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 2202פברואר  16 רביעי יוםעודכן:                                                                                                                       
 הנהלהועדת 

 
 חברים 

 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד ומשפחהשם  מספר
 רה"ע 050-2709777 95אלתקוא  ראש העיר פאיז אבו צהבאן 1
 פ 050-7572085 18אנדה  סגן רה"ע פארס אבו פארס 2
 י 050-5272718 76אלהודא  סגן רה"ע  פייצל אלהוזייל 3
 גד 050-5256490 15אלואחה  סגן רה"ע נאיף אבו עאבד 4
 ו 050-7536064 111אלסדרה  המשנה לרה"ע  בלאלמאג'ד אבו  5
 ע 050-8213177 83אלתקוא  המשנה לרה"ע עו"ד סמי סהיבאן 6
 פ 050-8492836 32אלאנסאר  המשנה לרה"ע  עטא אבו מדיע'ם 7
  0525343800 15אלאח'א  המשנה לרה"ע סלימאן אבו גררה 8
 פ 050-8105412 210אלפרדוס  חבר עירייה סאמי אלטורי 9

  054-4217366 85אלנור  חבר עירייה שחאדה אלעוברה  10

  054-4498837 68אלפרדוס   חבר עירייה אברהים אבו שארב 11
  054-8328211  139אלביאדר  עירייהחבר  אברהים אבו האני 12

 
  לפקודה 147על פי סעיף 

 
 
 

 ועדת מכרזים
 
 חברים 

 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר
 פ 050-8492836 32אלאנסאר  יו"ר עטא אבו מדיע'ם 1
 גד 050-5256490 15אלואחה  חבר נאיף אבו עאבד 2
 ע 050-8213177 83אלתקוא  חבר עו"ד סמי סהיבאן 3
 ו 050-7536064 111אלסדרה חבר מאג'ד אבו בלאל 4
 א 0544436679 130אלספא  חבר עלי אלזיאדנה 5
 א 050-8213127 104אלנג'אח  חבר מוחמד אלקרינאוי 6
 י 054-9102293 35אלירמוך  חבר  סלימאן אלעתאיקה  7
 פ 050-8105412 210אלפרדוס  חבר סמי אלטורי  8
 נ 054-4498837 68אלפרדוס  חבר שארבאברהים אבו  9
 

  לפקודה 148על פי סעיף 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ועדת כספים

 
 חברים 

 סיעה טלפון כתובת ותפקידתואר  שם ומשפחה מספר
 י 050-5272718 76אלהודא  יו"ר   פייצל אלהוזייל 1
 א 050-8213127 104אלנג'אח  ועדה חבר  מוחמד אלקרינאוי 2
 א 052-8661144 19אלע'דיר  חבר ועדה ד"ר מאזן אבו סיאם 3
 ו 050-9780808 84אלסדרה  חבר ועדה אברהים אלג'בור 4
 ע 050-8213177  83 אלתקוא מ"מ יו"רו חבר עו"ד סמי סהיבאן 5
 פ 050-7572085 18 אלנהדה חבר ועדה   פארס אבו פארס 6
 פ 050-8492836 32אלאנסאר  חבר ועדה  עטא אבו מדיע'ם 7
 גד 054-4217366 85אלנור  ועדהחבר   שחאדה אלעוברה 8
 נ 054-4498837 68אלפרדוס  חבר ועדה  אברהים אבו שארב 9

  

  149סעיף על פי 
 
 
 

 הועדה לענייני ביקורת
 

 חברים              
 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר

 ו 050-9780808 84אלסדרה  חבר  אברהים ג'בור 1
 א 054-4436679  130אלספא  חבר עלי אלזיאדנה  2
      

 
 
 
 ועדת הנחות  

 
 חברים

 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר
 גד 5256490-050 15אלואחה  יו"ר הועדה נאיף אבו עאבד 1
 ו 7536064-050   111 אלסדרה מ"מ היו"ר, חבר הוועדה  מאג'ד אבו בלאל 2
  052-8105412 210אלפרדוס  חבר  סאמי אלטורי 3
  054-7003090 כאן גזבר העירייה  ראיד אלקרינאוי 4
  054-7003130 כאן מנהל הגביה די סהיבאןאנ 5
  052-6122214 כאן היועמ"ש עו"ד שרון שטיין 6
מנהל המחלקה לשירותים  סעיד אלעוברה 7

 חברתיים
  054-7003158 כאן

 
 

  לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( 5ד ותקנה  149על פי סעיף 
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 בטיחות בדרכים
 

 חברים   
 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר

 רה"ע 050-2709777 כאן יו"ר פאיז אבו צהבאן 1
 א 052-8661144 19אלע'דיר  חבר ד"ר מאזן אבו סיאם 2
 א 054-4436679 130אלספא  חבר לזיאדנה אעלי  3
 פ 052-8105412  210אלפרדוס  חבר  סאמי אלטורי 4
 י 054-9102293 35אלירמוך  חבר סלימאן אלעתאיקה 5
 גד 054-4217366 85אלנור  חבר אלעוברהשחאדה  6
 נ 4498837-054 68אלפרדוס  חבר באברהים אבו שאר 7
  050-5506385 כאן מהנדס העיר אברהים אבו סהיבאן 8
  054-7003132 כאן מנהל החינוך ד"ר עלי אלהוזייל 9

משרד התחבורה  נציג שר התחבורה הראל כהן 10
 5בנק ישראל 

 ירולים

 6205460פקס  

 פ.9913881 050-5072156 משטרת רהט ראש משרד תנועה גיל משיח 11
   כאן בטיחותמנהל מטה  סלמאן אלקרינאוי  12
אגודת ספורט  מנהל בטיחות אזור נגב צביקה אלעזרי 13

מלחה  2הפעל 
 ירושלים

050-6810618 1530506810618 

 052-2762943 073-7412958 מורה נהיגה מתנדב קובי בלישה  14
    נציג האגף לדתות ג'מאל אלעוברה 15
  054-5542235  מנהל מרכז הצעירים נידאל אלזיאדנה 16

 
  ו לפקודה 149על פי סעיף 
 

 הוועדה לקידום מעמד הילד
 

 חברים
 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר

 י 054-9102293 אלירמוך יו"ר  מאן אלעתאיקהיסל 1
 גד 054-4217366 85אלנור  חבר השחאדה אלעובר 2
 ע 052-5343800 15אלאח'א  חבר סלימאן אבו גררה 3
 ו 050-7536064 111אלסדרה  חבר מאג'ד אבו בלאל 4
 א 054-4436679 130אלספא  חבר עלי אלזיאדנה  5
 נ 054-8328211 139אלביאדר  חבר אברהים אבו האני 6
    מנהל החינוך ד"ר עלי אלהוזייל  7
    מנהל הרווחה סעיד אלעוברה  8
    מנהל בי"ס יסודי ג'מאל אלהוזייל 9

נציג ארגון המורים  כמאל אבו אלקיעאן 10
 העל יסודי

   

יו"ר וועד ההורים   11
 העירוני

   

מפקד תחנת  סנ"צ עמוס דמרי  12
 המשטרה

   

נציגי הסתדרות  מחמד אלקרינאוי 13
 המורים

   

 

  לפקודהז  149על פי סעיף 
 



 

 

 וועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
 
 חברים 

 סיעה טלפון כתובת  תואר תפקיד שם ומשפחה מספר
 ו 050-7536064 111אלסדרה יו"ר מאג'ד אבו בלאל 1
 טה 050-9780808 84אלסדרה  חבר אברהים אלג'בור 2
 א 052-8661144  19אלע'דיר  חבר ד"ר מאזן אבו סיאם 3
  054-7003158 כאן מנהל שי"ח סעיד אלעוברה 4
  054-7003132 כאן מנהל החינוך ד"ר עלי אלהוזייל  5
    נציג הציבור  ד"ר מפלח אלעתאיקה 6
    נציג ציבור  7
    מנהל בי"ס על יסודי  8
נציג רשות למאבק  מרעי כתנאני 9

באלימות, בסמים 
 ובאלכוהול

   

 
  יא לפקודה. 149על פי סעיף 
 
 

 חינוךוועדת 
 

 חברים  
 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד  שם ומשפחה  מספר 

 רה"ע 050-2709777 כאן יו"ר הוועדה יבאןפאיז אבו סה 
 א 050-8213127 104אלנג'אח  חבר מחמד אלקרינאוי 1
 פ 050-8492836  32אלאנסאר  חבר עטא אבו מדיע'ם 2
 י 050-5272718 76אלהודא  חבר פייצל אלהוזייל  3
 ע 050-8213177 83אלתקוא  חבר עו"ד סמי סהיבאן 4
 טה 050-9780808 84אלסדרה  חבר אברהים אלג'בור 5
 נ 054-4498837 68אלפרדוס  חבר באברהים אבו שאר 6
    מנהל בי"ס יסודי  7
    מנהל בי"ס על יסודי  8
    נציג וועד ההורים העירוני  9

יו"ר מועצת הלמידים   10
 העירונית

   

 
  ט לפקודה 149על פי סעיף 
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 וועדה לאיכות הסביבה
 

 חברים
 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה  מספר

 ע 050-8213177 83אלתקוא  יו"ר עו"ד סמי אבו סהיבאן 1
 פ 050-8492836 32אלאנסאר  חבר עטא אבו מדיע'ם 2
 א 054-4436679 130אלספא  חבר עלי אלזיאדנה 3
 טה 050-9780808 84אלסדרה  חבר  אברהים אלג'בור 4
 גד 050-5256490 15אלואחה  חבר  נאיף אבו עאבד 5
 גד 054-4217366 85אלנור  חבר שחאדה אלעוברה 6
 נ 054-8328211 139אלביאדר  חבר אברהים אבו האני 7
  054-7003121 כאן מנהל שפ"ע אמע'מחמוד אבו ג 8
נציג ארגון  )אילנה(חנאן אלסאנע  9

ארצי )עמותת 
 נגב בר קיימא(

6909204   

נציג המשרד  אדיב אבו סרחאן 10
 להגנת הסביבה 

 6264017  

    נציג ציבור עו"ד באסם ח'מאיסה 11
 
  י לפקודה 149על פי סעיף 
 
 

 וועדת שמות לרחובות ומקומות ציבוריים
 

 חברים 
 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר

 רה"ע 050-2709777 95אלתקוא  ראש העיר  פאיז אבו סהיבאן 1
 פ 050-7572085 18אלנהדה  סגן רה"ע  פארס אבו פארס 2
 י 050-5272718 76אלהודא  סגן רה"ע פייצל אלהוזייל  3
 טה 050-9780808 84אלסדרה  העירייה חבר  אברהים אלג'בור 4
 גד 050-5256490 15אלואחה  העירייה חבר נאיף אבו עאבד 5
 ו 050-7536064 111אלסדרה  המשנה לרה"ע מאג'ד אבו בלאל  6
 א 050-8213127 104אלנג'אח  המשנה לרה"ע  מחמד אלקרינאוי  7
 ע 050-8213177 83אלתקוא  המשנה לרה"ע עו"ד סמי אבו סהיבאן 8
 פ 050-8492836 32אלאנסאר  המשנה לרה"ע עטא אבו מדיע'ם 9

  052-5343800 15אלאח'א  המשנה לרה"ע אבו גררה סלימאן 10
 נ 054-8328211 139אלביאדר  העירייה חבר  אברהים אבו האני 11
 א 050-5242094 7אלסלאח  חבר העירייה טלאל אלקרינאוי 12
 א 052-8661144 19אלע'דיר  חבר העירייה ד"ר מאזן אבו סיאם 13
 גד 054-4217366 85אלנור  העירייה חבר  שחאדה אלעוברה 14
 י 054-9102293 35אלירמוך  חבר העירייה  סלימאן אלעתאיקה  15
 פ 052-8105412 210אלפרדוס  חבר העירייה סאמי אלטורי 16
 א 054-4436679 130אלספא  חבר העירייה עלי אלזיאדנה 17
 נ 054-4498837 68אלפרדוס  חבר העירייה   אברהים אבו שארב 18

 

  לפקודה 150על פי סעיף 
 
 
 
 
 
 



 

 

 וועדה למיגור אלימות 
 
 חברים   

 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר
 רה"ע 050-2709777 כאן יו"ר  פאיז אבו סהיבאן 1
 טה 050-9780808  84אלסדרה  חבר וראברהים אלג'ב 2
 פ 052-8105412 210אלפרדוס  חבר  סאמי אלטורי 3
 י 054-9102293 35אלירמוך  חבר סלימאן אלעתאיקה 4
  050-6208365 כאן מנכ"ל העירייה דיאא אסדי 5
  054-7003132 כאן מנהל החינוך ד"ר עלי אלהוזייל 6
  054-7003125 כאן קב"ט אחמד אלהוזייל  7
  054-7003158 כאן מנהל הרווחה סעיד אלעוברה 8
  9913890 9781428 משטרת ישראל)שוש מזכירה( עמוס דמריסנ"צ  9
 
  יב לפקודה 149על פי סעיף 
 
 

 רורהוועדה להנצחת זכרם של נרצחי ט
 
 חברים    

 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר 
 גד 054-4217366 85אלנור  , ויו"ר הועדהחבר העירייה שחאדה אלעוברה 1

 א 052-8661144 19אלע'דיר  חבר ד"ר מאזן אבו סיאם  2
 נ 054-8328211 139אלביאדר  חבר האני אברהים אבו 3

   
  ח, לפקודה 149על פי סעיף 
 
 
 

 וועדת המשנה תכנון ובנייה
 
 חברים   

 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר
 פ 050-5779437 134אלפרדוס  יו"ר הוועדה פארס אבו פארס 1
 א 050-8213127 104אלנג'אח  חבר מחמד אלקרינאוי 2
 ע 050-8213177 83אלתקוא  חבר סמי אבו סהיבאן עו"ד 3
 י 050-5272718 76אלהודא  חבר פייצל אלהוזייל 4
 ו 050-7536064 111אלסדרה  חבר מאג'ד אבו בלאל 5
 גד 054-4217366 85אלנור  חבר שחאדה אלעוברה 6
 נ 054-4498837 68אלפרדוס  חבר אברהים אבו שארב 7

 
 על פי חוק התכנון ובנייה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : mazkirot@rahat.muni.il   E-mail                     9914860-08פקס :    9914800-08טל :   85357מיקוד  -רהט    8ת.ד.    

 וועדת הקורונה
 

 חברים
 סיעה טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר

 ו 050-7536064  111אלסדרה  יו"ר הוועדה מאג'ד אבו בלאל 1
 גד 050-5256490 15אלואחה  חבר העירייה נאיף אבו עאבד 2
 א 052-8661144 19אלע'דיר  העירייהחבר  ד"ר מאזן אבו סיאם 3
 י 054-9102293 35אלירמוך  העירייהחבר  אלעתאיקהסלימאן  4
 נ 054-8328211 139אלביאדר  חבר העירייה אברהים אבו האני 5
   כאן מנהל אגף החינוך ד"ר עלי אלהוזייל 6
    נציג ציבור ד"ר מפלח אלעתאיקה  7
    נציג ציבור ד"ר סעיד אלזבארקה 8
    נציג ציבור סלאם אלטורי 9

     נציג ציבור זמיליפאטמה  10
    נציג ציבור עאישה אלטורי 11
    נציג ציבור סאלם אבו סויס 12
    נציג ציבור חאמד אלקרינאוי 13
    נציג ציבור ד"ר עפאף אבו גררה 14
    נציג ציבור עבאס אבו מדיעם 15

  
  לפקודה 150על פי סעיף 
 
 

 םוועדה לשימור אתרי
 
 חברים  

 טלפון כתובת תואר תפקיד שם ומשפחה מספר 
 050-2709777 כאן יו"ר ראש העיר פאיז אבו סהיבאן 1
 054-9102293 35אלירמוך  חבר הוועדה סלימאן אלעתאיקה 2
 050-8492836 32אלאנסאר  חבר הוועדה  עטא אבו מדיע'ם 3
 08-9914903 מנהל הוועדה לתו"ב –כאן  חבר הוועדה  שירין אבו פריח  4
 050-7894949 26/41רהט  דיעה מייעצת מוריאסר אלע 5
 
 על פי חוק התכנון ובנייה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


