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רשימת וועדות העירייה                                                    



וועדתהנהלה

 חברים

סיעה טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

 רה"ע 0502709777  95אלתקוא  ראש העיר פאיז אבו צהבאן 1

 פ 0505779437 134אלפרדוס  סגן ומ"מ רה"ע חליל אלטורי 2

76אלהודא  סגן רה"ע פייצל אלהוזייל 3  י 0505272718 

147אלנור  המשנה לרה"ע יוסף אלרומילי 4  גד 0508880001 

111אלסדרה  המשנה לרה"ע מאג'ד אבו בלאל 5  ו 0507536064 

83אלתקוא  המשנה לרה"ע עו"ד סמי סהיבאן 6  ע 0508213177 

32אלאנסאר  המשנה לרה"ע עטא אבו מדיע'ם 7  פ 0508492836 

 נ 0503955522 156אלפרדוס  המשנה לרה"ע עמאר אבו גרארה 8

 גד 0547913021 132אלביאדר  חבר העירייה מחמד אבו האני 9

 

 



 וועדתמכרזים

 חברים  

 יעהס טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

32אלאנסאר  יו"ר עטא אבו מדיע'ם 1  פ 0508492836 

29אלנכיל  חבר סואר אבו חאמד  2  טה 0526674402 

147אלנור  חבר יוסף אלרומילי 3  גד 0508880001 

19אלע'דיר  חבר ד"ר מאזן אבו סיאם 4  א 0528661144 

104אלנג'אח  חבר מחמד אלקרינאוי 5  א 0508213127 

35אלירמוך  חבר סלימאן אלעתאיקה 6  י 0549102293 

83אלתקוא  חבר עו"ד סמי סהיבאן 7  ע 0508213177 

56אלאנסאר  חבר עודה אבו מדיגם 8 פ 0505201357 

נ 0503955522 156אלפרדוס  חבר עמאר אבו גררה 9

 



 148עלפיסעיף
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וועדתכספים

 חברים  

סיעה טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

י 0505272718 76אלהודא  יו"ר פייצל אלהוזייל1

א 0508213127 104אלנג'אח  חבר הוועדה אלקרינאוי מחמד2

א 0528661144 19אלע'דיר  חבר הוועדה ד"ר מאזן אבו סיאם3

גד 0508880001 147נור אל חבר הוועדה יוסף אלרומילי 4

 ו 0507536064 111אלסדרה  חבר הוועדה מאגד אבו בלאל 5

נ 0503955522 156אלפרדוס  חבר הוועדה עמאר אבו גררה 6

 ע 0508213177 83אלתקוא  חבר ומ"מ יו"ר עו"ד סמי סהיבאן 7

פ 0505779437 134אלפרדוס  חבר הוועדה ח'ליל אלטורי8

 פ 0508492836 31אלאנסאר  הוועדה חבר עטא אבו מדיע'ם9

  



149עלפיסעיף





הוועדהלענייניביקורת

 חברים 

סיעה טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

 א 0528661144 19אלע'דיר  יו"ר ד"ר מאזן אבו סיאם 1

 ע 0537744964 53ר אלביאד חבר שריף חמאיסה 2

 נ 0544315639 38אלקדאסייה  חבר ד"ר עלי כתנאני 3

 

 

 

ג149עלפיסעיף



 

וועדתהנחות



 חברים 

סיעה טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

 גד 0508880001 רהט 147אלנור  יו"ר הוועדה יוסף אלרומילי 1

 ו 0507536064 רהט 111אלסדרה  ועדהחבר הומ"מ היו"ר,  מאגד אבו בלאל 2

 פ 0505201357 רהט 56אלאנסאר  חבר הוועדה עודה אבו מדיע'ם 3

  0547003090 כאן גזבר העירייה ראיד אלקרינאוי 4

  0547003130 כאן מנהל הגביה נדי סהיבאן 5

  0526122214 כאן היועמ"ש עו"ד שרון שטיין 6

ים מנהל המחלקה לשירות סעיד אלעוברה 7

 חברתיים

  0547003158 כאן

  



 לתקנותההסדריםבמשקהמדינה)הנחהמארנונה(5דותקנה149עלפיסעיף
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בטיחותבדרכים

 חברים 

סיעה טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

 רה"ע 0502709777 כאן יו"ר פאיז אבו צהבאן 1

 א 0528661144 19אלע'דיר  חבר ד"ר מאזן אבו סיאם 2

 א 0544436679 130אלספא  חבר עלי אלזיאדנה 3

 פ 0505779437 134אלפרדוס  חבר ח'ליל אלטורי 4

 י 0549102293 35אלירמוך  חבר סלימאן אלעתאיקה 5

 גד 0547913021 132אלביאדר  חבר מוחמד אבו האני 6

 נ 0544315639 38 אלקאדסייה חבר ד"ר עלי כתנאני 7

  0505506385 כאן מהנדס העיר אברהים אבו סהיבאן 8

  0547003132 כאן מנהל החינוך ד"ר עלי אלהוזייל 9

משרד התחבורה בנק ישראל  יג שר התחבורהנצ הראל כהן 10

 ירושלים 5

 6205460פקס  

 פ.9913881 0505072156 משטרת רהט  משרד תנועהראש  משיחגיל  ב"רס 11

   כאן מנהל מטה בטיחות סלמאן אלקרינאוי 12

מלחה  2אגודת ספורט הפעל   מנהל בטיחות אזור נגב צביקה אלעזרי 13

 ירושלים

0506810618 1530506810618 

  



ו149עלפיסעיף







הוועדהלקידוםמעמדהילד



 חברים   

 סיעה טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

  0549102293 35אלירמוך  יו"ר סלמאן אלעתאיקה 1

 גד 0547913021 132אלביאדר  חבר מוחמד אבו האני 2

 ע 0537744964 53אלביאדר  חבר שריף ח'מאיסה 3

 ו 0507536064 111אלסדרה  חבר מאג'ד אבו בלאל 4

 א 0544436679 130אלספא  חבר עלי אלזיאדנה 5

  0547003132 כאן מנהל החינוך עלי אלהוזיילר "ד 6

  0547003158 כאן מנהל הרווחה סעיד אלעוברה 7

    מנהל בי"ס יסודי  8

    נציג ארגון המורים העל יסודי   9

    יו"ר וועד ההורים העירוני  10

 9913890 9781428 משטרת רהט מפקד תחנת המשטרה עמוס דמריסנ"צ  11

  0508213127 104אלנג'אח  נציג הסתדרות המורים מחמד אלקרינאוי 12

  



 ז.149עלפיסעיף
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וועדהלמאבקבנגעהסמיםהמסוכנים

 חברים

סיעה טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

 ו 0507536064 111אלסדרה  יו"ר מאג'ד אבו בלאל 1

 טה 0526674402 29אלנכיל  חבר סואר אבו חאמד  2

 א 0528661144 19אלע'דיר  חבר ד"ר מאזן אבו סיאם 3

  0547003158 כאן מנהל שי"ח סעיד אלעוברה 4

  0547003132 כאן מנהל החינוך ד"ר עלי אלהוזייל 5

    נציג ציבור ד"ר מפלח אלעתאיקה 6

    נציג ציבור  7

    ימנהל בי"ס על יסוד  8

למאבק באלימות, בסמים נציג רשות  מרעי כתנאני 9

 ובאלכוהול

   

  



יא)א(.149עלפיסעיף









וועדתחינוך

 חברים

סיעה טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

 רה"ע 0502709777 כאן יו"ר הוועדה פאיז אבו צהבאן 

 א 0508213127 104אלנג'אח  חבר מחמד אלקרינאוי 1

 פ 0508492836 32אלאנסאר  חבר עטא אבו מדיע'ם 2

 י 0505272718 76אלהודא  חבר פייצל אלהוזייל 3

 ע 0508213177 83אלתקוא  חבר עו"ד סמי סהיבאן 4

29אלנכיל  חבר סואר אבו חאמד  5  טה 0526674402 

 נ 0544315639 38אלקאדסייה  חבר ד"ר עלי כתנאני 6

    מנהל בי"ס יסודי  7

    מנהל בי"ס על יסודי  8

    נציג וועד ההורים העירוני  9

    יו"ר מועצת הלמידים העירונית  10

 

 

ט)א(149עלפיסעיף



















mailto:secrht@ladpc.gov.il


 

 7מתוך  5עמוד   
 

    secrht@ladpc.gov.il mail :-E                     08-9914860פקס :    08-9914800טל :   85357מיקוד  -רהט    8ת.ד.    



וועדהלאיכותהסביבה

 חברים

סיעה טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

ע 0508213177 83אלתקוא  יו"ר עו"ד סמי סהיבאן 1

פ 0508492836 32אלאנסאר  חבר עטא אבו מדיע'ם 2

א 0544436679 130ספא אל חבר עלי אלזיאדנה 3

29אלנכיל  חבר סואר אבו חאמד  4 טה 0526674402 

 0508880001 147אלנור  חבר יוסף אלרומילי 5

 0547003121 כאן מנהל שפ"ע מחמוד אבו ג'אמע 6

 חנאן אלסאנע 7

 )אילנה(

  6909204 נציג ארגון ארצי )עמותת נגב בר קיימא( 

 6264017  להגנת הסביבהנציג המשרד  אדיב אבו סרחאן 8

   נציג ציבור עו"ד באסם ח'מאיסה 9

  

י)א(149עלפיסעיף

 

 

ועדתשמותלרחובותומקומותציבורייםו

 

 חברים

סיעה טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

  0502709777  95אלתקוא  ראש העיר פאיז אבו צהבאן 1

134אלפרדוס  סגן ומ"מ רה"ע חליל אלטורי 2  0505779437  

76הודא אל סגן רה"ע פייצל אלהוזייל 3  0505272718  

29אלנכיל  חבר העירייה סואר אבו חאמד  4  0526674402  

147אלנור  המשנה לרה"ע יוסף אלרומילי 5  0508880001  

111אלסדרה  המשנה לרה"ע מאג'ד אבו בלאל 6  0507536064  

104אלנג'אח  המשנה לרה"ע מחמד אלקרינאוי 7  0508213127  

רה"עהמשנה ל עו"ד סמי סהיבאן 8 83אלתקוא    0508213177  

32אלאנסאר  המשנה לרה"ע עטא אבו מדיע'ם 9  0508492836  

156אלפרדוס  המשנה לרה"ע עמאר אבו גרארה 10  0503955522  

7אלסלאח  חבר העירייה טלאל אלקרינאוי  11  0505242094  

19אלע'דיר  חבר העירייה ד"ר מאזן אבו סיאם 12  0528661144  

בו האנימוחמד א 13 132אלביאדר  חבר העירייה   0547913021  

  0549102293  35אלירמוך  חבר העירייה סלימאן אלעתאיקה 14

56אלאנסאר  חבר העירייה עודה אבו מדיגם  15  0505201357  

130אלספא  חבר העירייה עלי אלזיאדנה 16  0544436679  

38אלקאדסייה  חבר העירייה ד"ר עלי כתנאני 17  0544315639  

  0537744964 53אלביאדר  חבר העירייה שריף ח'מאיסה 18
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וועדהלמיגוראלימות

 

 חברים

סיעה טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

 רה"ע 0502709777 כאן יו"ר פאיז אבו צהבאן 1

29אלנכיל  חבר סואר אבו חאמד  2  טה 0526674402 

 פ 0505201357 56אלאנסאר  חבר עודה אבו מדיע'ם 3

 י 0549102293 35אלירמוך  חבר מאן אלעתאיקהיסל 4

  0547003099 כאן מזכיר העירייה עלי אבו אלחסן 5

  0547003132 כאן מנה החינוך ד"ר עלי אלהוזייל 6

  0547003125 כאן קב"ט אחמד אלהוזייל 7

  0547003158 כאן מנהל הרווחה סעיד אלעוברה 8

  9913890 9781428 )שוש מזכירה( משטרת ישראל עמוס דמריסנ"צ  9

  

 יב)א( 149על פי סעיף 

 

 

 

הוועדהלהנצחתזכרםשלנרצחיטירור

 

 חברים

 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר

 גד 0547913021 132אלביאדר  יו"ר מחמד אבו האני 1

 א 0528661144 19אלע'דיר  חבר ד"ר מאזן אבו סיאם 2

 נ 0503955522 156אלפרדוס  חבר גררה עמאר אבו 3

 

 

 וועדתהמשנהתכנוןובנייה

 חברים

 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר

  0505779437 134אלפרדוס  יו"ר הוועדה ח'ליל אלטורי 1

  0508213127 104אלנג'אח  חבר מחמד אלקרינאוי 2

  0508213177 83אלתקוא  חבר עו"ד סמי סהיבאן 3

  0505272718 76אלהודא  חבר פייצל אלהוזייל 4

  0508880001 147אלנור  חבר יוסף אלרומילי 5

  0503955522 156אלפרדוס  חבר עמאר אבו גררה 6

  0507536064 111אלסדרה  חבר מאג'ד אבו בלאל 7
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וועדתהקורונה

 

 סיעה טלפון בתכתו תואר תפקיד שם ומשפחה מספר

  0507536064 111אלסדרה  יו"ר הוועדה מאג'ד אבו בלאל 1

  0508880001 147אלנור  חבר הוועדה יוסף אלרומילי 2

  0528661144 19אלע'דיר  חבר הוועדה ד"ר מאזן אבו סיאם 3

  0549102293 35אלירמוך  חבר הוועדה סלימאן אלעתאיקה 4

   כאן חבר הוועדה ד"ר עלי אלהוזייל 5

    נציג ציבור ד"ר מפלח אלעתאיקה 6

    נציג ציבור ד"ר סעיד אלזבארקה 7

    נציג ציבור סלאם אלטורי8

  נציגת ציבור ה זמילימפאט9

  נציגת ציבור עאישה אלטורי 10

  נציג ציבור סאלם אבו סויס 11

  נציג ציבור חאמד אלקרינאוי 12

  גת ציבורנצי אבו גררה ד"ר עפאף 13

  נציג ציבור עבאס אבו מדיע'ם 14

 

 

וועדהלשימוראתרים



 חברים 

 טלפון כתובת תוארתפקיד שםומשפחה מספר

 0502709777 כאן יו"ר ראש העיר פאיז אבו צהבאן 1

 0549102293 35אלירמוך  חבר הוועדה סלימאן אלעתאיקה 2

 0508492836 32אלאנסאר  חבר הוועדה עטא אבו מדיע'ם 3

 08-9914903 מנהל הוועדה לתו"ב –כאן  חברת הוועדה חיאבו פר שירין 4

 0507894949 26/41רהט  דיעה מייעצת יאסר אלעמור 5
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