכבד אתנו   זה  שלחתי לכם מכתב שאני לא יכול להגיע לוועדה, היית דוחה את 

 לפחות.

  פאיז אבו צהבאן:

 لهاي؟ התייחסות مين بدو يحكي كمان؟ ودك חבר אחד זה בסדר. 

   ראיד אלקרינאוי:

נה לא משהו גדול. חלק מהדברים שנאמרו בעניין הגירעון של התקציב זה לא התייחסות קט

רת, זאת אומרת אם אני גובה מדויק. ישנם דברים שהם מתוקצבים בתקציב לפי מסג

אחוז מהתלמידים  90אחוז או  80לגבות את כל... זה לא אומר ביטוח... אז אני מתקצב 

מפעל הזנה אז אני מתקצב את כל הילדים ישלמו. כנ"ל לגבי מפעל הזנה, אם אני מתקצב 

 מהם.אני לא יכול להפנות חלק 

                            :טלאל אלקרינאוי

 אז אתה בונה... 

   ראיד אלקרינאוי:

לא זה לפי נפקדות של משרד החינוך, זה המסגרת של משרד החינוך שהוא נותן. עכשיו ברגע 

ההוצאה היא בהתאם להכנסה. כי זה לא משנה אחוז, אז  25אחוז או  50שהביצוע הוא 

זה לעודף ולגרעון ה הנקודה. מבחינת התוספות שאמרתם של הרווחה ושל החינוך הזה 

 סעיפיםאבו סאלמה, אלו  3 1משרד החינוך. לגבי סעיפים של אמרנו שיש תוספת של  נאמר,

בהכנסות. לגבי הכנסות לא סעיפי הוצאות. זאת אומרת אם אני רואה גידול אז זה גידול 

 מיליון שקל זה לא בתי ספר, מדובר פה על השטחים פתוחים. 2 1פסולת 

  رائد القرناوي:

 العشر عمال اللي معاك.

        ראיד אלקרינאוי:

 יש לנו תקציב תוספתי ותב"ר שהוא פי ארבע מזה.

         פאיז אבו צהבאן:

 תוכנית ממשלתית?

   ראיד אלקרינאוי:

ר לביטחון פנים זה הגדילו לנו את התקציב, יש לנו מסמכים ועל סמך זה כן אבל גם כן בקש
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בנינו את התקציב. אז מהבחינה הזאתי עוד פעם, הדרך הנכונה היא לשבת ולהשתתף 

בוועדות הכספים ולדון על כל סעיף ולשלוח שאילתות ולקבל תשובות. זה לא נעשה תקופה 

, כי זה לפגוע במקצועיות שלי ואני לא מוכן ארוכה מאוד ואני חייב להגיב את התגובה הזאת

שחור על גבי לבן. התקציב גם כן לקבל את זה. אז אני חייב להגיד ולהגיד את הדברים 

המענק הכללי לאיזון זה המסגרת שניתנה לנו ע"י משרד הפנים נקודה, אין לי שקל יותר 

וחצי.  42, לא אני מקבל מיליון 39ואין לי שקל פחות. אני לא יכול לשקר ולהגיד אני מקבל 

אז הנקודה הזאתי צריכה להיות ברורה. על דרך המלך שוב פעם זה להשתתף בוועדות 

 וכל סעיף וסעיף.הכספים, זה לשלוח מכתבים ולקבל תשובות ואני פתוח לכל שאלה ושאלה 

                             טלאל אלקרינאוי:

 תשלח את החצי שנתי כדי שנעיין בו.

          אלקרינאוי:ראיד 

 החצי שנתי אנחנו נשלח ברגע שנקבל אישור.

  : אבו בלאל מאג'ד

קודם כל אני שמח בשעה טובה שסוף סוף אחרי שמונה חודשים שיש התייחסות לנושא  של 

וטוב שאחרי תשעה חודשים אנחנו שמים התקציב, עד עכשיו אנחנו רק דיברנו על קואליציה. 

של העיר והילדים של העיר וצרכים של העיר. לכן אני חושב שחבל למול עניינו את האינטרס 

הכספים, אחרת היו נופלים גם כן... חלק שחלק מחברי העירייה שבחרו לא להשתתף בוועדת 

ולהביא אותם בישיבה שהתקיימה פה אחרונה של וועדת הכספים.  נוספים היו יכולים לשנות

 עלו המון דברים.

   ר מאזן אבו סיאם:"ד

 פרוטוקול המליאה.. , לפני חה הזמנה של וועדת הכספים לפני המליאהנשל

                        : אבו בלאל מאג'ד

 קודם כל אני לא הפרעתי לך אני מכבד אותך גם כן. 

         פאיז אבו צהבאן:

 לא להפריע.
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  : אבו בלאל מאג'ד

אני חושב התקציב הזה... אנחנו לכן וועדת כספים היא מאוד חשובה ועלו כל מיני הצעות. 

, אני חושב אפילו משרד הפנים צריך 2019לא על  2020אוטוטו צריכים לחשוב על תקציב 

להתערב בחלק הדברים וצריך לקדם אותו. לכן אני רואה לנכון שחברי מועצת העיר, שאנחנו 

ותן הטבות צריכים להצביע על התקציב הזה. התקציב הוא  נותן שירותים לתושבי העיר לא נ

לאף אחד מאתנו, ומי שנפגע בסופו של דבר זה הילדים שלנו והילדים שלכם ושל תושבי 

 העיר. אני חושב שצריך לאמץ את המלצת וועדת הכספים ולאשר תקציב, אני בעד התקציב. 

   ם:'עטא אבו מדיע

יות איך לקרוא לזה... משרד הפנים פקודת העיראני חושב שאנחנו חזרנו אחרי תקופה של 

לכן היום אנחנו כמו חזרת מתים... אני חושב שלחנו אותו הביתה בגלל של אישרנו תקציב. 

שר הפנים נתן לנו הזדמנות. אנחנו צריכים להודות לשר הפנים על ההזדמנות וגם על 

ההחלטה להחזיר את הכהונה של החברים. כל הדיונים שדיברנו כל הזמן היינו שואלים 

ש הערות על התקציב. מתברר שבשימוע הבינו חברי העירייה שאלות לגבי, האם בכלל י

שנושא הדחת ראש העיר, היא אך ורק לגבי אם יש תקלות בתקציב. כי הייתה מטרה שאני 

חושב שעד עכשיו אני מאמין בה שהייתה מטרה. היא לא רק לפזר את חברי העירייה אלא 

יה הוא לא כ"כ חשוב או המטרה היא איך להדיח ראש עיר. לכן הבינו שנושא הקואליצ

מהותי, הנושא של התקציב הדרכים שלו והגשתו והדיונים עליו הם הפרמטר. גם כולם 

הפנימו ויפנימו שבסופו של יום הפוליטיקה היא לא יותר חזקה מבית דין עליון וצדק. בסופו 

ה של כל תהליך יש דין ויש דיין, ואני חושב שהמהלכים האחרונים הבין מי שהבין שהבחיר

הישירה היחידה במדינת ישראל נשארה רשות עיר. לא ראש ממשלה ולא נשיא מדינה מקבל 

על הדמוקרטיה. אנחנו כרגע בנושא  יגןאת הבחירה הזו רק רשות מקומית, ולכן בג"ץ גם 

והוא חושב התקציב. שוב אנחנו חוזרים למעגל הערות לגבי התקציב. אני הייתי שמח מאוד 

רות האלה לפני. אני לא חושב שהתקציב הוא תקציב גירעוני, אם היינו מקבלים את הע

הביצוע הוא ביצוע ללא גירעון עד עכשיו. זאת השאלה שצריכה להישאל ואני אשאל את 

 הגזבר. האם אתה כרגע בחצי שנתי היית בגירעון תקציבי בהוצאות?

         ראיד אלקרינאוי:

 לא.
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   ם:'עטא אבו מדיע

רמטר. כי עד עכשיו יש לנו גם כן את דני שהוא מלווה את העירייה, זה מה שחשוב זה הפ ,לא

וגם כן הוא לא ממהר לחתום על צ'קים הוא וראש העיר הכל לפי המסגרת. אין חריגה 

 מהמסגרת, אי אפשר לבוא ולהגיד שאין תקציב. 

  ראיד אלקרינאוי:

 ...800תך, גם אמרתי ל... אם יש מצב של וברש

  פאיז אבו צהבאן:

 ال تقاطع ال تقاطعלו להמשיך, תן לו להמשיך תן 

  :יאלקרינאוראיד 

 זאת אווירה אחרתانا وياه هذاك النهار אתה חושב 

  פאיז אבו צהבאן:

 ريتو صحتين. ما ودي حدا 

  :יאלקרינאוראיד 

 אווירה אחרתال 

   ם:'עטא אבו מדיע

א להגיד, התקציב בסופו אני חושב מאחר ועד עכשיו הביצוע הוא לא גירעוני אז אי אפשר לבו

של יום היה גירעוני. היינו בסרטים האלה עדכוני תקציב אפשר לעשות עדכוני תקציב 

באוקטובר ואחרי אוקטובר. ומה  שהתכוון ראש העיר הוא במיוחד הנושא של ההצעות, 

 תעלה להצבעה סיימתי.

  يغم:عطا  ابو همد

 خلص صوت صوت

  פאיז אבו צהבאן:

 تفضل.  يالתן, תן לו לדבר. 

  همتكلم:

 ما احنا كلنا ودنا نحكي. 

   סמי סהיבאן:עו"ד 

על התקציב ,באים היום ואחרי שמונה חודשים. התקציב אנחנו אחרי ההצבעה האחרונה 

הזה הוגש לפחות לפני שמונה חודשים משהו כזה. היו שבעה ישיבו, לא שמענו הערה אחת 
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התקציב הבעיה היא הקואליציה לגבי התקציב עצמו. כל הזמן נאמר שהבעיה היא לא 

חוץ מזה לגבי הערה של ד"ר מאזן שמה .פתאום היום אנחנו מגלים שיש בעיות בתקציב. 

 נאמר מפורשות, כל סיעה רשאית גם כן להחליף את החברים שלה.

   ר מאזן אבו סיאם:"ד

 לא היה זמן.

                סמי סהיבאן:עו"ד 

 היה זמן כי..

   ר מאזן אבו סיאם:"ד

 שלי לא קרה. קיבלנו הזמנת כספים לפני הפרוטוקול המליאה, זה דבר שבחיים 

               סמי סהיבאן:עו"ד 

 תן לי להשלים הזמנת הישיבה הייתה בישיבה כאן של מועצת העיר.

 ר מאזן אבו סיאם:  "ד

 אבל זימון הכספים לפני הפרוטוקול.

          פאיז אבו צהבאן:

 למה לא הגעתם לישיבת המליאה? אני אומר עד עכשיו

   סמי סהיבאן:עו"ד 

חוץ מזה גם בוועדות מה שעשינו בוועדת מכרזים שהאופוזיציה קיבלה רוב חברים 

והקואליציה קיבלה יו"ר, עשינו גם כן בוועדת הכספים. האופוזיציה קיבלה יו"ר אז לא 

שם חברי, אם יש בעיה אני גם כן חושב בהפנימו וגם כן הכל נעשה עפ"י פקודת העיריות. 

באמת בתקציב... אתה טלאל היית ראש עיר לתקופה. אנחנו מוכנים גם כן עם הבעיה 

ואנחנו נאשר את  םהבעייתייבתקציב, אתה יכול לשבת ולהצביע על הסעיפים התקציבים 

השונים. כי אנחנו יודעים שאתה רוצה את טובת העיר, אנחנו נאשר בדיעבד את השינויים 

 תצביע עליו. אנחנו גם אם נציג לך את התקציב של ארה"ב אתה לא  שאתה רוצה.

          טלאל אלקרינאוי:

 ..2012-אני פעם אחד הצבעתי ב

                 סמי סהיבאן:עו"ד 

 אנחנו מכירים את המטרה שלך ויודעים אותה היטב.
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            טלאל אלקרינאוי

 אין לי שום מטרה.

   סמי סהיבאן:עו"ד 

. גם זוב אתה אחרי שמונה חודשים מדבר על תקציב זאת הבעיה שלך. התקציב לא הבעיהתע

ואפילו אם יש בעיה תקציבית אנחנו היינו מוכנים מלפני שמונה חודשים לשמוע כל בעיה 

הבעיה היא אחרת. לכן אני חושב שאנחנו אחרי שמונה  לשנות סעיפים זה לא הבעיה,

חוזרת היא גם  י אני חושב שהזדמנות לא רק בליתחודשים וגם ניתנה לנו הזדמנות, 

יעני צירוף מקרים או לא יודע מה להגיד כאן, אבל בסופו של הזדמנות שלא הייתה בכוונה. 

שאנחנו דבר אנחנו יושבים סביב השולחן הזה ואנחנו חברי מועצה. אז אני חושב שמן הראוי 

כן אני אומר שאישור התקציב  נתנהג באופן הולם ונצביע בעד התקציב, ולאשר אותו. גם

סופו של דבר התקציב הוא המדיניות, ואף אחד לא קובע מדיניות חוץ מחברי המועצה ב

שיושבים סביב שולחן זה. אז אני מציע לאשר את התקציב וגם כן ללוות את כל שאר 

 הדברים תודה לכולם.

  : רינאוימחמד אלק

ות שלך, אלא אנחנו כאן מדברים על במקצועי פוגעאף אחד לא  ראידאפשר להעיר הערה? 

 מספרים שחור על גבי לבן תודה רבה.

   פאיז אבו צהבאן:

תודה לך. או קיי אז אני אסכם זה טוב לשמוע את חברי מועצת העיר אחרי ששבעה חודשים 

מדברים על תקציב, זה מחמם את הלב דבר כזה .אנחנו דיברנו כמעט שבעה חודשים ישיבות 

עט יותר משבע ישיבות על ענייני קואליציה ולא תקציב. הערות שהועלו עירייה שעלו על כמ

פה אנחנו ניקח אותם בחשבון, וגם אני בהזדמנות זאת מגבה את הגזבר והצוות שלו. והמנהל 

הכספים על העבודה הקדושה שהם עושים. ולא מרשה לאף חבר עירייה שיפגע ביכולת של 

הם עובדים עפ"י מקצועיות שקופה ועובדים בלי הגזבר וגם בצוות שלו והמנהל הכספי, כי 

פוליטיקה כמו חברי העירייה שיש להם אינטרסים פוליטיים מכל כמעט מילה שהם 

אני מעדיף ככה שאנחנו נאשר את התקציב כמסגרת, ואם יש חילוקי דעות על עניין מדברים. 

עיף וסעיף. אז מנהלת המחוז תהיה הבורר לגבי כל ס םהעלאתהסעיפים התקציבים שאתם 

של עיריית רהט בכפוף להערות שהחברים אז הבקשה שלי לאשר את המסגרת התקציבית 

 העלו. אז אני מבקש עכשיו לאשר את מסגרת התקציב בבקשה, מי בעד?
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 הקלטה ותמלול –"חבר" 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

  פאיז אבו צהבאן:

 מי נגד? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 תודה לכם.

 
 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.  

 

 


