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 על סדר היום:  

 )מצ"ב(.  2021הצעת תקציב העירייה לשנת  .1

 פרוטוקול

 יה, אני צריך... רגע, רגע, שנ   :דובר

 االن نحن. الرحيم الرحمن هللا بسم. الرحيم الرحمن هللا بسمעוד לא אמרתי  :צהבאןפאיז אבו 

 وودي. البلدي ميزانية طبعا ً جلسة هي اللي االعتيادية، غير الجلسة الى ننتقل

 ائدر االخر صندوق األمين وايضا ً الهزيل، فيصل األخ اللجنة رئيس انا اشكر

 ال، طواقم وكل القرناوي،

 . كمان اللجنة وأعضاء  :الهزيل فصيل

 بلدية في المالي القسم في الموظفين كل وطبعا ً المحترمين، اللجنة وأعضاء. طبعا ً :صهيبان أبو فايز

 هنا سبت جمعة جاه المحاسب انه بعرف انا وليالي أيام اشتغلوا بالفعل. رهط

 خرا يعني ،12/30 في زانيةالمي مع نعيد يعني احنا حتى وضغطناهم واشتغل،

 مش نيةلميزا توصلوا يعني الحمدهلل الموظفين طبعا ً المحاسب، وبالفعل. السنة

 صعبة استثنائية ظروف في كورونا ميزانية هي لكن إياها، ودنا احنا اللي هاي

 هي ليال الجباية بتوصل ما سنين عشر من رهط بلدية مرة ألول. بالمرة للغاية

 يبا ًتقر اليوم احنا األسف كل معמותנה.  الמענק  ال عا ًطب بتاخذ اللي %80

 ؟%60

 .65%  :الهزيل فيصل

 وما عالمواطن، شوي طرية كانت ايدنا يعني احنا الصعبة الظروف برغم 65% :صهيبان أبو فايز

 بنكية، حجوزات بالمصالح،...  وال, االمل خيب هي اللي أشياء يعني استحملنا

 اللي يدفعوا المديونين برضو البلدية أعضاء من وبطالب. عالبيوت انظارات

 النه. عليهم اللي يدفعوا كمان البلدية تبعين الموظفين وبرضو هللا، شاء ان عليهم

 ما البلدية رئيس نائب او البلدية رئيس يشوف لما المواطن المواطنين، رسل احنا

 لرئيس رضوب المجال بترك. كويس مش شي هذا طبعا ً بطالبه، وهو دينه دافع هو

 ان عالموضوع الصندوق امين تعقيب بناخد وبعدين فيصل، األخ المالية اللجنة
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 . هللا شاء

 عدة عنا كان البلدية رئيس تفضل ما زي. بالخير يمسيكم هللا جماعة يا طيب، :الهزيل فيصل

 عدناق اللي مبارح، عنا كانت جلسة وأخرى الميزانية، القتراح بالنسبة جلسات

 نها صح البلدية رئيس تفضل ما زي. الموضوع على وحكينا كويسة ساعات فيها

 وباألخص عادية مش ظروف  هي اللي ظروف ظل في بتجيه الميزانية

 اما. عليهن وبحكي هنا األمين – الموجودة للتفاصيل بالنسبة احنا، واذا الكورونا،

 دناوقع. فاتت لليا السنة تبعت الميزانية تشابه الميزانية تقريبا ً الميزانية ناحية من

 تعليم،وال التريبة لقسم اقسام، لعدة طلبيات في كان وحتى األمور، كل وفحصنا

ות, קנס ال على وحكينا. للرياضة وبالنسبة البلد، مالمح وتحسين والهندسة،

 ما احنا اللي ديون عندنا في كمان ثانية ناحية ومن خدمات، نعطي وودنا

 بالنسبة رهط يةبلد مع تشدد ما انه بالنسبة لداخلية،ا وزارة انه بتأمل انا. بناخذهن

 نوصل انه صعب وشوي عادي، مش هو اللي وضع في احنا النه الجباية لقصة

 يعني. يرخ بشائر وهذه. 65% واليوم ،60% كنا مبارح يعني فا. 85% او 83 -ل

 اللي يمال عجز عندنا كمان احنا  فا. خدمات إعطاء وفي خدمات، في...  في اذا

 انك احنا انه مع يعني الميزانية، عرض ناحية من. شيكل مليون 7 حوالي هو

 وقالصند امين لكن الصندوق، امين مع قاسيين شوي كنا شوي كنا يعني مبارح

 وبنتأمل. عادية ظروف وال طبيعية مش ظروف في جبار عمل اللي عمل ساوا

 مانك انه شرنا،تد والكورونا الوضع، ويتحسن التطعيم بعد انه هللا شاء ان

קונים תי هللا شاء انתיקונים,  نساوي بكرا انه طلبناهن احنا اللي الطلبيات

 كل كانو مبارح شاركوا اللي البلدية أعضاء كمان بشكر فا. للميزانية إيجابية

. ييعن معاه نعيش ودنا احنا اللي وضع في واحنا وشي، وحكى دروه اخذ واحد

 . فيكو هللا بارك

 اللي شيكل مليون 13 حوالي تقريبا ً هي الزيادة مالحظين انتو طبعا ً. يسعدك هللا :انصهيب أبو فايز

 للتربية طبيعية لزيادة مدخوالت عندنا جاء حنا انه زيادة مش طبيعية، زيادة هي

 ميزانية انه حابين احنا القانون حسب هي اللي االجتماعية، والشؤون والتعليم
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 مليون  600 -ال في تكون الزم قدراتهو رهط بمستوى بلد يعني تكون رهط

 الكورونا، فترة في خاصة ً تقلصت، هي اللي المدخوالت بسبب ولكن. شيكل

 قسم برضو ناخذ احنا انا على الموافقة تم يعني اخذنا، احنا انه هللا شاء ان بنأمل

 السنوات خالل انه بتأملעידן הנגב.  المشتركة الصناعية المنطقة في زيادة

 . تدريجية بصورة ترتفع رهط ميزانية هللا شاء نا القادمة

 . هللا شاء ان  :الهزيل فيصل

 بلدية مدخوالت من تزيد أساس على ساويناها احنا اللي األشياء بعض طبعا ً زائد :صهيبان أبو فايز

 حتى نأمل. وغيرها سيارات مواقف مثال ً وزي أسواق، -عارف انا زي رهط

 احنا. جدا ً مهمه هذه االنتماء وقضية الدفع يةقض يعني على برضو مواطنا نعود

 اتسيار مواقف مثال ً غاد، السبع في بدفعوا العرب مواطنين كل المواطنين،

 نمثل وبرض الزم محلية كسلطة احنا طبعا ً فا. للبلدية مساعدة قوانين وبدفعوا

 متل مثال ً اويتس ما ليش. بطلبها تبعنا المواطن دايما ً اللي الخدمات ونمثل القانون

 سالنا من...  عن عبارة كلها هذه السبع؟ زي مثال ً تساوي ما ليشלהבים? 

 شكر ةمر كمان برضو األخيرة الفترة في الحمدهلل اما. مساعدة وقوانين يعني،

 زوايا 4 ببناء قاموا انهم االقتصادية الشركة وايضا ً انهم، على الهندسة لقسم

 ألوالدا فرحة قديش شفتوا وبالفعل. الجديدة الضواحي في اللي الوالدنا العاب

 ل عامةال الهيئة جلسة في واحنا مني بطلب مرات יוסי انا يعني، األلعاب بهذه

 معندك ما: بقوليיוסי ניסן  الجديدלהבים  ال رئيس مني بطلبעידן הנגב, 

 بالش لألوالد،גינה  ساويلك كثير، مصاري فيهاמפעל הפיס?  في مصاري

 ساعة، نص بنلعب ما بنلعب اذا ناس واحنا كله، بحتلوا فبتعر غاد، عندنا يجوا

 . كله النهار كل بنلعب

 . فلسطين النا احنا ما  :مضيغم أبو عطا

 حد لمنة بحاجة ومش الوالدنا، العاب زوايا 4 بناء يعني تم الحمدهلل فا. بنتمرجح :صهيبان أبو فايز

 كمان هللا شاء ان وعندنا العاب، عندنا بركة، عندنا يطردنا، حد وال علينا، يمن

 ان احنا انه ونأمل ססגוני.  ال الملون، السوق هو اللي سوق عندنا بكون السنة
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 االخر الصندوق ألمين اآلن المجال اترك. وبس لبلده إال مواطنا يحتاج ما هللا شاء

 . يوسف أبو يا تفضل. الميزانية قدامكو يعرض حتى رائد

 . بالخير يمسيكو. الرحيم نالرحم هللا بسم  :القرناوي رائد

 . بالورد يمسيك هللا   :متكلم

. אין ספק, אין ספק שהקורונה הכתה 2021תקציב עיריית רהט לשנת  :القرناوي رائد

והכתה חזק בכלכלה. לצערי הרב היום אני מנתח את התוצאות, 

האנשים הכי הכי הכי חלשים הם אלה שקיבלו את המכה הכי גדולה. 

ה שאנשים אפילו לא הגיעו לקבל את ההנחות מה זה אומר? לז

שלהם, ואם אנשים לא מקבלים את ההנחות שלהם אז הבסיס קטן, 

ואם הבסיס קטן אז אחוז הגביה יורד, זה ברור לחלוטין. במקום 

, ואני לא 26 9מיליון שקל הנחות, אנחנו חילקנו עד חודש  31שנחלק 

זה אומר בעצם? רואה שאנחנו נגיע למספר הזה. מה זה אומר? מה 

זה אומר בעצם שהאנשים שאיבדו את פרנסתם אפילו לא הגיעו 

שלם אחרי ההנחה. וזה פוגע בנו שנותר ל 10% -לגביה להסדיר את ה

 פעמיים. 

 סה"כ.  في شيكل 400 شيكل، 350 على بنحكي احنا  :صهيبان أبو فايز

ם אלה שלא הגיעו השכבה הכי עניה ה. شيكل 400-350 على بحكي انا :القرناوي رائد

 לגביה. אגב, הם נפגעים פעמיים כי הם לא פטורים. 

 נכון.  :צהבאןפאיז אבו 

הם יצטרכו לשלם את הכסף בשנה הבאה. עכשיו זה נותן את ההסבר  :אלקרינאויראיד 

הושג. אנחנו השגנו את היעד  2020 ביעד התקציבי שלנו בתקציב

את השיפוי  התקציבי בגביה של הארנונה, אם אנחנו מחשבים

שקיבלנו בגין העסקים שקיבלו שיפוי מהמדינה. אבל ההנחות של 

הארנונה של האנשים שלא קיבלו מקטינים לנו באופן משמעותי את 

אחוז הגביה שאנחנו צריכים אותו. וזה מעמיד אותנו בסיכון להפסיד 
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את המענק המותנה לשנה הבאה. אני דיברתי ואנחנו דיברנו 

גם בוועדות הכספים. ודיברנו ארוכות ושעות בהרחבה, גם בהנהלה ו

רבות, בחלק מהזמן זה הגיע לטונים גבוהים. אבל אנחנו ישוב שלא 

צריך ליפול, ואני אומר דבר כזה: גם אם נפסיד את המענק המותנה, 

ואם חלילה אני אומר חלילה נפסיד אותו, ואני מאוד מקווה שמשרד 

ליאה בשביל לקחת הפנים לא יעשה את זה אנחנו נחזור לפה למ

הלוואה, או להפעיל תקציב חירום. אני מבין שזאת שנה קשה מאוד, 

לא התחשבתי בהמון בקשות שהגיעו אליי. אבל בכל זאת הדברים 

הטובים: התקציב הזה הוא תקציב שנותן את השירות המינימלי  

 396החיוני לעיריית רהט, לעיר רהט. אנחנו מדברים על תקציב של 

הוא לא פוגע ברמת השירותים שניתנה לפחות בשנה מיליון שקל ש

מיליון שקל הגיעו ממשרד החינוך,  16 -הקודמת. ורוב העלייה של ה

זה עיבוי של מס' גני ילדים, זה עיבוי של מספר בתי הספר, ועיבוי 

מיליון שקל שאנחנו שם משלמים חצי  2.5קטן ברווחה של איזה 

המכובדים בתקציב? גם מיליון שקל מהשיק. מה ניכר עוד חבריי 

יש לנו  –בוועדה המקומית הפסדנו שם פעמיים, גם את האגרות 

חה, ההשבאלף שקל, אבל גם את היטלי  700 -מירידה של יותר 

הירידה עוד יותר גדולה שם. וככה אנחנו אין לנו כסף לתחזק את 

 התשתיות. 

 תמריצים ... סעיף תמריצים שהפסדנו.  :עטא אבו מדיע'ם

הפסדנו. בכל זאת עשינו את מה שנקרא  גם סעיף של תמריצים :רינאויאלקראיד 

התקציב שלא פוגע, זה התקציב של עסקים כרגיל. אנחנו נוכל לנהל 

את העיר הזאת ברמה שניהלנו אותה בשנה שעברה. ואני אדגיש, יש 

מיליון שקל בתב"רים. חברים אני אומר את זה עוד פעם,  400לנו עוד 

ף בתב"רים, ולבצע את התב"רים, ולהסיר את כל צריך לנצל את הכס
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החסמים שיש שם. שם יש המון כסף. אם זה בניה, אם זה גני ילדים, 

ואחרים. צריך לנצל את הכסף  2397אם זה תשתיות, ואם זה חוגים ב

 הזה, את התב"רים וזה כסף טוב. אז אני אתחיל להציג, מה? 

  מנוצל. عندك ببين األخيرרבעון  ال   :متكلم

השנה הקרובה, איפשהו באמצע השנה תראה את זה. אוקי, אני  :אלקרינאויראיד 

אעבור ברפרוף מהר שהכנסות הארנונה תוקצבו לפי היעד שנדרש 

גביה, והוא דומה לתקציב שאושר בשנה שעברה,  83%מאתנו, זה 

. הארנונה שלנו בעידן הנגב עולה, אגב אתמול 1.1%בתוספת של 

פויים לקבל עוד צ. אנחנו 15% -ההשתתפות ל הבנתי שהם הורידו את

מיליון, אני מאוד  30אלף שקל מאזור עידן הנגב. הנחות בארנונה  400

מקווה שהאנשים יקבלו את ההנחות שלהם, זה טוב לנו, וטוב 

  ,40-לאנשים. מענקי האיזון עלו ל

 הנחות ...  ال :עטא אבו מדיע'ם

 ואו לשלם. בוודאי, צריך שאנשים יב :אלקרינאויראיד 

 ?2020אם לא ... מה היה ב :עטא אבו מדיע'ם

 אני יודע מה משרד,  :אלקרינאויראיד 

 השאלה הזאת קריטית.  :עטא אבו מדיע'ם

מה שמשרד הפנים עשה, הוא עשה תחשיב והפנה אותו לאוצר. הרי  :אלקרינאויראיד 

מי שקובע בסוף איך, אם יבצעו מענק מותנה או לא יבצעו אותו זה 

צר ולא הפנים. הפנים עושה תחשיב פונה לאוצר, והאוצר צריך האו

לתת את החתימה. מה שאני יודע שהפקידים של הפנים עשו את 

העבודה, ובאוצר לא אישרו את זה עד עכשיו. אני לא יודע אם זה 

בתקציב ההמשכי מה עשו שם. ואם יהיה שינוי אני אעדכן אתכם. 

שם שני מיליון שקל נוספים  . ויש45,141,000 -מענק האיזון עלה ל

שהם אמורים לתת בהמשך השנה. תקצבתי מולם את ההוצאות 
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המותנות. הכנסות אמרתי של משרד החינוך זה בהתאם למה 

אני עוד אדגיש את זה עוד ברשותך. הילדים  -שקיבלנו, ... החינוך

שלא הגיעו לבית הספר לא שילמו את דמי הביטוח, וזה כמיליון 

וברשותכם נותן אורכה למנהלי בתי הספר לגבות את שקל. אנחנו פה 

 לשנה הנוכחית.  30/6-הכסף הזה עד ה

 . هللا شاء ان   :متكلم

 . األوالد تعلموا ما بس   :متكلم

 אפילו. אנחנו משלמים את הביטוח.  :אלקרינאויראיד 

 זה ביטוח.  :צהבאןפאיז אבו 

 גם ככה.  הם מבוטחים :אלקרינאויראיד 

 גם בבית, בלמידה מרחוק.  :באןצהפאיז אבו 

הכנסות משרד הרווחה, דיברתי על זה, הכנסות נכון, נכון, נכון.  :אלקרינאויראיד 

עצמיות של הרווחה זה כל ההשתתפות, ההוראות קבע זה כמיליון 

שקל. הכנסות מים ואגרות ביוב אין לנו. הכנסות אחרות זה ה...  של 

קל. אני עובר להוצאות, התאגיד שהוא מחזיר מיליון מאה אלף ש

כמובן תקצבו שכר של נבחרים, שכר כללי ופעולות כלליות. שימו לב 

לפעולות כלליות גם עם הפגיעה בהכנסות שלנו, יש שם עליה. ומאיפה 

העלייה הזאת? בטח ישאלו את השאלה כל החברים שלא ישבו 

בהנהלה וזה. דודאים קיבלו אישור מהאוצר להפעיל תחנה ממיינת. 

 ה אומר? עוד מאה שקל לשלם לטון פינוי אשפה, מה ז

 . 30%עוד  :אלרומילייוסף 

מיליון ששילמנו בשנה שעברה. זה עיקר העלייה  6-על ה 30%זה  :אלקרינאויראיד 

שכר החינוך הוא בהתאם בפעולות הכלליות, זה עיקר העלייה. 

למספר המורים, מספר העובדים בחינוך. ההסכם הניהול העצמי הוא 

שקל כמובן. תוקצבו: הסעות, ובחופשי חודשי, ההסעות  596לפי 
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בפזורה, הסעות בחינוך המיוחד, פרויקטים שונים שקיבלנו 

אישורים, הכנסנו את כל מה שהגיע לידינו עד להכנת התקציב. 

אלף שקל למתנ"ס שאושר  600-פעולות התרבות נשארות באותו מצב 

שקל שהם הכנסות תקציבו בעצם במליאה הקודמת. וכשני מיליון 

פירעון הנלוות, מותנות ממשרדים אחרים. על הרווחה גם דיברנו, 

הוצאות המימון זה לפי לוחות הסילוקים, וההצעות המותנות זה 

 -השני מיליון שאנחנו אמורים לקבל אותם איפה שהוא בחודש מאי

יוני. אני אומר שהתקציב הזה מבחינתי הוא תקציב ראוי, הוא די 

את השירות לתושבי רהט, ואני גם מבקש שכל תקציב שנותן 

המחלקות ינצלו את התב"רים שיש להם, ויש הרבה מאוד כסף 

 בתב"רים, וצריך לשים את הדגש ששם שוכב הכסף הגדול. תודה. 

מן הדין להשמיע גם את הנושא של ההשפעה של ...  انهחושב  انا :مضيغم أبو عطا

לא יכולים בישיבה מאוד  הקורונה על התושבים, על העסקים. אנחנו

נושא הזה שאנחנו כל הזמן מגיעים ליעד. כל מיוחדת לא להתייחס ל

הזמן מגיעים ליעד ומקבלים את המענקים המותנים. אני חושב 

שאנחנו היום סוגרים שנה, ומחר סוגרים שנה בפער כלשהו שלא 

מגיעים ליעד. ולכן אני יודע שמשרד הפנים, אנחנו מדברים על בין 

 7-מיליון שקל שזה שונה ממה ש, נכון ראיד? בין חמש ל 7-חמש ל

 מיליון שקל, שזה ... 

 זה בהנחות.  :אלקרינאויראיד 

זה בהנחות, כן, ואנחנו אז ניקח. אנחנו הולכים על הגרסה הזאת  :עטא אבו מדיע'ם

 שאנחנו לא מגיעים ליעד, אנחנו הולכים, 

 לא, בתקציב הזה,  :אלקרינאויראיד 

 בתקציב הזה.  :דיע'םעטא אבו מ

 אנחנו כן הולכים ליעד, מגיעים ליעד.  :אלקרינאויראיד 
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מבין יותר ממני, הייתי מציע שטוב, אם אתה, אני הולך אחריך. אתה  :עטא אבו מדיע'ם

הייתי מציע שנלך שתי גרסאות. הגרסה אתה מדבר כן להגיע ליעד? 

יד שהיא אין בעיה. אבל בסופו של יום המדינה צריכה לבוא ולהג

שלא  انهתמתין שניה ותמתיק קצת את ההחלטות שלה, כי אני חושב 

יטופחו הרשויות כמו רהט. כמו כן משרד הפנים יודע שבחלוקת 

ההכנסות אנחנו לא מקבלים. עד עכשיו רודפים אחרי חלוקת 

הכנסות, חלוקת הכנסות אין לנו שקל אחד, שיגעו אותנו על ארנונה 

קים, כך שזה גרושים. הלוואי והמדינה מעידן הנגב. ארנונה מהעס

מחלוקת הכנסות. ושתתכנס הוועדה, שיגידו לנו מגיע לכם תיתן לנו 

מכאן ומכאן ומכאן ומכאן. לא יעצימו, אנחנו רואה שהם לא רוצים 

להעצים את עיריית רהט. המדינה צריכה להעצים את מדינת רהט, 

יש לנו מיליון כך שלא נשב כל הזמן סביב השולחן הזה כמו זקנים, 

שקל פה חסר, שני מיליון פה חסר. אם היו מעצימים אותנו בהכנסות 

 היינו יותר חזקים. אני בעד התקציב. 

 . امير أبو تفضل. نصوت بدنا البلدية؟ أعضاء مالحظات بعد  :صهيبان أبو فايز

נים מיליון שקל. ... אנחנו מבי 396מדבר על  2021תקציב עיריית רהט  :القرناوي طالل

שהבנתם בהנהלה שיש פה קואליציה רוצה להצביע לתקציב, אבל לא 

שמעתי עד עכשיו הסבר מה בתוך התקציב? מה התקציב המפורט 

ומה יש בתוכו? בסדר, גזבר העירייה הציג נתונים של ריכוז התקציב, 

אבל בגדול אני מסתכל על התקציב ואני מנתח את התקציב, אני 

מיליון שקל בהכנסות. נכון, זה  396ל מבין שיש לנו הצעת תקציב ש

מיליון שקל, על זה אין  13 -2020בסך הכל גידול ביחס למה שבשנת 

, פה 2020מחלוקת ראיד. עכשיו אם אני מנתח את הביצוע של תקציב 

אני מבין בכלכלה קצת אני עושה אחד  אתה מציג עד נובמבר. ואם

, ואני מוצא מזה פלוס מינוס בהצעה של 11, תקציב חלקי 11חלקי 
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יעמוד  2020כמה זה יעלה, אז אני מאמין שהתקציב של  2020תקציב 

מיליון מקסימום יהיה לך בביצוע. אז  380מיליון שקל, ביצוע  376על 

בורך, מבורך. מה רע מיליון שקל, מ 20-יש לך גידול ביחס לתקציב כ

מיליון שקל שם לך מטרה מאיפה יבואו, יש פיתוח  20-בזה? כאשר ה

מיליון שקל, משרד  2-מיליון, יש משרד הפנים כ 8-במשרד החינוך כ

-מיליון שקל. אבל בתוך זה אתה גם מגדיל את הארנונה ב 2הרווחה 

ס מיליון שקל. אתה מגיע פלו 3-מיליון שקל. מגדיל את הארנונה ב 3

. עכשיו אם אני מנתח את 2021מינוס לגידול של התקציב שלך בשנת 

בביצוע, לוקח את הביצוע, ואני לוקח  את השכר  2020התקציב של 

הכללי. כרגע עזוב את השכר של החינוך והרווחה, ניקח את השכר 

מיליון שקל תקציב,  25.5מיליון,  25הכללי. השכר הכללי היה לך 

מיליון שקל, ביצוע של פלוס מינוס  23כו בסדר? אז אתה מבצע מתו

 מיליון שקל.  23

 נכון.  :אלקרינאויראיד 

מיליון שקל בתקציב שלך. אז בעצם  2.5אז יש לך ... ירידה של שכר  :אלקרינאויטלאל 

מיליון שקל.  3-קל מיליון ש 2.5-ב 2021-אתה מגדיר את התקציב ל

 גידול בשכר. 

 יצוע מול התכנית? אתה מדבר על הב :אלקרינאויראיד 

בין הביצוע, אני מדבר, בסופו של דבר התקציב הסופי הוא אני מדבר  :אלקרינאויטלאל 

 2020אתה מצביע על תקציב של הביצוע, תכלס מה ביצעת. ועל זה 

מיליון שקל בשכר. ההוצאות שלך  3-מה היה לך. אז יש לך גידול ב

... בערך  בפעולות הכלליות, ההוצאות שלנו בפעולות הכלליות

. בסדר? ואתה 30.5, 2020מיליון היה מוצע בשנת  30הוצאות כלליות 

אלף  200 -, אז יחס אתה מגדיל את זה ב36.7 2021מציע עכשיו ל 

. יש גידול של 20-21אלף שקל ביחס לתקציב  200שקל פלוס מינוס 
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אלף בהוצאות בפעולות הכלליות. עכשיו אם אני לוקח לך את  200

בביצוע  اخي يا, אז אתה תעמוד פלוס מינוס 20ל של ההוצאות בפוע

מיליון שקל. אז  30מיליון שקל, הביצוע שלך יהיה  30-של קרוב ל

אתה בעצם היית בירידה, לא ניצלת את מה שעומד לרשותך בשנת 

מיליון שקל. היה לך פעולות כלליות תקציב של  3, בהיקף של 2020

 לא ביצעת.  -מיליון שקל לבצע 6עוד 

 שרוצות, שעדיין לא, יש חשבוניות  :סהיבאןמי אבו סא

. הוא עכשיו בהנחה, אתה עושה הנחה 11, לא חלקי 12... חלקי  :עטא אבו מדיע'ם

 . 11שאתה עושה חלקי 

 אני עשיתי  :אלקרינאויטלאל 

 .11חלקי  :עטא אבו מדיע'ם

 לדצמבר מה יעמוד. לקחתי גם דצמבר.  31תחזית של  :אלקרינאויטלאל 

 אמרת לא לקחת את דצמבר.  איך לקחת? :אבו מדיע'ם עטא

 , הוספתי את החלק הנוסף לביצוע. 11חלקי  1כי אם אני לקחתי  :אלקרינאויטלאל 

. אפילו 12יהיה מסיבי. כי החשבונות מתעדכנות ב 12אבל הביצוע ב :עטא אבו מדיע'ם

 בינואר. 

ה המצב שבעצם בפעולות מה יש, זבגדול אנחנו יודעים קצת יותר  :אלקרינאויטלאל 

 2021מיליון שקל וביצוע ב 6הכלליות אותה, עומד להיות בירידה של 

מיליון שקל. ואני מברך על ביצוע של פעולות כלליות,  6כדי לבצע עוד 

הכל, כל דבר שיש בו פעולות כלליות זה דבר מבורך. עכשיו  שמענו 

ואמור מיו"ר וועדת כספים החבר פייצל שאמור לנתח את התקציב 

 143היו מוצע  20לשבת ולדבר על התקציב. שכר החינוך שבשנת 

 2020ביצוע של  מיליון. ה 43-היה מוצע ב 2020מיליון שקל, נכון? ב

 יליון שקל. בעצם יש חריגה. מ -145יהיה כ

 עליה.  :דובר
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 מה? :אלקרינאויטלאל 

 עליה?  :אלקרינאויראיד 

 החינוך. חריגה מהתקציב בתקציב  :אלקרינאויטלאל  

 נכון, בשני מיליון שקל.  :אלקרינאויראיד 

 מיליון שקל חריגה. אתה מברך על החריגה הזאת בחינוך?  2.3 -ב :אלקרינאויטלאל 

 לא.  :אלקרינאויראיד 

כל חריגה לשכר אני לא מברך עליה, חריגה לפעולות קרן אני מברך  :אלקרינאויטלאל 

 צם, עליה. חריגה לשכר אני לא מברך עליה. בע

 כל חריגה לחינוך אני מברך עליה.  :אלקרינאויראיד 

כל חריגה לפעולות כלליות, חינוך, רווחה, פעולות כלליות של  :אלקרינאויטלאל 

 מוניציפאלי אני מברך עליה. 

 גם אני מברך.  :אלקרינאויראיד 

 כל חריגה לשכר אני לא מברך עליה.  :אלקרינאויטלאל 

 . امير وأب ياכן,  :צהבאןפאיז אבו 

לתקציב פאיז, אם אנחנו לגמור תוך חמש דקות, תקציב יכול לקחת  :אלקרינאויטלאל 

 שלוש שעות. 

 . القانون حسب بعطيك ال، ساعات؟ 3 حكيت انت ما ال،  :صهيبان أبو فايز

 (معا ً يتكلمون)

 תן לי להגיד את הדברים שלי בסבלנות.  :יאלקרינאומוחמד 

 . بسעל פי חוק  :צהבאןפאיז אבו 

הכל על פי חוק, הלוואי שגם אתה תעבוד על פי חוק. פעולות החינוך,  :القرناوي محمد

מיליון שקל. אתה הולך  77.5חינוך יש לו תקציב בפעולות של 

 , המבורך. אני מברך על זה. 79.2להגדיל, מציעים להגדיל אותו 

 אבל יש ירידה בביצוע.  :אלקרינאויראיד 

 מיליון שקל.  66 -2020עכשיו הביצוע שלך בשנת  יופי, :אלקרינאוימוחמד 
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 נכון.  :אלקרינאויראיד 

מיליון שקל בכספי חינוך איפה הלכו? למה לא הוצעו? למה לא  11 :אלקרינאוימוחמד 

 הוצעו? 

 קורונה.  :אלקרינאויראיד 

 קורונה?  :אלקרינאוימוחמד 

 כן.  :אלקרינאויראיד 

 יליון שקל? זה פעולות חינוך, זה פעולות חינוך. מ 11אוקי, בסדר.  :אלקרינאוימוחמד 

 )מדברים יחד(

 אני הסברתי, זה לא ...  :אלקרינאויראיד 

 קורונה? מה מנע לתחזק בתי ספר טוב? מה מנע את התקציב?  :אלקרינאוימוחמד 

 לא, לא, לא.  :אלקרינאויראיד 

 )מדברים יחד(

 סיסמתי. אל תהיה סיסמתי. עד עכשיו אתה מקצועי, אל תהיה  :אלקרינאוימוחמד 

מיליון  2רק בחברת הניקיון. שני, רק בניקיון, רק בניקיון נחסכו  :אלקרינאויראיד 

 שקל. 

 מיליון שקל. עכשיו אם אני לוקח את ההכנסות,  20יש לך לילדה שלך  :אלקרינאוימוחמד 

זה גם כסף שלא יחזור, המדינה לא תחזיר לך אותו שנה   :שרון שטייןעו"ד 

 אה. הב

 לא.  :אלקרינאויראיד 

 ההכנסות שלנו של משרד החינוך.  :אלקרינאוימוחמד 

 כן?  :צהבאןפאיז אבו 

 מיליון שקל, נקבל כסף ממשרד החינוך.  222על  2021מדברים בשנת  :אלקרינאוימוחמד 

 אכן.  :אלקרינאויראיד 

וס מינוס. אז מיליון שקל הוצאות פל 227נכון? ויש לנו הצעה של  :אלקרינאוימוחמד 

מיליון שקל,  5מיליון שקל רק  5בעצם אנחנו מגדילים, אנחנו נותנים 
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 . 2%מהתקציב שלנו לחינוך, רק  2%זה 

 נכון.  :אלקרינאויראיד 

אבל בפועל הביצוע הוא פחות. אם אני לוקח את הנושא של הרווחה,  :אלקרינאוימוחמד 

מיליון שקל,  8אני מנתח גם את נושא הרווחה יש לנו שכר מוצע של 

 . 7.7בסדר? ביצוע של הרווחה עמד על 

 נכון.  :אלקרינאויראיד 

 עמדו בה,  :אלקרינאוימוחמד 

 ניצול כמעט מלא ...  עטא אבו מדיע'ם:

 ... בסדר? יפה.  :אלקרינאוימוחמד 

 . خلصت 11/30 -ب الميزانية، خلصت فات اللي...    :متكلم

 ייה. רק יש לי הסבר לעיר  :القرناوي رائد

 כן, כן, אמרתי אני מדבר, :אלקרינאויטלאל 

 יש לי רק הסבר לעירייה, וזה ההסכם הקיבוצי שהוצע.  معاي، تضلك  :القرناوي رائد

 לא משנה, אבל הם עמדו ... הם עמדו מאוזנים.  :אלקרינאויטלאל 

 כן.  :אלקרינאויראיד 

 הם יצאו מאוזנים.  :אלקרינאויטלאל 

 . בסדר :אלקרינאויראיד 

מיליון  56עכשיו איפה בפעולות הכלליות, הרווחה, אנחנו מציעים  :אלקרינאויטלאל 

 שקל, סליחה, 

 . 59 :אלקרינאויראיד 

 מיליון שקל מצהיר, אבל כמה ביצעת?  59 :אלקרינאויטלאל 

 .9עד חודש, זה עד חודש  42 :אלקרינאויראיד 

מיליון שקל תבצע  50קל. מיליון ש 50ביצעת בערך פלוס מינוס  :אלקרינאויטלאל 

 מיליון שקל.  8 -ברווחה. אז עדיין יש לך הפרש כ

 איך אתה חושב? הם אומרים לך משהו אחר.  :בו מדיע'םעטא א
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 לא. ההוצאות שפה לא,  :אלקרינאויראיד 

 מיליון שקל.  50זה  :אלקרינאוי  טלאל

 אבל זה עד ספטמבר.  :סהיבאןסאמי עו"ד 

ואני הסברתי אותה בוועדת כספים. הבעיה שלנו שלא כל  יש בעיה :אלקרינאויראיד 

 החשבוניות מגיעות לגזברות בזמן. 

 יושבות במגירות.  :עטא אבו מדיע'ם

 זאת בעיה,  :אלקרינאויראיד 

 מיליון שקל.  8 :אלקרינאויטלאל 

 כן.  :אלקרינאויראיד 

 מיליון שקל ...  8 :אלקרינאויטלאל 

 בתחילת דבריי ש... אפילו בינואר.  כן, אמרתי לך :עטא אבו מדיע'ם

 )מדברים יחד(

 , 2020אני מקווה שתצא העובדה בשנת  :אלקרינאויטלאל  

 אנחנו רגילים טלאל לאשר תקציב בחודש מרץ, פברואר...  :עטא אבו מדיע'ם

 נכון.  :אלקרינאויראיד 

 הבעיה שלך שאתה שכחת.  :מדיע'םעטא אבו 

 . לא, לא, לא שכח :אלקרינאויראיד 

 )מדברים יחד(

 . 100%הניצול דווקא ברווחה יהיה קרוב ל :עטא אבו מדיע'ם

 אני מאמין שהרווחה תגיע,  :אלקרינאויטלאל  

 ביצוע.  100% -ל :עטא אבו מדיע'ם

 תגיע פלוס מינוס,  :אלקרינאויטלאל 

 בעיה שלך?  ال ايشפלוס מינוס, אז איפה הבעיה שלך?  :עטא אבו מדיע'ם

 . يحكي واحد كل خلي. كمان احناנתייחס  ودنا  :القرناوي محمد

  طيب؟בעיה  ال ايش  :مضيغم أبو عطا
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מיליון שקל תקציב  67.7ברווחה, ברווחה אנחנו הולכים להשקיע  :אלקרינאויטלאל 

 49מיליון,  50 שלנו. נכון? ואנחנו הולכים לקבל מהמדינה פלוס מינוס

הרווחה מהתקציב  לתחום 37.32מיליון. אז בעצם אנחנו נותנים 

. זה פער 2%השוטף של עיריית רהט. כאשר בחינוך אנחנו נותנים רק 

 . 25%שצריך לבדוק אותו כאשר הדרישות אומרות פלוס מינוס 

 מההוצאה.  25%כן, אבל  :אלקרינאויראיד 

 אוקי, עכשיו אם אני לוקח,  :אלקרינאויטלאל 

 אני אענה לך.  :עטא אבו מדיע'ם

 דקה, דקה.  :ויאלקרינאטלאל 

 )מדברים יחד(

 . المف دفنا الملف، دفعناאם אני לוקח את התקנים, ואני  :עטא אבו מדיע'ם

 פלוס מינוס ...  تبعكو الملفפחות או יותר,  تبعكو الملف  :القرناوي طالل

 (سويا ً يتكلمون)

  شو؟ ايش؟  :مضيم أبو عطا

 תוספות של ...   :القرناوي طالل

 מאוזן.  لفكم  :القرناوي رائد

 )מדברים יחד(

 בסדר? עכשיו אם אני לוקח את התקנים לכח אדם ... בסדר?  :אלקרינאויטלאל 

 אוקי.  :אלקרינאויראיד 

 משרות, נכון?  1,133.5אנחנו מדברים  על  :אלקרינאויטלאל 

 , 1,133סה"כ אנחנו מדברים על  :אלקרינאויראיד 

 משרות.  1,133 :אלקרינאויטלאל 

 וחצי.  :ינאויאלקרראיד 

 , 2020 -ביחס ל :אלקרינאויטלאל 

 . 1,086שזה  :אלקרינאויראיד 
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 משרות בתוך התקציב.  47יש עליה של  1,086 :אלקרינאויטלאל 

 מורים.  :אןעו"ד סאמי סהיב

 נכון, נכון.  :אלקרינאויראיד 

 דקה, דקה.  :אלקרינאויטלאל 

 מורים.  :באןיהססאמי עו"ד 

 . דקה :אלקרינאויטלאל 

 עוזרי הוראה.    :דובר

 מורים.   ااه، :صهيبان أبو سامي

 . 20-עכשיו, מצד אחר אם אני לוקח ביחס ל :אלקרינאויטלאל 

 זה חלק מהתקציב מה? מה זה?  :באןיהססאמי עו"ד 

לא סופי. אז אני אגיד לך למה, אז אני אגיד  غير هضاהמספר  عفكرة :مضيغم أبو عطا

ציבי, אנחנו גם בחינוך המיוחד אולי לך למה. היה אישור ... תק

אנחנו ... בי"ס לאוטיזם, וגם נפעיל אותו בספטמבר הבא. ועוד 

 עוזרות, ועוד מורים. 

 עטא, זה בזמן שלי, אתה ...  :יאלקרינאוטלאל 

 לא, אנחנו לא מקצצים לך.  :עטא אבו מדיע'ם

 2018-ות, ביחס למשר 161יש גידול של  2020 -אם אני לקוח ביחס ל :אלקרינאויטלאל 

 מיליון שקל גידול בשכר.  43.4משרות, שזה  221גידול של 

 מבורך.  :אןיבהססאמי עו"ד 

 מבורך, מבורך.  :עטא אבו מדיע'ם

אם אני לוקח את התקציב הזה, אם אני לוקח את . استنوا هسا :القرناوي طالل

 התקציב מפורט, 

 يتوظفن؟ رهط والد ودك ام. توظفن رهط بنات هياه، بدك؟ ما :مضيغم أبو عطا

 (سويا ً يتكلمون)

 איפה יש עליות.  2021אם אני לוקח את התקציב של  2021-תסתכל, ב :القرناوي طالل
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 כן.  :צהבאןפאיז אבו 

 המדינה אמרה שזה,  :אלקרינאויטלאל 

 אבל עוד שתי דקות אני מסיים. כן.  :צהבאןפאיז אבו 

 שכר הבכירים לא יעלה.  :אלקרינאויטלאל 

 נכון. :אלקרינאויראיד 

-. ממנה מקום מ840 -ל 768-אתה לוקח שכר בכירים ראש העיר מ :אלקרינאויטלאל 

-ל 750 -יר מלשכת ראש הע . סליחה,700 -ל 650 -. סגן מ900 -ל 750

 לוקח,  . אתה720 -ל 650 -. סגן ממלא מקום מ900

 . לידיעתך ... אישרו מנהל לשכה רק לפני כחודש :צהבאןפאיז אבו 

 נכון, זה הסיבה לירידות.  :אלקרינאויראיד 

שקל. אתה לוקח  840,000 -שקל שכר מזכירות ביחס ל 1,360,000 :אלקרינאויטלאל 

. שכר גביה מ 1,550,000 – ל 1,480,000 -שכר גזברות יש בו גידול מ

אלף שקל, כאשר אתה בדוח,   300. שכר פיקוח עירוני זה 235ל  185

אלף  300אלף  שקל. ב... כתוב  150קח אחד אתה בדוח כותב רק פ

שקל. מאיפה הבאת את השני? יש לך דוח שמופיע לפי פקח אחד 

 בשכר. 

 אאה, לא, זה יש לך תב"רים. הם לא מופיעים בדוח הזה.  :אלקרינאויראיד 

 אלף שקל שכר.  300אבל במפורט יש לך  :אלקרינאויטלאל 

 שזה שני אנשים.  :אלקרינאויראיד 

 אז למה אתה רושם פה בדוח רק אחד?  :לקרינאויאטלאל 

 איפה אתה רואה את זה?  :אלקרינאויראיד 

 עכשיו, יש לך ירידה בשירות הווטרינרי.  :אלקרינאויטלאל 

 נכון.  :אלקרינאויראיד 

 יפה מאוד.  :אלקרינאויטלאל 

 סגרו,  :אלקרינאויראיד 
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 אלף שקל הורדת בשכר.  450 :אלקרינאויטלאל 

 סגרו.  :קרינאויאלראיד 

עוד בשכר. למה לקחת מהווטרינרים שמת אבל איפה שמת אותם?  :אלקרינאויטלאל 

, 150-בשכר. אם אתה לוקח גם בוועדה המקומית אתה מגדיל ב

 100עובד חשמל מופיע בשכר של  عندنا فيבעצם גם שכר עובד חשמל. 

 . شيكل الف

 שיהיה.  :صهيبان أبو سامي

 צים, הם רוצים ... הם רו :אלקרינאויראיד 

 ...  :صهيبان أبو سامي

 אז יש לך עוד יותר. אם אתה לוקח גם בתקציב, . 147 :القرناوي طالل

 ؟...نضلنا بدنا احنا امير، أبو يا نكبر ودنا :صهيبان أبو فايز

 מראה את השקפת העולם שלו, זה בסדר.  هوבסדר.  ال، :القرناوي رائد

 ף לך עוד משהו. אם אתה לוקח שכר עוזרות... אני, אני מוסי :אלקרינאויטלאל 

 )מדברים יחד(

 )צוחקים(

 תקציב.  ال محضر...  :صهيبان أبو سامي

 אלף שקל יש לך בסייעות.  500ועוד  :אלקרינאויטלאל 

 . امير أبو امير، أبو :صهيبان أبو فايز

 סליחה, סליחה, עוד לא עברתי עשר דקות, סליחה.  :القرناوي طالل

 דקות.  25לא, לא, עברת לא עשר דקות,  :צהבאן פאיז אבו

 ... سالمه أبو :مضيغم أبو عطا

 (سويا ً يتكلمون)

יש לך גידול, יש גידול בשכר במשרות, בנוסף למשרות שהתקבלו  :אלקרינאויטלאל 

במתנ"ס, בנוסף למרות של חברה כלכלית. מאידך אתה מקטין, 

 280و مليون منם... מקטין את הפעולות של הנושא של ניקיון שצריכי
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אלף שקל. חשמל  100 -חשמל במסגדים אתה מקטין ב .لمليون

 אלף שקל. 100 -במסגדים אתה מקטין ב

 אנרגיה סולארית.  :פאיז אבו צהבאן

 חברים זה תקציב,  :אלקרינאויטלאל 

 גם על מוסדות בתי ספר.  :פאיז אבו צהבאן

 ולות כלליות. ממנו הולך לשכר, לא לפע 55%מעל  :אלקרינאויטלאל 

 . طب. العافية يعطيك شكرا، طيبכן,   :صهيبان أبو فايز

 . عنك بالنيابة حكى هو  :مضيغم أبو عطا

 . للقائمة حكاه  :القرناوي محمد

 . عنك بالنيابة حكى  :مضيغم أبو عطا

 אני לא קיים?  فايز،  :القرناوي محمد

 )מדברים יחד(

 . ساعة نص اخذ. باسمهو باسمك يحكي وده رائد  :مضيغم أبو عطا

 ...  بيحكي واحد كلמליאה  ال في  :القرناوي رائد

 מר פאיז, אני לא קיים?   :القرناوي محمد

 יאללה, שתי דקות, יאללה.  :פאיז אבו צהבאן

 מה זה שתי דקות? :אלקרינאוימוחמד 

 יש לנו שתי דקות.  :פאיז אבו צהבאן

בר. מאחר והתקציב הזה הוא לא אני מתחיל במשפט שאמר הגז :אלקרינאוימוחמד 

היפותטי, ומחכה למשיח שיבוא. ומחכה למשיח שיבוא עד שתקום 

ממשלה בישראל אנחנו לא יכולים לבנות תקציב בכוחותינו. אנחנו 

 צריכים לקבל תקציב ... ההכנסות מפורט ובמדויק. 

 אין יותר מפורט מזה.  :פאיז אבו צהבאן

 אתה,  :אלקרינאוימוחמד 

 אני ראש עיר.  :צהבאןפאיז אבו 
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 ...  :אלקרינאוימוחמד 

 )מדברים יחד(

 כשאתה רוצה להפריע לי, :אלקרינאוימוחמד 

 אני יכול להפריע לכל חבר עירייה.  :פאיז אבו צהבאן

 )מדברים יחד(

 הוא המורה שלי, נכון? אבל היום אני ראש העיר, אני ראש העיר שלו.  :פאיז אבו צהבאן

 )צוחקים, מדברים יחד(

 אתה צריך ...  علمك اذا اووو، :صهيبان أبو سامي

 רק למה שאתה מורה שלי אני נותן לך עוד דקה ומסיים.  :אןהבפאיז אבו צ

 . فايز يا منك يتعلم سامي خذ سامي، منك يتعلم...  :مضيغم أبو عطا

 עכשיו,  :القرناوي محمد

 כן?  :פאיז אבו צהבאן

 זה בעיה. זה דבר אחד, הדבר השני,  זה לא מפורט. ויש עם :אלקרינאוימוחמד 

 אתה לא חבר וועדת כספים?  :פאיז אבו צהבאן

 אני לא, אני חבר בוועדת כספים, ואני לא,  :אלקרינאוימוחמד 

 מה לא?  :פאיז אבו צהבאן

 נכחתי אתמול מאחר והייתי חולה.  :אלקרינאוימוחמד 

 למה?  :פאיז אבו צהבאן

 מותר לי? ולה. מאחר והייתי ח :אלקרינאוימוחמד 

 .سالمتك :مضيغم أبو عطا

  اليوم؟ جيت ليش :صهيبان أبو فايز

 מותר לי? :القرناوي محمد

 הבריא.  اليوم،הבריא  דובר:

 זריקה.  ال... ب نشك احنا :القرناوي محمد

 (يضحكون)
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. العافية يعطيك سالمة، أبو شكرا. هالحين اطلع بدي طب. طويل الهرج طيب، :صهيبان أبو فايز

 . للهرج الموضوع فاتحين... 

 . للتوصيت للتصويت، ال،ال، :الجميع

 . ال خالص، :صهيبان أبو فايز

 אתה לא תפריע לי.  :القرناوي محمد

 . ال ال، :صهيبان أبو فايز

 אתה לא תפריע לי.  :القرناوي محمد

 . النقاش انتهى خالص،... الني :صهيبان أبو فايز

 י. אתה לא תפריע ל :القرناوي محمد

 . ايده يرفع الميزانية בעד  اللي  :صهيبان أبو فايز

לא, לא, אתה לא תפריע לי. תן לי שאני אסיים. אתה, אתה, אתה  :القرناوي محمد

קנית את כולם. כל אלה שהצביעו, קנית אותם. שיהיו בריאים גם 

 איתך. 

 .علي ضد؟ مين :صهيبان أبو فايز

 . 3 ،2 ،1 :الكتناني علي

 ...  ومبروك بخير وانتو عام كل العافية، يعطيكوا طيب، :بانصهي أبو فايز

 כל הכבוד.  فيك، هللا بارك :القرناوي رائد

 )מדברים יחד(

 *** נעילת הישיבה ***

 

 


