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יום רביעי  06אפריל 2022
פרוטוקול ישיבת המועצה לא מן המניין
מיום ראשון ,תאריך  27במרץ  2022שעה 17:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות באגף הרווחה
 ראש העירפאיז אבו צהבאן
 סגן ומ"מ רה"עפייצל אלהוזייל
 סגן רה"עפארס אבו פארס
 סגן רה"עעו"ד סמי אבו סהיבאן
 המשנה לרה"עאברהים אבו שארב
 המשנה לרה"עמאג'ד אבו בלאל
 המשנה לרה"ענאיף אבו עאבד
 המשנה לרה"עסלימאן אלעתאיקה
 המשנה לרה"עעטא אבו מדיע'ם
 המשנה לרה"עסלימאן אבו גררה
 חבר העירייהאברהים אבו האני
 חבר העירייהשחאדה אלעוברה

נעדרים ה"ה:

סאמי אלטורי
אברהים אלג'בור
ד"ר מאזן אבו סיאם
טלאל אלקרינאוי
מחמד אלקרינאוי
עלי אלזיאדנה

נוכחים ה"ה:

דיאא אסדי
עלי אבו אלחסן
ראיד אלקרינאוי
אברהים אבו סהיבאן
עו"ד שרון שטיין
מרזוק אלכתנאני
מראם אלפראחין
סלימאן זיאדנה
אדם אלאפיניש
האשם אלטורי
בקר אלזברגה
ח'אלד אבו סוכות
אנואר אלקצאצי

 המשנה לרה"ע חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה  -חולה חבר העירייה  -חולה חבר העירייה מנכ"ל העירייה סמנכ"ל העירייה גזבר העירייה מהנדס העירייה יועמ"ש העירייה דובר העירייה עוזרת המבקר מנהל לשכת רה"ע מנהל תכנון אסטרטגי עוזר רה"ע מנהל כספים בחברה כלכלית עוזר סגן רה"ע -מנהל מוקד 106

 הישיבה התקיימה לפי הנחיות ומגבלות משרד הבריאות ,כדי למנוע התפשטות
נגיף הקורונה ,שמירה על ריחוק ,ועטית מסכה.
 הפרוטוקול ערוך באופן תכליתי ,יש לציין שקיים תמלול לישיבה שנערך על ידי
"חבר תרגומים" כולל הקלטה.
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על סדר היום:
דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת (. )2022
פאיז אבו צהיבאן:

טוב אז אנחנו פותחים ישיבה לא מן המניין ,אישור תקציב עיריית
רהט מס'.

מקליט:

שניה ,שניה.

פאיז אבו צהיבאן:

אישור תקציב עיריית רהט.

מקליט:

שניה שינה.

متكلم:

ما سجل ،وال תקציב.

(يضحكون ،يتكلمون سويًا)
פאיז אבו צהיבאן:

אפשר להתחיל.

מקליט:

עכשיו כן ,תודה רבה.

פאיז אבו צהיבאן:

אנחנו מתכנסים עכשיו לישיבה לא מן המניין על תקציב עיריית רהט
לשנת  .2022בבקשה להציג את התקציב יא גזבר.

رائد القرناوي:

هللا يمسيكو بالخير يا جماعة .תקציב העירייה לשנת  2022מוכן ,עמלנו
עליו קשה .דנו בו כמה ישיבות ,האמת שעד שייצרנו את התקציב זה
היה מלחמה מאוד קשה ,אמצעים דלים והצרכים מאוד מאוד ...אז,
אז ככה העניין .תקציב עיריית רהט לשנת  2022המוצע הוא
 .₪ 433,600,000התקציב מגלם איך שאמרתי ,העלייה של מאה
מיליון שקל משנת  2018עד היום .זו עליה מאוד מבורכת של 25%
תוך  4שנים ,זה משהו שהוא קשה להאמין ,אבל זה קורה .אז ככה,
אני אציג את הארנונה ,ולרוב זה נכסי מגורים 24 .מיליון שקל וחצי,
מעידן הנגב סוף סוף אנחנו עולים מעל שני מיליון שקל.2,200,000 ,
הנחות בארנונה  32מיליון ,תעשיות החינוך שזה הפיתוח וההזנה זה
 .2,100,000האבטחה ... ,רווחה זה שני מיליון .יתר  ...אגרות,
תעודות ,שצ"פים ,מכירת חשמל וגם ההכנסות מהחניה זה  6מיליון
וחצי .משרד החינוך בעצם מחזיר את ההשתתפות שלו בתקציב שלנו
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ב 246,644,000-וזאת בעקבות פתיחת  7גני ילדים ועוד  2בתי ספר,
בית ספר אלמנאר ,בית ספר סמא שהם חדשים ,לא היו בשנה
שעברה .ממשלתי אחר ,יש לנו קצת כסף מהווטרינריה ,שיקום
שכונות ,חיזוק חברתי שזה של "עיר ללא אלימות" לשעבר ותמיכה
של משרד האוצר בוועדה המקומית .מענקי הפנים זה בעצם צמצום
פערים ,שזה  2מיליון וחצי ,מענק כללי לאיזון  48מיליון ,הם הגדילו
בשני מיליון בעצם ביטלו את המענק המותנה ,כי  ...יש לנו  6מיליון
שזה מותנה ,מול המותנה יש הוצאה מותנית של  6מיליון .ברגע
שנקבל את הכסף נכנס אל וועדת הכספים ונפשיר את,
עטא אבו מדיע'ם:

ונעשה עדכון תקציב.

ראיד אלקירנאוי:

נכון .אוקי ,זה חלק ההכנסות ,חלק ההוצאות זה מתחלק ל25-
מיליון שכר כללי 38 ,מיליון פעולות כלליות 32 ,מיליון הנחות
ארנונה 164 ,מיליון שקל  380אלף זה שכר החינוך זה המון ,המון,
המון שכר .כי זאת עיר צעירה מאוד 27 ,אלף תלמידים יש לנו בתי
ספר ,אני חושב שזה כמה ישובים במקומות אחרים 90 .מיליון שקל
זה הפעולות ,ובעיקר זה הניהול עצמי ,וגם המסגרות וגם התוכניות
החדשות שהכניס משרד החינוך ,כפי שציינתי שזה תוכנית אתגרים,
 ...הגבול העצמי המורחב .אבטחת מוסדות חינוך לשמונה
מאבטחים ,שכר הרווחה  9מיליון ורבע ,שכר הרווחה על בעיקר בגלל
שיש הסכם שכר של העובדים הסוציאליים ,והשיפור עבור הזה הוא
ב 100%-לא ב .75%-פה עניין של לא לשלם את זה .פעולות הרווחה
 72מיליון ,אנחנו רואים שהעירייה והרווחה היא קטנה יחסית ,בערך
שני מיליון שקל וזה לא ב 25 ,75-זה לרוב ב 100%-מדינה עניה היא
ברהט לרוב היא  .100%פירעון הנלוות והביוב ונלוות רגילות ונלוות
תקציביות זה שתיים ורבע מיליון .הוצאות מימון זה כמה עולה לנו
האשראי בבנקים  360אלף ,והוצאה מותנית שסיפרתי על ה 6-מיליון
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שאנחנו מפנים ,ואחר כך חוזרים לוועדות כספים להפשיר אותם .זה
מסתכם ב 433-מיליון  600אלף .בתוך התקציב יש לנו כמובן 1,200
מבנים ,שזה  1,800משרות במקסימום .אם אני אקח את הזמניות
אז זה עומד ,מגיע ל 1,800-משרות .זה אומר שיש מנגון עלה שמנהל
את כל ה ,השכר .היום דיברת איתי בטלפון ,הייתי מול חברה בשביל
מחשב ,כל הערימות הגדולות של החומר שעות נוספות ,דוחות ...
לעבור על מה שקורה בסקטור הפרטי ,נראה לי יותר הגיוני לעשות
את זה.
פאיז אבו צהיבאן:

זהו ,תודה.

איברהים אבו צהיבאן:

למה אנחנו משלמים נלוואות בביוב עד עכשיו?

ראיד אלקירנאוי:

נותרה שנה.

פאיז אבו צהיבאן:

נותרה שנה.

ראיד אלקירנאוי:

ב 2023-אנחנו נסיים את זה.

עטא אבו מדיע'ם:

אני יודע איך אתה מתקן את ההסכם.

פאיז אבו צהיבאן:

אוקי ,אז אני רוצה באמת להודות לגזבר העירייה ,بشكر رئيس ،أمين
الصندوق على اعداد الميزانية وأيضا رئيس اللجنة في المالية األخ أبو امير،
والمدير العام في البلدية ضياء اسدي وكل موظفين البلدية اللي عملوا خالل
األسابيع األخيرة على اعداد هذه الميزانية .وهي ميزانية،

(يتكلمون سويًا)
متكلم:

ال ،ال ،ال تصور ،ال تصور.

عطا أبو مديغم:

هاي ميزانية.

فايز أبو صهيبان:

انا بحكي شعوري ،بحكي مشاعري،

(يتكلمون سويًا ،يضحكون)
عطا أبو مديغم:

انا بصور واللي ما عحبه تمحوا كل التلفون.

متكلم:

أبو محمد ،احنا ما  ...نصوت ضد.

عطا أبو مديغم:

صوروه ،واذا ما عجبه امحا الفيديو.
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فايز أبو صهيبان:

انا ما بحكي مشان الصور ،بحكي،

عطا أبو مديغم:

ال ودنا ،هاي ميزانية بلدية يا فايز .لو سمحت .قسم بحكي ،صوروه.

متكلم:

الزلمه مستعجل واحنا مستعجلين ،يال.

عطا أبو مديغم:

 ..عصحتك احسنلك .وهللا صحتك افيد.

فايز أبو صهيبان:

بدي اشكر ،بدي اشكر اول شي من الصندوق على اعدادهن الميزانية ،واشكر
ضا ،السيد ضياء اسدي ،ورئيس لجنة المالية األخ فيصل
المدير العام للبلدية اي ً
الهزيل وكل مدراء األقسام في البلدية على اعداد هاي الميزانية في األسابيع
األخيرة .ونواب الرئيس ،ووكالء رئيس البلدية .ال شك ان الزيادة في البلدية ،في
عفوا يعني  30%عن عام  ،2018وهذه زيادة جيدة ومحترمة ،ستخص
الميزانية ً
هذه الميزانيات من أجل رفاهمية المواطن الرهطاوي ،وأيضا تقديم الخدمات .فا
جزيل الشكر لكل من عمل وقام على هذه الميزانية .واآلن اطلب من المجلس
البلدي  ...المصادقة على الميزانية .مين مع الميزانية؟

(تصفيق ،يتكلمون سويًا)
متكلم:

يعطيكوا العافية.

عطا أبو مديغم:

סליחה ,بس فايز ،فايز،

(يتكلمون سويًا)

*** נעילת הישיבה ***
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