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פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 08/2018
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-חברהעירייה 
נעדריםה"ה :






-מזכירהעירייה 
סגלה"ה :
-גזברהעירייה 


-היועץהמשפטישלהעירייה 


-מנהלהבחירותלעירייתרהט 


-סגןמנהלהבחירותלעירייתרהט 



על סדר היום:

 .1הצהרתאימוניםלחברעירייהחדש–אברהיםאבוהאני.
טלאלאלקרינאוי 
ד"רעאמראלהוזייל 

חלילאלטורי 
אחמדאלנסאסרה 
מחמדאלקרינאוי 
רבחיאבואלטייף 
סאלםאבומדיע'ם 
אברהיםאבוהאני 

נימראלעוברה

מוסאאבוג'עפר
ד"רמאזןאבוסיאם 

סלמאןאלקריני
עו"דסמיסהיבאן 

עדנאןאלעוברה
עטאאבומדיע'ם 

פאיזאבוצהבאן


יונסאבוהאני





עליאבואלחסן

ראידאלקרינאוי

עו"דשרוןשטיין

דרוריפרח 

יונתןמוסאי 

-ראשהעירייה 
-סגןראשהעירייה,ומנהלישיבותהמועצה 
-סגןומ"מרה"ע 
-סגןראשהעירייה 
-המשנהלרה"ע 
-המשנהלרה"ע 
-המשנהלרה"ע 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 
-חברהעירייה 


-חברהעירייה

 .2הזדהותהסיעותשלהמועצההיוצאת.
 .3בחירתוועדתבחירות.
 .4בחירתיו"רלוועדתהבחירות.






 .5מינוימזכיר/תלוועדתהבחירות.
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סעיף מס'  – 1הצהרת אימונים לחבר עירייה חדש – אברהים אבו האני

טלאל אלקרינאוי:
חברהעירייההחדשאברהיםאבוהאני,מתבקשלהצהיראימוניםבהתאםלסעיף24א(א)לפקודת
העיריות(נוסחחדש)ולהלןהנוסח:"מתחייב לשמור אימונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי כחבר מועצת העיר רהט" 

אברהים אבו האני:
מתחייבאני .

טלאל אלקרינאוי:
ברכותלחברהעירייההנכנס,ותודותוהערכהלחברהעירהיוצאהמורהחסיןאבוהאני .

מרגעזהאתהמחליףאתהחברהיוצאחברבוועדותשהיהמכהןבהן :
-חבר.

 .1וועדתהנחות 
-חבר.

 .2בטיחותבדרכים
 .3הוועדהלמיגורהאלימות -חבר.
 .4וועדתהמשנהלתכנוןובנייה-חבר.
-חבר.

 .5וועדתשמות 

מאחליםלךהצלחהבמילויתפקידך,בתקופההקצרהשנותרהעדלבחירותהמקומיות .

מחזיררשותניהולהישיבהלמנהלישיבותהמועצהד"רעאמראלהוזייל .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
תודה,ברכותלחברהעירייההנכנס,ובהצלחה .

ועכשיולהמשךסדרהיום .

סעיף מס'  – 2הזדהות הסיעות של המועצה היוצאת

ד"ר עאמר אלהוזייל:
כלחברעירייהמתבקשלהזדהותעפ"יסעיף(25א)לחוקהרשויותהמקומיות(בחירות) 
תשכ"ה–,1965ועליולנקוטבשםהסיעה,באכחהסיעהוממלאמקומו .

מנהלהבחירותלרהטוסגנומשתתפיםבישיבה,האםישלכםמשהולהסביר .

דרור יפרח:
כפישנאמרכלחברמועצהמתבקשלהגידאתשםהסיעהשאליהמזדההומיבאכחהסיעה
וממלאמקוםבאכחהסיעה.(איןכרגעמשמעותלשםהסיעהוהאות).כלסיעהתקבלאתהמשקל
היחסישלהבוועדתהבחירותובוועדותהקלפי .

חברעירייהשנבצרממנולהשתתףבישיבה,יכוללהגישאתההזדהותשלובכתבלרה"עולמנהל
הבחירותעדליום26באוגוסט,2018ולאיאוחרמ27-באוגוסט,2018מישמזדהההיוםלאיכול
לשנות .
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ד"ר עאמר אלהוזייל:
עכשיומתחיליםבהזדהות :

מ"מבאכח 
האות  באכח 
מס'  שםהסיעהושמותהחברים 
עטאאבומדיע'ם  ח'לילאלטורי 
פ 
 .1 אלהנדה ואלאכלאס
עטאאבומדיע'ם 
ח'לילאלטורי 
סאלםאבומדיע'ם 
פהמיאלרומילי 
נימראלעוברה 

 .2 רהט ביתנו
נימראלעוברה 
עאמראלהוזייל  סלמאןאלקריני 
י 
 .3 אלאסלאח ואלתע'ייר
עאמראלהוזייל 
סלמאןאלקריני 
מוסאאבוג'עפר 
גד  יוסףאלרומילי 
 .4 אלוחדה ואלסלאם
מוסאאבוג'עפר 
אברהיםאבוהאני 
טה  אחמדאלנסאסרה  אברהיםג'בור 
 .5 אלוסט
אחמדאלנסאסרה 
צח  רבחיאבואלטייף  מחמדכתנאני 
 .6 סאות אלחק
רבחיאבואלטייף 
אחמדאבופריח  אברהיםאלטורי 
נ 
 .7 אלהודא ואלסלאם
פאיזאבוצהבאן 
יוסףאבוזעילה 
סמיסהיבאן 
ע 
 .8 אלופאק אלדימוקרטי
סמיסהיבאן 
עדנאןאלעוברה 
א  טלאלאלקרינאוי  סעידאבוסיאם 
 .9 אלאחוה ואלמוסאואה
טלאלאלקרינאוי 
מחמדאלקרינאוי 
מאזןאבוסיאם 

 החברהנעדריונסאבוהאנייזדההבכתב.

ד"ר עאמר אלהוזייל:
ההזדהותתמה,החברהנעדרימסורבכתבאתההזדהותשלו,חבריהמועצהיעודכנובהמשך,
כאשרתתקבלההזדהותשלו .
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סעיף מס'  – 3בחירת וועדת בחירות

ד"ר עאמר אלהוזייל:
נהוגברהט,חבריהמועצההיוצאת,משמשיםגםחבריוועדתבחירות .

לכןחבריהמועצהשמעונייניםלהמשיךכחבריוועדתהבחירותשיודיעולפרוטוקול,מיחברוועדת
הבחירותמטעמו,ומיממלאמקומו .

חבריוועדתהבחירותמספרם17חבריםבהתאםלמספרחבריהמועצה .

מישיודעוכברהחליטמיהממלאמקוםשלושיסמור,ומישעודלאקבעימסורלמזכירהעירייה,
לאיאוחרמתאריך26באוגוסט,2018כאשרנחזורמחופשתעידאלאדחא .

בבקשהלהתחיל :

 .1עטאאבומדיע'ם-חבר
פארסאבופארס–מ"מ .

 .2ח'לילאלטורי-חבר
עודהאלטורי–מ"מ .

 .3סאלםאבומדיע'ם-חבר
אנואראבומדיע'ם–מ"מ .

 .4מוסאאבוג'עפר-חבר
___________-מ"מ .

 .5אברהיםאבוהאני-חבר
____________-מ"מ .

 .6אחמדאלנסאסרה–חבר
אברהיםאלג'בור–מ"מ .

 .7רבחיאבואלטייף-חבר
מחמדאלכתנאני–מ"מ .

 .8עאמראלהוזייל-חבר
פייצלאלהוזייל-מ"מ .

 .9סלמאןאלקריני-חבר
סלימאןאלעתאיקה–מ"מ .

 .10עדנאןאלעוברה-חבר
סלימאןאבוגררה–מ"מ .
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 .11סמיסהיבאן-חבר
שריףח'מאיסה–מ"מ .

 .12נימראלעוברה-חבר
פהמיאלרומילי–מ"מ .

 .13פאיזאבוצהבאן-חבר
אחמדאבופריח–מ"מ .

 .14טלאלאלקרינאוי-חבר
____________-מ"מ .


 .15מחמדאלקרינאוי-חבר
____________-מ"מ .

 .16מאזןאבוסיאם-חבר
___________-מ"מ .

החברהנעדריונסאבוהאנייודיעבהמשךלרה"עמיישמשחברוועדה,ומיהממלאמקוםשל
החבר .

סעיף מס'  – 4בחירת יו"ר לוועדת הבחירות

ד"ר עאמר אלהוזייל
וועדתהבחירותתבחרמביןחבריה,יו"רבהתאםלסעיף(24א)לחוקהרשויותהמקומיות
(בחירות)תשכ"ה– .1965

מימציעעצמוליו"ר .

עטא אבו מדיע'ם:
אניהגשתיבקשהמנומקת .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
אניגםמעמידעצמיליו"רוועדתהבחירות .

רבחי אבו אלטייף:
אניהגשתימועמדות,אבלעכשיומסירמועמדותי .

עטא אבו מדיע'ם:
מבקשלומרכמהדברים .

הגשתימועמדותכיאניחושבשלוויתיאתהקואליציההזו,מכיראתהמורכבותשלה,ומכיראת
התנהלותהבחירות .

אניחושבעאמראלהוזיילקבלהזדמנותבבחירותהקודמות .2013
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אניחושבצריךלתתלאנשיםאחרים .

אנינמנהעלהקואליציההקיימתוציפיתילקבלברכותעלמועמדותישהגשתיאותהלפניעאמר
אלהוזייל .

שנימועמדיםמהקואליציהמסמלשהקואליציהנקרעת .

אניחושבאםכלאחדיצביעלפימצפונוולאלפיהלחציםהפוליטיים .

אניעבדתיבמערכותבחירותשלהכנסת,המקומיותוגםאזוריות .

אנימבקששהצעתיתעמודלהצבעהראשונה .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מיבעדעטאאבומדיע'םליו"רהוועדה? 
6חבריםבעד(עטא,ח'ליל,סאלם,פאיז,סמי,עדנאן) .

מיבעדעאמראלהוזיילליו"רהוועדה? 
9חבריםבעד(עאמר,סלמאן,אלנסאסרה,רבחי,נימר,אבוג'עפר,טלאל,מחמד,מאזן) .

1חברנמנע–אברהיםאבוהאני .


החלטה מס' :984נבחרד"ר עאמר אלהוזיילליו"רוועדתהבחירותברובקולות .

בהצלחהבבחירות .


סעיף מס'  – 5מינוי מזכיר/ת לוועדת הבחירות

טלאל אלקרינאוי:
מציעמזכירהעירייה–עלי אבו אלחסן .

ד"ר עאמר אלהוזייל:
מיבעד? 


החלטה מס' :985אושרמינוימזכירהעירייה,עליאבואלחסןלמזכירוועדתהבחירות,פה
אחד .
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דרור יפרח:
רוצהלומרמספרמשפטים :

 .1כלנושאמימוןבחירות,אונושאפנקסהבוחרים,אלהנושאיםבאחריותמשרדהפנים.
 .2נושאהתעמולה,זהלאבאחריותמנהלהבחירות,ישביתמשפט,וישמשטרתישראל,
במידהוישתעמולהאסורהעלפיהחוק.
 .3מזכיריוועדותהקלפי,השנהההוראותאוסרותעלעובדיאותהרשותמקומיתלשמש
מזכיריוועדותקלפיבאותהרשות,אפילוזהכוללעובדיהתאגידיםהעירונייםשלהרשות.
 .4היותוכברנבחרהוועדתבחירות,אנחנונקבעישיבהבקרובאחריהחגשלכם.

ד"ר עאמר אלהוזייל:
תודהרבה, كل عام وانتم بخير




ננעלה הישיבה,
שעה 18:34:33
_________

עליאבואלחסן 
מזכירהעירייה 

















_______________ 
טלאלאלקרינאוי 
ראשהעיר 




תפוצה :
מבקרהמדינה, 
הממונהעלהמחוז,במשרדהפנים, 
חבריהעירייה, 
גזברהעירייה, 
היועץהמשפטישלהעירייה, 
דוברהעירייה, 
מבקרהעירייה, 
הנהלתחשבונות, 
חשבמלווה .
  --------------- ----------------------------

____________

ד"רעאמראלהוזייל 
סגןראשהעירייה 
ומנהלישיבותהמועצה 

 

הודפסע"יוינברגרמירימזכירתמזכירהעירייה 
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