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 רוטוקולפ

 

 . אנחנו מתחילים ככה. 1/2019 ישיבה מספר  :מר פאיז אבו צהבאן

 

 הפעלת שלוחה לסיוע משפטי )עו"ד נמרוד בלייכר(  - 1סעיף מס' 

  :בו צהבאןמר פאיז א

הפעלת שלוחה לסיוע משפטי, יש לנו אורח פה, עו"ד נמרוד, יסביר על השלוחה שנמצאת בעיריית רהט 

הרבה זמן והוא פשוט מאוד רוצה כאילו להציג את העניין בפניי גם נציגי הציבור בעיריית רהט. בבקשה 

 נמרוד.

 : עו"ד נמרוד בלייכר

ף של משרד המשפטים שנותן ייצוג משפטי לאוכלוסיות שלום, צהריים טובים. הסיוע המשפטי זה אג

מעוטות יכולת בדרך כלל וגם לאוכלוסיות מסוימות אחרות שהחוק קבע שהן יקבלו סיוע משפטי בלי 

לבדוק את היכולת הכללית שלה. ברוב המקרים הסיוע ניתן באמת לאוכלוסיות מעוטות יכולת מבחינה 

דינה קבעה שמתחת לזה הם זכאים לקבל את הסיוע כלכלית, כאשר הם עומדים ברף מסוים שהמ

המשפטי. הסיוע המשפטי, אנחנו לא הסנגור, אנחנו אך ורק בעניינים האזרחיים ובעצם אנחנו נותנים 
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סיוע משפטי, ייצוג בכל התחומים האזרחיים למעט ענייני מיסוי, למעט ענייני רישום מקרקעין ולמעט 

שזה חובות, ענייני משפחה, ביטוח לאומי, דיני עבודה, תביעות חוק התכנון והבנייה. כל יתר הדברים 

כספיות כאלו ואחרות, דיור ציבורי, הגנה על חושפי שחיתויות, אימוץ, כל התחום האזרחי שאנחנו 

יכולים להעלות על דעתנו אפשר לקבל ייצוג על ידי הסיוע המשפטי במידה ועומדים בקריטריונים 

כשבן אדם מגיע אלינו, אם הוא עומד מבחינה כלכלית במקום שהוא מבחינה כלכלית, כאשר אנחנו, 

נדרש את הבחינה הכלכלית והדבר כמובן החשוב ביותר, האם יש סיכוי משפטי לעניין שלו, זאת אומרת 

אם בן אדם בא ורוצה לתבוע משהו, כן? שלא ניתן על פי החוק אז לא ניתן לו סיוע כי אין לנו מה להגיד 

ה ואנחנו חושבים שיש סיכוי לעניינו, אם הבן אדם תובע או הבן אדם נתבע, אנחנו בבית משפט, במיד

-נייצג אותו. הסיוע המשפטי זה בעצם משרד המשפטים הכי גדול בארץ, בשנה האחרונה פתחנו כ

תיקים בכל הארץ, יש לנו בכל מחוז, יש לנו לשכה של הסיוע המשפטי. פה במחוז דרום פתחנו  80,000

הליכים. עכשיו אנחנו  200,000-תיקים. הסיוע המשפטי נתן בשנה שעברה ייצוג ב 11,000בשנה שעברה 

מייצגים בבתי משפט, אנחנו לא מייצגים בוועדות, בכל בתי המשפט האזרחיים, זאת אומרת בית 

משפט השלום, בית משפט מחוזי, עליון, בבתי משפט לענייני משפחה, בבתי הדין הדתיים אם זה בבית 

רעי, אם זה בבתי הדין הכנסתיים ובבית הדין לעבודה. כל הערכאות המשפטיות אנחנו נותנים הדין הש

ייצוג כאשר יש שני מקומות שאנחנו גם מייצגים בוועדות שזה בוועדות בבתי החולים הפסיכיאטריים 

ער, בעניין אשפוז רפואי לגבי אנשים שמבקשים להשתחרר, אנחנו מייצגים אותם, ובוועדות של חוק הנו

שם אנחנו משתתפים. חוץ מזה לצערנו הרב אין לנו מנדט לייצג בוועדות. יש נושאים שאנחנו מייצגים 

ללא בדיקת זכאות כלכלית. זה למשל התחום הגדול שאנחנו מייצגים בו, בלי לבדוק את עניין הזכאות 

ידה ותביעה הכלכלית זה תחום הביטוח הלאומי. כל אדם מעצם זה שהוא מבוטח בביטוח לאומי, במ

שלו נדחית על ידי הביטוח הלאומי או הביטוח הלאומי טוען שיש לו חוב וכו', יכול להגיע אלינו, אנחנו 

בוחנים את זה אך ורק מהבחינה העניינית, האם יש סיכוי שאנחנו נצליח עם אותו בן אדם או אם הוא 

ו איזה החזר, האם יש סיכוי תובע אז לייצג אותו כנגד ביטוח לאומי או אם ביטוח לאומי מבקש ממנ

עורכי דין שמייצגים אצלנו ואם כן אנחנו נייצג אותו. דוגמא בתחום הזה, אני חייב להגיד שיש לנו 

בביטוח לאומי, אני חושב שהם בין החמישה הכי טובים שיש במחוז דרום. עכשיו כמו שאמרתי, 

הרב, לאור המצב הכלכלי כמו  התחומים העיקריים שאנחנו מייצגים בהם זה תחום החובות שלצערנו

אחוז מההיקף שלנו שזה כולל  40-שאתם יודעים, במיוחד בדרום, זה התחום הנרחב ביותר, זה מהווה כ

 70-פשיטות רגל, הוצאה לפועל, חובות לרשויות, אנחנו עושים היום, הסיוע המשפטי יוצא בכל הארץ כ

נייני המשפחה שאומר גירושים, מזונות, אחוז מהפשיטות רגל נעשות על ידי הסיוע המשפטי. בכל ע
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אבהות, משמורת, הסדרי, כל מה שאתם מעלים לדעתכם שקשור לענייני משפחה וכמו שאמרתי, כל מה 

שקשור לביטוח לאומי על כל התחומים של ביטוח לאומי, אם זה קצבת זקנה, קצבת נכות, פגיעות 

אנחנו החלטנו בזמנו שיש מקום, יש לנו מעבודה,  בכל התחומים של ביטוח לאומי אנחנו מייצגים. 

שלוחות של כל מיני, המשרד הראשי יושב בבאר שבע בקרית הממשלה, החלטנו בזמנו שיש מקום 

לפתוח שלוחות בערי הלוויין של באר שבע, יש באשקלון, קרית גת, קרית מלאכי, נתיבות ובבתי הסוהר 

ני שנים פחות או יותר, דחפתי לעניין הזה שיש אנחנו גם כן נפגשים שם עם אסירים. מי שזוכר, אני לפ

מקום להקים ברהט שלוחה כיוון שברור לנו שמבחינה כלכלית מאוד קשה לאנשים אפילו לפעמים 

במצבם הכלכלי, להגיע אלינו לבאר שבע ולכן דחפתי להקים כאן שלוחה ואכן השלוחה הוקמה, היא 

ה פונה חיפשנו מקום חדש וסעיד אלעוברה מצא ישבה בזמנו במבנה של עיר ללא אלימות, לאחר שהמבנ

באגף הרווחה ועכשיו עורכת דין שלנו מגיעה אחת לשבועיים לקבל כאן את האנשים, פה לנו מקום 

שקודם כל אנחנו מקבלים אנשים ששולחים אלינו טפסים ונקבע להם תור לפגישה עם עורכת הדין שלנו 

יה, אני אומר לכם, הבעיה שלנו ברהט שאם אני לוקח ומי שחושב שיש מקום לסייע לו יקבל סיוע. הבע

 יה, נכון, היא רהט? יעיר שפחות גדולה מרהט, קרית גת לדעתי פחות גדולה מבחינת גודל האוכלוס

פניות מאשר יש לנו ברהט, ולכן אני הגעתי לכאן, אני  4אם אני לוקח ברהט בקרית גת יש לנו יותר מפי  

שום סיבה שברהט יהיה רק סינון פעם בשבועיים קבלת קהל, כרגע  רוצה שאתם תפיצו את זה כי אין

אין לי מה יותר לעשות מזה כי אם אני צריך למלא ביום לעורך דין כזה שמגיע לכאן כדי לראיין את 

-עשרה אנשים ביום, הוא מגיע לכאן או היא כרגע, בחורה בשם חנאן, עורכת דין, מ-האנשים, תשעה

-ים, אני צריך שיהיה לה ברצף פגישות עם אנשים שזה יהיה לפחות תשעאחר הצהרי 15:00עד  8:30

עשר פגישות. אנחנו לצערנו הרב לא מצליחים למלא אפילו אחת לשבועיים את הכמות הזאת של 

פניות אלינו כאשר אני אומר בערים  400האנשים וזה חבל, לא יכול להיות שמרהט יהיו בשנה 

 . 4המקבילות יש פי 

  יל:פייצל אלהוזי

 כנראה חוסר מודעות

  :עו"ד נמרוד בלייכר

אז זהו, מה שאנחנו רוצים כדי לקדם את העניין ובאמת צריך להרים את זה, לא יכול להיות שזה 

יימשך ככה. אני חושב שהמון אנשים מפספסים את היכולת וייצוג בבתי המשפט לדעתנו ולא רק 

וד, זכות השוויון בפני החוק זה הזכות אולי הנעלה לדעתנו, זה הזכות שהיא הזכות אולי מעל זכויות יס

ביותר ולכן אני בטוח, אנחנו יודעים את זה שברהט, לאור המצב הכלכלי של חלק גדול מהאוכלוסייה 
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לא טוב, בטוח שיש המון נזקקים לנו הן בתחומי החובות, בטוח בתחומי פשיטות רגל, הוצאה לפועל 

ו תבינו, אנחנו אמנם המדינה, אנחנו מייצגים כנגד המדינה, ובטוח שגם בתחומי ביטוח לאומי. עכשי

אני מייצג כנגד ביטוח לאומי, לא בעד, אני תובע את ביטוח לאומי, אני מייצג כנגד משרד השיכון 

כשמדובר על דיור ציבורי אנחנו חושבים שבן אדם לא קיבל את המגיע לו. אני מייצג כנגד משרד הפנים 

עוול של מישהו שלא עשו לו רישום בתור תושב או אזרח. לכן זה שאנחנו גוף אם אנחנו חושבים שנעשה 

של המדינה זה עדיין, זאת אומרת אנחנו עובדים, אנחנו גוף איך אומרים, דואלי, אנחנו עובדים גם כנגד 

המדינה וכמובן בעניין הפרט, חובות וכו' וענייני משפחה זה בין פרט לפרט אבל אנחנו גם עובדים מול 

רדי ממשלה כנגד משרדי הממשלה ואם יש צורך אנחנו מגישים עתירות מנהליות וגם מגיעים לבג"ץ מש

לכן אני הגעתי לכאן, ביקש ממני ראש העירייה שאני אגיע לכאן כי הייתה לנו  עם מקרים מסוימים.

ן ישיבה מקדימה וכדי שתשמעו כולם מה זה אומר הסיוע המשפטי, עד כמה הוא יכול לתת שירות כא

לאוכלוסייה המקומית, כן? שירות טוב, שוב עדיין יוצא לנו בניגוד, אם אתם שמעתם יש את המין, את 

הפרו בונו של לשכת עורכי הדין שזה משהו התנדבותי, הם יכולים לעשות כמה עשרות תיקים בשנה. 

ד הסוף, אצלנו מדובר שאנחנו מייצגים באלפי תיקים בשנה שייצוג זה אומר לוקחים תיק מהתחלה ע

מייצגים בכל ההליך מהתחלה, מתחילתו ועד סופו של התיק ואנחנו עושים את זה באלפים את הייצוג 

הזה ולכן חשבנו שנציגי הציבור כאן שאתם מכירים באוכלוסייה שלכם, כן? איכשהו להפיץ את העניין 

זקוקים הזה שיש שלוחה של הסיוע המשפטי של משרד המשפטים שמעניקה סיוע חינם לאנשים ש

לייצוג משפטי בתחומים האזרחיים וזהו, בשביל זה באתי לכאן כדי שהעסק הזה יתרומם וכדי שבאמת 

האוכלוסייה שלכם תקבל את השירות שמגיע לה כמו בערים היהודיות, אין סיבה שבקרית גת 

קדם ובנתיבות יקבלו שירות שונה מאשר ברהט. זהו ואני מקווה שזה שבאתי לכאן זה באמת יעזור וי

 את העניין.

  :מאג'ד אבו בלאל

 יש לי שאלה, רציתי לשאול אם יש השתתפות 

 :עו"ד נמרוד בלייכר

 מה יש? 

  :מאג'ד אבו בלאל

 אם יש השתתפות
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  : עו"ד נמרוד בלייכר

האגרה הזאת  שקל שזהו, זה מה שמשלמים את  100יש רק אגרה יסודית אחת שזה אגרה של 

הכנסות של מעל שכר מינימום  כנסות לא משלם את זה, מי שיש לו וגם כן זה מי שאין לו בכלל ה

חשבון המדינה, כל הייצוג נעשה על חשבון  והלאה משלם את האגרה. כל הדבר האחר זה על 

 המדינה, הכל.

  :מאגד אבו בלאל

 עורכי הדין מה הטיב שלהם, מה רמת

 : עו"ד נמרוד בלייכר

 ורכי הדין שלנו הם עורכי דין

  :נאוימחמד אלקרי

בחוב. אף אחד לא יודע  ברמה גבוהה. המכה הקשה ביותר היום היא של הסטודנטים שלא עומדים 

שנים שזה  3-4אבל נופלת עליהם מכה כרעם ביום בהיר ואז מבקשים מהם, ביטוח לאומי מבקש מהם 

 שקל, איך אתם יכולים לעזור בזה? תודה רבה   15,000או  10,000-מתבטא ב

  : יכרעו"ד נמרוד בלי

לאומי, אי ידיעה במקרה  פה שוב, מה שניתן על פי החוק ניתן על פי החוק, אם סטודנט לא פטור מביטוח 

שבן אדם יגיד שהוא לא יודע שהוא צריך לשלם  הזה לא יכולה, זאת אומרת אין לי מה לעשות, זה כמו 

כאלו ואחרות הצדקה מסוימת לכך שהוא לא שילם בגלל בעיות  מיסים והוא מחויב. אם יש 

 נוכל לעזור לו ספציפיות אז 

  :פאיז אבו צהבאן

 אני חושב שזה צריך חקיקה גם בכנסת או בממשלה

  :עו"ד סמי סהיבאן

 ישראל לבין מדינות יש מדינות שכן יש פטור והסטודנטים שלומדים בהן, יש הסכמים בין מדינת 

  :ד"ר מאזן אבו סיאם

 משלם, לא משלם, סטודנט משלם הכי מינימוםאין פטור לאף אחד, ביטוח לאומי אתה 

 בזמננו היה פטור, עכשיו אין פטור, כולם משלמים 

  :עו"ד סמי סהיבאן

 יש הסכמים במדינות מסוימות שהם מבוטחים במדינות אלה 
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  :מחמד אלקרינאוי

 אנחנו לא מדברים על ביטוח, אנחנו מדברים על תשלום לביטוח

  :חסן אלנסאסרה

 דמי ביטוח 

  :ד אלקרינאוימחמ

 דמי ביטוח לאומי הם חייבים לשלם

  :חסן אלנסאסרה

שקל, זה  100דקות ולשלם  10אני רציתי לשאול לגבי פתיחת תיק אצלכם, אם זה רק שתבוא לייעוץ 

 אנשים לא יבואו

 : עו"ד נמרוד בלייכר

 לא אני שוב מזכיר, אדם פותח אצלנו, מגיש בקשה, מגיע לפגישה 

  :חסן אלנסאסרה

רק לאחר שמחליטים,  שקל ייגבה  100-, רבע שעה, אני מציע ש10יע לפגישה, הוא אולי בא לאיזה מג

 אקונומי מאוד קשה-סוציו שקל, אנשים פה במצב  100אני אגיד לך פה, אנשים 

 : עו"ד נמרוד בלייכר

י אומר שוב זה לא אני, אני הייתי מוכן לוותר על האגרה הזאת, המדינה קבעה את האגרה הזאתי. אנ

שוב, אם זה בן אדם שיש לו הכנסות מתחת לשכר מינימום אז גם את הוא לא ישלם, זה מחולק לשני 

 30שקלים, אם הוא לא קיבל את השירות זה מה שהוא משלם,  30תשלומים, פתיחת התיק הוא משלם 

 שקלים, אם אין המשך טיפול אז הוא לא משלם את היתרה

  :ד"ר מאזן אבו סיאם

דה לך, אני לדעתי במגזר היהודי זה הזכויות שלהם, פה במגזר הבדואי בכלל לא ברהט, קודם כל תו

אחוזים מהבדואים לא יודעים מה הזכויות שלהם ומה החובות שלהם מול המוסד לביטוח  90לדעתי 

לאומי. הוא מקבל הוראת תשלום, הוא רץ לדואר, מפקיד בלי אפילו לדעת אם זה בזכות או חובה. 

 ודעים מה הזכויות שלהם, לפי דעתי חסר הקטע של ההסברה וההדרכה בעניין הזהאנשים לא י

 : פאיז אבו צהבאן

 חברים אני ברשותכם, באמת אני מודה לעורך דין

  :עטא אבו מדיע'ם

 רוצים לשאול אותו. רוצים לדבר, שנייה,
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  :אבו צהבאן פאיז

 אז תרים יד, תשאל, אתם רואים? בבקשה.

  :עטא אבו מדיע'ם

 וני אתם בחובות, אתם גם פשיטת רגל, הפטראד

 :עו"ד נמרוד בלייכר

 כן 

  :עטא אבו מדיע'ם

אתה בניגוד עניינים בגלל  חובות לרשויות, יש מגמה גם אם אני כרשות תובע אותו את הצוות שלך אז 

 שאתה פה איתנו או שאתה זורם

 : עו"ד נמרוד בלייכר

 משלהאני משרד ממשלתי ואני מייצג כנגד משרדי המ

  :עטא אבו מדיע'ם

חשבתם להתעסק עם  אז השאלה הבאה היא לגבי איחוד משפחות, זה גם בדין האזרחי, אתם לא 

 זה? חשבתם ללכת לתביעה ייצוגית או פרטנית?

 : עו"ד נמרוד בלייכר

 בעניין  לצערנו הרב היו כמה בג"צים שנכשלו, כל עוד המדינה לא משנה את הוראת השעה 

  :עטא אבו מדיע'ם

 אתם ניסיתם? היה לכם בג"ץ בכלל? לא היה לכם בג"ץ

 : עו"ד נמרוד בלייכר

היה בג"ץ, לא שלנו אבל היה בג"ץ שניסו, לא מצליחים להוריד את זה. שוב, אנחנו מדי פעם איך 

 אומרים, מנסים לראות אולי כן באיזשהו סיטואציה כן נוכל

  :עטא אבו מדיע'ם

 זה נקרא? שאלה שלישית לגבי היטלי מס, איך

 : עו"ד נמרוד בלייכר

 לא, מס אנחנו לא עושים

  :עטא אבו מדיע'ם

לא יודע אולי זה ייקח  לא מס מיוחד, יש לנו עדיין בעיה לגבי אישור תושב לתושבים שהם בפריפריה, 

צריכים לקבל הטבות על מס, זיכוי ובגלל  חודש, חודשיים, שלוש עד שזה יגמר. הרבה אנשים 
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עכשיו לא רשם אותם ברשם האוכלוסין, עד עכשיו אתם בבעיה, אנחנו לא יכולים  שמשרד הפנים עד

כי הם לא מקבלים את ההטבה, יש סיכוי שאתם תלכו, תפתרו את הסוגיה  אישור תושב להנפיק להם 

 הזאת בהליך סעד 

 : עו"ד נמרוד בלייכר

 אנחנו לא יכולים, משרד הפנים צריך לרשום את האנשים

  :עטא אבו מדיע'ם

הסוגיה?  את תבדוק אתה לא בודק את הסוגיה, אתה שולף תשובה? אתה שולף תשובה בלי שאתה 

אנשים שהם בתוך הקו הכחול ויש הכרה לפי המפה, גם הכרה במשרד הפנים אבל אנחנו כרגע לא 

רושמים אותם, אי אפשר להנפיק להם כי אין להם כתובת, הם לא רשומים ובינתיים הם מפסידים את 

 המס הטבת 

  : עו"ד שרון שטיין

בכלל לקבל סיוע משפטי כי יש להם הכנסה והם גורפים הטבת מי שמקבל הטבת מס כנראה לא זכאי 

 מס

  :עטא אבו מדיע'ם

 מה הקטע?

  : עו"ד שרון שטיין

מה הקטע? הוא לא בא לייצג אותך, הוא בא לתת סיוע למי שזה, עכשיו מי שבא מבקש הטבת מס יש לו 

 יקבל סיוע משפטיש לו הכנסה הכנסה, מי שי

  :עטא אבו מדיע'ם

 לא בכדי, אתה

  : עו"ד שרון שטיין

 מה אני? בא בן אדם מנומס

 : פאיז אבו צהבאן

 שניה שרון, באיזה ימים אתם

   :עו"ד נמרוד בלייכר

 יותר נתחיל  ביום שלישי, רביעי, אבל שוב אם יהיה לנו יותר ויהיו לנו מספיק אנשים אז 

 : הבאןפאיז אבו צ

 איזה ימים?
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 : עו"ד נמרוד בלייכר

 כרגע רק פעם בשבועיים ביום שלישי

 : פאיז אבו צהבאן

 ביום שלישי אז הם כל שבועיים ביום שלישי

  :עו"ד סמי סהיבאן

 אתה יכול לפנות, כל אחד מהם. הוא יכול לפנות לעו"ד.

  :עטא אבו מדיע'ם

 אתה יכול לסכם את הנקודה הזאתי?

  : יכרעו"ד נמרוד בלי

 כן, שוב כמו שהוא אמר, אם אין לו זכאות כלכלית ורוב הסיכוי שאין לו זכאות כלכלית אז בכל מקרה 

 : עו"ד שרון שטיין

 שלא יפתחו ציפיות, אל תמכרו ציפיות לאנשים

  : עו"ד נמרוד בלייכר

 הזכאות הכלכלי הוא נמוך הוא יחסית אם אתה לוקח משפחה של נאמר ארבע נפשות, מדובר 

לכל, ככה שבדרך כלל זה לא אנשים בכלל שמגיעים, רוב האנשים שמגיעים  הכנסה ברוטו₪  7,400על 

לאומי ששמה לא בודקים את הזכאות הכלכלית, אנשים שלא  אלינו למעט שוב, תחומים כמו ביטוח 

 מגיעים בדרך כלל לחבות מס 

  :יוסף אלרומילי

 באיזה שעות זה?

 :עו"ד נמרוד בלייכר

 היא יושבת פה 14:30-15:00שמגיעה כאן עורכת הדין עד לשעה  8:30-8:45-מ 

  :פאיז אבו צהבאן

 ולצאת באחת,  10יותר טוב לך להגיע ב 

 תודה לך
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 דיווח על פעילות לשכת התעסוקה ברהט )אמין אלקרינאוי(  - 2סעיף מס' 

  : פאיז אבו צהבאן

יש לנו לפני שאנחנו מתחילים תשריטים, יש לנו  אנחנו נפרסם את זה גם בעירייה וגם, תודה לך. אמין,

דקות, בסדר? המצב של העיר שלנו בעניין   10-אמין מנהל לשכת התעסוקה, הוא יציג, פחות מ

 האבטלה ותעסוקה

  : אמין אלקרינאוי

נתונים לגבי התעסוקה דקות את ה 10-טוב שלום לכולם, אני התבקשתי על ידי ראש העיר להציג ב

ובני המחוז שלי עם ראש העיר, אנחנו נתחיל  רהט לאחר פגישת עבודה שהייתה לי  ואבטלת היישוב

בשיעור האבטלה ביישובים נבחרים שלקחתי מאזור הדרום, ביניהם כמובן גם רהט, חלק מהיישובים 

הבדואים וחלק מהיישובים היהודים באזור של רהט. אתם יכולים לראות את שיעור האבטלה בשנת 

. אפשר לראות שביישובים 2018ובצבע הכחול זה נתון האבטלה נכון לשנה שעברה  בצבע האדום 2013

אחוז בשיעור האבטלה לעומת ירידה מזערית ביישובים הבדואים  50היהודים יש ירידה של כמעט 

 2013עד   2010אחוזים תחילת שנת  35-מלבד רהט שיש ירידה ניכרת בשיעור האבטלה. יש ירידה ב

ביישוב רהט. אנחנו כמובן אחרי  אחוז שיעור אבטלה  10חנו נמצאים ועומדים על ולפני זה והיום אנ

 זה נעבור על הסיבות של הדבר הזה

 : פאיז אבו צהבאן

 ממוצע ארצי, כמה? מה הממוצע הארצי?

 : אמין אלקרינאוי

4.1 

 :חסן נסאסרה

 אנחנו  2.5פי 

 : אמין אלקרינאוי

ת ההכנסה, הבטחת הכנסה זה קצבה שמרבית האנשים פה אתם יכולים לראות את מספר תובעי הבטח

שמתייצבים בלשכת התעסוקה ברהט הם זכאים לקצבת הבטחת הכנסה, מדובר לרוב באנשים שלא 

עבדו לפני זה או שהיו בתקופת אבטלה ולאחר שלא מצאו עבודה עברו לקצבת הבטחת הכנסה, זו 

ליחים להשתלב בשוק העבודה. אנחנו איזושהי קצבה, רשת בטחון שהמדינה נותנת לאנשים שלא מצ

רואים ככל שאנחנו עולים בגיל המספר הולך ועולה, עם הצעירים אנחנו מצליחים לשלב אותם בשוק 
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העבודה אבל ככל שעולה הגיל יש מורכבות והאתגר הוא גדול יותר ואני יכול להגיד שהגברים הבדואים 

וזה נובע מכמה סיבות, הסיבה העיקרית זה  50-מתחילים לנשור לשוק העבודה בגיל, בתחילת שנות ה

בעיות בריאותיות, אנשים עובדים בעבודות פיזיות וקשות ושוחקות ולכן יש נשירה משוק העבודה כבר 

 , ולכן אנחנו רואים בגיל הזה יש יותר אנשים מאשר צעירים יותר50-בגיל ה

 : פאיז אבו צהבאן

 חוץ מהפוליטיקאים

 : עו"ד שרון שטיין

 ?21או מגיל  18זה מגיל הגילאים 

 :אמין אלקרינאוי

 20 

 : עו"ד שרון שטיין

 בין אם הוא משרת בצבא 20זאת אומרת כאילו מישהו שהוא עד גיל 

 : אמין אלקרינאוי

 ומעלה 20אני נותן שירות לכולם אבל קצבאות, הביטוח מרשה לאנשים רק מגיל 

 : עו"ד שרון שטיין

 ה סופר נתוני אבטלה לא, אני מדבר על נתוני האבטלה, שאת

 :אמין אלקרינאוי

 18 

 : עו"ד שרון שטיין

, זאת אומרת ולא עשיתם נטרול למשל של אחוזי שירות בצה"ל? זאת אומרת במגזר היהודי 18מגיל 

 אחוזי השירות הם גבוהים ופה הם נמוכים

 : אמין אלקרינאוי

 אין לנו אפשרות פה

 : עו"ד שרון שטיין

, צריך לנטרל, כשאתה משווה את נתוני האבטלה פה צריך לנטרל את זהו, זה משפיע על האבטלה

שנים שבמגזר היהודי משרתים בצבא ואז צריך להפחית את זה ואז יכול להיות  3הנושא שיש 

 שההפרשים קצת מצטמצמים
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 :עודה אבו מדיגם

 שרון אבל מנגד הנשים, עקרות בית לא נחשבות במדד 

  :פאיז אבו צהבאן

 דקות, הוא מציג לך תמונה 10הוא  פשוט מאוד הזמן

 :עודה אבו מדיגם

 ... ....  אבל כמה יש ביניהם? כמה אנשים

 : פאיז אבו צהבאן

 בסדר, העניין הוא רק להצגה 

 תמשיך תמשיך לדבר.

 : אמין אלקרינאוי

חבר'ה חילקנו את האנשים, יש שלושה סוגים של אנשים שמתייצבים בלשכה, בצבע הכתום זה 

אנשים הגיעו ללשכה בכדי לדרוש  1,400הגיעו מעל  2018תובעים. ללשכה מגיעים בשנת  האנשים אינם

עבודה או לקבל כלי מסוים או הכשרה מקצועית שיעזור לו להשתלב בשוק העבודה. אנחנו רואים שיש 

הגיעו בשנה שעברה ללשכה בכדי לקבל  847, 20-29אחוז ניכר מתוך האנשים האלה הם בטווח הגילאים 

ה או להשתלב באיזשהו כלי או בתכנית השמה שהלשכה מציעה וכמובן ככל שאנחנו מתקדמים עבוד

בגילאים פחות ופחות אנשים מבוגרים מגיעים, יותר אנשים צעירים ובצבע הכחול זה האנשים שאמרנו, 

תובעי הבטחת הכנסה שהם מרבית האנשים שמגיעים ללשכה. התפלגות על פי תביעה ומגדר, באינם 

גברים, מספר הולך וגדל עם השנים, אני רואה שנשים  690-נשים ו 506אנחנו רואים שהגיעו  תובעים

שמגיעות ומחפשות עבודה ורוצות להשתלב, רוצות להתקדם ולהתפרנס בכבוד, אנחנו רואים את זה. 

גברים. מרבית האנשים שזכאים לקבצה הזו הם נשים,  539-נשים ו 907מצד ימין זה הבטחת הכנסה, 

 במספר הנשים מכיוון שיש לא מעט נשים חד הוריות, נשים פרודות.  )גידול???(בן יש מידול כמו

 : פאיז אבו צהבאן

 בעזרת השם.תשלח במייל לחברים, ... המצגת 

 : אמין אלקרינאוי

שנים  5-זה נתון מאוד מעניין, זה מספר התושבים ששולבו בשוק העבודה על פי שנים, לקחנו ב

ועד לשנה שעברה, אנחנו רואים עלייה תמידית ויציבה ועקבית במספר האנשים  2013-האחרונות מ

אנשים בחודש בשוק  100שהלשכה מצליחה לשלב בשוק העבודה. בשנה שעברה אנחנו הצלחנו לשלב 

העבודה. זה חכות, קראתי לזה תן חכה ולא דג, אנחנו לא רק שולחים את האנשים לעבודה אלא עושים 
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כלים ונותנים לאנשים כל מיני אמצעים בכדי שיצליחו להשתלב בשוק העבודה כל מיני פעילויות ו

שוברי הכשרה חולקו לתושבים  900ויתמידו בשוק העבודה, אתם יכולים להסתכל באמצע למעלה, 

אחוז מעלות קורס שהאזרח או  85-השנים האחרונות. מדובר פה בסכום כספי שמגיע ל 5במהלך 

אחוז מעלות הקורס הזה. מצד ימין אתם יכולים לראות  85מנים לו התושב מבקש ללמוד ואנחנו ממ

שקלים שאנחנו  625מענקים, מדובר במענק של  280מענקי עבודה שחולקו, חולקו בשנה שעברה 

מחלקים לאנשים שרוצים להיכנס לשוק העבודה ולהשתלב, זה סכום שעוזר לאנשים לממן את העלות 

ן, לשים את הילד במעון וכל מיני דברים מהסוג הזה. אני של תחבורה ציבורית ולפעמים גם לממ

שקל וקיבלנו תשובה חיובית ממשרד החקלאות ורשות  1,500-ביקשתי להגדיל את הסכום הזה ל

 הבדואים ואנחנו כנראה נתחיל לחלק את המענק הזה בחודשים הקרובים

  :ח'ליל אלטורי

 זה סכום חד פעמי?

 : אוינאמין אלקרי

שקלים למשך שישה חודשים שהבן אדם  1,500למשך שישה חודשים, נותנים אותו  זה סכום, אנחנו

שקל  700יתרגל להיכנס לשוק העבודה. אישה תוכל לשים את הילד אצל הסבתא, אצל הדודה, לתת לה 

 שקל 800והיא תשאיר בכיס שלה 

 ?חד פעמי :ח'ליל אלטורי

 :עו"ד סמי סהיבאן

 לא, שישה חודשים

 : אמין אלקרינאוי

זה חלק מהקורסים שאנחנו מציעים במאה אחוז מימון, הקורסים לרוב מתקיימים בבאר שבע. אתם 

יכולים לראות את הקורסים, אנחנו מפרסמים את זה בפייסבוק, בווצאפ, בכל מיני רשתות חברתיות 

כאלה ואחרות ויש לנו רצון ומטרה לגייס כמה שיותר אנשים לרכוש מקצוע ולהשתלב בשוק העבודה 

 הרוויח סכום טובול

 :פייצל אלהוזייל

 למה לא עושים את הקורסים ברהט?

 : אמין אלקרינאוי

אחוז הם מתקיימים  100-יש קורסים שמתקיימים ברהט אבל מרבית הקורסים שהמדינה מממנת ב

 במרכזי הכשרה בבאר שבע. מי שזכה במכרז שנה שעברה זה "מכללת עתיד"
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 :פייצל אלהוזייל

 וביש סדנאות שמה ומחש

 : אמין אלקרינאוי

אני בקשר עם משה פאול והם הולכים לפתוח מכללה בעידן הנגב, זה משהו שדובר עליו כבר לפני כמה 

 שנים

 :פאיז אבו צהבאן

 זה בבית עידן הנגב

 : אמין אלקרינאוי

שמתקיימות ברהט,  היוםבית עידן הנגב ואנחנו הולכים גם לשתף איתם פעולה. זה פעילויות 

שמתקיים במרכז ריאן, כמובן  Microsoftר בימים האלה, אתם יכולים לראות קורס מתקיימים כב

האנשים גויסו על ידי שירות התעסוקה אבל הוא מתקיים בריאן מכיוון שיש שמה כיתה של מחשבים 

וכו', סדנאות, קורס עברית תעסוקתית מתקיים במכללת סכנין, ארבע כיתות של השלמת השכלה 

מתנ"ס ושלושה קורסים בתוך להב"ה, גם בתוך המתנ"ס, סדנאות וכו' וכו'. פה שנפתחו בשיתוף עם ה

אתם יכולים לראות את העלייה בשכר, עשינו איזשהו מחקר בכדי לבדוק את האפקטיביות ואת 

היעילות של הקורסים להכשרה מקצועית, אתם יכולים לראות את השכר של האנשים בכחול לפני 

שכר החודשי שהם מקבלים לאחר שרכשו את הקורס, זה שמות שרכשו את הקורס ובאדום זה ה

של האנשים, זה ירידה במספר המובטלים הכרוניים, האנשים שהיו באבטלה לתקופה ארוכה,  אמתיים

, יש לנו קפיצת מדרגה בתחום המעסיקים, הלשכה עבדה לפני שש ושבע 1,400-ל 2,800-יש ירידה מ

רציתי לקבל את זה רשות העתיקות ועם קרן קיימת. אני לא  שנים עם מעסיק אחד או שניים, עבדה עם

והיום אנחנו עובדים עם מעסיקים שונים ומגוונים ומכל רחבי הנגב. התושבים מחפשי עבודה באמצעות 

הלשכה. תושבי רהט, במיוחד הצעירים רואים בלשכה מקום דומיננטי ומשמעותי לחיפוש עבודה 

אנשים ביקרו בלשכה בכדי לקבל איזשהו כלי או  1,400מרתי ולהכשרה מקצועית. שנה שעברה כמו שא

עבודה והמספר הזה עולה לאורך הזמן. שיתופי פעולה, מקיימים שיתופי פעולה גם עם המתנ"ס, מרכזי 

ריאן, הביטוח הלאומי וכמובן הרווחה, מרכז הצעירים וכל הגופים שאתם רואים. הלשכה היום נותנת 

נו את האתר כמובן מתורגם לשפה הערבית, את הפייסבוק וכלים כאלה שירות ברשתות החבריות ויש ל

ואחרים ואנחנו מנסים כמה שאפשר להנגיש את השירות לאזרח הפשוט. זה תכנית המשך לשנה הזו, 

שקל דיברתי על זה, שוברים למעסיקים  1,500מעסיקים חדשים, לתת מענק  60אנחנו הולכים לגייס 
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שקל עבור כל  15,000רוצה לתת למעסיק שרוצה לקלוט אנשים מרהט אנחנו כבר התחלנו בזה, אני 

 חודשים 9עובד שהוא ירצה לקלוט לרהט למשך 

 : פאיז אבו צהבאן

 תודה רבה

  :מחמד אלקרינאוי

 אמין יישר כוח

 : פאיז אבו צהבאן

 בקרב אקדמאיים יש מובטלים?

 : אמין אלקרינאוי

 מעט מאוד

 :פאיז אבו צהבאן

 לי את השמותתעביר  מעט מאוד!

 : אמין אלקרינאוי

 אין בעיה

 : פאיז אבו צהבאן

 בהתחלה אני רוצה להודות, שנייה אני אתן לך לדבר.

 שנים! 3אני רוצה להודות לבן אדם, אני לימדתי אותו 

 !6אני לימדתי אותך 

מהתלמידים המנומסים, ... והוא היה  "יב"-אני לימדתי את אמין אלקרינאוי בכתה "י", "יא", ו

לשכת והדיבורים ש בקשר לשמועותהתלמידים המכובדים, ואני דיברתי איתו ועם מנהל המחוז, ו

, ואמר לי "אבו בצימרים או בבתי מלון ובנגד לרצונם התעסוקה שהם מעסיקים נשים מעל כורחם

אנאס" אני מתבייש כבן אדם מוסלמי, מתפלל, ואף פעם בחיי כשהפכתי למנהל בלשכת התעסוקה לא 

. ותודה לאל, אני ישבתי איתו בקשר בניגוד לרצונהף אישה לבית מלון או לצימרים או מישהי הוצאתי א

שהאבטלה ירדה כי הוא מחזיר אותם הביתה, מי שלא רוצה שילך  שצצולנושא זה, וכל השמועות 

זכות האל ובזכותו של בהביתה, אני חושב שנושא זה כבר מאחורינו, תודה לאל. מי שעבדו היום זה 

ר הזה שבאמת דואג לעיר שלו, דואג לאנשים ודואג לנשים. והכבוד שלו זה כבודנו, וכבודנו זה הבחו

 בבקשה "אבו חאתם". הכבוד שלו.
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 : חסן אלנסאסרה

עשרה אחוז האם זה כולל נשים או אנשים שלא ניגשים, פונים ללשכה? הרי יש נניח  השאלה שלי, 

יות ללשכה ולפעמים גם אנשים מחוסר, מתבייש או לא אחוזים אני לא יודע כמה אבל אין מודעות לפנ

רוצה, האם יש מספרים, ידוע לך על כמה? האם זה גם כולל, מה עם נשים עקרות בבית, יושבות בבית? 

מהממוצע  2.5עדיין כל הכבוד ואני מאוד מברך ומודה לך, מצטרף לברכות אבל אני חושב עדיין לא פי 

 גבה אותך וקדימההארצי. יישר כוח, אנחנו איתך, נ

  :פאיז אבו צהבאן

 תודה לך

 בבקשה אבו מוחמד.

 : עטא אבו מדיע'ם

קודם כל מצגת, אפשר לעשות מצגת יותר כאילו מושכת אבל המצב הנתון במציאות הוא לא כמו 

שמציירים, יש הרבה אנשים שלא נכנסים למעגל, הרי מי מובטל? המושג של מי שמובטל הוא נכנס, מי 

אנשים שמפחדים  במיוחד סקטור הנשים,דה והרבה אנשים לא מגיעים כי הם מפחדים, שבא לחפש עבו

לשלוח אותם למקומות שלא טוב שיעבדו שם. גם הסיפורים מהעבר לגבי תכנית מעגלי תעסוקה, גם לא 

התייחסת לזה במה שהיה בשנים קודמות. אני חושב שאפשר למחוא לך כפיים אבל אפשר לתת לך גם 

דיבורים על היחס שאנשים מקבלים הוא מתחת לכל ביקורת, יש יחס שהוא לא טוב,  ביקורת. הרבה

ומקבל קהל, ציבור חודשים אבל אתה מייצג  6-7לפחות אני ואתה היינו, אני הייתי מובטל אצלך אולי 

אתה הוצאת לי את נשמתי, והשיח' "אבו זירוס" בא והתנצל, והסיפור נגמר, השיח' ח'ליל אלקירנאוי 

מישהי, לאנשים אחרים,  אם נבחר ציבור אתה הולך עצבים וככה עונה אז איךתנצל, וזהו . בא וה

חודשים ואחרי שבוע אתה שולח אותה לעבודה ואני מתערב, דיברתי  3חודשים,  4התאבד בעלה לפני 

למה  עם המנכ"ל שלך, עם הבוס שלך, הבוס שלך התערב בלילה ובסוף ביטלנו שהיא תלך לעבודה.

הזו נמצאת כשיש בעיות, ובמיוחד נשים, אני אומר לך, כל נבחרי הציבור לא יתערבו בשביל  האטימות

אתם  .כו'שיש להן ילד, מי שאינה יכולה לעבוד, מי  , הגרושות, אלוהגברים. הבעיה שלנו היא עם נשים

לך  ת את הגישה גם בוועדות וגם באיטום. הסירוב אצלכם "ח'ברטתש" )???( אני אומרצריכים לשנו

אנחנו רוצים .... בלי פרנסה, ואני מסתכל תמיד על הכוס, החצי המלא אבל תמיד אנחנו נשאף ליותר, 

אז אני ובלי תעסוקה אין לזה שום יעילות, אין לזה שום יעילות. מי ש??? מתחיל לחפש משהו לגנוב. 

ורק למקומות ח אותן אך מבקש שתתמקדו בנושא הזה של הנשים, למצוא יותר מקומות לנשים ולשלו

והיא אומרת  ,50אבל בחורה שהיא מוגבלת עם ניירת שהיא מוגבלת, היא סבתא, היא בת . שאכן אפשר
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ואני  , ואתם שולחים אותה לנקות ???? בבן גוריון? יש לי מסמכים ואסור לי לעבוד, ואני 50לכם אני בת 

ל זה דיברתי. אני מסתכל התערבתי למה אתם אטומים באבחון? למה לשלוח אנשים לסרב אותם? גם ע

על הכוס גם המלא, אני מודה לך על העבודה שלך, אני מקווה שאתה מהיום רק תעלה ורק תשרת את 

 הציבור בנאמנה

  : פאיז אבו צהבאן

 תודה לכם, תודה אמין

 נצא לתפילה, אלוהים יברך אתכם

 47:08עד  35:28 –הפסקה  -

 : עטא אבו מדיע'ם

להעביר אותו  14להעביר אותו לדיון בועדת תכנון ובניה. אני מציע, סעיף  14אני מציע בבקשה את סעיף 

 לדיון לועדת תכנון ובניה. אני מציע, יכולה גם כן המועצה השנייה

 

 (דיווח על פרויקט אתגרים )סלים אלקרינאוי – 15 מס' סעיף

 :פאיז אבו  צהבאן

 סלים! בבקשה.

  :סלים אלקרינאוי

חזון מחלקת נוער, אנחנו מדברים בעיקר על תכנית חמש דקות או עשר?  ברכה, בערבית זהשלום לכם ו

מיליון  100, תכנית "אתגרים" שמתוקצבת למגזר הערבי בסך של  922"אתגרים" החלטת ממשלה 

 שקל 3,800,000-מיליון כאשר רהט זכתה ל 40-שקל, הדרום זכה ל

  :עו"ד סמי סהיבאן

 מיליון? 3

 : סלים אלקרינאוי 

וזה החזון היישובי בתחום הבלתי פורמלי, בכלל אזרחי רהט הכירו אלף שקל,  800נקודה ,מיליון  3

לכל  121-הערבית הבדואית, יעסקו את הערכים וינהיגו את השינוי הרצוי וכמובן הכל לפי אתגרי ה

המשתמע ממנה תמשיך כמובן. כאן יש לנו מספר גרפים, גרף ראשון מתייחס לתנועות הנוער, ברהט יש 

ושם יש לנו  1,331וש תנועות נוער, אנחנו היום נמצאים במספר בתנועות הנוער לפי משרד החינוך של

כשאנחנו  2,700אנחנו צריכים להגיע למספר של  2019את החוגים, החוגים לשנה הזאת בתשע"ט 

ת ד' עד ו', זה קהל היעד של החוגים. בתכניו-מדברים על חוגים אנחנו מדברים על ילדים בגיל של מ
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אבל לאור דברים שונים אנחנו  3,500-, אנחנו צריכים להגיע ל2017-אני אמרתי יש כאן בהחינוכיות 

 8צריכים להיות  2020, שם העוגנים בקהילה, יש לנו שבע עוגנים, בשנת 3,000-נגיע לפחות מזה, אולי ל

ם שנמצאים ברהט, . המגמה היא מגמת עלייה ולא ירידה. נמשיך עם העוגני10ואחר כך צריכים להיות 

העיר כאשר נותנים מענה למרבית התושבים בעיר פני יש לנו שבעה עוגנים, העוגנים פרושים על כל 

לכל הילדים בעיר כאשר כל עוגן נותנים מענה כאשר הפעילות היא חינמית. העוגנים שנמצאים כאן 

 1,000נו עוד בשחייה עוד בסך הכל, כאשר יש ל 4,200ילדים, כאשר יש לנו  600ממוצע צריך להיות פה 

. התכנית "אתגרים" נותנת מענה, כלומר נותנת מענה לשליש 5,200ילדים אז אנחנו מגיעים למספר של 

מילדי רהט בלבד ולא חוג לכל ילד, זאת תכנית "אתגרים". נמשיך, כמובן תכנית "אתגרים" על החוגים 

שהם תעסוקה, תכניות חינוכיות, קהילה  ערוצי התוכן הארבעעל  ועל התכניות צריכים להיות מושענים

ויזמות, הנה זה המכוון כאשר אנחנו פועלים לפי תהליכי מיפוי, לוקחים את התכניות לפי מיפויים 

והג'וינט בליווי צמוד של הג'וינט והמשרד. כמובן ארבעה וסקרים שעושה אותם יחד בהשגחת המשרד 

העצמה ומנהיגות, תעסוקה, אלה הן העוגנים ערוצי התוכן נמצאים למטה, הפנאי ותרבות קהילה, 

בקהילה. מועסקים שם שבעה עוגנים, יש לנו שש שלוחות ברהט, למה שש שלוחות? השלוחות לאפשר 

לילדים בחוגים ד' עד ו' שיהיה להם, שהם לא יכולים להגיע לחטיבת ביניים אז זה יאפשר להם להגיע. 

על ידי משרד החינוך, משרד החינוך מאשר את  כמובן יש לנו כל החוגים והתכניות הם מאושרות

התכנים ומאשר את כל מה שצריך ואחר כך יש לנו מכרז שעורך המתנ"ס ומי שמחליט על החוגים זה 

התכניות כמובן, אלה התכניות שנבחרו, אנחנו התחלנו רק היום, התחלנו וחברי הנהלת המתנ"ס, 

אחוז מבתי  60-היום הצלחנו להגיע כמעט לבאיחור רציני, רצינו לפרסם את הפרסום אתמול אבל 

הספר ברהט, לצערי יש מנהלי בתי ספר שעדיין מונעים מהספקים להגיע ולהיכנס שזה עושה לנו חסם 

 קשה אבל הצלחנו להגיע למספר מאוד טוב היום להרבה תלמידים

 :פאיז אבו צהבאן

 תשלח רשימות

  :סלים אלקרינאוי

ם. יש הרבה מנהלים שעזרו אבל יש כאלה שלא, אלה התכניות ונעדכן בהתאאנחנו נשלח בעזרת ה' 

-, בחוגים מגיע ל48,000שאושרו ולכל תכנית יש את הספק שלו, כל ספק בתכניות מגיע למקסימום של 

כאשר כל אחד יש לו בחוג שבע קבוצות ובתכניות חינוכיות כל אחד מקבל שבע קבוצות. כמובן  120,000

שזה אנחנו שזה המתנ"ס, אנחנו קולטים מדריכים ומפעילים ליחידת  אלה תכניות שאנחנו מפעילים

ילדים, אלה התכניות שנמצאים שם, הן  1,615-בגרות בהתנדבות ומעורבות קהילתית, מפעילים קרוב ל
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התכניות של מעורבות. כאן המיפוי והאבחון שאנחנו עוברים אותו, כמעט כל התכניות והחוגים שעשינו 

אטרקטיביים יותר, הם יותר מקצועיים והם היו לפי מיפויים וסקרים שערכנו השנה הם חדשים, הם 

וקידמנו אותם ולכן השתדרגנו מאוד בקבלת התכניות וזה התבטא בקליטת המון תלמידים היום 

התחלנו במפגשי  14.5-לתכניות ולחוגים שפרסמנו אותם. כמובן זה המהלך עד אישור התכנית, מה

ם את התכנית בליווי המשרד והג'וינט וצוות השולחן העגול של מחלקת היערכות איך אנחנו כותבי

הנוער בין אם זה המשימתי ובין אם זה השולחן העגול הכללי ואז עוברים, התכנית אושרה בועדת מטה 

לאישור התכניות בארצי ואלה הם השלבים שאנחנו עוברים אותם. כמובן זה התקציב, יש לנו עוד 

עצמאיים מקורות שקל, תכנית "אתגרים"  132,000 "בוחר בערך כדרך"הנוער, תקציב, זה תקציב למען 

הרשות  אימצהשזה הרשות צריכה להעביר למתנ"ס וכמה שיותר דחוף גם על מנת שנזוז בעניינים וזה 

 ושם זאת עלות התכנית

  :ח'ליל אלטורי

 השתתפות עצמית?יש 

  :סלים אלקרינאוי

 .זה בחינם למיםהשתתפות עצמית של ילדים לא, לא מש

  :סלים אלקרינאוי

חזקת תלמידים בקבוצה אהכל בחינם. אלה החסמים באתגרים שאנחנו מבקשים במחלקת נוער. 

זה דבר מאוד קשה, התלמיד מבין שזה מתוך בחירה ולכן הייתה אמירה, היא  פורמליבחינוך הבלתי 

ס, מנהל אגף חינוך, עירייה עבודה מאוד אינטנסיבית, מנהל המתנ"מצאנו אחרי , בשביל לתת מענה

מצאנו שבאמת צריך חוגים אטרקטיביים חדשים ומדריך מיומן, לזה הגענו משרד החינוך, וכולם, 

היום, מעורבות מנהלים וצוות בית הספר, נקבע מראש עם בית הספר נפגשים תלת שנתיים, שלוש 

על הרכזים שנפגש פעם  מפגשים בשנה וגם פורום מנהלי מחלקות, פורום מנהלים שנמצאים אחראים

אחת בחודש, היום התחלנו להניע את הגלגל הזה. מעורבות הורים היא מאוד, מעט מאוד מעורבות 

ערך החינוך הלא פורמלי, כמובן אנחנו פועלים בעיקר  הפנמתהורים בפעילות הבלתי פורמלית בגלל אי 

הורים נוסף לעוגן גם לחינוך להעלאת המודעות, חיבור ועד ההורים של בית הספר לעוגן ואולי ועד 

הבלתי פורמלי. התחייבות רשות לניקיון, כמובן זה הניקיון צריך גם להיות אחר הצהריים שמטפלים 

בתי ספר על יסודי שהיו העוגנים ומתברר היו לנו בזה כרגע. ילדים שנרתעים לרישום והשתתפות בעוגן, 

נמנעים מלשלוח ילדים לבתי ספר חטיבת שהילדים לא הולכים לשם, הם מפחדים וההורים שלהם גם 

ביניים ולכן הנחת העבודה הייתה ללכת על בתי ספר יסודיים ולהשאיר את החטיבת ביניים כשלוחת 
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עוגן למבוגרים, כשלוחה. תרבות חינוך בלתי פורמלי, כמובן הייתה לנו במדריכים של הספקים והרכזים 

תי פורמלי ולכן בעיקר בנוכחות לחוגים ילדים שקלטנו אותם, הייתה אי מודעות לתפיסת חינוך בל

אז עשינו מערכת מתוקשבת לנוכחות, דיווח חודשי נוכחות למשרד מגיעים, מאחרים, התקשרויות ו

החינוך שהיא על מנת לצמצם ככל האפשר את ההתנגחויות עם המשרד. סטטוס הפעילות מופעל היום, 

תלמידים, היום  500ינוך כמעט מספר משתתפים בחוגים יש לנו, היום ממש פעיל ומעודכן במשרד הח

תלמידים אבל עדיין לא רשמנו אותם במאגר משרד החינוך, משרד  700, 800-נקלטו בערך כמעט כ

שמפעילים דרך מחלקת המתנ"ס  61החינוך מחייב רישום במאגר. קבוצות פעילות היום יש לנו 

 ומחלקת הנוער ישירות על ידי עובדים שאנחנו

  :בלאלמאג'ד אבו 

 כמה נערים, כמה נוער יש בשכבות הגיל הזה?

  :סלים אלקרינאוי

4,600 , 

לא, אתה מדבר שם על תנועות הנוער, תנועות הנוער זה משהו אחר לגמרי שהוא לא מתוקצב דרך  

 תלמידים 1,213משרד החינוך, יש לו תקציב משלו ויש שם 

  :חסן נסאסרה

 יםמקבוצות הגיל באחוז כמה אני מבקש לדעת

  :סלים אלקרינאוי

 ילדים, אנחנו מגיעים לשליש.  500עכשיו ברגע זה, רשום 

  :פאיז אבו צהבאן

 סלים, סלים, ... תרשום את כל השאלות

  :חסן אלנסאסרה

 אם הוא עובר את הנושא , אחר כך אנחנו שוכחים

  :פאיז אבו צהבאן

 אז תרשום, תרשום לך

 : סלים אלקרינאוי

 21ו נותנים מענה לשליש. מספר הקבוצות בתכניות בירוק שקלטנו רק היום, בתי ספר היסודיים אנחנ

 79ילדים בכל האזורים ברהט כאשר יש  990שמפעיל היום "הג'יל" לקבוצה וארגון הנוער שם למטה זה 

 קבוצות. זה הסטטוס הקיים היום
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  :עאמר אבו גררה

 קבוצות ירוק 21

  :סלים אלקרינאוי

ימים במכרז, ביום  3, הן תכניות בירוק, רק קלטנו אותן לפני רק הנה ושנקלטהתכניות בירוק אא. 

 חמישי הן נקלטו ועכשיו יצאו לגיוס. אלה תכניות בירוק. 

  :פאיז אבו צהבאן

ואמרתי לו סלים,  ..... סלים.... בבחירות שעברו, הבאתי לבן אדם, להודות לו. שנייה, אני רוצה להודות

בר ... ואנחנו נעבוד היום ביחד, ואני היום המורה שלך, וראש העיר שלך, מה שעאני בן אדם יש, אמרתי 

 ואלו החברים שלך, ואנחנו נתנו לו היום משימה , שבזכות אלוהים ובזכותך ואנחנו רוצים שתעבוד 

 תודה לך

 ב "אג'יק"ואנחנו עזרנו בעניין התשלום של  הוא החשב,  משמאלי מי שיושבתוכנית זו קיימת, והנה 

תוכניות יש להם שאלות  24 אחינו, .ואני מודה גם למנהל המתנ"סומר. פואד רצה אותם,  ,10%

אבל אני לא מעניין אותי אם לימדתי   .... שלא יהיו עניינים פוליטיים.  בבקשה "אבו חאתם" ברשותך

 אותו או לא. 

  :מחמד אלקרינאוי

 זה המחנה המשותף ביני לבינך.

 :חסן אלנסאסרה

איזה ערכים התכנית מקנה, איזה ערכים לתלמידים? שתיים, מי שותף ל סלים ופואד, אני רוצה לשאו 

בבניית הערכים, בניית התכניות? האם יש נציג הורים או נציגי ציבור בועדה שמכינה את התכנית? האם 

דקות.  2, לא רק לדבר גם אם כן או לא אני רוצה בכתוב ?התכנית השיגה את היעדים שהציבה לעצמה

שמתבצעים, והפרויקטים נעשתה הערכה, בקרה על התכנית? מי הגוף שעשה את התכנית? החוגים אם ה

לכל אחד, הוא עצמאי בעד עצמו, כל אחד אפילו פחות נותנים רק האם יש ויכוח שם עליהם או אנחנו 

כאילו זה סתם למען המשקפת, אני  600, 600, 600יותר ממנהל מתנ"ס. אני ראיתי מספר משתתפים, 

זה אומר סליחה, דייני, זה רק , 600, 600, 600א חושב שיש מספרים כאלה, מקריות, כל המרכזים, ל

מראה לי למען המשקפת ולא מספר, אני רוצה דברים אמתיים, מה קורה בשטח, אני יודע מה התכנית 

יפה,  מצגתאני הייתי מנהל בית ספר, ואני יודע מה זה. אנחנו רוצים כמה, דברים כתובים. הזאתי, 

אבל אנחנו בפועל, אני חושב המצב הוא אחרת. אני מקווה שלא ואני לא , הוצגה מאה אחוז, נחמדה 
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רוצה לחתוך ולהגיד דברים שאני לא בטוח בהם, אני מטבעי רוצה ללמוד את התכנית ואחר כך באמת 

 תודה רבה ולא לנגד. אני אבוא ואשב איתך, אנחנו רוצים לשפר את המצב,

  :ויסלים אלקרינא

 אתה רוצה תשובה עכשיו או בכתב? לא הבנתי

  : חסן אלנסאסרה

 אתה יכול לדבר, אבל יש בחוץ דברים שאתה לא יכול לדבר עליהם. לא איכפת לי, גם בכתב, 

 : חסן אלנסאסרה

סלים,אני רוצה לדעת עכשיו בפני האנשים, בפני  אג'יק?לך להפעיל מי אישר לך, מי אישר קודם 

 מי אישר את "אג'יק" לכנס לעיר ולעבוד בה? המועצה המקומית,

  :סלים אלקרינאוי

 'יק הוא ארגון נוער, גקודם כל א

 : חסן אלנסאסרה

 בתוכו, ראשי ערים וכו' סליחה, יש אנשים שאחראים

 : סלים אלקרינאוי

ר את האישו באמת ארגון נוער לא צריך, לא מקבלתן לי לדבר, שניה. קודם כל אג'יק הוא ארגון נוער, 

להיכנס לרהט, משרד החינוך זה האבא שלו ולכן הוא נכנס לרהט ורק אנחנו, התפקיד שלנו הוא לתת 

 אג'יק נמצא ברהט ,להם תשתית וכאן אנחנו מסיימים, זה לעניין אג'יק, זה ארגון נוער

 : חסן אלנסאסרה

 שאלה לגביו.יש הרבה סימני  ואתה צריך לדעת טוב מאודמר. סלים, ,הרבה סימני שאלה לאגיק יש 

  :פאיז אבו צהבאן

 זה ארגון ציוני!

  :חסן אלנסאסרה

 אני לא רוצה לומר.

 זה רק ביקורת

  :סלים אלקרינאוי

אנחנו לא משלמים להם שקל אחד, וכאן, לא קיבלו תכניות בכסף  בירוקאג'יק לא קיבלו תכניות שניה, 

היה אני מאוד מסכים איתך, ולכן, זה א'. עכשיו לגבי המספרים שהוצגו כאן, אני מאוד מסכים איתך 
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בית הספר, לא שמענו מכבודך את הכשהיית מנהל אף פעם ווהייתה ליאנה אבו ראשד רכזת אצלך, עוגן 

 ההערות האלה, הייתי מאוד רוצה

  :חסן אלנסאסרה

 , אין לי שום זכות לבקשמנהל בית ספר , עצמי מכבדכי הייתי מנהל 

  :עו"ד סמי סהיבאן

 עצמם! כולם מכבדים את

 : סלים אלקרינאוי

 היית מנהל בית ספר.... 

 : חסן אלנסאסרה

אל תגיד "אבו אני כאיש ציבור ולא רציתי לדבר על ביאן או על "אבו עוביידה" שום מילה רעה, 

 דיברתיאם יש לי ביקורת, הנה עוביידה".. 

  :סלים אלקרינאוי

 לות בעין שלו מול עיניוהיה לך עוגן, אני רוצה מאוד שכבודך יתכבד ויראה את הפעי

  :חסן אלנסאסרה

 אין שום בעיה

  :סלים אלקרינאוי

 רוצה שכבודךגם ואני 

 : חסן אלנסאסרה

 בשמחה אני אסייר באני אשמח להזמנה זו 

  :פאיז אבו צהבאן

ם עד עצה הנכבדים תקשיבו בבקשה, אתן לכחברי המו אתם מבוקשים... שנייה אחת, שנייה אחת.

וזה באחריותכם, אני מסייר בלילה באולמות ורואה עוד פעם, עיה. אתם מבוקשים הבוקר לדבר. אין ב

הייתי את הפעילויות, אני לא משלם כסף, לא חותם על שיק שיש בו משהו אפקיטיבי, חס וחלילה, 

בכמה אולמות והיו שם אנשים, יש שם פעוליות,  תוכנית "אתגרים" זו תוכנית שאני חייבים לנצל אותו 

תבדקו אם זה מבוצע ובאים אחר כך לבדוק אחרינו. ... ???? מועצה , שאתם גם נציגי ציבור, גם כחברי 

 .במציאות

 אבל העניין זה לא 
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אלף,  24 -צרכי ה  ללענות על כמיליון שקל, לא יכול  4אלף תלמידים, ויש בתוכנית זו בערך  25לנו יש 

 אבל זה חלק מהפעילויות. בבקשה אבו מוחמד.

 ידי.  אני הרמתי את

 גדולהכי המשורר אתה 

  :עטא אבו מדיע'ם

אח פואד, זה פתח לי פתח שאדבר על  תמיד לא אני, אם היינו הולכים לפי, אז טלאל מדבר אחר כך אני.

 של הנושא של ההסדריםבישיבה אחת  ועדת היגויאני הייתי בקודם כל נושא שעדיין לא נסגר. 

בגלל הזמן כנראה הדרג המקצועי אז נכתבו הן לפי ההערות  מיליון, 2נקודה שהועבר )"אתגרים"???(... 

לא לקח אותם בחשבון. קודם כל תביא את נוער בסיכון, אתה לא הכנסת כאן תכניות שהן חובה על ידי 

לקחת את המסלול הירוק בלבד וזה לא טוב, אתה המפקח, הוא אמר לך בנוכחותי, תכניס נוער בסיכון, 

 אמרתי לך אנחנו רוציםאמרתי לך, אל תמהר, דבר שני, לגבי אלברכה, זה דבר אחד. דבר שני ואני 

אני לא רואה אותה כאן אז החברה הכלכלית, תחזוקת אלברכה ונושא אלברכה כדי שנעודד את 

 מתבטאת. 

   :זיאדנה פואד

 סגרנו על אלף תלמידים.

   :עטא אבו מדיע'ם

 חכה שנייה. אתה סגרת מ ??? איפה זה כתוב?

   :הזיאדנ פואד

 הנה 

   :עטא אבו מדיע'ם

 איפה זה כתוב? איפה זה כותב אחי? שנייה

   :זיאדנה פואד

 ספורט וערכים

   :עטא אבו מדיע'ם

 תן לו לסיים פואד

 אני אמרתי לך את סוגר גלובלי על אלף. אל תכניס אותנו במבוך ומי שהגיע 
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שיעזבו  הראשונים  400ל תגיד לי ה אעוד יגיע הזמן, ראשון, קיבל את הכל, אמרת לי בסדר. מה תעשה? 

 -. מאיפה תסתדר ותשיג את ה50שבית ספר "אלסלאם" יש לו למשל לגבי זה וזהו. אני רוצה גם צ'ופר 

 ., אני מספר לך.., חוג השחייה הסתיים..אבל אם אפתח את השכבה וארצה.. בחינם  ? 50

שיתם אל תבנה עליו. הסקר אחוז והם לא מרוצים . הסקר שע 50, הסקר השתתף בו לגבי הסקר

 שעשיתם אינו טוב. 

 בגללו שינינו את כל התוכניות גם.

אל תלך לפי הסקר. חוץ מזה, ילדים שלא השתתפו בחוגים, הכנסתם אותם בסקר. אנחנו לא רוצים 

 להישאר אותו ....

  :סלים אלקרינאוי

 שלא השתתפוהסקר לקח מביקורת 

  :עטא אבו מדיע'ם

מצד התלמידים בקשר לפעילות  ני קצת מדליף לחבר העירייה, לא היה הרבה רצוןאני גם עוזר לך אם א

 שהייתה בשנה שעברה.

  :סלים אלקרינאוי

אנחנו מקבלים אחריות, הייתה תכנית חדשה מאוד, גם מי שכתב אותה לא הבין אותה גם וגם 

 יך למידהאנחנו היינו, עכשיו הכל תהלכנ"ל המפקחים היה להם הרבה בעיות ואתגרים וגם 

  :עטא אבו מדיע'ם

ויש לך את כל הגיבוי וקיבלת את הגיבוי  יפה מאוד, טוב שאנחנו מדברים כדי שתגיע תמיד לטוב

דיברנו על בחירת הספקים, יש מנגנון, יש ונמשיך לגבות אותך. הנושא האחרון הוא בחירת הספקים, 

תביא עוד מרנו עוד פעם שההתנהלות אביקורת של מתנ"ס לגבי ההתנהלויות, לנו סימן שאלה, יש לנו  

אנחנו לא סיימנו את נושא ההנהלה, או שסיימנו אותו, מסמך ביקורת, במיוחד בבחינת הספקים. 

הייתה ישיבת הנהלה, ופתאום אני רואה , אני מגיש בקשה שתביאו תקציב הנה. עכשיו אני רואה, ש

 4עניין אותם בהנהלה, .... ישבנו בערך  זה גם הפתח שדיברתי עליו, לאעכשיו אני עובר לשולחן הזה, 

לא קיבלתי תשובה לגבי מה הדין, מה סוף הדיון, לגבי שעות. אני רואה שהתקיימה ישיבת הנהלה ואני 

לא קיבלתי העתק, התעדכנתי כחבר  אנימהחלטות הנהלה, מאיפה? ועדת ההתקשרויות היא נגנזת 

שהיא לא ראיתי החלטה ועדת התקשרויות,  זה, כרגע כשאני לא יודע מ נבחר ציבור או כחבר הנהלה,

אני  לכן .ויש להם מבקר שם מבקר הפניםויש להם יועץ משפטי, יש להם היא החליטה, ישבה ופתחה, ו

מה שהוחלט נכון, .... חושב שהדרג המקצועי לפחות אכיפה, היועץ המשפטי ומבקר יבדקו את הנושא, 
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אנחנו לא רוצים לסבך לפרוטוקול, אני חושב שיש שם פגם, נכון או לא נכון ? אני חושב הרכב הועדה, 

 תודה רבה.את העניינים, ואחר כך הילדים שלנו ישלמו את המחיר. 

  :פאיז אבו מדיע'ם

זה ואני מקווה שכל חבר עירייה שיוכל לפנות למנהל מחלקת הנוער מר,  קודם כל אני מודה למוחמד על

ויחפש אחרי כל דבר, כל... הספקים, ההתקשרויות, כל דבר  סלים אבו עבד אלעזיז, ופואד אלזיאבנה ,

שקשור לעניין זה. אנחנו לא יכולים לפתוח את זה עכשיו לדיון, ואני מוכן לעשות ישיבת מועצה בנושא 

זה גם אם אתם רוצים בכדי שתהיה לכם הזמנה, .. אבל האפשרות פתוחה, והביקורת פתוחה מצד 

רנו שתוכנית זו הייתה יוצאת דופן, עבר בערך הכל, לכן אני שיתפתי כולם, אנחנו עובדים וטועים. אמ

שטראוס, ... הל, לחשב משרד החינוך והתרבות, נאת החשב ופואד וסלים, וטאלב אבו חמד כשהגענו למ

יתה אצלנו יאנחנו איחרנו והלנו למדנו יחד בבן גוריון , ואמרנו ואמר , אותנו מאה פעם הוא סובב

הבן אדם, מתוך כל הערים בישראל, אנחנו משהו  ובסוףבעיר ואני לא יודע מה ,  , ויש בעיותבחירות

מנוע מטעויות, יש טעויות, יש טעויות בהליך העבודה, כל זה יש טעויות בעבודה, כן. סלים אינו  חריג.

 בגלל המהירות, ואנחנו עד מחר פואד, כלומר ביום ראשון

 ביום שבת  

ונרשם בעניינים אלו, ואנחנו אתמול ישבנו עם מנהלי בתי הספר, ביום שבת, כלומר אם לא נתקדם  

ואמרנו תירשמו, והם הו מופתעים כמונו , איך אנחנו נרשם מהיום למחר, אמרתי תרשמו את הילדים 

בכדי שתוכנית זו לא תלך לאיבוד, ובאמת, אנחנו לומדים מהטעויות שלנו ולומדים מההצלחות שלנו. 

מחלקת הנוער, הם באמת אנשים  ומנהלהיום הבחורים, מנהל המתנ"ס  ההצלחות שלנו זה מה שעשו

, ואתם יודעת דבר קל  הזשצריכים לקבל כל הערכה, הם עבדו בוקר וערב ועם מנהלי בתי הספר, ואין 

 להתעסק עם מנהלי בתי הספר.זאת טוב מאוד, 

מות, את הפעילויות, , כנסו ותראו את האולדרוםכל חבר מועצה, אם זה היה מהצפון, מהמרכז ומה 

אלו, ואנחנו שוב פעם, נציגי ציבור, אנחנו  תכניותוראו את הפעילויות של למגרשים המוארים שם כנסו 

שכיר עושה. הם יטעו , כן, אבל מה, עבודה זו אסור שתיעצר חייבים להעביר ביקורת על כל עבודה שה

 תה שם טעות.ייאפילו אם ה

  :עטא אבו מדיעם

 שמותיהם לפני שבועיים.יש ילדים שניתנו 

  :פאיז אבו צהבאן

 לא, לא.
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 אני הייתי שם.

 הנושא הוגש ????

 מה שינית? את קירבת את הלשכות לבד?

 אבו מוחמד אין זמן למשא ומתן עם מנהלי בתי הספר, מי שאינו רוצה, אנחנו לא נכריח אותו, שוב פעם 

  עטא אבו מדיעם:

 רט שלו.! סליחה, אבל "אלנור" אינו משהו פרטי ל ..אין מי שלא רוצה, בית הספר אינו משהו פ

 אני יודע שזה אינו משהו פרטי שלו. 

 יודע את כל השכונות שם ... אבל לא בא לי הוא... אינו משהו פרטי שלו

  :פאיז אבו צהבאן

אבו מוחמד! אבו מוחמד! אתה חבר מועצה ונציג ציבור, קח מהרשימות את בתי הספר שסירבו 

 אתה מבין אותי? ותעשה את ההתחשבנות שלך איתם ותוציא מכתב בזה ל ??? אין בעיה.לתוכנית זו, 

 ...מי שסירב לפרויקט זה 

 מי סירב לפרויקט זה?

 לא, זה לא עכשיו

 עטא אבו מדיע'ם:

 . למה לא עכשיו?יש , יש 

 ן?אתה מביהרבה דברים. יש למנהל הרבה סיבות שבגללם הוא סירב לתוכנית זו.  ישלא, לא, כי 

זה מנהל שעושה סתם תירוצים. כל מנהל מפחד שבית הספר לא יישבר בו אור או חלון , אלו תירוצים 

שאין להם טעם. בית הספר שייך לעיריית רהט. אמרתי לך, אלו בתי ספר ששייכים לעיריית רהט. לא 

צלו. זה לא , כל האזור הזה הסתבך כי האדון הזה לא רוצה אף אחד א7, 24,  25או  26הגיוני, שכל 

 הגיוני. זה בלתי אפשרי

  :פאיז אבו צהבאן

 תוכנית זו, שוב, באה בדקה התשעים

  :עטא אבו מדיע'ם

 זה אשכולות עובד משנה שעברה

  :פאיז אבו צהבאן

 טוב, אבל אנחנו אין לנו זמן..
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  :עטא אבו מדיע'ם

 אפילו אם זה בא בדקה התשעים הוא אינו להשתלט עלינו

  :פאיז אבו צהבאן

 אנחנו נתחשבן איתו אחר כך כשנסיים את התוכנית ונתחיל השנה הבאה אנחנו נתחשבן איתו.

  :עטא אבו מדיע'ם

 זה אומר עכשיו שיש אזורים שהם בחוץ?

 אתה.. אמרתי לך אם לא רוצים ב"אלנור" שים ב"אלזהראא". 

  :אבו בלאל מאג'ד

שפר ולשדרג, מי ת קודש אבל צריך ל, אתם באמת עושים עבודסלים קודם כל באמת רציתי להודות לך

שלא עובד לא טועה. אני רוצה להתייחס, אני הייתי בכמה בתי ספר, הפרויקט היה עובד טוב, באבו 

עוביידה הוא בכלל לא עבד טוב, הוא לא תפקד הפרויקט בכלל, אני אגיד לכם למה, מה הסיבה, כי שם 

ות, לא מכירה אנשים והיא לא יודעת איך הנחתם רכזת לפרויקט, היא לא מהסביבה, לא מכירה תרב

בן אלחטאב, אני מסתכל על אבו לתפקד ולכן אני מסתכל עכשיו על רכזים פה, אני מסתכל על עמאר 

 עוביידה, שני בתי הספר היחידים שהרכזים לא באים מהסביבה 

  :פואד זיאדנה

 זה מכרז היה

  :מאג'ד אבו בלאל

אר שני, תואר שלישי למכרז ואתה לא קיבלת אותם, המכרז איזה מכרז, אני הבאתי לך אנשים עם תו

 רק על השכונה, על אבו עוביידה. 

אתה קיבלת אנשים עם תואר ראשון לאבו עוביידה, ולכן אני אומר אם אנחנו רוצים שהתכנית תצליח 

אנחנו צריכים גם להתחשב לבחור אנשים מהסביבה, אנשים שיודעים לתקשר עם הסביבה ולדעת איך 

ם את הפרויקט. לא יכול להיות שאנשים לא מכירים את הסביבה ומצד שני עטא התייחס ובצדק, לקד

מתחת לקו העוני, צריכים  מהמשפחותאחוז  60לא צריך לקחת רק מסלול ירוק, יש הרבה ילדים, 

 לקחת ילדים

 מעגל סיכון

ברהט יש אנשים גם  מעגל סיכון ולקלוט אותם לתכנית הזאת, לא הכל רובוטיקה, לא הכל רק הייטק,

צריך ולעדכן הלאה, ב', דברים בסיסיים ולכן צריך גם במסלול הזה צריך לשדרג, -אנשים שצריך א'
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ללמוד, באמת אני מסיר הכובע בפניכם, אתם עושים עבודה, אני מעריך מאוד אבל בקטע של תכנית זה 

 לא רק לעשות יש לנו תכנית ולסמן וי

 דקאבל אתה צודק חלקית, לא ממש צו

 יכול להיות גם לא צודק, תודה

  :מחמד אלקרינאוי

תודה לפואד ולסלים, אני לא מסכים שתטיחו אשמה על מנהלי בתי הספר, אני חושב שכל מנהל ממלא 

את תפקידו ובמידה ויש פרויקטים שצריך לשווק אותם בבית הספר שלו, אני חושב שהכתובת שלו 

תו אחרת. עכשיו לגבי החלוקה הגיאוגרפית, רהט מובנת מנהל מחלקת החינוך, שיגיע אליו וישכנע או

בית ספר אלסלאם לאן, לכן מאליו מימים ימימה, בית ספר אלזהרא לאן, בית ספר אבו עוביידה לאן, 

אין מחלוקת, אני חושב שעשינו את זה במהרה וההחלטה הייתה במהרה וזה מה שאתה אמרת אבו 

 חר כך עושים עבודה אחרת ומכניסים את כולם, תודה רבהאנס, במהרה אז נפל דבר, עכשיו רושמים וא

 : פאיז אבו צהבאן

  לומדים מהטעויות שלנו

  :סהיבאן סמיעו"ד 

קודם כל בקשר לתקציב עצמו, אם אנחנו מנצלים את מלוא התקציב המוקצה לרהט אני חושב שבשנה 

לספטמבר,  1-ה להתחיל בשעברה זה לא היה והשנה גם כן, אנחנו מתחילים בינואר, תכנית זאת צריכ

תחילת שנת הלימודים, אנחנו מתחילים באמצע השנה ואני לא חושב, אני מקווה שננצל כמה שאפשר 

מהתקציב המוקצה לרהט כי שנה אחרי שנה אם אנחנו לא מנצלים את התקציב, גם כן המשרדי 

 לך ן וחצי, אני לא אקצהמיליון ואתה בקושי מנצל מיליו 3מיליון או  4ממשלה רואים, אם אני נותן לך 

מיליון שנה אחרי, אני מקצה לך את המיליון וחצי שאתה מנצל אז כאן צריך לעבוד קשות, סלים,  3

פואד וכל החבר'ה אתם צריכים, באמת זאת שנה חריגה, אתם צריכים לעבוד קשות כדי שבסוף השנה 

כן הסתכלתי בניצול תקציב של  נראה ניצול מלא של התקציב, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, אני גם

שנה שעברה וראיתי שיש, ניתנה העדפה לא מוצדקת לספקים מסוימים, אני טוען את הטענה הזו ואני 

 חושב שזה לא צריך לחזור על עצמו

  :עטא אבו מדיע'ם

 חזר
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  :עו"ד סמי סהיבאן

ר אבל אם אני אראה שזה אני מקווה שזה לא יחזור, אני גם כן, אני לא בדקתי כדי שאני אחליט שזה חז

אין לי שום טענה נגד אף  אני חזר ואני גם כן הערתי לפואד והערתי, אני אומר שצריך לגוון פעילויות,

אחד אבל צריך לגוון וצריך שכמה שיותר גורמים וספקים ייהנו מהתכנית הזאת ואם אנחנו מנצלים 

ותר תקציב. מה שגרם, אחד הגורמים כמה שיותר שספקים ינצלו, ייכנסו לתכנית הזאת אנחנו ננצל י

 שגרם שאי ניצול תקציב שזה מיעוט הספקים בשנה שעברה, אני חושב ככה 

  :סלים אלקרינאוי

 כי לא היו יותר מדי ספקים

  :עו"ד סמי סהיבאן

בסדר, אני לא רוצה שתיתן לי תשובות, אני נותן את ההערות שלי ואתה יכול ללמוד אותן, יכול להיות 

, יכול להיות שאני גם כן טועה, אתם יותר בקיאים, אתם למדתם את התכנית הרבה יותר שאני צודק

טוב ממני אבל גם כן השנה אנחנו התחלנו באיחור, אנחנו צריכים להתכונן אפילו מעכשיו ללמוד 

סירבו לקבל את התכנית "אלדקור ???" מהטעויות ולהתכונן לשנה הבאה. אני גם כן בית ספר אצלנו 

נראה שיש להם, המנהלים, אני לא אומר שהם צודקים אבל צריך גם כן להבין אותם, עניין הזאת, כ

 , מסויימיםהוונדליזם שהם סובלים ממנו, במיוחד באזורים 

תראה אני לא יודע אבל גם כן צריך להביא אותם, לשמוע מהם, צריך גם כן לשכנע אותם מתי שצריך 

 מוד לצידם בעניין כל הנזק שייגרם לבית ספר, אנחנו כעירייהלשכנע, צריך לשכנע אותם וגם כן צריך לע

כשנבחרו מנהלי העוגנים התבקש המתנ"ס רק בכדי לעזור לך, עטא אבו מדיע'ם: הערה לפרוטוקול, 

 שכל בית ספר, מנהל ימליץ מי ינהל את העוגן

  :נהדיאזפואד 

 מטעמו

 עטא אבו מדיע'ם: 

וועדה אנחנו בחרנו במי ב , כשהייתי???(  על בטוח"אלנור" )ל כלומר, נניח, נניח, ואני אלך מטעמו, 

, הוא מנהל שכבה, הוא מנהל חינוך בלתי פורמלי, שהביא המנהל , נכון עמאר? כלומר אם יש טענות 

את העובד, כלומר  תשנהכלומר אתה עכשיו אתה רוצה לקחת אותו בן אדם למקום אחר, אני לא יודע, 

עובד ומעביד ותביא מישהו אחר ע"י העוגן החדש. אני גם אומר, אם יש תסיים את הקשר בינך לבינו כ

 , מי שמטעמו, רה אצלוויושב עם המ המנהלטענות היה 
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יש אזור שהוא תן לי אני מסיים תוך רבע שנייה ואני בא ואומר, רבותיי, אני נכנסתי לא ברשות,  

אז הולכים  )לפי האור??(  בטוחאם לא הולכים על  ל???? שלך,  באמצע העיר שהיא, ואני אמרתי

שיש בהם מגרשים ויש בהם אורות, ויש בהם אולמות,  לא יכול להיות שני בתי ספר,ל"אלזהראא", 

שנה , "אל  15 כבר וממש טובים, והם שניהם איקס ושניהם ילכו "אלזהראא", מי שאין בו מגרש

זה נקרא  רוצים לעשות פעילות. "  אין בו מגרש, ואין בו אולם ופתאום???ו"אלחכמה" ו"זהראא"  

, זה עגום . לכן אני לא יכול להיות מצב כזהלמנהל וזהו,  בשיא התהילהפשיטת רגל, אנחנו נמסור 

 מתעקש על זה שאזור "אלזהראא" ו"אלנור" הפעילות תהיה בה.

 עמאר אבו גרארה: 

 מטעם נציג הציבור,  ואני היינו, גם השנה אני חבר של הנהלה ..עטארצה חברי  גם שנה שעברה  אגב

  עטא אבו מדיע'ם:

 איך?

 עמאר אבו גרארה: 

 מבחינה חוקית אתה יכול 

 עטא אבו מדיע'ם: 

 ?איך אתה היית נציג ציבור, 

 עמאר אבו גרארה: 

 אני עדיין על תקן נציג ציבור , לא אתה לא יכול 

 עטא אבו מדיע'ם: 

 איך אתה על תקן נציג היועץ המשפטי, 

 , על תקן יח"צ חיצוני, נציג ציבור עדת התקשרויות, אתה הייתואיך זה שאתה בו

  עמאר אבו גררה:

 ...יועץ המשפטי תשאל את האז 

 : עטא אבו מדיע'ם

 .. עליךיך זה החוק הולך על חלק מהחברים ואשנייה, שנייה , 

  :עו"ד סמי סהיבאן

 הוא היה חבר מקודם

  :עטא אבו מדיע'ם

 מתפטר חבר עירייה באופן אוטומטיאמרתי מקודם אז החוק אומר לך, 



 א.א  -34- 01081

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 שלך כמו שהשתנה הסטטוס שלי, השתנה הסטטוסשנייה, 

 הוא נשאר נציג ציבורהוא לא שינה סטטוס, לא, לא, 

 אמרתי לכם והוא חבר .. ציבור, לא יכול, לא יכול, לא יכול להיות נציג ציבור, 

 אמרתי לכם, 

 איך הוא נמצא ואני לא או אתה לא?

 : העמאר אבו גראר

 אני רק רוצה להעיר הערה

 : עטא אבו מדיע'ם

 איך זה?

 : עו"ד שרון שטיין

 יש יועץ משפטי

 : עטא אבו מדיע'ם

 אני מבקש שמישהו יבדוק...

  :עטא אבו מדיע'ם

 שרון מה דעתך אתה?

 : עו"ד שרון שטיין

 , תקשיבואני לא יודע, צריך לבדוק את התקנון שלהם

 :עטא אבו מדיע'ם

 יות, זה לא יכול להיותזה לא יכול לה 

  :פאיז אבו צהבאן

 הוא יביא לך תשובהעטא, עטא, שנייה, 

 דיע'ם: עטא אבו מ

והוא לא אני הערתי את ההערה הזאתי, חכה שנייה, אני הערתי את ההערה הזאתי יותר מפעם אחת, 

 התייחס

  עו"ד שרון שטיין:

 יש יועץ משפטי למתנ"ס,  תקשיב,אני לא אתייחס, תקשיב, 

 אבו מדיע'ם:  עטא

 מה?



 א.א  -35- 01081

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 עו"ד שרון שטיין: 

 הוא מכיר את התקנון של המתנ"ס, אמור להכיר אותו בעל פהאני, יש יועץ משפטי למתנ"ס, 

 עטא אבו מדיע'ם: 

 טה הקודמת, מה עשתה הנהלת המתנ"ס, לא לגביו שלחתי אני מדבר איתך על ההחל

 עו"ד שרון שטיין: 

 כל חברי המועצהמה שאמרתי לכם זה שההחלטה שלכם, לא, 

 עטא אבו מדיע'ם: 

נכתב שההחלטה נשארת איך שהיא, החברים ביקשו דיון חוזר ודיון מרת לנו לא נכתב, אתה מה שא

 חוזר 

 עו"ד שרון שטיין: 

 מה זה קשור? מה שאמרתי לכם זה שכל חברי המועצה 

  פאיז אבו צהבאן:

 רים לסדר היוםשרון, אני סוגר את העניין הזה. שום הערה. זהו אנחנו עוב

 

 ₪  3,000,000הקמת היכל הפיס לתרבות ברהט בסך  – 950הגדלת תב"ר מס'  – 3סעיף 

 פאיז אבו צהבאן: 

 . מפעל הפיס מימוןמיליון שקל 3,000,000הקמת היכל הפיס לתרבות בסך  950 מס' הגדלת תב"ר

  :חסן נסאסרה

 איפה זה יהיה?

 פאיז אבו צהבאן:

 הארמון התרבותי

 זה תוספת?

 ה תוספת, הגדלהז

 

 ₪  32,500הצטיידות ושיפוצים בספריית בי"ס אבן סינא בסך  – 1230אישור תב"ר מס'  – 4סעיף 

 פאיז אבו צהבאן: 

 משרד החינוך
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 ₪  30,000הצטיידות ושיפוצים בספריית בי"ס אלע'זאלי בסך  – 1231אישור תב"ר  – 5סעיף 

 פאיז אבו צהבאן: 

 לע'זאלי, משרד החינוךהצטיידות ושיפוצים בבי"ס א

 

 

 ₪  200,000הצטיידות ושיפוצים בספריית מקיף אלראזי בסך  – 1232אישור תב"ר  – 6סעיף 

  פאיז אבו צהבאן:

 הצטיידות ושיפוצים בספריית מקיף אלראזי, משרד החינוך 

  :עטא אבו מדיע'ם

 או מורים או שיקים, אוניברסיטה!

 

 ידות ושיפוצים בספריית בי"ס ערב אלהוזייל בסך הצטי – 1233אישור תב"ר מס'  – 7סעיף 

200,000  ₪ 

 פאיז אבו צהבאן: 

 הצטיידות ושיפוצים בספריית ערב אלהוזיילמשרד החינוך, 

  :אבו מדיע'ם עטא

 מי שהגיש את הבקשה, מגיש ...

 פאיז אבו צהבאן: 

 תן לי להמשיך עטא, בבקשה ממך , מה קורה לך היום.

  :אבו מדיע'ם עטא

 אצל "סבע" אני רוצה לשאול שאלה לגבי "סבע". תעצור

 

 ערכות לימוד לשפה הערבית לכיתות א תשע"ט החלטת  – 1234אישור תב"ר  – 8סעיף 

 ₪  175,200בסך  2397ממשלה 

 פאיז אבו צהבאן: 

 175,200, בסך הכל 2397ערכות לימוד לכיתות א' תשע"ט החלטת ממשלה  1234אישור תב"ר מספר 

 נוךשקל, משרד החי
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 העצמה לימודית ממוקדת לבגרות תשע"ט החלטת  – 1235אישור תב"ר מס'  – 9סעיף 

 ₪  218,940בסך  2397ממשלת 

 פאיז אבו צהבאן: 

 העצמה לימודית ממוקדת לבגרות תשע"ט

  2397הפעלת תכנית נחשון תשע"ט החלטת ממשלה  – 1236אישור תב"ר מס'  – 10סעיף 

 ₪  262,106בסך 

 ן: פאיז אבו צהבא

 2397אישור תב"ר, החלטת ממשלה 

 

 הפעלת מרכז מצוינות בביה"ס אלרחמה תשע"ט  – 1237אישור תב"ר מס'  – 11סעיף 

 ₪  60,000בסך  2397החלטת ממשלה 

 פאיז אבו צהבאן: 

 2397הפעלת מרכז מצוינות בבית ספר אלרחמה תשע"ט, החלטת ממשלה 

 

 טית לתכנות קוד ורובוטיקה לשנה"ל תכנית הילס – 1238אישור תב"ר מס'  – 12סעיף 

 ₪  24,000תשע"ט בסך 

 פאיז אבו צהבאן: 

 לסטית לתכנות קוד ורובוטיקה לשנת תשע"טיתכנית ה

 

 ₪  50,000עבור מרחב הכלה בסך  – 1239אישור תב"ר מס'  – 13סעיף 

 פאיז אבו צהבאן: 

 אישור תב"ר עבור מרחב הכלה 

 פאיז אבו צהבאן: 

 בבקשה

  :ע'םעטא אבו מדי

אני אומר משהו כזה. יש בתי ספר שממלאים את הבקשות בכדי להראות את העוול שהיה קודם. 

אלף. יש בתי ספר עם  200אלף, ויש בתי ספר ב  20שיפוצים ב ל ממלאתש אלוהים יודע יש בתי ספר

, בשנה שעברה אלף. אתה ראית ראיד 300אלף , ויש בתי ספר  20לימוד ואני לא יודע מה ב  כיתות
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אלף ו  20שיש בתי ספר שהמשיכו לחלוב מתחילת השנה, ויש בתי ספר הסתפקו ב תביא פירוט, ראית ,

זה אחד.  , צריך שידו תישבר, מאלוהים, מי שממלא את הבקשות.אלף, מי שממלא את הבקשות 30

 ... או שנשקיע?עכשיו, אני בא ואומר בית ספר כזה שהשקענו בו 

  :אברהים אבו סהיבאן

 נו משקיעים בבניה,לא, אנח

  :עטא אבו מדיע'ם

-ו  10הבא, שתהיה שקיפות. לא יכול להיות הבתי ספר השיפוץ שלהם יהיה הדבר את  מבקשטוב, אני 

  אלף. הבקשה כשהיא מוגשת שנדע לפני ועל איזה בסיס. זו היא ההערה שלי.   200אלף, ובתי ספר ב  20

 פאיז אבו צהבאן: 

 לך משהו להגיד?בבקשה דברו. אבו חאתם, יש 

  :חסן אלנסאסרה

 לא, אני שאלתי לגבי סעיף אחד.

   :עו"ד סמי סהיבאן

, ... אנחנו הייתה לנו תוכנית בית ""אל גזאלידבר ראשון, בקשר לזה, אבו מוחמד הזכיר את בית ספר 

 ספר "אל גזאלי" , למשל אנחנו נבנה את זה אבו אבראהים,

 , כלומר אנחנו נהרוס אחר כךאלף שקל בספרייה 200אנחנו מחר נשקיע 

 לא חבל?

  :אברהים אבו סהיבאן

 אבל אנחנו לא בבניה משקיעים

  :עטא אבו מדיע'ם

 זה הצטיידות ושיפוצים אחי

  :עו"ד סמי סהיבאן

 כלומר ספרים, ספרים

 שיפוצים

אלף במשהו שאתה תהרוס מחר! זה מה  200הספרים אנחנו נמכור מהם אבל אם שיפוצים אתה תשים 

 רוצה להבין. אם ספרים אתה יכול למכור אותם,  שאני

  :טלאל אלקרינאוי

 שלוש שנים לא יהיה להם מפתח



 א.א  -39- 01081

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 נכון

לפני שלוש שנים, קודם כל אין הרשאה תקציבית עד היום, ואין תוכניות מפורטות, ואין תוכניות 

 )מדברים יחד( שנים .. 4או  3אדריכליות, 

  אברהים אבו סהיבאן:

 אני צריך עוד הרשאה, כמה אני צריך? כמה אתה צריך עוד בעוד שנתיים. ...אנחנו מחכים לחוזה 

 זה ייפתח. 2020, אז ייתכן שבאמצע זה לא ייפתח 2019כיתות לוקח שנה, כלומר ב  6 

  :עטא אבו מדיע'ם

מי שהגיש את הבקשה אינו יודע ש??? של "אלנור" שבור? לא יודע שאין לו לבית ספר "אלנור", כלומר 

א נגד בית ספר "אלראזי" ואני לא נגד בית ספר "אלנג'אח" זה אחלה בית ספר, ואני לא נגד "אל אני ל

נג'אח", שהפכה להיות כמו אונבירסיטת "עמאן" הגדולה, אבל אני אומר, מי שממלא ומגיש יש אצלו 

 חוסר אובייקטיביות. 

 מגיש?ממלא מי 

 המחלקה מגישה. 

 רכז בית ספר

 המחלקה היא שמגישה. 

 י הצרכיםלפ

 הגעת ל"אלנור"לפי הצרכים. אתה לא 

 אני למדתי, אני עד עכשיו נמצא

מיליון בשנה לצורך שיפוצים ???? ???? כי אין  -2לא יכול להיות שבתי ספר מושקע בהם מיליון, ו 

  .. כי יש אנשים מלומדים..תקציב ואין 

ת הצרכים של בית ספר "אל נור" שנייה, אני אומר, שילכו מחלקת ההנדסה ומחלקת החינוך, ויבדקו א

שנה, יא איבראהים.  20. חוץ מזה שהכניסה היא בלי כביש יותר מ האמיתיםויגישו בקשה לפי הצרכים 

 ם שנה עם עובדים על ???  לא זו מילה ??? , על בוץ. 2הכניסה מהצד המזרחי , 

  :עו"ד סמי סהיבאן

חודשים, הביאו לוועדת מכרזים דרך מחלקת  6-7אני רוצה לסיים אבו מוחמד, אני מבחינתי, לפני 

חינוך, הכסף שאנחנו הגשנו בקשה בשבילו, הגשנו בקשה להקדים אותו במפעל הפייס. כלומר, האם זה 

,  אלף שקל, כל בתי הספר, אותם כיתות 200ונשים  חשוב,בית ספר מבתי הספר בעניין המ הגיוני שכל

 שהמחשבים שלהם מקולקלים, יש בתי ספר שהמחשוב שלהם חדש, ויש בתי ספר 
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 ויש בתי ספר שאין בהם בכלל

 ויש כאלה שאין בהם, אבל כולם 

 אבל כולם אותו מספר

 מה?

 הם עדיין מחכים לחסדי אלוהינו.

  , בתי ספר חדשים שקיבלו את המחשבים שלהם בשנה שעברה, כלומר זה

 האם זה הגיוני איבראהים שמישהו שאין לו מחשבים 

 אהיםיש הרבה שקר איבר

  :פאיז אבו צהבאן

 בבקשה עמאר

  :אבו גררה עמאר

שלום לכולם, לצערי אנחנו איננו זרים לעיר זו. לפי התבר"ים המאושרים, רהט צריכה להיות "דובאי" 

השנייה. אבל צערי, וזה ידוע על רהט, הגדלת התב"רים בה גדולה, אבל בתכ'לס, הביצוע, אנחנו רואים 

ש הוא צריך להיסלל עוד פעם. אף אחד לא אמר שהעיר שווה כמו שיני שהכביש נסלל היום ובעוד חוד

המסרק, המסרק אינו .. אנחנו רואים שיש בתי ספר שהם רמת אביב ג', באותה עיר נמצאים. גנים שהם 

ולצערי נמצאים מסביון, וגנים אני נשבע לכם שבגדה המערבית יש גנים יותר טובים מאשר ברהט.  

רים, כל אזור, כל חבר מועצה, ואני מדבר, אני אדבר על כולם אבל אני אדבר הרב, רהט מחולקת לאזו

גם על הצד השכוח, הצד המזרחי. יש גנים, שאני למדתי בהם, שהיום הבן שלי לומד בה , התקרה נפלה 

מישהו אמר מישהו? שוב פעם, "תבר"ים" מאשרים ומצביעים על "תבר"ים", אנחנו עליהם בגן, 

, אבל בתכ'לס רהט היא אותה עיר שהייתה בימי פאיז ובימי טלאל, אנחנו לא מצביעים במיליונים

משתנים. אני מבחינתי, שוב, כל הצבעה על "תב"ר", אנחנו רוצים לדעת מי הקבלן, ויש לנו בעיה, אני 

אגיד לך משהו אחד, אני יש לי בעיה אישית עם אנשי הביצוע, כי אין עליהם אכיפה. העיר אין בה 

על הביצוע, ולא על גמר, או מי שעובד ברהט איזשהיא עבודה, עם אותו קבלן, אתה רואה אכיפה, לא 

את השוני בעבודה. אם הקבלן לא נגע לנו בכיס, אנחנו כל פעם רק בוא תגדיל תגדיל . אני הייתי רוצה, 

צריך  מיליון, אני 3וזו הערה לפרוטוקול, כל הגדרת תב"ר  אנחנו רוצים פירוט לה,. הגדלת תב"ר על 

  בתי ספר שאין להם אפילו , הרי יש1500מיליון עבור מה? על זה שנשים כורסאות ב  3לדעת 

 אני נותן לך דוגמא, לא הערתי לך 
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  :פאיז אבו צהבאן

, שיושבים על שולחן 18, ה 17-אבל אתם חברי המועצה התברך אלוהים, ההערות שלכם נכונות, עמאר, 

שילכו , שהולכים לחשב ומבקשים לשבת איתו בישיבה , 17ה ה ות מחברי המועצאאני רוצה לרזה, 

 3, 2, 1עבד אלעזיז, ויגידו לו שילך לפי  -,  שילכו ל 4, 3, 2, 1על  לו אנחנו הצבענו, ויגיד הזיאדנהפואד ל

 . זה מה שנקרא עבודה רשמית., 4,

  :חסן אלנסאסרה

 אז יגיד לי בתור מה אתה?

  :פאיז אבו צהבאן

 זכותך. 

, ??? היה ‘רוצים. אנחנו דיברנו לפני שנה . האפשרות פתוחה לבקר, להסתובב, לחפש, ומה שאתם שנייה

 היה יושב במקומי ואמר לי...  יושב במקומי, והוא לא אמר מילה, אתם מבינים? והיה טוב לו.

  :עטא אבו מדיע'ם

 תבקש מהיועץ המשפטי שישלח אימייל לכל המחלקות לא לתת לאף חבר עירייה 

  :יז אבו צהבאןפא

 , אתה מבין?אני נותן לך את הסמכות ... .... אבו מוחמד, 

 17-... ה 

 , אתה מבין אותי?17-אתה כמו ה , אני לא נותן לך כ ??? , כחבר עירייה קונבנציונליאני נותן לך 

 כן מבין אותך.

  )צחוקים(...אתם מבינים אותי?מה היא רוצה יש לכל אחד את הסמכות, 

 ! 19יה ה חברת העירי

העירייה פתוחה לכולם. שוב פעם, שרון לא אומר לי , אני אומר לשרון בוא קח אותי, אם שרון אומר  

לך אסור לך לכנס לשפע של ראיד, אז תבוא, אני אלך. אני אקרע את המסמך, טוב? והדיבור מופנה 

 גנב???  ומי לקח ???? מי חיפוש על לכולם. לתשעה במזרח, ולתשעה שבמערב. ותעשו כל חודש 

 טוב, מאשרים או לא?
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 מינוי נציגי הרשות בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז הדרום – 14סעיף 

 : פאיז אבו צהבאן

 מינוי נציג הרשות בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 שיפור התקשורת הסלולרית לבניין העירייה – 16סעיף 

 

  :פאיז אבו צהבאן

רכו את הנביא, לכל מי שעוסק בעניין התקשורת, אין ממצא בזה. יש לי רק , תב16יש נושא שזה סעיף 

דעה בעניין זה, אני לא רוצה .. כלום.  יש אנשים שנפגעים לפעמים מזה שאין לי קליטה בטלפון שלהם, 

חברת פלפון, וגם סלקום, ועם כי אין אנטנות בעיר שלנו. כי האנטנות אצלנו מסרטנות. אני ישבתי עם 

 4בקשר לעניין האנטנות וראיתי הרבה יישובים, תל אלסבע, ירושלים, ששמים על בניין העירייה  אורנג',

אנטנות. אני אומר, שהעניין הזה  4אנטנות, . עיריית תל אלסבע,  כשאתם עוברים  בבוקר, יש עליה 

שאין לנו התקשרות בעיר, פוגע בהרבה אנשים, הרחוב שנמצא לידי בית ספר "אלחנאן" ועד 

 לחואמדה" "א

 אין קווים.

עכשיו נקבל החלטה ש ואני לא רוצה אין כלום. העירייה היא רכוש ציבורי, יכול להיות שאנחנו נשב 

 אנטנות על מבנה העירייה . זה חומר למחשבה שיהיה לכם.  2-3נשים חשוב בעתיד לשוב פעם, שנ

 אבל הנושא הזה, מה טוב בו? היתרי בנייה, בטח, באגרה וזה, 

 בשאר הערים? איך זה

אנחנו היום באמת נמצאים ברמת סיכון מהמכשירים שנמצאים בידינו, שמחפשים קליטה וכל תקשיבו, 

 מסתובבים.הזמן 

 יותר מזה.

  :עמאר אבו גררה

 אני יכול להעיר הערה אחת?

 להגיד את זהאני לא רוצה 

 אנחנו לפני זמן מה בדקנו קרינה באיזור שלנו
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 כן.

 . ן, כמה שיש פחות אנטנות יש יותר קרינה והמכשיר מתאמץ מהנדס הקרינה היום טוע

 תחזור בבקשה

 היום, כמה שיש ...

 שקל. 8000אתם תשלמו על חשבונכם, זה משהו בסביבת 

18000 , 

 , תקשיב.18000

מהנדס הקרינה היום טוען, היום מבחינה מדעית ומבחינת זה, כמה שיש פחות אנטנות יש יותר קרינה 

כל המכשירים פחות מתאמצים וכשיש אז כמות הקרינה היא יותר, הוא יגיע לתדר, והמכשיר מתאמץ ש

כמעט קולט מ  היום אתה, אני אתן דוגמה, , כי היום אנטנות רמת הקרינה באזור היא פחות יותרלך 

 "שובל", אז המכשיר שלך מתאמץ אז רמת הקליטה אצלך של הקרינה היא יותר

  :עודה אבו מדיגם

 שים ...אולי אנחנו לא רוצים שהעירייה תשאלה,  אני רוצה לשאול

 שכירות מבנה לגן ילדים אצל קרוב משפחה לעובד עירייה, ללא תמורה – 17סעיף 

 פאיז אבו צהבאן: 

יש לנו בעיה בקשר לגני הילדים. יש מישהו שהוא האח של פוזי אלקרנאוי, ודרך פוזי, אנחנו ביקשנו 

ירייה והוא רוצה להשכיר . הוא אמר בסוף אני מוכן לתת לעירייה מהבן אדם ונכנסנו , כי פוזי עובד ע

, יש לו דירה והוא מוכן לתת את בחינם. אנחנו צריכים את אישור בחינם, אני לא רוצה מהם כלום

 המועצה על החלטה זו.  

 עטא אבו מדיע'ם:

 מה אומר היועץ המשפטי?

 אישרנו דבר כזה בעבר
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 )עטא( 6שיווק מתחם  – 18סעיף 

 פאיז אבו צהבאן: 

 בבקשה עטא.

 עטא אבו מדיע'ם: 

התחיל לפני  6בכדי שיהיה למועצה דעה בעניין. מתחם , 6אני ביקשתי את הנושא זה, שיווק מתחם 

אלף ושמנו  75יותר משנתיים, שיווק, והאנשים הגישו באלפים, ובסוף יש כמה מהם שה ???? מהם הוא 

 75להחזיר את הבקשות של התחילו שהרשות של הבדואים  . היום אנחנו רואים  STAND BYאותם ב 

בטענה מופרכת שאתה לא, אין לך, מה זה טענה? התחילה  אלף 75 –את ה  להחזיראלף . התחילו 

אתה ממשפחת אלקרנואי, אתה ממשחת אבו מדיע'ם, למה? כי יש לכם, אתם מ "הזילים" . אוטומטית

יש לכם מתחם בדרך. זה בעיה. כי האנשים ?? ?? אותו הדבר, אתם מ "קטאיף" אותו הדבר, אתם 

, וחלק מהמשפחות יחזירו להם את הכסף. 6סלקטיבי, כי באו והחליטו שחלק מהמשפחות יהיו ב 

אלף, מההתחלה הייתם יכולים  75??? . זה לא הגיוני, האנשים מחכים לכסף שלהם  7אפילו כשיש לו 

גישו. למה האנשים טרחו ולקחו כסף ולקחו להגיד, משפחות אלו שיגישו, ומשפחות אלו שלא י

שנתיים, ובסוף אתם אומרים לי אין. אני יכול להבין שיבואו  הכסף נמצא אצלך כברהלוואות, ונלחצו, ו 

אז תשאירו את זה אצלנו, ותשאירו את  .... ,, אם אתה ממשפחת מדיע'ם TRADEINהיום ויגידו תעשה 

למשל, בעתיד, בעוד חודשיים, יפתחו מתחמים חדשים,  12, ל 10אנחנו נעביר אותך ל אלף אצלנו,  75ה 

אבל מה קורה? רוצים להחזיר כסף לאנשים ואז בעוד חודשיים מאיפה תשיג בטחון מצידם של 

האנשים? כי אני הגשתי. והלכתי והתאמצתי, ואמרת לי להגיש עוד פעם, ולאלוהים יודע מה יקרה לי . 

 6הקודמת וההנהלה הנוכחית הדגישו אנחנו רוצים רשימה של זו החלטה לא נכונה כל עוד ההנהלה 

מיועד למי? ולא רק כך, הייתה ישיבה עם מעיין, ואני הייתי בישיבה זו, אני השתתפתי במעט ישיבות 

במועצה החדשה, אחת מהם היא זאת, ופרוטוקול זה עדיין לא קיבלתי אותו, כי אני רוצה להיאחז 

תה מילה שנאמרה בהנהלה הקודמת, אנחנו רוצים להיות שותפים במילה חשובה מאוד, שנאמרה, או

 לא יכול להיות ועדת אכלוס תתכנס בלי נציג עירייה, , ו6בבחירת האנשים במתחם 

  : פאיז אבו צהבאן

 10 -ו 9עושים מכרז על 



 א.א  -45- 01081

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

  :עטא אבו מדיע'ם

אנחנו צריכים שתהיה לנו . וזה לא נכון. 6בעניין ועדת אכלוס ומצפצפים על עיריית רהט בעניין אכלוס ב

דחייה אוטומטית ושולחים כסף. עמדה בעניין מדיניות המנהל, מה נעשה באנשים, באלפים שהיום 

, האנשים אינם יכולים. 10-ול 9ול  12תמלאו ל  האנשים לא יכולים להגיד להם בעוד חודשים, לכו שוב 

יחזירו את הכסף לאנשים, שלא יחזירו .... חוץ מזה , אנחנו רוצים דיון עם רשות הבדואים מחדש שלא 

. 12-או ל  10 -שילכו ל 6-או מ. 9-ותלך ל  6את הכסף לאנשים, יש הרבה אנשים שמוכנים שתעבור מ 

אבל אם מחזירים כסף ואחר כך חוק המזומנים, חוק המזומנים שעבר , מאיפה יש לך את זה? 

נו אנשים, פעם זו אנשים שלנו לא יוכלו אלף, דרך כל מיני דרכים ושכנע 75שהצלחנו להביא שיקים ב 

אלף, הם לא יכולים. קשה  30אלף או  25, אפילו אם זה 30אחוז או  25אפילו אם זה  להביא שיקים. 

ושנהיה  מאוד. כלומר חלומם של אנשים לא יתגשם. לכן, נושא זה צריך שתהיה עמדה של מועצת העיר

 תושבים ברהט. תודה.כולנו קואלוציה אחת כי זה דבר חשוב עבור כל ה

  :פייצל אלהוזייל

הנקודה הראשונה מתייחסת לאנשים שגרים שם שתהיה נקודות,  3, אני רוצה להגיש 6בקשר למתחם 

, 6להם העדיפות הראשונה, והנקודה השנייה שהעירייה, כפי שאמרת, יהיה לה תפקיד בעניין מתחם 

מדה לעירייה, והנקודה השלישית , ומה שעטא ושלא תהיה ע , לצערנו,נהיה דביליםולא הגיוני שאנחנו 

כי  הציג שאנשים ששילמו, במקום שתחזיר להם את הכסף תן להם ללכת למתחמים שבאים אחרי.

 האנשים ששילמו יש להם עדיפות, אתה לא יכול להחזיר כסף ואח"כ לא לתת להם.

  :ד"ר עלי כתנאני

חמד ואבו אמיר, עוד נקודה. עד מתי אנחנו אני רוצה להוסיף כאן, בקשר למה שאמר לנו האח אבו מו

, 6נמשיך לחלק את העיר למשפחות? למה אנחנו לא הולכים לפי מי שצריך? למה הוחלט של מתחם 

 פי מי שצריךלמשפחה זו ? אנחנו הפכנו לעיר, ואנחנו רוצים להתפתח כעיר. שנלך 

  :עו"ד סמי סהיבאן

 14צריך להגיש עד 

 מובן(לא הכל  -)מדברים כולם ביחד
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  :ד"ר עלי כתנאני

, אבל סמי אחי, אבל החשיבה צריכה להיות יותר רחבה. אנחנו צריכים 14אתה תספיק להגיש עד 

 לחשוב כעיר. אסור שנחשוב כך, צריכים לחיות כעיר, הנה אנחנו כולנו חיים ביחד.

  :הסלימאן אלעתאיק

 ערב טוב לכולם

 אני 4אני רוצה להתחיל ב  6לפני 

  : אןפאיז אבו צהב

 , 4, אח"כ נדבר ב 6אל תבזבז את העניין , בוא נסיים את 

  :סלימאן אלעתאיקה

 .6 -בכדי להגיד לכם מה קורה ב 4אני רוצה לדבר על 

  :פאיז אבו צהבאן

 אתה תהרוס את כל הישיבה.!

, מגנים אבו מחמד, תן לנו בבקשה להעביר את הישיבה. אנחנו לא הזמנו על כלום, כי אנחנו קודם כל, 

, אתה מבין על האשמות שווא  6במשך  נעצר דחמ שעות בערך,  6כי אחינו אבו מוחמד נעצר במשך 

 . סליחה אבו מוחמד.לפני כמה ימיםאותי, 

תן לי לסיים. בשם מועצת העיר אני אומר לכם תודה לאל על יציאתך בשלום, אתה וחמזה השיח'... 

, אנחנו מגנים את עבודת המשטרה, ולזה אני  שהשתתפתם בקטטה עם סכינים, כלומר אנשים מכובדים

קוראים בריונות. וזה טרור נגד חברי המועצה. אתם מבינים אותי? אנחנו מגנים, והתקשר אלי מנהל 

החקירה והוא אמר לי חמזה זה חבר מועצה או סגן ראש העיר? אמרתי לו חמזה השיח' הוא עובד 

מכונית.  20ומחמד בערך בשעה שבע וחצי, בערך בבוקר,  7עירייה . הם חיכו לו בפתח ביתו בשעה 

 בבקשה אבו מחמד

 אחי, תן לבן אדם לדבר.

  : עטא אבו מדיע'ם

שעות. כמו שאתה נעצרת במשך שעתיים,  4אנחנו מגנים גם את מעצרך ומעצר הנשים במשך בבקשה. 

. ואנחנו לא נשים מ "אלעראקיב" שהן מתושבי רהט, גם הן עצורות. אנחנו גם מגנים מעצר זה 3יש 
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 מסכימים שהגינוי יהיה חסר. הגינוי צריך להיות עבור כל האסירים ולכל מי שמגן על האדמה. 

  :פאיז אבו צהבאן

 תודה אבו מחמד, בבקשה לאבו מחמד השני.

  :סלימאן אלעתאיקה

, לא יקרה שוב. 4ואני כולי תקווה שהאסון שקרה במתחם , 4ערב טוב לכולם. אני אתחיל ממתחם 

ורוצים לשחרר  הזקניםוצות שהגיעו באותו יום כאילו שהם גדודים ובצורה ברברית ותקפו את והקב

, יש שם אנשים 4לכל אחד ש ???? במתחם את האדמה, וכפי שאומרים מעל רצונכם, זה איננו מקובל. 

תם ???  אני אומר כל פעם, אנחנו לא רוצים שכל העיר תצא אחד נגד השני, יש אנשים שאפשר להיות אי

שכנים, ויש אנשים שאי אפשר לחיות איתם כשכנים. וכפי שאמרו הבדואים, "השכנות מרצון וההכנסה 

, ועדיין לא קיבלו 2010בכוח". לא יכול להיות שיש בחורים שהגיע אלי היום בבוקר, ששילמו משנת 

וץ לרהט, מגרשים עד עכשיו. והגיעו אנשים, שאני לא רוצה להגיד, ממשפחות אחרות, אני אגיד, מח

ואני יש לי הוכחות שהם מחוץ לרהט, ובאו וקיבלו השירותים שיש לנו, ואנחנו תושבי האזור 

. אני לא זז מהמקום שלנו, 11, או לשכונה 6או למתחם , 10המקוריים, אומרים לנו, לכו למתחם 

 . 4, או פותרים את הבעיה במתחם 1. או שפותרים את הבעיה במתחם 4, אלא למתחם 1ממתחם 

בן אדם  1700בן אדם ששילמו.  1700כפי שאני יודע, יש  6. מתחם 6זה אחד. שתיים. לגבי עניין מתחם 

 , 1300, והיחידות שם יש 6ששילמו עבור מתחם 

בי מתחם לג. ... חוץ מזה, 4באופן ברור, שהבעיה שלהם תיפתר ושלא תהפוך לאותו סיפור כמו מתחם 

, עם האנשים )הקבוצה( שלנו, אנחנו מוכנים 10לעבור למתחם , יש משפחות שאומרות, אנחנו מוכנים 4

. המנהל ש??? המנהל מתקשר אליהם בתשע, עשר בלילה עם האנשים )הקבוצה( שלנו 6לעבור למתחם 

ושואל אם העברת את הזכויות שלך או אם אתה מבקש העברה.. אם אתה לא עושה העברה אתה 

ל.  אני חושב שצריך להקים וועדה ממועצת העיר אלף שק 130אלף שקל , אתה מפסיד  100מפסיד 

. לא יכול להיות שבאים 6, ותתחיל בזה שנהיה שותפים בשיווק מתחם 4שתפתור את הבעיה במתחם 

אנשים מהצד המזרחי, ופעם מהצד המערבי, ופעם מביא אנשים מרמלה, מכפר קאסם, ופעם מג'נין. 

ו , ואנחנו לא נקבל חלקות אדמה? זה דבר בלתי האם זה הגיוני שיבואו אנשים מג'נין ויגורו אצלנ

 הגיוני. ??? ??? 
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  :טלאל אלקרינאוי

כולם מכירים וכולם שמעו עליו,  6. קודם כל העניין של מתחם ,6אני רוצה לדבר בקשר למתחם 

אלף  75יחידת דיור. מי שהגישו ושילמו  1355יש  6והשתתף בו, והוא עשה מהומה בכלל העיר.  במתחם 

 בן אדם.  1618בערך שקל , 

אנחנו כמועצת עיר, והנהלת עיר קודמת אמרנו שאנחנו מעוניינים לקבל את רשימת האנשים ששילמו. 

מבלי שנראה את רשימת האנשים ששילמו, ונשב בהנהלת העירייה בכדי לקבוע מה הם הקריטריונים 

 וביקשנו ממעיין ושולמית,אכלוס, אנחנו לא יכולים להגיש. אנחנו כתבנו וועדת למגרשים ולשנמצאים 

וברוך, אמרנו שיש חלק, והיה כאן ראש העיר, והיה היועץ המשפטי, ... שהיה להם מכל מכתב שיצא, 

היה העתק. יצאו גם שמועות ונכתבו פוסטים שיש אנשים שהתחילו להחזיר להם. אחרי שהתקשרנו 

, לא הרבה, שהם 6תחם ואחרי שישבנו ושאלנו לפי מה החזרתם, אמרו החזרנו כמה בקשות, ובמ

או אנשים שהגישו לקנות חלקה כשיש על שמם חלקת בנייה באופקם או בתל  אחרי ???,אנשים ששילמו 

 אביב או בדימונה. כלומר הזכאות. ... 

 יש לו אפילו הסדר.

, שגרים שם, או שהם בהסדר, או 6אמרנו להם שהעניין הוא, בעיית האנשים שנמצאים במתחם כן. 

     שרשמו. מתחם זה., הם חלק מהאנשים ???. הם סירבו לתת לנו שמות של רשימת האנשיםב שרצו לגור

היועץ המשפטי התבקש לפנות בכתב, אני אגיד את זה בעברית כדי שתהיה בתמונה, פנה במכתב גם 

למנכ"ל הרשות ופנה גם למנהל המינהל, ביקש את הרשימה, אתה מכיר את זה? תנו לנו את הרשימה 

, רוצים לשבת עליהם כדי לקבוע קריטריונים מסודרים, מי שנמצא שם, מי 1,618ם שהגישו, של האנשי

שלא נמצא שם, מי שתושב רהט עם שלושה ילדים ומעלה, שלושה ילדים פחות, הסדר של אנשים 

. הם סירבו להעביר לנו את הרשימה, גם כתבו את בכתב, לא , מאזור רהטמאזור דימונהשיבואו 

ת הרשימה. בזמנו גם ביקשנו משרון שבאמת יפנה בעתירה משפטית נגד המינהל לקבל מוכנים לספק א

את הרשימה, היה לו כל מיני בקשות, העניין לא התקדם, אמרנו להם מפורשות, אנחנו נתנגד בתוקף 

, 1,618יחידות ויש  1,355 אנחנו יודעים שיש תושב או זכאי להגיד בקשה או שלא.לכל לכל החזרת כסף, 

לאף אחד וגם לא תשווקו אף מגרש ויש פה התכתבויות, כסף א יספק את כולם אבל לא מחזירים זה ל

גם את כל ההתכתבויות, לא תשווקו אף מגרש ולא תחזירו לאף אחד שקל אחד  שרון אני מציע שתיקח
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עד שנשב כועדת אכלוס ונחליט, אתם לא תשווקו לבד, ועופר לא ישווק מגרשים לבד ברהט, לכן כל 

 שחק הזההמ

 : עטא אבו מדיע'ם

 מה אתה מציע? יש חוזה אחי, תגיד הצעת החלטה, 

  :טלאל אלקרינאוי

אני אומר את מה שקרה בעניין הזה. בסופו של דבר מועצת העיר יש לה גם בעניין הזה מעמד, הם לא 

ויש נקודה אחת שאני מסכים איתה , הם לא יכולים להתעלם מהזכאים, יכולים להתעלם מאיתנו 

 במאה אחוז, אסור להחזיר אף שקל למי שלא יוצא לו אפילו מגרש, 

  :עטא אבו מדיע'ם

 נכון!

  :טלאל אלקרינאוי

 12או למתחם  10אפילו בקריטריונים, כדי להבטיח לו שלא ירוץ אחר כך למתחם 

  :עו"ד סמי סהיבאן

 על מה הוא חתם?

  :טלאל אלקרינאוי

לכם את מה שהיה, באחת הדרישות, באחת הבקשות באחד הדרישות, באחת הישיבות, אני אומר 

והישיבות סוכם עם יאיר מעיין, לא יחזירו כסף לאנשים כדי ליתן להם אפשרות לעבור למתחם חדש 

שקלים שמחזירים לו היום, הוא לא יכול  75,000-ולמנוע את הקטע הזה של לאבד את הזכות וגם את ה

ל עכשיו להוציא צ'ק, צריך לשמור לו את הזכות. תרשו , לא יכו, חוק המזומןעכשיו בגלל החוק החדש

 לי, אני חייב לזוז

 חסן אלנסאסרה:

, מועצת העיר צריכה 6. אני חושב שהבעיה, קודם כל מתחם 6אני רוצה להתייחס גם לעניין מתחם 

ול , נשוי ורווק, לפי סדר. לא יכ3נשוי פלוס  כאן היו קריטריונים ברורים, לאמץ קריטריונים ברורים,

להיות עם שבעה ילדים הוא משכיר, הוא יחזיר לו, רווק או נשוי בלי ילדים יקבל מגרש, אנחנו 

בעניין הזה שנקרא צדק, אנחנו רוצים צדק. אנחנו לא רק מרימים דגל, אלא אנחנו מתנהגים  ממשיכים
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. מינהל יפעל. אני חושב המועצה העירונית תאמץ קריטריונים ברורים, על פי זה יחייב, הבצורה אחרת 

, אני בטח עם זכותם של אנשים, ואנחנו יודעים 4, מתחם 4עכשיו בקשר ל  .נתחיל בדיוק איך שדרוש 

כמה אחינו סלימאן הוא בן אדם פעיל, ובן אדם יציב שיושב באדמה שלו, אבל הממסד לא חוסך שום 

קשות, גורליות , יאמץ החלטות 4מתחם ל דבר, ואני חושב שהגיע הזמן, שמועצת העיר, גם בקשר

ולא מבצעים אותה, יש הרבה החלטות התקבלו יש החלטה, לצערי לא עוקבים אחריה  חשובות.ו

לא ממשיכים עם זה הלאה ו ,םזה דיו על נייר שנשאר בפרוטוקולי במועצת העיר הזאתי אבל לצערי הרב

. 4עיה מתחם יר לאמץ ולפתור את הבלראש העיר, למועצת הע פונה ולא מתקדמים עם זה הלאה. אני

אני ,עם כל הכבוד, סלימאן הוא החבר שלי והאח שלי ומעל ראשי, האנשים שגרים יש להם העדיפות 

באזור , ולא 4מתחם אני למשל, המשפחה שלי לקחה בגם בצד השני אנחנו נסתכל, הראשונה, 

שנה,  12ם גם אלן תקועי ומשפחות אחרות, שאנו מייצגים אותם, באזור אחר, שזה עומד, "אלעותיק", 

שנים, והכל עומד במקומו.  5שנים, וטלטלו את טלאל  5 לפני נתקעו ??? . המצב הזה לא יכול להיות.

 עם מעייןעושה קשרים ומי שמסביבו דבר זה אינו מקובל על אף אחד. זה דבר בלתי הגיוני. ראש העיר 

בוא נעבוד בשקיפות ואנשים תקועים באמצע, דבר זה לא מקובל על אף אחד. אם אתם צודקים, אז 

, 6במצב זה, תתרחקו מהסתבכויות ושנהיה כולנו שקופים. מתחם  שקיפות זה מילת הקסם. מוחלטת.

יכול לקחת, ואבו עלי מגיע ממשפחה, אלף  אפילו אם אין לו שום משפחה, יש לו ??? ברורים, וכל אחד

קשה, היא תפתר, ונקנה את זה , זו בעיה 4בן אדם יכולים לקחת אם נהיה צודקים עם עצמנו. ובקשר ל 

ולא ביקשו  ליונים,יעומד, זה דבר מגעיל. מנהל זה מגעיל, כלומר אין שום בעיה, ואנשים לא ביקשו מ

חלקות אחרות, אני בסך הכל מבקש כמו ???, בחייך אחי, ???? , שיבוא לשבת בפני כולם, זה מעיין ישב 

איתו מילה אחת. מי לפני? אני לא רוצה לכנס אלף, ???  ואף אחד אינו יכול לדבר  60בסוף, ??? 

. בן אדם זה מבקש , תנו לו, 4למבוכים. העניין יש לו מימדים יותר רחוקים מזה, סך הכל הוא מבקש 

 ואנשים מבצעים דברים פליליים,  ותסיימו עם בעיית סלומיאן ??? אתה קטטות ובעיות ואנשים ימותו,

כלומר הסיפור אותו דבר. אני רוצה להגיד היה דם בסיפור הזה. עליהם, ויכול להיות שי וריםשי ואנשים

לך דבר אחד, אם נהיה ??? בעמדות אלו, אנחנו נוכל לחייב את המינהל לקחת, המנהל לא אלוהים יצר, 

אנשים יצרו. מעיין זה רק בן אדם אחד, תסגור את העירייה עליו, כל העיר תיסגר. זהו, יש שרים, יש 

שאף אחד אנחנו מגבים אותך, קח החלטות קשות, מועצת העיר, אני חושב,  . .אחריו אנשים חשובים
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ותשכח מפוליטיקה וסתם  חברי העירייה לא יאמץ את זה, ניתן לך גיבוי, ניתן לך גב, תתחיל לפעול

 דיבורים , נתחיל לפעול, ואני רוצה לשמוע ממך עכשיו. בבקשה

  :אלטורי ח'ליל

כלומר רוב המתחמים מביאים מדיניות של הרשות לאכלוס הבדואים, טוב, אחינו, כולנו יודעים את ה

מכניסים אותם במתחמים. נכון כפי שאמר אבו אמיר, אנחנו  30%או  20%אנשים מחוץ לרהט, לפחות 

ביקשנו ב ??? שיתנו לנו רשימה של האנשים שהגישו, והם סירבו, הם סירבו בכלל לתת לנו שמות. זה 

שים לגור אצלך בעיר מעבר לרצונך ובלתי שתדע מי הם. הם סירבו לתת אומר שהם רוצים להביא אנ

אינו הולך לפתור את הבעיה של רהט. הוא לא  6לנו את השמות שלהם. אנחנו כולנו יודעים שמתחם 

יפתור את הבעיה של אנשים  6, אבל כהתחלה, יש מצב שמתחם ברהט הבעיה של כל הזכאיםיפתור את 

שלנו עם האזרח,  אמינותאנחנו כנציגי ציבור, ובכדי לשמור על ה לו.שהם צריכים את החלקות הל

אלף, ובכדי להירשם. ואנחנו  75לפחות, יש אנשים שישנו ביום ההרשמה במינהל, בכדי שישלמו את 

כולנו ראינו בטלוויזיה מה קרה שם.  אם האזרח מאבד את האמינות הזו, ואחרי שנתיים יבוא המינהל 

, את הכסף שלי לא פעיל במשך שנתיים הם לקחושלך, אין לך כלום, הוא יגיד לך  ויגיד לו קח את הכסף

לא נשארה אמינות לאנשים. נגיד להם מחר.  ועכשיו הוא אומר לי בוא קח אותם, אז מה התועלת מזה? 

ולכן אני מדגיש את מה שאמרו האחים שלנו, עטא, ואבו אמיר וכולם, קודם כל, אין החזרת כסף. ומי 

, בכל מתחם אחר. והסעיף האחרון, 11, מתחם 10, שייקח במתחם אחר, מתחם 6ח במתחם שלא לק

, שיש אנשים שיקנו אדמה שיש עליה תביעת בעלות. 4שאנחנו לא רוצים לחזור לבעיה של מתחם 

את  2006ששילמו מ  4האנשים שילמו את הכסף שלהם, ובסוף לא ייקחו אדמה. יש אנשים במתחם 

 שייקח. היום ישבנו הכסף שלהם. ומחכה 

  :חסן אלנסאסרה

 שנה 14

  :אלטורי  ח'ליל

שנה ועדיין לא לקחת. אנחנו גם  12שנה. תדמיין שאתה שילמת את הכסף שלך מלפני  12הם מחכים 

התעוררות לגבי נושא זה. איפה שיש אדמה שיש עליה תביעת בעלות, נעיר היה לנו, תכעירייה, צריך ש

באזור זה. אלא אם סיכמו, אלא אם הרשות סיכמה עם האנשים, בעלי  את האזרח ונגיד לו אל תקנה
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 האדמה, על בעלות האדמה. 

אם אנחנו לא נשמור על הציבור שלנו, ונלמד אותם ונגיד  הוא אומר לך, שזה לא יקרה, העניין הזה.

 להם, אל תזרקו את הכסף שלכם באוויר, אתה הולך וקונה חלקת אדמה שיש לה בעיות עם הממשלה.

אנחנו חייבים להיות ערים בנושא זה. אני יודע שיאיר מעיין אינו הולך איתנו. אנחנו ישבנו איתו יותר 

מפעם אחת, והם נחושים לגבי עניין זה. אבל אם יישאר כל מעופר ויגאל, שהם השניים שמחליטים מי 

ח, תהיה וועדה. מי יקח , אנחנו נמשיך ללכת בערפל. אנחנו חייבים להגיע למצב, שמי שמחליט מי לוקי

אחרי שתסיים ותשלם, היא תגיד לך  שתהיה וועדת אכלוס. וועדת אכלוס אומרת לך איפה לגור.זכאי. 

נכון כפי שאמורים האחים שלנו כאן, אנחנו נמצאים בעיר, אם אני היום אבוא לגור ליד אבו איפה לגור. 

לא יכולים לצאת מהמשפחתיות שאנו  אמיר, אין בעיה, אנחנו כבר עיר, ואפשר לגור לידו, אבל אנחנו

 גרים בה, יש משהו שנקרא משפחתיות 

  :ד"ר עלי כתנאני

 אבל יותר נכון שאני אוכל לגור ליד אח שלי.

 )מדברים יחד(

 אמרתי זאת דובר:

 החשיבה שלנו צריכה לפעול. דובר:

 אני לא אגיד לד. עלי כמו שאמר לך סמי ... ... דובר:

בדרך נכונה. סמי ניסה להשתיק אותי,  אבל זה אינו נכון. אנחנו  חייב לפעול, לפעול דובר:

 צריכים לחשוב בדרך זו

 זה משהו בלתי אפשרי. ..... ....  דובר:

  :אלטורי ח'ליל

אני הייתי כנה, ואמרתי שזה אינו לא נכון, ... אבל אתה לא יכול לשכוח ותצא מהמשפחתיות בבת אחד. 

 צריכים לבנות תוכניות .... .... 

 אולי הילדים של ילדינו יוכלו לעשות כן דובר:

 אני רוצה רק לשאול שאלה אחת. דובר:

 אני לפניו דובר:
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 טוב, דבר, אני אדבר אחריך דובר:

  :עו"ד סמי סהיבאן

, אלוהים. אתם ידעים מה? אנחנו יכולים להפוך הבאידאולוגיערב טוב. אלוהים כמה אנחנו טובים 

. אבל אנחנו חושבים מסביב לשולחן, חושבים מסביב לשולחן. מאה אחוז תאידאולוגיימבחינה 

 ... 4-5שנה. איך שווקו המתחמים ברהט. לקחתם את השכונות , ובחרתם כל  15וחושבים לפני 

  :פאיז אבו צהבאן

 אבו עמאר, ח'אלד, יוסף, מה דעתך כשאתה מדבר .. יש לכם חבר עירייה שמדבר, כבדו אותו. 

  :עו"ד סמי סהיבאן

יו, כולכם מסביב לשולחן, רוב הנמצאים המשפחות שלכם לקחו במתחמים מסוימים, וגרו. עכשיו, עכש

הם מסתכלים על הגיל שאחרי זה, עכשיו אנחנו שיושבים מסביב לשולחן, אני ואבו אנס, ושריף ומג'ד 

 חברי עירייה, אנחנו שייכים לגוש מסוים, אבל כל האנשים שלנו, אף אחד לא לקח.  4אל??, 

 מדברים יחד()

 מחכים לאדמת ???? .... .. דובר:

 עד עכשיו זה דיו על נייר, עד עכשיו. דובר:

 לא משנה, יש משהו על שמך. דובר:

 לא. אין שום דבר על השם שלנו.     דובר:

  :עו"ד סמי סהיבאן

תו, אמר ישבו עם המהנדס שרה, הביאו לנו מפה ???  לטלוויזיה. טוב? הוא לזכוו 2003מה קורה, באו ב 

הוותיקים ו ,אבל בזמנו מוסי וכמה אנשים אמרו תקשיבו, אתם עכשיו האנשים מציקים לכם 4-קחו ב 

וזהו. ונתכנן לכם  4-רוצים שם, והמצרים אומרים רוצים שם, בוא נוציא אתכם מ לכם אנחנו אומרים

 וכמה? 2000. זה היה ב 6את 

, הרי 6, בואו, נתכנן לכם מתחם 21ובשכונה  , 20, ובשכונה  7מה דעתכם שנתכנן לכם אתם בשכונה 

אנחנו קבוצה, ישבנו ביחד,  לא שכנינו המבוגרים, לא, אמרנו נחכה שנתיים שלוש, ועוד שנתיים שלוש, 

. הביאו 6שנרשמו, בואו, נסחב את עצמנו ונלך ל  120טוב ? חיכינו. היינו סוחבים את עצמנו, כולנו,  

והמפה לא הייתה אפילו  נלך לפי המפה,אמרו  2003מפה, בבחירות מפה, נשבע לכם, הם אומרים שהיא 
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 5רוץ, רוץ, הסתיימו ה  לא עברה וועדות.עדיין וראינו שהתוכנית ??? , 2008מאושרת. דחפנו אח"כ ב 

, והגיע 2014, 2013, בינתיים אישרנו את התוכנית אבל אין שיווק. הגיעה 2013שנים, הגיעה שנת 

לכל  10קיים שנים כבר, והאנשים מה? ??? ???? , האנשים אמרו, מתחם  10השיווק,. עכשיו מתחם 

פעמיים, ???? אמרו לא, בואו נעלה את  6רהט, ???? איך עושים אותו לכל רהט? אצלנו אם זורקים 

בן אדם מביניהם  50-80אלף שקל, יגישו עבור זה  75אלף שקל.  75 -התשלום הראשון  ... בוא נעלה ל

ותם, אספו, ולקחו מהבנקים, ??? ??? ??? ושילמו,  ומי ששילם, שילם. טוב, מה אנחנו והשאר נוריד א

עם לא אומרים עכשיו, למה שלא נגור כולנו אחד ליד השני, אנחנו רוצים לגור אחד ליד השני, אבל אף פ

 אחוז 100, יש מתחמים, בכל מתחם, אז תחשבו 6שקר לעצמנו. ואומרים גרנו אחד ליד השני, למה שנ

 ממשפחה אחת. 

  :מחמד אלקרינאוי

??? ??? אנחנו כרגע יושבים ונלחמים ומגינים על האדמה, ואנחנו רוצים את האדמה, ורוצים שלום לכם. 

מגרשים, ובינתיים אין לנו כתובת. ומצד שני, כל האחים התייחסו לאנשים שנרשמו והחזירו להם את 

יושבים, אנחנו איננו הכתובת. הכתובת היא מינהל הכסף. עם כל הכבוד לך אבו אנס, וכל הכבוד לכל ה

האויב שלך צריך להיות נוכח, ותשים את ובכדי להתעמת איתם פנים מול פנים, מקרקעי ישראל. 

תקשיב, אתה החזרת למחמד, והחזרת למחמוד, עכשיו, יש מצב שישלח האצבע שלך בעין שלו, ותגיד לו 

אדמה בהתבסס על קריטריונים מוסכם עליהם. ואח"כ לך עופר ויגיד לך, אנחנו מכרנו את חלקות ה

כשתשיג שניים או שלושה , מה הוא יגיד לך? אבל אין מנוס מפרצות ופערים. אם אנחנו לא עם המזרח 

ולא עם המערב, בקיצור, תזמינו  את המנהל, המעיין, ותביאו אותו שנישב אתו ונשמיע לו את המילים 

 תכם.שהוא צריך לשמוע. ושאלוהים יברך א

  :יוסף אלרומילי

או שזה  דת אכלוס, או שאני טועה?נציג ווע היה על סדר היום גםשבקשר לוועדת אכלוס, אני חושב 

 נמחק?

אולי אני הייתי חולם. אני חושב כהצעה, שצריך שיהיה חבר מועצת העיר או ראש העיר, במיוחד, ראש 

ם למשל, כשהתקיימה הוועדה, וישבה, על העיר שיהיה חבר בוועדת אכלוס, בוועדה. זה לא הגיוני. הא

סמך מה הם החליטו שבן אדם זה כן, ובן אדם אחר לא, וזה כן ,וזה לא ! כי, כפי שאמר אחד מהאחים 
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אני מכיר אנשים זכאים. החזירו כסף למי שאינו זכאי, זה לא נכון! הם החזירו כסף לזכאים. שכאן, 

 ל סמך מה הם החזירו? בעלי משפחות גדולות. החזירו את הכסף שלהם. ע

?? קבוצתי . זה אומר, שיש קבוצה שם שיושבת, כמו כבוד יאיר מעיין, ושלומית, ועופר , תשיג לי, ואני 

 בוועדת אכלוס כפי שהיה בתקופות הקודמות .יהיה ראש העיר שאשיג לך. חייבים מאוד מאוד דחוף 

  :אבו האני מחמד

עניין שנה, היה  14 -12אני חושב, לפני כמה שנים ,  מיני, כל הם מביאים מג'נין ומיעבד, לא משנה, מ... 

והייתה החלטה חד משמעית, שאף אחד מחוץ לא יכנס  כשרצו להביא את ??? , וכל התושבים קמו 

 לרהט. נכון או לא?

   :פאיז אבו צהבאן

 בבקשה תנו למחמד להשלים.

   :אלקרינאוי מחמד

 ביל אלף שקל?  היה בזמנו החלטה אל תשכיר ... תשכיר בש

 אתה לא יכול לא להשכיר אנשים.   דובר:

 אני כן יכול. אני יודע שהוא משת"פ.  דובר:

 )מדברים יחד(

   :פייצל אלהוזייל

 , הבעיה 6, ודיברנו על מתחם 4אני רק מילה אחת. אנחנו דיברנו על מתחם 

של וועדת האכלוס , צריך , והבעיה היא לא רק 10 -ו 9, גם לגבי 6ומתחם  4היום היא יותר ממתחם 

 גם בסופו של דבר, התושבים של רהט, הם שתהיה מדיניות. זה לא יכול להיות זה מזה, ואנחנו לא.

. ודיברנו על הסיפור של סלימאן, וזה סיפור למרבה הצער, 4האנשים שלנו. ומחר למשל, ??? מתחם 

יחכו. בעיה זו צריכה להיפתר. שנה  13 -ו 12מאוד מכאיבה, אבל באותו הזמן יש גם אנשים שישבו 

צריכה להיות מדיניות.  העיר יקח, ומישהו שגר שם לא יקח, מצריכה להיפתר. ולא הגיוני שמישהו 

ואנחנו בסופו של דבר, יכולים לדבר עם מעיין, כי אם אנחנו נשאיר את הדברים כך ??? למרבה הצער, 

ו. וזה  , ושלום הציבור הוא מעל הכל. , והיה לנו דברים כאל4דברים  היו קרובים למוות במתחם 

 ואנחנו בקטע זה, אנחנו מגבים אותך 
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  :עטא אבו מדיע'ם

 הערה?

  :פאיז אבו צהבאן

 כן בבקשה

  :עטא אבו מדיע'ם

לסגור שנייה את ההקלטה? אפשר  ואח"כ נפתח.  לפני שאני אומר את ההערה מחוץ לפרוטוקולאפשר 

 אני רוצה להגיד משהו שלא קשור לישיבה

 

  - לא הופסקהההקלטה  -

 

מסר לכולם, אם הבנת את הכוונה שלי לשנייה, היית חוסך הרבה בתי משפט. למה? עכשיו אנחנו 

הלחצנו אותם, איך הלחצנו אותם? הם מחזירים גרושים. אנחנו אומרים, ידוע שאלפיים אינם גורם 

??  בלי שום תועלת. ????  הונאות לאלף, ידוע שכל העיר לא תיפתר ואני כתבתי יותר מפעם אחת ?

. ?? , והבקשה הלכה, אז תהיה הקלה גדולה ונגיד לאנשים תקשיבו 75שיחזירו גרושים לאנשים, ושה 

 , אבל ??? 11, ב 12, ב 10אין לכם מזל בזה, המזל שלך קרוב אליך, ב 

  :פאיז אבו צהבאן

עם מועצת העיר, אחד. שניים, טוב תן לסכם. קודם כל, הסעיף הראשון כזה: נזמין את מעיין לישיבה 

 נפנה לאנשים שלא יסכימו 

  :עטא אבו מדיע'ם

 אבל הם שמים את זה בהעברה בנקאית!

 שמים את זה בחשבון

  :פאיז אבו צהבאן

 נפנה לרשות שלא יחזירו במכתב רשמי דרך היועץ המשפטי. 

 )מדברים יחד(

זו שמחזירים לאנשים. זהו המכתב. נוציא מכתב כזה דרך היועץ המשפטי של העירייה בסירוב גישה 
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, נוציא אותם, ואז העירייה גם תבקש את מנגנון השיווק. ושאנחנו נהיה םויש לעירייה גם פרוטוקולי

 בתוך המנגנון הזה. וזה החלטה... ותודה לכם.

 בכדי שנסיים את הישיבה. הסעיף שאחריו. יש לנו עדיין רבע שעה.

 טוב אמרנו יש לנו פינוי פסולת 

 פינוי פסולת בעיר )עטא( – 19 סעיף

 

  :עטא אבו מדיע'ם

 אני מציע, אתה לא יכול לסגור את הישיבה, אתה סוגר?

  :פאיז אבו צהבאן

 לא. אני סוגר אותה לפי החוק. יש לי עדיין רבע שעה.

  עטא אבו מדיע'ם:

 אני חושב יותר.

  :פאיז אבו צהבאן

 לא. רבע שעה

  :עטא אבו מדיעם

 .??? ??? 8ר שהוא הנושא של כיכר שכונה  אני יש לי נושא אח

העניין של הפסולת ברהט, כי העיר סובלת מזה. הייתה החלטה בהנהלה הקודמת שיעשו תשאול לקבלן 

 לפי התקנות ולפי החוק  ושיוענש

אם העירייה לא כיבדו את ההחלטה, הדרג המקצועי ונכנסנו אחר כך לעוד בעיות עם הקבלן. שנייה, 

ות הסביבה והיו המלצות כן לצאת למכרז, למה מלפני ארבעה חודשים, הכתובת הייתה ועדת איכ

הייתה על הקיר, למה לא יצאו למכרז? אני רוצה שהדרג המקצועי היום יגיד לנבחרי הציבור, במיוחד 

 מנהל שפ"ע, מה הולך לקרות בעניין פינוי הפסולת? אנחנו רוצים פתרון

  :פאיז אבו צהבאן

 בבקשה אבו אמיר
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 :מדו אבו ג'אמעמח

העיר מחולקת לשלושה חלקים, כל חלק קבלן וכל קבלן  איך העיר מחולקת,  אני אתן הסבר,ערב טוב,  

שאין  לנו "נגב אקולוגיה"פחים ותדירות הפינוי בכל אזור זה שלוש פעמים בשבוע. עכשיו יש  2,000

 "ס.א המבריק". "מבריקס.א ה"ויש לנו את  "דחס מנוף"איתה שום בעיה בשליש שלה, יש לנו את 

. עכשיו, הדבר מלפני, מהתחלתו ללא סמכות מבחינת קבלן משנה "דחס מנוף"השתלט על המכרז של 

עד היום עם כל ההתכתבויות שלנו כדרג מקצועי בליווי היועץ המשפטי, הנושא  2016-הזה המשיך מ

ל גם את "ס.א המבריק". היה מלווה בפרוטוקולים, אנחנו הזמנו גם לשימוע את "דחס מנוף" ובמקבי

לפני שהתקבלו למכרז, בחוות  2016, גם לפני 2016-הבטיחו לנו הבטחות ולא קיימו ובכל משך הדרך מ

דעת המקצועית שלי לועדת המכרזים אני טענתי שהקבלן הזה לא ראוי לקבל מכרז בגלל הפאשלות 

 שעשה אותן בכל התקופה שהייתה

  :עטא אבו מדיע'ם

 יו?עכששלו מה הסטטוס 

 : מחמוד אבו ג'אמע

עכשיו, כל המצב הזה בסופו של דבר קרס לאחרונה והיום אנחנו העברנו את כל האשפה זמנית לשני 

 קבלנים נוספים

  :עטא אבו מדיע'ם

 מי אלה?

 :מחוד אבו ג'אמע

אז הם נותנים לנו  מאקסיפה, זברדה, הוא עובד ברשויות אחרותל"נגב אקולוגיה" ואיברהים א 

עד בהזמנה לאיברהים והגדלת חוזה ל"נגב אקולוגיה". במקביל אנחנו רוצים להוציא מענה זמני 

מכרזים והיום ישבנו עם דן, אני והגזבר והיועץ המשפטי שהוא יתחיל, אנחנו מתחילים בהכנת 

פחים, זה ההצעה. בסופו של דבר  1,500המכרזים ואנחנו מחלקים את העיר לארבעה חלקים, כל חלק 

 תקבלתשכולי תקווה 

  :עטא אבו מדיע'ם

 למה לא החברה הכלכלית תצא במכרז?
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 מחמוד אבו ג'אמע

לשם קבלת החלטות והוא הוציא בוועדה זו, החברה הכלכלית גם כי, מחמוד היה נמצא והוא היה חבר 

 את זה לפועל 

 פאיז אבו צהבאן: 

 מה המצב שלנו היום מחמוד?

  :אבו ג'אמע מחמוד

 בסדר גמור

  :פייצל אלהוזייל

 ימים. 10, הפינוי בהם במקרה הטוב, פעם כל 10ו  9אני אדבר על 

 מחמוד אבו ג'אמע:

היו אצלך ביום שבת, ביום שבת היו אצלך, בסדר? היו אצלכם שבת, היום הם חוזרים אתה צודק. 

 ימים לא לקחו בכלל את האשפה 10אליך, 

  :עטא אבו מדיע'ם

ות אותו הדבר. אני קיבלתי תמונות , שמו אותם על אל תנסו לעשות יותר רעש, נשבע לכם, כל השכונ

 הכיכר. כולנו עיר אחת, ואנחנו רוצים שירות עד הסוף.

 עו"ד שרון שטיין: 

ההיסטוריה הזאת עלתה, אתם זוכרים, גם אתם החלטתם לברר את הנושא של ההסבה של ההסכם 

את הכל, לא משנה, ואני אמרתי לכם, בקדנציה הקודמת שלא מתלבשים על קבלן אחד, מבררים 

מחמוד היה היחיד שאמר בדיוק למי עשו הסבות להסכמים למרות שאתם יודעים שיש לנו בעיית 

הסבה של הסכמים רוחבית, כל מי שיושב פה יודע את זה. הזמנו בעקבות העניין הזה, הוא התחמק, 

ת, נתנו לו קצת התחמק פעם אחת, התחמק פעם שנייה, בסוף סולימאן בא, ישבנו איתו ישיבה אח

הזדמנות לחזור לעבודה, לא חזר. בנובמבר, תחילת נובמבר ישבנו עם שניהם, גם איתו וגם עם "דחס" 

במטרה להסדיר את העבודה כי הוא שוב פעם התחיל לגמגם. הייתה הסכמה בשביל להקל על העבודה 

סולימאן שלהם שאנחנו נסכים הפעם פורמלית בעקבות הזה, שנסכים להסב את ההסכם מ"דחס" ל

באזור הזה בשביל לגמור את השנה שנשארה עד סוף המכרז. השנה הנוכחית נגמר המכרז. הוא לא 
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הסכים, יצאו להם מכתבי התרעה לשניהם שמזהירים אותם, לא חזר לעבודה, ההסכם עם סולימאן 

בוטל, הוא לא חוזר לפה. "דחס" בינתיים יושבים על המדף בשביל לראות אם אנחנו מצליחים 

סתדר, אתם צריכים להבין, לבוא ולהגיד נכון, כל הטענות של התושבים וכל הטענות של חברי לה

מוצדקות, זה לא משנה, את התושב בסופו של דבר לא מעניין מי הן המועצה בנושא פינוי אשפה 

הקבלן, מה עושה מנהל שפ"ע, מה הבעיות של הגזבר ומה בדיוק חושב היועץ המשפטי, זה לא מעניין 

צריך להבין שאנחנו חיים תחת מגבלה של תקציב הם רוצים פינוי אשפה אבל מצד שני . חדאף א

ואנחנו חיים תחת מגבלות של חוזים קיימים במובן הזה שאנחנו לא יכולים עכשיו גם לחלק ללא 

 מכרזים עבודות וגם מצד שני להגדיל ללא הגבלה הסכמים קיימים

  :פייצל אלהוזייל

 מי שלא עומד בהסכם

 "ד שרון שטיין:עו

אנחנו צריכים להגיד שלום לכולם אבל אם אני לא יכול להעביר את העבודה למישהו אחר, שנייה ,  

 שניה רגע

  :עטא אבו מדיע'ם

 זה אומר ש"דחס" בינתיים לא עובד

 עו"ד שרון שטיין: 

ייכנס, הם לא בינתיים, הוא לא עובד כי ההסכם איתו בוטל, הוא לא יעבוד גם. עכשיו אם הבן אדם ש

לא הגיבו, עכשיו קבלן שבאים ואומרים לו אדוני קיבלת מכתב התרעה, היית בישיבה, קיבלת עוד 

מכתב התרעה ועוד מכתב התרעה והוא לא מגיב, מבחינתי הוא לא רוצה לעבוד אז השארנו אותו 

 ההסכם.  בינתיים על המדף לראות, אם אנחנו נראה שהקבלן השני נכנס גם הוא יקבל מכתב ביטול על

  :יוסף אלרומילי

 האם הוא ישתתף במכרז הבא?

 עו"ד שרון שטיין: 

א' אני לא יכול, ברגע שיהיה מכרז אני לא יכול למנוע מאף אחד, שניה רגע, אבל הפעם קבלן שביטלו 

אותו, במשך הרבה מאוד שנים היה רומן מאוד ארוך עם הבחור הזה, עכשיו נגמר הרומן, עכשיו יש 
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תב ביטול, היו פרוטוקולים, לא דיבורים באוויר ולא זה, יצא מכתבים של מחמוד מכתב, יצא מכ

 ומכתבים שלי. עכשיו לגבי הפעם הבאה, תראו

  :עו"ד סמי סהיבאן

 בעבר היה גם כן דו"ח ביקורת

 עו"ד שרון שטיין: 

ים בעניין שפורסם, שניה רגע, עטא תן לי לסי 2015-היה דו"ח ביקורת שבעקבות זה שינינו את המכרז ב

הזה, עכשיו תראו, אמרת מכרז, אתם לא מקימים ועדת מכרזים, אני לא יכול, כשאין ועדת מכרזים אי 

 אפשר להביא מכרז לפה

  :עטא אבו מדיע'ם

 תביא את זה למליאה

 עו"ד שרון שטיין: 

אי אפשר, יש אישור של משרד, אני אביא לכם הצעה למליאה, אני אומר לכם, או בישיבה שלא מן 

 המניין, זה בעקבות תיאום, סיכום עם משרד

  :עטא אבו מדיע'ם

 למליאה תביא

 עו"ד שרון שטיין: 

שניה רגע, מליאה זה לא ועדת מכרזים, אתם תצטרכו להחליט על פי סיכום עם משרד הפנים שכל חברי 

א המועצה, למעט ראש העיר שלא יכול להיות חבר ועדת מכרזים, יהיו חברי ועדת מכרזים, אתם ל

מוכנים לחלק, לקבוע הרכב של ועדה? כולם יהיו, תצביעו על זה כשזה יגיע, זה עוד לא הגיע אבל אני 

אומר לכם מראש זה יגיע. אותו דבר דרך אגב גם יהיה עם ועדת כספים בשביל שאפשר יהיה להתחיל 

עי. כשאין , ההחלטות שלכם אנחנו לא מתערבים כדרג מקצואחרי זה איזשהו הליך של תקציב, תצביעו

ועדת מכרזים אנחנו מנסים למצוא פתרונות אחרים ואני אומר לכם את זה, שזה יכול להיות דרך 

משכ"ל וזה יכול להיות דרך תאגיד עירוני שזה או החברה הכלכלית או אשכול נגב מערבי או מתנ"ס, 

הביניים לא את כל, ולא או להגדיל הסכמים קיימים כמו שהגדלנו במקרה הזה שאנחנו בתקופת 

אחוז עם נגב אקולוגיה שגם תובע אותנו, זה לא פשוט להגדיל מול קבלן  25-מגדילים הסכם קיים ב
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אלף שקל, צריך ללכת להגיע איתו להסכמות, הוא  600-700שהגיש נגד העירייה תביעה על איזה 

 בינתיים עובד כמו שצריך

  :יוסף אלרומילי

 אבל כנראה שהוא נותן את השירות הכי טוב

 ו"ד שרון שטיין: ע

שניה רגע, זה עדיין לא פשוט, תחשוב גם אתה שהוא תובע אותי ואני נותן לו עוד עבודה, זה לא פשוט 

אבל אני אומר לכם מראש, לא תמנו ועדת מכרזים בשום צורה, יש מכרזים שאי אפשר להוציא אותם 

כרזים מסוימים בתחום החוצה כמו מכרזי שירותים שהעירייה מקבלת בעניינים פיננסיים, כמו מ

 הרווחה שעוסקים, זהו עכשיו זה יושב במגרש שלכם, לא שלנו

   :מחמד אלקרינאוי

אני חושב שחלק ניכר מהשכונות סבלו עקב המבצע הזה, העירייה נתפסה עם המכנסיים למטה ולא היו 

וכל מה ערים למה שיהיה בעוד שבוע ואכן קרה מה שקרה. עכשיו שרון עם כל הכבוד לחוזים שלך 

שאתה כותב וכל זה, הרי נושא האשפה זה קרטל, זה אחד מוכר לשני והשלישי מוכר לרביעי וכל זה, 

שיגיש  X-אם אתה בהצעה שלך או בחוזה שלך, אתה לא מקפיד על מה שיהיה אף אחד לא יכול למנוע מ

ונח בגזברות מועמדות למכרז, כמו בדיוק קבלני השיפוצים שהם לא עושים מאומה ועד עכשיו הכסף מ

כולל המכרזים על מנת  ,ולא עשו כלום. לכן בוא תנסה לחשוב איך להקפיד על הקבלנים האלה ועל

שיחשוב עשר פעמים? אולי תגדיל את הערבות, אני לא רוצה ללמד אותך אבל תחשוב מחשבה אחרת 

 לגמרי, תודה רבה

  :עטא אבו מדיע'ם

ל הזמן שחבריי מהעירייה עזבו את האולם והמתנו אני מציע כזה דבר, קודם כל שתי הערות. קודם כ

להם, זה אני מבקש תוסיף לישיבה. עכשיו, אני מבקש להגיד דבר אחד, מאחר והיועץ המשפטי אומר 

שאחד הדרך, דרך המלך זה ועדת מכרזים, הוא אומר את זה וזה תולדה מהדיון, זה לא היה בסעיף 

ת הבעיה אז אני מציע שאנחנו נקים, זה תולדה ששולפים אותו, לא, הוא אומר שבשביל לפתור א

 למכרז השפ"ע הזה PROPERמהדיון לפי חוות דעת של היועץ המשפטי, נקים ועדת מכרזים 
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 עו"ד שרון שטיין: 

 זה יעבור כנראה לחברה הכלכלית

  :פייצל אלהוזייל

 , לא יהיהזה לא בא על סדר היום ולא יהיה, חבל על הזמן

  :עטא אבו מדיע'ם

יעבור לחברה הכלכלית, אני עדיין רואה שאין החלטה,  הוא אומר לך לי בבקשה להמשיך, זה ממילאתן 

 זה או ככה או ככה

 פאיז אבו צהבאן: 

 קיבלתי החלטה כבר

  :עטא אבו מדיע'ם

 ולכן אנו מדברים. אותנו עדכנתלא תה א

 פאיז אבו צהבאן: 

פגיעה בבריאות של הציבור, זומנתי  אתה לא צופה לקנסות, הגישו נגדי משטרת רהט תביעה על

החלטות אקח ש אתה מבין אותי? בכדיבן אדם.  12אלף ו 60אני נציג ציבור ל  ???? לחקירה, בסדר?

 , מעל כורחו של הגזבר ושל היועץ המשפטיגורליות 

  :עטא אבו מדיע'ם

 אנחנו לא יודעים

 פאיז אבו צהבאן:

 ור היא מעל כל שיקול פוליטי. בריאות הציבבסדר, תדעאני מתנהג לפי ???  

  עטא אבו מדיע'ם:

חברה כלכלית דרך עכשיו אנחנו כמועצת עיר , האם אנחנו יודעים מי המנגנון שיבחר את הקבלן? מי 

 המועצה

 פאיז אבו צהבאן: 

 חברה כלכלית
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 עטא אבו מדיע'ם: 

 ועדה והיא תחליט, בוא נעבור לסדר יום יש שם  חברה כלכלית,

 

 ם התקשרות עם קופ"ח כללית בעניין מרפאת "אל שפא" שכונת אלתקואהסכ – 20סעיף 

 פאיז אבו צהבאן: 

 הסכם התקשרות עם קופת חולים כללית בעניין מרפאת "אל שפא" שכונת אלתקוא, מאשרים

 עו"ד שרון שטיין: 

 שנים 5אתם יודעים, זה מעל 

 מה זה אומר? דובר:

 שנים 5החוזה לא עבר  דובר:

 :עו"ד שרון שטיין

 2012-מ 

  :ח'ליל אלטורי

 לא, החוזה החדש לא

 פאיז אבו צהבאן: 

 תקשיב, זה בניין

 עו"ד שרון שטיין: 

 עזוב אני חוזר בי, בסדר

 פאיז אבו צהבאן: 

שרון, זה בניין לעירייה, רגע, תקשיב שנייה הבניין הזה הוא גדול והשוכר התועלת שלו מצומצמת בתוך 

 ניקח חלק גם מהבניין הזההבניין הזה, יכול להיות שאנחנו 

  :ח'ליל אלטורי

 הוא משלם עבור חלק

 עו"ד שרון שטיין: 

 הוא משלם חלקית
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 פאיז אבו צהבאן: 

 אז אנחנו ננצל את זה, גן ילדים

 עטא אבו מדיע'ם: 

היא רוצה לבקש תתנו לה עשינו שם סיור, אני הבאתי שמה אגודה למלחמה בסרטן, בחורה מטפלת, 

 חרים לא הרשו לי, תאמץ את זה. אני מבקש להעלות את הנושא השניחצי חדר, סליחה, א

 

 כיכר בכניסה לשכונה אלנהדה )עטא( – 21סעיף 

 פאיז אבו צהבאן: 

 כיכר בכניסה לשכונה אלנהדה

  עטא אבו מדיע'ם:

אני ביקשתי היום את הנושא הזה לכמה סיבות, אבל יש סיבה אחת חשובה מאוד. שיש קולות שמגיעים 

ה שהם מנוגדים. יש קולות שהם עם הכיכר, ויש קולות שאומרים לאנשים אנחנו נגד הכיכר, מהעיריי

 ולא יהיה כיכר, אלא באישור שלכם. 

 פאיז אבו צהבאן: 

 אישור של מי?

 : עטא אבו מדיע'ם

 . אישור של התושבים

עשה כיכר, אני לא רוצה ??? מהאנשים. האנשים אומרים לי אתם רוצים כיכר, והעירייה אומרת לא נ

 ואנשים אומרים שהעירייה כן תקים כיכר. 

  :פאיז אבו צהבאן

 אני לא אמרתי. 

  עטא אבו מדיע'ם:

 אתה אמרת. 
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  :פאיז אבו צהבאן

העירייה זה  העירייה זה אני, ואני לא אמרתי. אתה אמרת שהעירייה אמרה, אני עדיין לא אמרתי כלום.

 אני.

  עטא אבו מדיע'ם:

ראש עירייה וחברים וצריך שתהיה לנו עמדה אחת. ויש לנו בעיה בכניסה לשכונה.  העירייה זה מכלול.

, וכרגע הנפגעים הם האנשים  CBMשקיים לא יצא לביצוע, והכסף אצל  התכנוןכרגע איבראהים, 

שמסביב לכיכר , אבל הציבור רוצה כיכר. אנחנו צריכים להקים כיכר מוקדם ככל האפשר, ולקחת את 

ליכים הארגוניים שתבטיח שאין אף אחד שמתנגד, ואין אף אחד שנגרם לו נזק. אנחנו כל הצעדים והה

ישבנו עם האנשים, אני וסמי, והמהנדס, וכפי שאמרת, התחילו הזקנים להתחנן אלינו , תעשו את 

 הכיכר, אנחנו לא רוצים לדחות את עניין הכיכר בכלל, אבל מצד שני

  :פאיז אבו צהבאן

 קות. זה לא אני, זה החוקד 3אבו מחמד יש לך 

  עטא אבו מדיע'ם::

חוות דעת יכולים לחרוג החוק אומר, שלא תעצור את הישיבה להתייעצות, ואתה הפסקת את הישיבה. 

 משלוש שעות, תשאל את היועץ המשפטי. אני מבקש שנקבל עמדה אחת שאנחנו מבצעים את הכיכר,

יש לנו בתשתיות כסף. אנחנו נשאר תלויים , דבר , אני רוצה החלטה.  CBMאפילו אם הכסף לא הגיע מ 

 אני מבקש שהתכנון יכלול פתרון הולם לכולם, בבקשה שני, 

  :פאיז אבו צהבאן

 בבקשה ח'ליל

  :אלטורי ח'ליל

טוב חברים. קודם כל, רחוב זה שעובר משובל עד הכניסה המזרחית של רהט הוא בשני כיוונים חוץ 

שכונת "אלנהדה". כולכם יודעים שהיה תכנון לכיכר, והיה כסף, שהוא בכניסה של  100מהמקטע של 

והיה קבלן, והקבלן הגיע לשטח וגירשו אותו. אני לפי דעתי נמצאים בעיר, וצריך ליישם את החוק, זה 

לא הגיוני, שבגלל אזרח שעצר עבודה, שאנחנו נעצור כיכר שישרת את כל העיר, ומשרת את הגרים 

אח אבו מחמד, אני בכדי שלא יהיה ניגוד בדיבור בעיריית רהט, אנשים עם השאמר באותה שכונה. כפי 
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שתהיה החלטה פה אחד כמועצת עיר, וכעיר שאנו רוצים לשרת את העיר שלנו, וכיכר זה ואנשים נגד,  

בא לשרת את כל העיר. ולכן צריך שההחלטה תהיה פה אחד, שאנחנו עם ?? התכנון, ביצוע החלטה זו. 

ה החלטה פה אחד, ויצא לציבור שהעירייה לקחה החלטה שהיא תבצע את הפרויקט הכיכר. אם תהי

הזה, כי זה פרויקט לעיר, ואנחנו רוצים לבצע אותו. אני חושב שבסופו של דבר, צריך להקים את 

 הכיכר, הסכימו או לא הסכימו,  אנחנו חייבים למצוא את הדרך לבצע עניין זה. ותודה לכם

  :אןבפאיז אבו צה

 דמחמ

  :אבו האני מחמד

 השאלה מופנית לעטא. האם תהיה בעיה אחרי ביצוע כיכר זו?

 ח'ליל אלטורי:

 אנחנו ניקח את כל ההליכים.

  :מחמד אבו האני

 לפי הרוב וזהו. תביאו את זה להצבעה וזהו.

  :אברהים אבו סהיבאן

התחבורה  דשמשר מבצעים את הכיכר לפי התכניות שיאושרו על ידי משרד התחבורה. התנאים 

מאשר אותם בקטרים שמשרד התחבורה מאשר את גודל הכיכר, אנחנו צריכים שמה גם תאורה לעשות 

על קטע, מאוד חשוב, חשוב לבצע אותו וחשוב לבצע את הכיכר וגם בטיחותית לתושבים שיוצאים וגם 

הולכים כמעט שהולכים, נוסעים, יוצאים מרהט הילדים  7:30בבוקר,  7:00לילדים, אתם רואים בשעה 

העניין יבוצע לפי שבשביל זה אני מבקש,  בכביש בגלל העדר מדרכות, אנחנו לא יכולים לבצע שום דבר, 

 התכניות המאושרות

  :עטא אבו מדיע'ם

לעשות בצד המערבי גם  הרי אולי נצטרך תכנון לכל הקטע הזה, -תכנון רהגם אם אתה בעד שנעשה 

תכנון  ו הסתעפות ימינה . כל האזור שם, כולל הכיכר, לעשותלהולך דרך, אני רואה שאין מקום , א

 שייתן תשובה
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  :מחמד אלקרינאוי

 שמענו אותו, הבנו אותו. אני חושב שאנחנו צריכים להצביע להקים את הכיכר

  : פאיז אבו צהבאן

 לא צריך הצבעה

 , צריך דחוףצריך 

  :מחמד אלקרינאוי

 ש נגד וזה, לא, אנחנו, תציע הצעהמה שאני שמעתי ממחמד, כביכול יש בעד וי

 : פאיז אבו צהבאן

 אני לא מציע הצעה, אנחנו חייבים שהעירייה לעשות

 .: פה אחדעטא אבו מדיע'ם

 21-אישור עבודה נוספת למזכיר העירייה בארגון הבחירות לכנסת ה – 22סעיף 

 : פאיז אבו צהבאן

 מזכיר העירייהלחברי העירייה  אישורשניה, אני אבקש את 

 :מחמד אלקרינאוי

 מאשרים  

                                                                                                                                                                                                                            

 
 יבה,ננעלה היש

 20:04:35שעה                                                                 
_________        ____________ 
 פאיז אבו צהבאן                      עלי אבו אלחסן
           ראש העירייה                                                                      מזכיר העירייה

                                               
 תפוצה:

  מבקר המדינה ,
 במשרד הפנים,  הממונה על המחוז,

 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 , עירייהלהיועץ המשפטי 
 דובר העירייה, 

 בקר העירייה, מ
 הנהלת חשבונות, 

 חשב מלווה.
  ------------------------------------------- 

 ההודפס ע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העיריי


