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 על סדר היום:

 .2019דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת . 1

 

 רוטוקולפ

 2019דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת  – 1סעיף מס' 

 

  :איז אבו צהבאןפ

 ברוכים הבאים, אנחנו בהתחלת הישיבה לא מן המניין על עניין תקציב עיריית רהט, שנאמד 

שקל. התקציב הזה הוא, קודם כל אני מברך את הסגן מנהל המחוז, עידו שהצטרף  356,765,000 -ב

ו מדברים על אלינו לישיבה הזאתי. אני אדבר בעברית שגם יהיה לו קל גם להבין. אז חברים אנחנ

תקציב שהוא חיוני לעיריית רהט, גם לתושבים לשירותים שאנחנו נותנים לתושבים שלנו. התקציב 

, חוץ מהתוספות הרלוונטיות בחינוך גם 2018הזה הוא כמעט תואם את התקציב שהיה בשנת 

 ברווחה. אני רציתי בתור ראש רשות, את האמת שכל חברי העירייה יהיו שותפים לתקציב הזה,

וזה היה בישיבה האחרונה שפשוט מאוד היה דיון רק ליידע את חברי העירייה על עניין התקציב. 

איפה שפשוט מאוד יסביר לחברי העירייה מה אנחנו עשינו, מה התוספות  הגזבראני הנחתי את 

אנחנו שמנו את הכספים באיזה אגפים באיזה שירותים. אז באותה ישיבה אתם בחרתם לצאת 

על כל מה שנוגע לתקציב. כמו שהזכרתי התקציב הוא גם אנחנו התעדכנו גם מהגזבר מהישיבה, ו
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 -ל כמעט. התקציב בחינוך מעל וגם בחינוך בלתי פורמלי תוספת... יש תוספת בחינוך וגם ברווחה

 כרשותם שבאמת אנחנו ישקל, ואלה הדברים החיוני 46,000,000שקל. ברווחה מעל  120,000,000

י אם יש לנו חינוך טוב, אז יש לנו גם הרבה דברים טובים. ותקציב הרווחה כמו תלויים בהם. הר

עים, זה תקציב חשוב מאוד למשפחות גם מסגרות שהם חיוניות גם לילדים וגם לנשים שאתם יוד

גם לגברים גם בעלי צרכים מיוחדים. לפני שאני אמשיך בעניין התקציב בכללי, אני אתן גם לגזבר 

ד מה יש לנו בתקציב. דברים חדשים שאנחנו כאילו רוצים באמת, שיהיו שיסביר פשוט מאו

 שירותים לתושבים שלנו. בבקשה ראיד.

 

   ראיד אלקרניאוי:

מנהל המחוז. נברך אותו, נברך את כל הנמצאים הבוקר טוב, אני אדבר בעברית כי יש לנו אורח סגן 

. זה 2019תן סקירה קצרה לגבי תקציב בפייסבוק. אני א liveהנוכחים, וגם אתה אלה שצופים בנו 

הקול שלי קצת נמוך, אבל הם שומעים אותי. אז אני אתן סקירה קצרה לתקציב, ובהמשך אני גם 

אסביר בכללי מה השינויים ואיפה זה עומד. או קיי אז אני אתייחס לשני חלקים, חלק ההכנסות 

של העירייה בנוי על התקציב  ההכנסותשל העירייה ואחר כך חלק ההוצאות של העירייה. חלק 

 2018היא אותה ארנונה של שנת  2019ככה בסעיפים, הסעיף הראשון זה הארנונה. ארנונה שנת 

. אנחנו 2019אחוז, שזה... אני לא צופה שיהיה לנו הרבה שינוי בשנת  0.32 טייס אוטומטי בתוספת

הארנונות השינוי העיקרי מחייבים באופן שוטף, אבל הטייס האוטומטי הוא הטייס האוטומטי. ו

מיליון שקל. תחום השיפוט הוא מאה אחוז של  3.6 -שיש לנו זה עידן הנגב, עידן הנגב הגיע  ל

עיריית רהט, ולכן אנחנו גובים את כל המאה אחוז מזה יורדים חמישה אחוז ואת השאר אנחנו 

בים. ההנחות לארנונה אחוז לה 17 -אחוז לבני שמעון ו 39אחוז לרהט,  44מחלקים בין השותפים. 

מיליון שקל. מענקי האיזון, מענקי האיזון קרו שני  30השארנו אותם לפי מה שגבינו בשנה שעברה, 

היה מתוכנן קיצוץ של חמש אחוז, בפועל תחום השיפוט של רהט גדל, והתוצאה הייתה  :דברים

עצמאיות, ההכנסות  וחצי מיליון שקל. בהכנסות 42 -מיליון ל 39-עלייה של תשע אחוז במענק ו 

. בעיקר אנחנו מדברים על הוועדה המקומית, ההכנסות 2018העצמאיות תוקצבו לפי ביצוע שנת 

. ההכנסות ממשרד החינוך נבנה על פי מספר המוסדות החינוך בעיר, השונות של הוועדה המקומית

שקל,  ומספר התלמידים שלומדים באותו מבנה. התוצאה שהתקציב עלה ביותר מעשרה מיליון

מיליון שקל. ההכנסות  9לשנה השלישית בסך של  ניצניםותקציב החינוך ממשיך הלאה לפרויקט 

שקל  49עצמאיות חינוך, בעצם יש שמה שני דברים מרכזיים, זה הביטוח שמשלמים התלמידים זה 
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מיליון שקל, ללא שינוי מהותי. השינוי הוא רק במספר  1.2לתלמיד. ועוד מסגרת האזנה בסך של 

הכנסות ממשרד הרווחה. הכנסות ממשרד הרווחה בעצם מתבססות על מה התלמידים שעלה. 

. 2019בתוספת מצ'ינג לשנת  שמשרד הרווחה שולח, זה התקציב שמאושר לנו במשרד הרווחה

הדלתא של מצ'ינג בעצם כוסתה מעליה במענק. ההכנסות העצמיות של הרווחה זה לפי מספר 

הבדלים אתה רואים , אין שמה שום שמה. השינוי שמה הוא מינוריהתחומים, הוראות הקבע שיש 

את זה בטבלה. מפעל המים והביוב אנחנו למעט ההלוואות שמשלם אותם התאגיד ברשות 

 . 2019שקל לשנת  1,260,000המקומית, אין לנו כמעט הכנסות ממים ומביוב. אגב זה 

שכר עבור שלוש נבחרים ,זה בתקווה צב תוק , הצד של ההוצאות.ההוצאותעכשיו אני עובר לצד של 

 כן יתכנסו  לשלושה נבחרים אינשאללה.

   ם:'עטא אבו מדיע

 אחד בניין כבר קיים, נשארו שניים.

  ראיד אלקרניאוי:

 נכון.

   ם:'עטא אבו מדיע

 אז אני מתקן את הגזבר.

   ראיד אלקרניאוי:

 לא אמרתי שאין.

   ם:'עטא אבו מדיע

 אמרת מקווה.

   ניאוי:ראיד אלקר

בתקווה שנמלא את כולם. זחילת השכר נקבעה על סך של שלוש אחוז, זאת אומרת השכר עולה 

בכל שנה בערך בשלושה אחוזים. אז אנחנו חייבים לבטא את זה בתוך התקציב. לכן חלק מעליית 

יה נובעת יהשכר הכללית, זה התוספת של שלוש אחוז. בפעולות הכלליות קיימת עליה שמה, העל

המכרז של פינוי אשפה. שאנחנו ויתרנו על המכרז של הכל כלול, ם מהוספת ושינוי הרכב בעצ

והפכנו אותו למכרז פר פינוי. זאת אומרת האשפה מפונה ואנחנו משלמים ישירות לאתר, את 

ה זה בגלל יאנחנו משלמים לקבלן את הפינוי בפועל, עיקר העליההטמנה ואת כל ההיתרים. 

שהתווספו. זאת אומרת שגודלת, יש לנו את המתחמים ומתווספים שמה ה במספר הפחים יהעלי

דיירים. בנוסף כמובן שבתוך הפעולות הכלליות נכלל שמה הוצאה לפועל, ההוצאות של הגבייה. 
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מה לעשות בסוף השנה אנחנו חייבים לעשות אכיפה. אגב אנחנו עושים אכיפה מתחילת השנה כבר 

שכר של שלוש אחוז. כמובן הסיעה תשמיע לשנה שלמה לכל  ממרץ, סוף מרץ. שכר חינוך זחילת

עוז לתמורה באופק הגני ילדים, גני ילדים חדשים, בתי ספר תיכוניים וכן נלקח בחשבון כניסת 

חדש בבתי הספר. כי זה מגדיל משמעותית את השכר של המורים. אגב שמכוסה במאה אחוז על 

 ידי משרד החינוך.

  מחמד אלקרינאוי:

 ה בזה אופק חדש בבתי הספר היסודיים והתיכונים?מה הנח 

   ראיד אלקרניאוי:

בסל יש שמה מרכיב, הוועדה כבר השנה כן. השכר של הגננות הסייעות הסייעות סליחה, עלה 

משמונים ושלוש אחוז לתשעים אחוז. זה לפי הוועדה התקציבית. או קיי פעולות החינוך תקצבנו 

ל לשנה לתלמיד בבית ספר יסודי. תוקצבו גם ניקיון אבטחת יום שק 580לפי הסכם הניהול העצמי, 

בבתי הספר השונים, תוקצבו שיפוצי קיץ לבתי הספר בגני הילדים. בפעולות החינוך נכלל גם 

, אנחנו משלמים את המאה מכל התלמידים. בנוסף העמותותתשלום ביטוח לכלל התלמידים כולל 

ראיתם את זה בהכנסות. ישנו גם נושא ההסעות בחינוך  שקל 1,200,000 -על כך, פרויקט האזנה ב

הרגיל, אני חייב להגיד כי זה מרכיב מאוד גדול. יש לנו הסעות בכרטיסי רב קו, יש לנו הסעה 

 400,000, ההסעות תלמידי פזורה שקל 400,000קו זה  בפזורה, ויש לנו הסעות חינוך מיוחד. הר

מיליון שקל. רואים שההסעות  2.9שקל, הליווי זה מיליון  7שקל, הסעות בחינוך המיוחד זה 

ממשרד החינוך. פרויקט המחירים שרצים בתוך   80%מקבלות הרבה מאוד תקציב, שזה מכוסה 

שיקום שכונות תנופה פרח תפנית ואחרים. וכל פרויקט אחר שקיבלנו  שח"ר 360החינוך, תוכנית 

 50,000זה לא שינוי בתמיכה החודשית. אישור עליו. פעולות תרבות, הפעולות של התרבות הם ל

שקל לשנה. הוקצבו פרויקטים למימון חוץ על ספורט, וגם שמנו תקציב  600,000שקל לחודש, זה 

מיליון שקל לפרויקטים שיופעלו במהלך השנה במימון משרד התרבות. ותוקצבו  1.4מותנה של 

המשרות של שנה קודמת תוקצב לפי  שכר הרווחהשקל.  150,000כמובן הסעות ספורט בסך 

 25אחוז,  75בתוספת של שלוש אחוז, ותוספת של תקנים שיש לנו בתוך המשרד. פה עוד פעם זה 

הפעולות של הרווחה זה לפי תוכנית עבודה של אחוז. אותו הדבר  25אחוז. ההשתתפות שלנו היא 

מהריבית  המשרד לרווחה, בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה. פירעון המלגות כמובן מושפע

שנמצאים בתוך התקציב הם לפי לוחות הסילוקין. אנחנו לוחות ומה... אינפלציה. הסכומים 

סילוקין וזה מה שיש. הוצאות מימון, יש לנו צפי לתשלום עמלות וריביות לבנקים. זה על בסיס 
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רות מש 912. ביצענו בפועל 2018. עכשיו אני אדבר על משרות, שכר ומשרות לשנת 2018ביצוע שנת 

עודיות. או קיי עכשיו אני מסתכל יהמשרות הלא ימשרות. אבל זה כולל  968 הוחצי, מתוקצב לשנ

על התקציב, בגדול יש לנו עוד נקודות נוספות ביקשת ממני מהדברים ששינינו. אז בשכר כללי ישנה 

סיפורים תוספת או בקשה לסגן, ממה שהוא מבצע בעצם התובע העירוני. אין לנו תובע עירוני, היו 

כבר עם היועץ המשפטי לממשלה להעיר... זה דרישה אני חושב שחוץ מרהט וטייבה ואילת. 

בטייבה יש, אז שלוש רשויות בארץ אין להם תובע רהט היא אחת מהם, אז תקצבנו את זה. שוב 

בפעולות הכלליות יש שני נושאים, אמרנו תוספת של פעם התוספת היא מהמענק הכללי שהגיע. 

אשפה. והדבר השני שראש העיר ביקש זה הפעלת מוקד מיון קדמי, מאמצע הלילה משעה פינוי ה

בלילה ועד הבוקר. זה מעורך בערך בחצי מיליון שקל. אנחנו לא יודעים איך זה עשרה שתיים 

זהו בגדול התקציב יתגלגל איך המכרז יהיה, מה היו התוצאות אבל לפחות שיהיה שמה סעיף כזה. 

הוצאות. מאוזן והצפי שאנחנו ₪  356,765,000שקל בהכנסות, בהוצאות הוא  365,765,000הוא 

 נסגור קרוב מאוד ל... תקציב הזה. 

   :פאיז אבו צהבאן

 תודה ראיד.

   ראיד אלקרניאוי:

 תודה.

  : פאיז אבו צהבאן

על הסקירה הזאת, ונודה לך באמת על העבודה שלך וגם על כל הצוות של המנהל הכספי. שעבד 

שיים האחרונים על עניין התקציב. עוד פעם אני מדגיש שהתקציב הוא חשוב מאוד בחוד

לשירותים, וגם לחברי העירייה. אם זה באופן כאילו סייעתי או פרטני, הם קיבלו הזמנות על מנת 

לדון ולקדם. אבל לצערי הרב רק חלק קטן מאוד הגיע לדיונים, פרטני או באופן סייעתי. אנחנו 

. 2018, מראשון לינואר אנחנו עובדים על תקציב אחד חלקי שתיים עשרה בתקציב מראשון לראשון

הגזבר מעדכן אותי אומר לי זה לא אחד חלקי שתיים עשרה שמה אולי אחד חלקי שלוש עשרה. זה 

, זה משפיע מאוד על כל הרבדים בתוך העירייה 2019התקציב של שנת  ביצועמראה באמת על אי 

 600,000 -בקר על עבודת המתנ"ס, שאנחנו מתקצבים אותו כל שנה כמעט וגם מחוצה לה. גם בעי

אני מעביר את השרביט לסגן הממונה על המחוז. עידו של הרשות בעניין התרבות.  מצ'ינגשקל וזה 

 בבקשה.
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   עידו לבנה:

טוב קודם כל תודה רבה על ההזמנה, תודה רבה לחברי המועצה. אם יעלם לי הקול באמצע אני 

אז קודם כל לחברי המועצה תודה נשתדל להחזיק עד סוף דברי.  ני,אני קצת מצונן, אז א מצטער

 על כל מי שהגיע היום, אנחנו בנוכחות מלאה היום?

  :פאיז אבו צהבאן

 כן.

   עידו לבנה:

 נוכחות מלאה.

   :פאיז אבו צהבאן

 תמיד אנחנו בנוכחות מלאה.

   עידו לבנה:

י מודה גם לקהל וכמובן מי שצופה בשידור. תראו אנחנו אז אני מודה לכל מי שהגיע, אנ

י בא כרגע כנציג הממונה על המחוז. את חלקכם אני מכיר חלקכם חדשים אבל רוב מסתכלים... אנ

תראו תקציב העירייה אין פה אחד, הפנים פה מוכרות, ואני דווקא מהמקום הזה אני פונה אליכם. 

הנושא הזה, זה לא עניין פה אחד שזה לא חשוב לו  והנוכחות בחדר בעצם מוכיחה את זה. אין

התקציב כמו עניין יכולות העירייה לבצע את הפעולות הנדרשות ממנה. זה הדבר הראשון, והדבר 

השני יכול להיות שלעירייה לאורך זמן לשפר את איכות החיים של התושבים. ברור לכל מי שיושב 

יכול להיות שאנחנו רים האלה  לא יקרו. פה, שבלי תקציב מאושר בלי תוכנית עבודה הדב

ואז גם הפגיעה לאורך זמן בתושבים עם מתעכבים באישור של התקציב, הנושא הזה כמובן יתעכב 

המחלקות היא תהיה בהתאם. מתוך רשויות המחוז למעט רשות אחת שבעיה טכנית עיכוב טכני 

, כולם לם יודעים את זהשלא קשור ברשות עצמה, כל הרשויות אישרו את התקציב. וכמו שכו

זה בגלל זאת שיטת עבודה נכונה. כל מי  עושים את זה מתוך הבנה שזה לא בגלל שהחוק אומר

שמנהל פה עסק כל מי שמנהל תקציב משפחתי או ממשלתי מכיר את העניין. צריך לבנות תוכנית 

לא נסתרים  עבודה ולהתקדם קדימה. לא נסתר מעיני, הנושאים הפוליטיים שנמצאים על השולחן

מעינינו אנחנו מכירים אותם שומעים אותם. זה דיון בפני עצמו. אנחנו גם לא נכנסים אליהם 

כמשרד הפנים, אני שם את זה גם על השולחן. אני לא הגעתי לפה כדי להשמיע או לשמוע דבר 

רים בנושא הזה, לא כי זה לא חשוב. הנושאים הפוליטיים בדיונים בין האנשים שמייצגים פה נבח

או בוחרים בעיר רהט, צריכים להימשך וצריך להגיע להבנות בסוף. הדרך הכי טובה בסופו של יום 
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היא הדרך בה שמספר הגדול ביותר של אנשים מרוצים, וכל אחד פה סוחב מאחוריו מספר גדול של 

העיר רהט היא כבר לא עיר קטנה, וכל מי שיושב פה... בחרו פה מספר לא קטן של מצביעים. 

נשים. זה גם אומר שהוא מייצג פה אוכלוסייה לא קטנה, ויש חשיבות לכל קול שלו וגם לדעה א

למיטב הבנתי אני יודע שגם בשלושה האחרונים בעצם מרגע שהתחלתם לעבוד על התקציב, שלו. 

אבל  .כל המאמצים לשתף את חברי המועצה. אם זה לא כך, אנחנו יש פה מקום לתקן נעשו

אני יוצא מנקודת הנחה שכל חבר מועצה רצה להבין  את השינויים יעה הזאתי מתוך היד ,בידיעה

הייתה לו את  2018בתקציב בתקציב, איך נבנה התקציב  כולל אם היו דברים שלא היו מובנים לו 

זה לגבי הנושאים האלה. מתוך הנקודה הזאת אנחנו רוצים לשים ההזדמנות הכנה לבוא ולשמוע. 

אחד לפני שנגע גם בעניין הרגולטורי. אני מצפה מישיבת המליאה הזאת,  שתי דברים על השולחן,

עם כל הקושי שבדבר שיתקיים דיון כנה על הפערים והאתגרים שאתם רואים בתקציב. אם יש 

ציה לכשלעצמה. כשמבקשים ילאו קוא לא משנה אם זה חבר מועצה, סיעה או אופוזיציהגורם 

לעלות את הנושא, אני יודע שהזמן  מוגבל גם בישיבות  לעלות נושא שיינתן לו הזדמנות מלאה

מועצה וגם של הנכבדים. אבל צריך לתת פה לאנשים להשמיע את הדברים, ואני מבקש כמובן 

שזה.. ואני יודע שזה נעשה בכבוד רב גם לחדר שאתם נמצאים בו וגם לתפקיד. כדי שיהיה באמת 

אפשר לתקן לתקן ומה שאי אפשר אי אפשר. אפשר לדון ולחשוב מה ניתן, אם צריך לתקן ואם 

לתת את ההזדמנות הבאמת ההוגנות, להגיע פה להבנה לשיתוף פעולה. ככל שזה נעשה, אני מאמין 

שבסוף החברים שפה שכל אחד פה, עם האחריות שמונחת לו על הכתפיים יקבלו את ההחלטה 

חלטה שצריך לקבל אותה, ואני לכאן או לכאן. אני לא יודע מה זה ההחלטה הנכונה אבל יש את הה

מאמין שהחברים פה השיקולים שלהם מה שנקרא, הם שיקולים רחבים והם יודעים את האחריות 

לא רק ל... שבוע שבועיים מה שנקרא שנה קדימה ולקדנציה הקרובה, כדי לאפשר שיש להם. 

זבר פה דיבר פה לעיריית רהט לרוץ קדימה. זה מתוך ידיעה שזה לא רק עניין לתקציב.  תראו הג

ארוכות. גם על תקציבים תוספתיים, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה וזה ידוע למי שמלווה 

את העירייה. עיריית רהט בחמש ובעשר שנים האחרונות, עשתה ריצה וקפיצה מאוד גדולה 

 קדימה. הדבר האחרון שאנחנו רוצים לראות בטח כממונה על המחוז, ובכלל עם מדינת ישראל

וחברי המועצה אז עיריית רהט עוצרת במקום. אין לנו את הזכות להגיד לתושבים של עיריית רהט, 

החלטנו לעצור במקום  עד שנחליט. אנחנו צריכים לדבר עד מה שנקרא, אצל הנוצרים אומרים עד 

שיצא עשן נכון? עשן לבן אז אנחנו ניקח את הביטוי הזה, צריכים לדבר פה עד שהדברים יוסברו 

, עם כל הקושי ועם כל המשקעים שקיימים. לאחר שנאמרו הדברים האלה אני אומר בצורה ברורה
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דיינות טיפה יותר ארוכה. החוק אפשר ינכון שהשנה בשונה משנים קודמות יש לנו תקופת חסד לה

את זה זה לא החלטה פרסונלית, וזה לא החלטה בגלל עירייה כזאת או אחרת. החוק אפשר 

, זמן יותר ארוך על מנת להגיע להחלטה ולאפשר את התקציב. יחד עם זאת אנחנו למועצות הערים

ן מגיע אלינו במאי נכון אדלהגיד, צריך לזכור שגם חודש הרמ מתקרבים ויחסית די מהר אני חייב

מגיע, ובחודש הזה אני חושב קצת פחות נהוג ולא ראוי לדון  הרמדאןחודש אני לא טועה בתאריך? 

ש הזה. יש הרבה במשותף, אני חושב שהחודש הזה עם כל הקושי שלו צריך להיות במחלוקות בחוד

גם חודש של הצלחה וצמיחה וריצה קדימה. גם האביב מגיע עכשיו, וחג האביב מגיע ואנחנו 

צריכים גם להתייחס לזה. אז אנחנו נכנסים לתקופה של חגים בשביל אירועים כאלה ואחרים, ולכן 

ה שנראה לנו. אני מדבר כרגע בשפה של הרגולטור כפי שאנחנו רואים את הזמן הוא יותר קצר ממ

הדברים. ככל שהניסיונות האלו נעשים בצורה כנה, והדיונים נעשים בצורה כנה אנחנו מבינים 

או בשבועות הקרובים תתקבל החלטה ואני מקווה  שאם לא היום אז בהקדם האפשרי בימים

ה לכל מי שחושב שהזמן עובד עם זאת, ואני שם את זשעיריית רהט תוכל לרוץ קדימה. יחד 

נו. אנחנו נדרשים בחודש יוני, לקבל החלטה על עיריית רהט מבחינתנו כרגולטור כמשרד לטובת

בים וגם האגפים ומחלקות העירייה. הפנים, על היכולת שלה להמשיך לנהל את עניינה. גם התקצי

ם על ידי מועצת העירייה, אנחנו מחויבים על פי ככל שעירייה נמצאת בחודש יוני בלי תקציב מוסכ

חוק להתערב. זה נכון מי שמכיר את החוק ובקיא בו, ואני מעריך שבתקופה הזאת עשיתם 

אבל אם נגיע בקיאות. קיימת אפשרות לתת מה שנקרא אפשרות נוספת, במקום שיש לזה מקום. 

לא עשו כל מאמץ. רי המועצה ואנחנו רואים שחבבחודש יוני למצב שהנושאים מוגשים אלינו, 

צריך להכניס את כולם באותה חברי המועצה זה כולל גם אותך, לצורך העניין כל נבחרי העירייה. 

לא ה. הגענו לחודש יוני ואנחנו רואים שהניסיון הוא לא כנה, ההתעקשות לכאן או לכאן וזה ריס

עושים את ההבחנה.  ציה או של אופוזיציה. אנחנו לאמשנה אם ההתעקשות היא של קואלי

מבחינתנו כל חבר מועצה הוא בפני עצמו, ויש לו את היכולת לקבל את ההחלטה. אבל ככל 

שההחלטה לא תתקבל ולא יהיה תקציב, מבחינתנו ביוני זה אומר שהעירייה נמצאת פה בבעיה 

 צריך להסתכל מה שנקרא אני אומר מעבר לזה שאנחנו מסתכלים ולא מסוגלת לנהל את עניינה.

שמסתכלים עלינו ובוחנים אותנו אחד על השני על השולחן, צריך להסתכל תמיד אחורה לבוחרים 

בנושא הזה. ובהתאם לזה אנחנו נקבל את זה ההחלטה. ככל שיהיה לנו מקום או יהיה באמת צורך 

רכה, צריך להגיד זה לא שונה משנים אחרות או מכיוון אתית לקבל הסיבה אמ בחודש יוני ויהיה

ופה היא ארוכה. היא באמת ארוכה, אנחנו לא רואים הרבה סיבות לתת הארכה אחרי חודש שהתק
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יוני. ועד לפני המחוקק, אני לא נכנס כאן להגדיר בדיוק איך נעשה התהליך. האופציות שקיימות 

בידי המחוקק, במידה ולא מתקבלת ההחלטה על הארכה לפחות לגבי חברי המועצה היא מאוד 

התבצע וכמובן לגבי כל הנבחרים. זה צריך לשים את הדברים על השולחן. מצומצמת בסדר? ו

שיקול לגבי הנושא הזה. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים לעבוד ואני אומר אנחנו כי בסוף לי יש 

אינטרס גם כמשרד הפנים וכמחוז וגם כמישהו שגר באזור הזה שנקרא הנגב. שעיריית רהט תצליח 

אני יודע בימים הקרובים, לדרך שהיא יכולה להמשיך להתקדם ולבנות. לצאת מה שנקרא היום או 

אני לא נכנסתי לתקציב, ואני לא מכיר את התקציב ואני שם את זה בצורה ברורה. אני לא הולך 

להתווכח עם אף אחד לא לדון עם אף אחד, עם סעיף מסוים יכול או לא יכול להיות בתקציב. כל 

אני לא הולך לתת פה שיפוט ת התקציב הזה הרבה יותר טוב ממני. אחד שיושב פה בשולחן מכיר א

זה אתם מכירים. או אם זה ראוי או לא ראוי, או נדרש מלמעלה, אם זה ראוי או לא ראוי לאשר. 

נו, ואו לא נדרש לעירייה מחלקה או סעיף תקציבי כזה או אחר כוח אדם כזה או אחר. זה אתם תד

ן נמצא מה שנקרא בדרך הביניים. זה לא משנה אם החלטה אחת אני רק אומר לכולם בסוף הפתרו

מכוונת לפה, אחת לפה או שבסוף מוצאים את שביל האמצע. אבל השביל הזה חייב להימצא, כדי 

אני מבקש גם לתת לדיון שהעירייה תוכל לרוץ קדימה. אני מבקש מכולם בטרם ההצבעה, 

תגר. אנשי המקצוע פה, אני רואה שכולם בצורה נכונה בסדר? לשאול את השאלות לאלהתקיים 

ם של העירייה נמצאים פה לרשותכם. אני מבין ומסכים ישי המקצוע הרלוונטינמצאים לפחות אנ

איתך שהם יעשו כל מאמץ, לענות בפירוט ככל שניתן. ולפני שאתם מקבלים את ההחלטה להרים 

את דבר שהכי חשוב לכם. בעיקר ואני יודע שזה ה כםאת היד, תכניסו למכלול השיקולים של

זה  ף, ואת מחלקת החינוך כי בסוהבוחרים ואת התושבים. את היכולת של מחלקת הרווחה לפעול

יה גם אם עיריית רהט תתגלגל עוד כמה חודשים בלי תקציב. מי שיש לו יח. מי הילדים והנזקקים

במצב הזה. שבו שקשה לו וצריך את התוכניות וצריך את העזרה, לא יוכל לאורך זמן להתקדם 

מנהל מחלקת רווחה לא מסוגל לתת לו סיוע בגלל אירוע כזה או אחר. או שהחינוך צריך להצטרף 

לתוכנית חינוכית ממשלתית כגון אתגרים ניצנים, והעירייה לא מקבלת את ההחלטה לכאן או 

כם לכאן. אני מודה לכולם על ההקשבה, אני מאחל לכולם בהצלחה. אני בשלב הזה אני אגיד ל

 מקווה שנשמע בשורות טובות, תודה רבה.שלום ותודה רבה על האירוח. 

 מדברים בערבית( 27:48)מדקה 

   فايز

 تطلعوهم.
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  عطا

 اللي عنده قاله.

  فايز:

طيب، نسمع اآلن إنشاءهللا مالحظات أعضاء المجلس الموقر على موضوع الميزانية، ونسمع المالحظات أو إذا 

البلدية على الميزانية، على الزيادة، على النقصان، على اإلضافة. األمر مفتوح في حتلنات من قبل أعضاء 

إنشاءهللا أمام الجميع، من أجل أن تكون هذه الميزانية ميزانية لمواطني رهط، هي ميزانية خدمات وال ميزانية 

. التصويت على 2018م فيها سياسة، ألن الميزانية كما ذكرت في بداية الحديث هي موائمة وموافقة لميزانية عا

الميزانية هو االستمرار في العمل والخدمات للمواطنين، ويعني عدم ذلك، أو طريقة أخرى هي ضرر في 

وغيرها من الخدمات، وضرر في أيًضا في التربية الالمنهجية والمقصود فيها طبعا المركز الجماهيري، 

ألخ رائد القرناوي. اآلن نسمع مالحظات أعضاء البلدية الفعاليات التي ذكرها طبعا المدير المالي لبلدية رهط، ا

  على الميزانية. تفضل أبو محمد. 

  :عطا

 أنا أقترح. أوال السالم عليكم جميعا. انا أقترح أن نبدأ رؤساء قوائم، إذا أراد أبو األمير أن يحكي، وبعدين 

  فايز: 

 خليني أنا أدير

  :عطا

 ممكن أكون أنا ...

  فايز:

 لطرف هذا، وواحد من الطرف هذا.واحد من ا

  :عطا

ليست مشكلة. اقتراح جيد. طبعا أول شي، طبعا الكل سمع كالم مندوب وزارة الداخلية، ويعني مندوب وزارة 

، وإما، طبعا 6الداخلية كان لطيفًا نوًعا ما في كالمه. إما أن تكون ميزانية لبلدية رهط، أخر نهايتها في شهر 

ما نوه وكما هدد، وفق القانون، بترويح أعضاء البلدية. طبعا، نحن ندرك هذه المسؤولية مصير المجلس البلدي ك

الكبيرة وبالتالي، منذ أول، منذ االنتخابات طبعا نحن كنا، ورد على األخ عيدو إنه الزم نحكي، نحن كنا على 

ليست ألبوي، يوم االنتخابات.  تواصل مع أجزاء كثيرة من إخوانا في المعارضة. انا أول مكالمة تلفونية أجريتها

ا كانت لفيصل الهزيل، ؟؟؟ وقلت له قوم صلي. االنتخابات أجريته يةتلفونمكالمة الصبح، أنا أول  5على الساعة 

 من ورانا والبلد من قدامنا، صح يا فيصل؟ 

لفيسبوك شكال، أنا أكثر واحد تهمني مصلحة هذا البلد، وبالتالي عندما فحصت إنه في كثير من األشخاص على ا
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 يطيحلكن جوا في العمل اليومي، هنالك قرار عند بعض األشخاص أنه ال، بدنا نوقف بلدية رهط ونعقلها، و

الرئيس. طبعا نحن ما بدنا نخوض في السياسة أكثر، ألنه نحن، هذه بس مالحظات عابرة. ب يطيحاألعضاء وب

، ما راح نخلص. عن شو لي وشو لكنخلص. بدنا نحكي هذه ميزانية..  إذا بدنا نحكي على اإلئتالف اليوم، ما 

، لكن هذا رد لعيدو عشان نسجل في المحضر. بكرا يفكر ما عندنا תקציבنحن أجينا اليوم نجتمع فقط عشان الـ 

نحن ندرك من في المعارضة يريد االئتالف، ومن يريد . عندنا رد، وحواراتنا معروفة مع الجميع، نحن رد

لبلدي لعدم تقبل الشرعية. أوال، بالنسبة للميزانية، أنا كرئيس قائمة أو كرئيس ثاني أكبر قائمة اإلطاحة بالمجلس ا

ومع رئيس البلدية وأيًضا  גזברفي البلد، ُدعيت لجلسات، وأنا أجيت للجلسات وحضرت الجلسات مع الـ 

سكرتير البلدية كمان على حضرت الجلسة العادية التي كانت في المجلس البلدي. يعني عندي، وطبعا أخذت من 

اإليميل. أنا درست الميزانية صح، درستها وشفتها. بعدين يا جماعة الخير هذه الميزانية اللي أنا صوتت عليها 

، زائد تعديالت وفق القانون ، يعني 2018، عندما كان رئيًسا آلخر لرهط، وهذه نفس الميزانية في 2018في 

عليه األمور التي  وزودنازدنا عليه األمور التي تخص التربية والتعليم، ، وתקציבما جبنا شي جديد، ؟؟؟ للـ 

. يعني في النهاية، إذا ما صوتنا 2018مليون شيكل عن ميزانية  22تخص الرفاه االجتماعي. هنالك زيادة بـ 

مليون شيكل. الذي يخسره المواطن  22، ناقص 2018، نحن نعمل وفق ميزانية 2019على ميزانية 

،  لكن الدولة لم تترك 12تقسيم  1، أو 13تقسيم  1مليون بقدر يشتغلوا  22وي فقط في هذا المجال، الرهطا

المواطنين بدون رعاية وبدون ميزانية وعليه، هذه الميزانية ستصادق عليها وزارة الداخلية في األخير، وراح 

مليون  2كم الزم يالحظ الزيادة الموجودة تمشيها. بس راح تمشينا قبل ما تمشيها. وطبعا، أنا شفت إنه الكثير من

نزود أكثر، فبالتالي  שפעنريد تنظيف البلد أكثر، نريد في ، نحن הפעולות האחרותفي قضية الـ  700 -و

األمور التي تخص نظافة وحياة السكان نعم يوجد عليها كثير من الميزانيات وضعت. طبعا الميزانية هي ميزانية 

ة كل ر. وبتأمل لو كان في اجتماعات أكثر ألعضاء البلدية فيما يخص الميزانية ومحاوتتالئم مع تطلعات الناس

أيًضا إذا جاء لعندك أحد من أعضاء البلدية  גזברبند بند، كان حقنا وصلنا إلى صورة أوضح. أنا سألت الـ 

لبنود أي استفسار وبالتالي وطلب منك تفسير أو كذا، أعلمنا فيه حتى نتناقش فيه. ما في بند. ما تلقينا على هذه ا

أنا شايف كيف ما قال أمين الصندوق، األخ رائد، هذه ميزانية تتماشى مع تطلعات أهالي رهط. وزارة الداخلية 

ترصد لنا كل أفعالنا، وطبعا المشهد السياسي له خلفية، على تصرفاتنا. نحن يا جماعة الخير بدنا نخدم البلد، حتى 

ون معاش، فالكل منا مستعد يخدم البلد بدون معاش، وأتمنى إنه الجميع كمان يمشي في لو في مجال نخدم البلد بد

هذا البند، وليس فقط في األشهر الثالثة األولى، إنه كل السنة، حتى نقدحها بدون معاش، نحن ما جايين عشان 

مطاف يكون ميزانية معاشات وال عشان مناصب. خلي كل الميزانيات لخدمة المواطن، وبتأمل إنه في نهاية ال

 لبلدية رهط وشكرا.
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  فايز:

 تفضل.  أخونا أبو األمير،طيب! يعطيك العافية. 

  :فيصل

ما في شك إنه بالنسبة للميزانية إنه نحن عارفين قديش أهميتها. وبعدين نحن طيب يا جماعة، يمسيكم بالخير. 

بلدية. لكن الحق يقال  بأعمال وكرئيس سنة كقائم 20مش جدد على الصنعة. وأنا بحكي معكم ومعي على مدار 

ولو على قطع الرأس. كل األعضاء الموجودين هون أنتخبوا على خلفية سياسية، والذي ما يريد يشوف هذه 

النقطة، ما يشوف. وطبعا، في مواقف، نحن مش رجال مهنيين، ولو كنا رجال مهنيين، كان المهنيون حضروا 

لينا كما يوم نحكي، نحكي بشكل صادق، نحن مش شركاء. تنادي على الواحد الميزانية والسالم على المرسلين. خ

مرة في الشهرين وتقول أنت شريك؟ نحن مش شركاء. لألسف الشديد، وفي نفس الوقت أنا أذكر لك إنه في 

 الجلسة األولى التي قعدنا فيها في بلدية رهط، قلت لك إنه نحن نعترف بك كرئيس بلدية، لكن لألسف الشديد،

وكأكثرية في البلد. هذه أمور التي هي موجودة. طبعا الجمهور الذي السؤال إذا انت بتعترف فينا كأعضاء، 

كنا في وضع مثل  1998دفعنا، دفعنا ليشوف شو دورنا، ليشوف شو دورنا، وأريد أن أذكرك إنه نحن في 

قصاصي. وصار يحكي  جمعهاسمه الوضع الذي نحن موجودين فيه. وايامها كان الرئيس من الحركة اإلسالمية 

قصاصي بفكرة التي هي ما كانت واردة قبل،  جمعهلنا عن الميزانية والوزارة، كلها أمور نحن نعرفها، وطلع 

  لبنكان في تركيب وصارت بركة  وشهر  بركة لبننعملها وقال خلينا 

 قصاصي، جمعهوليس فقط دور  

  فايز: 

 هذا المصطلح الزم يدولوا، يصير دولي.

  :عطا

 كان في تقاسم بالرئاسة، هون ما فيه. إذا بدك نقسم الرئاسة، احكي. 

  :فيصل

 أنا وهللا بس حاجة واحدة ...

  فايز:

 كمل أبو األمير.

  :فيصل

إنه كمان بده يمشي االلتزامات مع جماعته، كان رئيس بلدية، وكمان أخذ موقف   أبو األمير اللط 2003في 

دك أصابع، نفذ االلتزامات مع جماعتك، بس ما عندك أصابع عشان تنفذ االلتزام، وبدك وبده ينفذ. يا عمي إذا عن

الوزير أوفير وفي نفس الوقت جاء، كان  الطرف اآلخر. بدك انت تقعد مع الطرف اآلخر، خسارة على الوقت...
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ه الشغالت مش توفر اب. هذأراد يكون ذكي أيامها. قال أنا بدي أوفر المعاشات الخاصة بالنو بينس وكان طالل

 جهات من الدولة، إن كان رئيس أو إن كان نواب عشان ..ال. هذه معاشات

  :طالل

 سعر الديمقراطية

  :فيصل

مش ضد الجمهور. ونحن كل الميزانيات بدون استثناء الخاصة بالتطوير، وانت بتعرف، نحن مش ضد البلدية، و

يوم انطرحت، نحن مش العنوان، لألسف الشديد. العنوان هو انت. صوتنا كلنا عليها. نحن بالنسبة للميزانية، أنا ال

وإذا بدك تقعد معنا منقدر كمان يومين نيجي.. بند بند ونصوت والميزانية تمشي. أما إذا انت بدك نحن إنه 

نصوت وما نكون شركاء، ونيجي ؟؟؟ المصلحة الخاصة بالبلد، والمصلحة الخاصة بالجمهور، كمان نحن من 

 جمهور. كمان نحن في ورانا جمهور واقف. ورانا في

فايز، انت يوم كنت في المعارضة وبتقول لي؟؟؟ بالنسبة للميزانية، هذه الميزانية تشابه الميزانية اللي كانت قبل.  

 انت صوتت على الميزانية قبل، انت صوتت 

  فايز:

 امتنعت!

 خلص هذا الموضوع. امتنعت ألسباب خاصة ألنه ما دعيت. ارجع للبروتوكول، انحفظ  

 علموك غلط أبو األمير. علموك غلط.   

  :فيصل

 مش قصة علموني غلط

  فايز

 علموك غلط

 أتركوه يكمل. خلينا نسمعه.  

  :فيصل

بالنسبة أنا سمعت. في نحن لنا موقف. وفي لنا موقف بالنسبة للميزانية، وموقفنا بالنسبة للميزانية معروف، و

في نهاية المطاف، كل وخسارة على الوقت الشيخ فايز. ؟؟؟ كن نحن منقول ألهمية الميزانية معروف، ل

الموجودين هون احترامهم على راسي. كلهم ناس انتخبوهم، وكل واحد جماعته اللي انتخبوه، وإذا شافوه بالمحل 

 المناسب. 

  فايز:

 شو الموقف من الميزانية، هذا الذي بده أسمعه.
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  :فيصل

إذا ما نكون شركاء كاملين في تنفيذ الميزانية خسارة على الوقت، مش راح توخد صوتي. موقفي من الميزانية .. 

 مش راح توخذ صوتي بعد. وبارك هللا فيك.

  فايز:

 يعطيك العافية. طيب. ؟؟؟؟

  سامي

نية السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. أول شي، كل مؤسسة فيها إدارة سليمة تحتاج أن تكون لها وأن تقر لها ميزا

انهم  نسنة استطاعوا السياسيي 25سنة، أقرت ميزانياتها وعلى مدار  25في كل عام. بلدية رهط على مدار 

، من ناحية ميزانية أنا ما سمعت لحد اآلن أي اعتراض على هون يتعدوا خالفاتهم. أول شي، الشي الذي أنا فاهم

رها، بما إنه اإلشكالية حسب ما أنا أسمعه، اإلشكالية الدور المهني للميزانية نفسها. إنما اإلشكالية، تعالوا نحص

مع تعديالت بسيطة وضرورية.  2018هي ميزانية  2019ألن ميزانية  هي سياسية، وليست إشكالية مهنية.

. רצויوفي מצוי  كان قاعد هنا، فقال في  طالل، وأنا أتذكر  2018وإذا السياسيين، الذين أقروا الميزانية في 

يا جماعة الخير، نحن خاطرنا الميزانية تكون مليارد، بس هذا الموجود. إذن ما في أي اختالف هذا الموجود 

نعيد الميزانية من ناحية مهنية، إذا بتوفر موازنة للبلد، إنما الخالف هو خالف سياسي. لكن شو الثمن نتيجة.. 

ومنصوت  תב"ר، اللي انت بتحكي تياديةميزانية غير اعهو إقرار الميزانية، إذا انت تقر في الميزانية، أول شي 

شو االختالف بين إقرار ميزانية عادية وإقرار ميزانية غير عادية؟ االختالف هو في بند وقانون معين عليها، 

الذي يقول إنه الميزانية العادية إذا لم تقر سنصل إلى مرحلة تقوم فيها وزارة الداخلية بالتدخل وممكن نصل إلى 

المجلس البلدي. وهذا بادعاء أن البلدية غير قادرة على إدارة أمورها بنفسها. فتحتاج إلى مرحلة فصل أو فض 

طرف خارجي معين من قبل وزارة الداخلية إنه هو يدير أمورنا ألنه وصلنا إلى مرحلة أننا جميعا ال نستطيع 

ارة الداخلية تتدخل وتفض إدارة أمورنا بأنفسنا. وهذه وصمة عار على الجميع. إنه نحن نوصل لمرحلة إنه وز

المجلس البلدي ألنه السياسيين المنتخبين من قبل الجمهور ال يستطيعون إدارة مدينتهم بأنفسهم. طبعا نحن لسنا 

بحاجة إلى وكيل يدير أمورنا. التصويت على الميزانية هو إبقاء الوضع الراهن كما هو من ناحية سياسية. 

على أي عضو ومنحه صالحية. التصويت على الميزانية هو ال يعطي، هو ليس تصويت التصويت على ميزانية 

هو ليس تصويت على النيابات. إذا المعارضة ترى أن استعمال الميزانية كورقة ضغط لتنازالت أكبر، ويمكن 

 انت تسميه حق سياسي وأنا أسميه ابتزاز سياسي، نختلف كمان في ..

 المسميات  

تي تخسر. في النهاية أنا أقول، أنا مصوت على الميزانية بالرغم المصطلحات. لكن البلد هي ال : 

من أنه هذه الميزانية تصويتي عليها لم يمنحني النيابة ولم يمنحني صالحيات وال يضيف لي أي 
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شيء من الذي كان معي من قبل. هو ال يضيف وال ينقص من أي عضو أي شيء. وإنما يعطي 

ط على رقاب المجلس البلدي ورئيسه وإنما يعطي فرصة فرصة للجميع إنه السيف ما يكون مسل

أطول، إذا ما اقتنعنا خالل هذه المدة، نقتنع بمدة أطول ولكن ما في أي سياسي يحصل على أي 

. الموجود هو أن هذه الميزانية שמירה על סטטוס קווامتياز من خالل الميزانية. يعني هو 

يزانية ومع أن تدار عملية مفاوضات مع مع اإلضافات، أنا مع الم 2018التي أقرت في 

األطراف كلها ولن يكون هنالك ائتالف بدون تنازالت، هذا مفهوم ضمنًا الجميع يجب أن 

من أجل رهط. رهط فوقنا كلنا، وأنا أول شخص يقول أنه ما حد قبل االنتخابات، رسمنا  يتنازل

يقولون بدوونا، الذي بده إياها  بحور لكن ما راح نأخذها. ما حدا يأخذ كل ما يريده. ومثل ما

فأنا مع التصويت على الميزانية وإجراء مفاوضات مكثفة في سبيل يأكلها، خليه يأكلها. 

الوصول، ما في تناقض بين األمرين. التصويت على الميزانية وإجراء مفاوضات مكثفة في 

ما بدي أقول إنه إما سبيل الوصول إلى ائتالف بلدي واسع، والميزانية في النهاية، يعني أنا 

تعطيني ما أريده، حتى أنا، يا إما أنا أجيب لجنة معينة إلى هذا البلد. هذا ممنوع، هذا ممنوع 

 علينا كلنا، وعيب علينا كلنا إنه نسعى إلى هذا األمر. شكرا.

  فايز:

 طالل

 السالم عليكم. نطلب من أعضاء البلدية يختصروا شوي، عشر دقائق.  

  طالل

 حكي. كمان رئيس قائمةخلي حسن ي

  حسن: 

 أنا رئيس قائمة. 

  فايز:

 تفضل أبو أمير

   طالل

 أنا بدي أعطي حسن.

  فايز:

 تفضل.
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  حسن:

למיטב ידעתי תקציב זה يعطيكم العافية أول شي ومساء الخير للجميع. سأحكي بالعبري وشوي بالعربي..

ייה חדש כאיש חינוך לשעבר, עשרים ביטוי של מדיניות של ארגון של עירייה, לכן אני כחבר עיר

שנה הייתי מנהל בית ספר מעל שלושים שנה במערכת. מאוד רציתי ואני מקווה שיגיע הרגע הזה 

לתרום למערכת החינוך, ולקדמה ולהוביל ולהיות שותף מלא למה שקורה במערכת. אבל לדעתי 

חד התיקים הכי כבדים מערכת החינוך זה שישים אחוז מתקציב העירייה, זה אחד האגפים או א

והכי חשובים. מדברים על עתיד רהט, ואנחנו ואני לפחות ראש סיעת מאוד רציתי להיות שותף בכל 

הקטע של החינוך. אני חושב זה רגע האמת כבוד ראש העיר, להוכיח מנהיגות ולהנהיג ולא להיות 

נחנו לא קל לנו להיות מונהג. כי רגעים הם רגע האמת, ואם אנחנו מדברים על גורל עיר שלמה. א

ברגע הזה, הייתי מקווה והייתי מאוד רוצה ששבע עשרה חברים של העירייה כולם יצביעו בעד 

תקציב שיהיה מקובל על כולם. אבל אין אפשרות, לפחות אני אישית להיות שותף ולהצביע תקציב 

כול להיות שביצוע אני לא ישאני לא שותף לא בבנייתו וגם לאחר מכן אני לא שותף לביצוע שלו. 

אני אצביע למישהו, להצביע על איקס ולביצוע אני לא שותף לא יודע איך מבצעים מה סדר 

העדיפויות של זה. הם יודעים שיש במערכת הזאת הרבה מה לתקן, הרבה מאוד. זה לא הזמן 

דעתי  לפרט ואני מוכן לפרט, אבל זה לא הזמן. לכן אני חושב אין מנוס מלהיות ולהצביע נגד, זה

 האישית.

، واآلن بالنسبة للمفاوضات أخ سامي، أنا على األقل كنت واحد من الناس الذي حاول كثيرا وحاول بجدية 

أشهر، مش يوم وال أسبوع وال أسبوعين، لبناء ائتالف شامل. ما في ابتزازات  5بصورة جدية جًدا، كان عندنا 

 42بالمئة لتحالف الخير. ولكن هل  42نا، بالمقابل بالمئة صوتت لتحالف بلد 58هنا. منطلب مشاركة، نحن 

بالمئة من البلدية، اقتراح بتسوية  50بالمئة، وإبعادنا عن أي شراكة، بمعنى أنا تلقيت اقتراح  58بدهم اقصاء الـ 

 الوضع، لكن بعد فترة، بعد ما حاولنا وبدأنا المحاولة أن نجد الصيغة المناسبة إلرضاء الجميع، أتفاجأ لألسف

 الشديد، أتفاجأ أن الشيخ تراجعت عن ذلك.

  :عطا

 ألنك تكلمت مع الجميع إال معي ال.

  حسن:

 المرة الجاي احكي معك.هذا معناه أنا ما بعرف مين الرئيس، عشان هذا السبب. 

  عطا

 هو فايز رئيس، بس إذا انت .. مثل ما تحكي مع اآلخرين احكي معي يا حسن.
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  حسن:

 المرة الجاي.

  عطا

 ل ما تحكي مع اآلخرين احكي معي يا حسن.مث

  حسن:

 אין בעיה طيب. ماشي.

  فايز

 .. معنا وقتواإلئتالفبعدين .. عن قصة السياسة  نحن موضوعنا الميزانية أبو حاتم.

  حسن:

משבר אמון הדדי, אנחנו מאוד רוצים... צריך  קם صار تراجع في هذا الوضع ولهذا، هذا لألسف الشديد 

 להוכיח מנהיגות,פאיז  שיח'זמן שלך לעודד. זה ה

  فايز:

 شكرا

  حسن:

 ולהגיד ולקחת את העיר עליך אחריות כבדה.  

  فايز:

 وال يهمك،

  חסן:

 אני לא מקנא בך, שיהיה לך בהצלחה. 

  فايز:

 الكتنانةطيب، د. علي 

  د. علي:

 السالم عليكم ورحمة هللا ويعطيكم العافية. بسم هللا الرحمان الرحيم.

 ا إنه اللي كتب الميزانية أخونا رائد بم 

  عطا

 احكي عربي مش العامية
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  د. علي:

يسعدك أبو محمد. بما إنه كتب الميزانية أخونا رائد القرناوي، يعني. ورائد القرناوي أمين الصندوق من كذا سنة. 

رة. والميزانية كلها يعني مش جديد على المهنة وموجود قبل في الجهاز الخاص في البلدية، أكثر من هيك فت

انكتبت أيًضا في أيام أخونا أبو األمير، طالل القرناوي، والميزانية ما انزاد عليها أي شي جديد. أنا أتصور إنه 

ما نربط الميزانية في السياسة. إنه نحن نستغل الميزانية ألنه أنا شايف كيف ما حكى أخونا رائد بما إنه نحن لحد 

. بتقدر تقول لي كم بخسر كل شهر؟ كم مليون؟ على 13\1نحن نشتغل من ميزانية الحين ما في عنا ميزانية 

 السريع.

  رائد

 ألف.  800تقريبًا مليون و

  د. علي: 

ألف. نحن ممكن نضل في الوضع هذا. مثل اليوم ما صوتنا  800يعني مدينة رهط تخسر كل شهر مليون و 

 waysكيف السفينة بتمشي بدون ويز ) ماشيينميزانية، بدنا نضل للميزانية، واهتمنا في السياسة وما اهتمنا في ال

 ( اليوم. بدون، مش عارفة حالها وين بدها توصل. 

 بدون موجه  

بسيدر. طلع معي ؟؟؟. عشان هيك أنا بتصور إنه نفصل الشغلتين عن بعضهم بدون موجه.  : 

 طيكم العافية.السياسة والمهنية ونتقدم ونصوت للميزانية، وبارك هللا فيكم. يع

  فايز:

 تفضل أبو األمير

  طالل

 أبو شريف.

. 

  :يوسف

 هللا يمسيكم بالخير جميعا. مثل ما تفضل أخونا .بدي أحكي بالعبري. نص عبري نص عربي. 

  فايز:

 تفضل أبو شريف.
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  יוסף אלרומילי:

، העיר הנבחר אדוני ראש העיר, חברי מועצת העיר מכובדי. מי כמוך יודע אין ויכוח שאתה ראש 

בבניית התקציב, אנחנו מדברים كن متأكد. ولكن، ، ما في ال سمح هللا אין ספקرئيس شرعي ما في جدال، 

 כרגע על תקציב. לצערי לא היינו שותפים בבניית התקציב, לא היינו.

  : פאיז אבו צהבאן

 אתה מוכן להיות שותף?

  יוסף אלרומילי:

 ברגע האחרון עכשיו כרגע?

   فايز:

 .6مش مهم. معنا حتى شهر 

 

  יוסף אלרומילי:

 כן בעתיד למה לא בטח אני אשמח אני אשמח, אני אשמח אדוני. 

   فايز:

 ولشو هذه المالحظات

  יוסף אלרומילי:

 אני רוצה להיות שותף פעיל בעשייה.

  :عطا

! إذا أنا كنت مسحور، أنا . ال عنجد. الناس بتسمع. ال عنجد תקציבمش قعدنا معاك في مكتب الرئيس بالنسبة لـ 

. עניין התקציבوانت ؟؟؟ تحكي على  עניין התקציבما كنت بالجلسة. قعدنا معاك أنا عند الرئيس في 

 شاورناك يا رجل.

  فايز:

 شريف ابو كمل يا 

   יוסף אלרומילי:

אתה אמרת חמד מקודם כל קואליציה. אדון אבו كانت عندنا هي נקודת המוצא כאן נקודת המוצא 

أنا كان وراي جمهور، وراي جمهور، بكرا بدهم  ודם כל להצביע תקציב אחר כך קואליציה. זה לא ילך.ק

يا عمي. افهمني. أنا ما بقدر إنه أكون  סיעהيحاسبوني وين بدك تروح ومن وين أجيت؟ هذا مش باليد، وراي 

. أنا פעילأنا بدي أكون  אדוני. بكرا اسمعني שותף، طرطور أرفع أصابعي وأنا ما أكون סליחהطرطور. 
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 شغلتي التنظيف، أنظف، وعندي سيارات وعندي شاحنات، هذا شغلي، لو بكرا أنا اشتغلت في مالمح المدينة

אתם לא  ؟אבל מהكون متأكد.את זה על הצד הטוב ביותר,  הייתי עושהالتنظيف  ؟؟؟؟ مسألة وكنت אדוני

الموجودة. أنا  קואליציהمنقول י הקואליציה. נתתם לנו הזדמנות לעשות את זה אדוני ראש העיר וחבר

על הזמן. אני חבל  שותפות אמיתיתكنت شريك في العطاء. الذي أريد أقوله إنه إذا ما كانت شراكة حقيقية، 

 זה דבר פרגמטי. .في اختالف سياسي، في خالف سياسي. موجود. هذا موجود اليوم נכון צריך לומר לכם.

 ما في جدال عليه. الذي أريد أن أقوله لو تسألني انت ما رأيي في واقعي، موجود اليوم عندنا. 

   فايز:

 في الميزانية.

 יוסף אלרומילי:

 ما رأيك في الميزانية؟  

   فايز:

 نعم

 יוסף אלרומילי:

 في اثنتين،  في القلب وفي اإلصبع. القلب مع رهط، مع رهط وجمهورها، واالصبع لألسف 

  فايز:

 مش مع رهط

 ילי:יוסף אלרומ

 لألسف، لألسف، 

 عطا

 ضد رهط: 

 יוסף אלרומילי:

 أنا مش ضد رهط، 

 عطا

 ضد رهط

 יוסף אלרומילי:

 ال أنا مش ضد رهط، مش ضد رهط

 :عطا

 مسحور الرجل. مسحور. يحكي مرة بعقله ومرة بقلبه. مسحور.



 נ.ג  -22- 02642

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 فايز:

 خلينا نكمل  

  יוסף אלרומילי:

 .ציבתקأنا ضد الـ  ،תקציבأنا ما بقدر، أنا ضد الـ 

 فايز:

 حياك هللا. حج   

 )يتكلمون معا(

   فايز:

 ראשי סיעותأنا ما أمشي على 

   عطا

 !ראשי סיעותانت قلت 

   فايز:

 ال ال أنا أمشي على األسماء اللي سجلتها عندي.

 ד אבו בלאל:'מאג

 أنا بدي احكي اآلن. 

   فايز:

 تفضل. توكل على هللا.

  ד אבו בלאל:'מאג

גם רציתי להגיד כמה מילים בעברית. קודם כל אני חושב שדבריו של סגן يعا. أسعد هللا مساكم جم

הממונה על המחוז, עידו מדברים בעד עצמם. למה באמת אני הרגשתי שהוא מודאג על אוכלוסיית 

רהט. אני חושב אנחנו נבחרנו כדי לשרת את התושבים שלנו ואת התומכים  מנבחרירהט יותר 

ת העיר לרשות ולמועצת העיר, ויום למחרת ויום למחרת הבחירות שלנו. אני התמודדתי למועצ

ראיתי לנכון לתמוך בראש העיר כי אני צריך לכבד את בחירת תושבי רהט. אם הייתי מסכים איתו 

או לא מסכים איתו, התושבים ששלחו אותי שלחו אותי אנשים שגרים בוחנים, שלחו אותי אנשים 

מתחת... גרוע מאוד. אנשים ששנים חיים מוכנים.. הביוב דולף למועצת העיר שמצב סוציו אקונומי 

להם יום יום, והאנשים האלה רוצים שירותים רוצים ניקיון. היום יצא לי לבקר בבית ספר תיכון, 

יש לו ארבע מורות שיצאו לחופשת לידה וארבע חודשים הוא לא מצליח לקלוט ממלאת מקום. זה 

על חינוך זה פוגע בילדים שלנו. רווחת התושבים היא מעבר לכל, פוגע בילדים שלנו, אנחנו מדברים 
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אני את ההגדלה בתקציב היא רק בתחום של החינוך בתחום של הרווחה, וזה מה שאומר אנחנו 

 כמה?..., ש  , עיר צעירה מאוד, וזה אומרזה ארבע עשרה שניםעיר רהט עיר צעירה 

  :عطا

 مليون كليا. 120

  ד אבו בלאל:'מאג

في نهاية  ال شك يا جماعة،זה אומר שהילדים שלנו המשפחות הנזקקות הם סובלות.  800יון המילש

المطاف، البلد رهط فيها مكان إنها تحتوي الجميع، وأنا حكيت من أول يوم انضمت لالئتالف، وقلت هذه البداية، 

دم بلدنا، عشان نخدم بلدنا عشان نخهذا نحن الزم نكمل االئتالف. نحن بحاجة لرهط للكل، يكون في االئتالف 

بالشكل الصحيح. كيف حكى لطفي بشناق، خذوا المناصب، خذوا المكاسب بس خلولنا البلد. نحن أوالدنا، أنا 

خدمة نحن الذين سنوات، وسنتين وسنة بحاجة لخدمة، إذا ما في روضة وما في حضانة وما في  3عندي أوالد 

مبنية الميزانية  حسب ما شفت على قد المستوى، على قد الثقة، وحتى، نتأثر، البلد تتأثر، فلذلك نحن الزم نكون

، يعني التعديل اللي صار هو تعديل بسيط جًدا في ميزانية التربية والتعليم، وفي الشؤون االجتماعية، 2018على 

طرافنا في فالذي أنا أشوفه إنه ال شك هنالك خالف سياسي، ال شك هناك في مطالب، أنا بحكي منا. في مطالب أل

لهم جمهور يمثلوه، كمان في ائتالف، بس نحن الزم نحكي، نوصل لوضع إنه  المعارضة، حقهم الشرعي

المرحلة هذه نعديها، ونوصل لوضع إنه نلم شمل البلد هذه بالشكل الصحيح. كيف ما كان، الزم نلم شمل البلد 

يدفع الثمن فيا ريت إنه نأخذ األمور بمحمل هذه على أساس إنه نخدم المواطنين ألنه المواطن هو الذي قاعد 

الجدية على أساس إنه في نهاية المطاف يكون في تركيب. تركيبة البلدية تتطلب منا دفع ثمن معين، الزم يكون 

الزم نضحي من أجل أوالدنا، ومن أجل مستقبل ، מושלם في نوع من التضحية، ما في، الكمال هلل، ما في شي

 رهط وشكرا.

  فايز: 

 عطيك العافية حج طالل، تفضل.ي

 : מחמד אלקרינאוי

الموظفين الكبار، الجمهور الكبير مساء الخير وأهال ومرحبا بكم. طيب إخوان، أخي الرئيس، أعضاء البلدية، 

 علمني أحد المشايخ رحمه هللا، "إن طابت النية، البيضة بتكفي مية"، بدك نقول من هو أو بتعرفه؟

  فايز:

 قول.

  ابوسالمه

 صهيبانالشيخ مجمد أبو 
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  عطا

 هللا يرحمه

 :מחמד אלקרינאוי

ومن جهة أخرى، نحن نتجادل ونحكي، من هذه الكلمات والمصطلحات الرنانة ولكن مربط الفرس معروف  

نحن، ائتالف ما ائتالف، وظيفة هنا، قسمة هناك،  وين. مربط الفرس موجود في النية الطيبة والشراكة الطيبة.

% اللي قال نعم لتحالف رهط 58جنب. نحن ما ندور على هذا. نحن ندور انه نمثل جمهور هذا حطوه على 

 بلدي. ومن جهة أخرى، أنا بدي أحكي بالعبري على أساس يمكن ؟؟

סגן מנהל המחוז במשרד הפנים, מדבר מאשר תקציב בשפה עדינה ואחר כך בין השורות כביכול 

ראש המועצה חברי המועצה... אנחנו יותר  מאיים בחצי משפט. חברי המועצה ראש המועצה

. אף אחד לא יכול להקנות ולאיים, הציבור בחר בנו בזה ואנחנו יש לנו ניסיון עשיר ורגדולים מ

והציבור הוא זה ששולח אותנו הביתה. אדוני ראש העיר אני מעריך אותך ויש לך אצלי סימפטיה 

שותפות עם דם. והיום באמת אתה יודע אישית, אבל בארגון הזה שאתה עומד בראשו אתה צריך 

שאני מדבר פייר ודוגרי וישר, לא קוסמטיקה ולא רוקד ימין ושמאל זה. אני אומר דברים ישרים, 

אנחנו לא שותפים לא שותפות זעירה ולא שותפות מלאה בעירייה הזאת. אתה צריך לחשוב כי 

ני הבחירות הוא אמר ידיד אתה ראש הפירמידה, ואתה צריך להחליט מה אתה הולך לעשות. לפ

סאמי לפני הבחירות, הובטחו הרים וגבעות וואלה עכשיו אתה לא יכול. אז אתה צריך לרדת מהעץ 

לשבת על הקרקע ולחשוב איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, זאת נקודה אחת. ואל תהיה כבול 

קציב מה אתם ידיים ואל תהיה כבול רגליים, תשתחרר ותחליט. הדבר השני, קראתי את הת

אני ואתה שנינו התנגדנו סאמי  2018בתקציב . רק שתי הערות בנושא הזה,   2018מדברים תקציב 

לפניו ראש העיר דאז ואמרנו לו איפה הספורט ביישוב זה לא מתוקצב. ואנחנו אני ואתה היינו נגד, 

אין לצעירים אין ועמדנו על זה. אז אני היום מדפדף בניירת ואני מוצא גם שענף הספורט נמחק, 

מגרשים אין נוער ולצערי מאג'ד אתה מאלה שמוביל הספורט אתה אומר שאני מאשר את 

 התקציב. 

  : פאיז אבו צהבאן

 שאנחנו נוסיף ספורט?אתה מציע 

   מחמד אלקרינאוי:

 אני אני אגיד לך בסוף מה אני מציע, דקה לא דקה דקה. 

 



 נ.ג  -25- 02642

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

   فايز:

 ألنه أنا طلبت منكم مالحظات.

  :אלקרינאוי מחמד

אני אגיד לך בסוף מה אני מציע. תן לי להיות שותף תן לי להיות שותף אמיתי איתך, אני והחברים 

 ואז אנחנו נדבר. שלי להיות שותפים לכל דבר ועניין 

  فايز:

 شكرا..

  :מחמד אלקרינאוי

  הדבר השלישי

  فايز:

 خلصت أو لسا؟

  מחמד אלקרינאוי:

 دقائق 10أنا بدي י אסיים. מספיק תן לי שאנخلصت איפה 

  فايز:

 הפסקה(. )15

 خلينا نكمل .. 

 الحمدهللا إنه نحن توحدنا تحت راية ربنا. 

 والصالة!  

والصالة، وهذا شي طيب وإيجابي. هذا شي بالمجالس والبلديات على فكرة ما بكون، ولكن الحمدهللا مهما   

جمعنا أكثر من اللي بفرقنا الحمدهللا رب العالمين، تفضل يا اختلفنا سياسيا نحن منضل عائلة واحدة، ويضل اللي ب

 أبو سالمة. 

   מחמד אלקרינאוי:

אמרתי שתקציב הספורט לא קיים, ואין לו לא טעם ולא ריח. כמו כן איכות הסביבה כשהסתכלתי 

מצאתי שזה לא מקובל, עכשיו נקודה מספר שלוש כיצד אתה רוצה שאני אסביר למען התקציב 

לטו העובדים ואנחנו לא יודעים כיצד נקלטו. הכל מעורפל ואין לנו שום ידיעה מהנושא כאשר נק

לעמוד על המשמר, כי הבטחנו לציבור שלנו שקיפות ויעילות. כיצד קולפים  הזה. אנחנו צריכים

אנחנו לא מאתגרים בשיקום שכונות סייעות מורים לבתי הספר התיכוניים, ואנחנו לא שותפים? 

רוצה שאני יצביע על דבר שאתם עושים אותו, ואני יהיה שותף? זה לא בא בחשבון  שותפים. אתה
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זה  2018 -זה תקציב לקוח מ 2019וזה לא יהיה גם. עכשיו ואני רוצה לקצר, דיברתם שתקציב 

בפרוטוקול הישיבה לא מן המניין באישור  12מתוך  7אדוני ראש העיר, בעמוד העתק. עכשיו ידידי 

מהעמוד הזה רק משפט אחד. ברור שידידי סאמי גם התנגד ועוד שניים ואתה  תקציב אני קורא

הרביעי. ואני רוצה לומר לך אתה לא נמנעת, ואני קורא את המשפט שלך שאמרת: "תודה על 

ההקשה ואני נגד הצעת התקציב" זה מה שכתוב בפרוטוקול. לכן אני מודה לכם על ההקשבה 

 נחנו לא שותפים אינני מצביע בעד התקציב תודה רבה.אנחנו צריכים להיות שותפים, ואם א

  فايز:

 طيب، أبو األمير.

  :طالل

طيب، هللا يمسيكم بالخير. طبعا، كل ميزانية، كل مؤسسة جماهيرية، تضع لنفسها ميزانية وبلدية رهط ككل 

انية عارفهن مؤسسة تضع ميزانية. أنا ما دخلت في تفاصيل الميزانية، ولكن بدي أدخل في تفاصيل الميز

لكن ، تركيب الميزانية موضوعأنا ما بدي أدخل في  . جيد؟وموجودة في كل أركان تفاصيلهاوحافظهن ومركبهن 

كان في ائتالف بلدي، وكان في أعضاء مجلس بلدي، وكان في  2018، لما صودق على ميزانية 2018ميزانية 

. واللي بقول 2018شراكة، صوتوا على ميزانية نواب، وكان في مسؤولين الملفات وكلهم صوتوا، اللي كانوا 

ألف شيكل، إذا ما نصادق على الميزانية اآلن، هذا مستحيل. نحن مش  800إنه في مخسر شهري مليون و 

هذا يندفع שכר مليون شيقل  200جايين من برا، نحن عارفين. أنا عارف األرقام، أنا عارف األرقام، في عندك 

، والفرق بين الميزانية العادية، 12\1تقول بنقص على الناس ميزانيات، هذا بمشي ، ال تقول بتخسر، ال זוחל

اللي نحن بدنا نصادق عليها والميزانية الغير عادية اللي صادقنا عليها، إنه الميزانية الغير عادية بتجينا لمشروع 

وع ؟؟؟ عامة. أنا كنت معين. لمدرسة، لنادي، لشارع، لمنتزه، بتيجي لموضوع معين، والكل بصوت على موض

أنه يفشلك أو يغير البلدية أو يجيب البلدية. ما حدا بدور على هذا. الكل ال سمح هللا، في الفيلم هذا. وما حدا يفتش 

كان في الفيلم هذا. ومش أول مرة بصير. يعني ال  القصاصيبدور على الشراكة. كنت في الفيلم هذا. وجمعة 

 مش ضدكاألمور المهمة. كلنا يعني ؟؟؟ 

كنا في الفيلم هذا ومرينا فيه. ولذلك موضوع المصادقة على الميزانية هو شراكة كاملة، وبدون شراكة :ال، كلنا  

ولما أنا أجيت لوزير الداخلية   بركة لبنكاملة ؟؟ ما نصوت على الميزانية ونحن مش شركاء.. ولما جمعة قال 

ماشي معنا، قال اسمع يا حبيبي في سعر للديمقراطية.  דווקאوقلتله وحكيت معه، قال في وزير داخلية اللي هو 

سعر الديمقراطية هو سعر معروف. دولة إسرائيل تدفع مليارات شواقل لسعر الديمقراطية. فلذلك مع كل 

  وزارة الداخلية. بدي أقول باللغة العبرية. االحترام لصديقنا ولعزيزنا 

טוי מדיניות וקווי יסוד, המנחים את ההנהגה תקציב הינו חזות הכל. התקציב הינו כלי לבי
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הנבחרת מצומצמת או מורחבת ברשות מקומית כפי שזו הושגה במסגרת המלצה על ידי נבחרי 

הציבור לציבור הבוחרים שלהם. משלא מאושר תקציב המשמעות הינה, אי אמון בהנהגה רחבה. 

עצת העיר שהיא הנהגה רחבה. שכן התקציב הוכן על ידי ראש העיר, אך מוגש על ידו לאישור מו

בפני עיריית רהט עומדים משימות ואתגרים רבים, רחבות היקף. זה טיפול בנקודות שיפור 

תושבים. מהבשורה בהסדרת הבנייה  10,000 -דונם, כמיתת כ 18,000חדשים שהורחבו בעוד 

והאכלוס שלהם, הסדר תביעת בעלות קרקעות רבות בהרחבה בהסדרת הקבועה שקיבלו 

אלף יחידות דיור, מפתרון  12מדינה ופיתוח שכונות מגורים לאכלוס. שיווק ואכלוס ב מה

מחלוקות עם טובי בעלות הקרקע החדשים. כך שמירה על מבנה האכלוס החברתי ביישוב, מתנגד 

עם מדיניות אכיפה חוק תכנון ובנייה. בפני מועצת העיר עומדות החלטות גם לא פשוטות 

וועדת הכספים וועדת הנהלה, שאמורים לדון גם בתקציב מסביבה  בהחלטות ממשלה שונות.

עדיין לא הוקמה ולא הוקמו וועדות  ולנטרל מחלוקות לצורך ולצרף את המלצתם למועצת העיר.

החובה. וויכוח ואי ההבנות בין ראש העיר והקואליציה והאופוזיציה, על מסגרת התקציב ייעדה 

יש קואליציה רחבה מפני חברי המועצה, שהם שותפים בסעיפה. הפתרון הוא במסגרת הסכמה ש

שימנע גם בעתיד את  חוסםבלוק  רייווצבמימוש ויישום התקציב ובניהולו. וכל שזה לא מתממש 

אישור התקציב. עוד נקודה מאוד חשובה, סוגיית האיזון המשתק. האם שמעתם על זה? 

וניינים לבטא את כוחם היחסי בעיר, האופוזיציה שעם רוב חברי המועצה, הינם נבחרי ציבור. ומע

על ידי השפעה ומעורבות במימוש התקציב תוך שותפות בשילוב בעשייה המקומית. הצבעתם 

באה את אישור התקציב ללא שילובם ושיתופם במימושו שמה אותם ללעג, בפני הציבור שבחר 

. החוק גם בהם וכלל הציבור. מכאן שלא לתמוך בתקציב אם אין קואליציה רחבה בשותפות

מסביר על ראש העיר למרות שנבחר בבחירות ישירות ואישיות, מוטלת החובה להרכיב קואליציה 

על מנת להביא לתפקוד ראוי ויעיל של העיר. ובכלל זה מתי יצאו בניהול העיר למירב הדעות של 

 אלאחוהתושבי העיר. אי לזאת ולאור זאת שיגיע גם הדבר הזה למשרד הפנים, סיעת 

כל עוד שלא חולקה שותפות מלאה בין כל  2019לא תצביע על התקציב בשנת  אואהואלמוס

 סיעות העירייה.

 فايز: 

 يعطيك العافية. محمد.
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   محمد:

 اللي انتم جبتوا أنا مش راح أصوت عليه ألنه ما كنت תקציב السالم عليكم. بالنسبة للـ 

في شو اسمه، في  שותףإنه أكون  לללא הוזמנתי בכو עשייהبأي  שותףبالتحضير له، وال  שותף

 . הכנת התקציב

   فايز:

 حياك هللا. د. مازن.

  ד"ר מאזן: 

קודם כל אני צר לי במצב שהגענו אליו, שזה מבוי סתום לפי דעתי גם התקדמות חיובית לא תהיה 

 אליו הגענו זה אתה בראש ובראשונה ראש העיר. היה לך מספיק זמןבעתיד. מי שאחראי על המצב 

בחירת העמדה הנכונה ברשות מנסובאנה, הרכיב קואליציה להרכיב וועדות. דיבר עידו קודם על ל

זאת אומרת הרכבת קואליציה עירונית מוטלת על ראש העיר באיך שהזכיר טלאל קודם. לאחר 

מכן הרכבת הוועדות ולאחר מכן אישור התקציב אחרי הדיונים פה. מזה לא עשית כלום, אומנם 

חודשים פשוט ניהלת מלחמת התשה. מי בא מי לא בא מי הגיע מי לא הגיע מי נכח חיכית חמישה 

חוץ מזה דיבר גם עידו אמר לנו, שלפני תראו את ההצבעות מי לא נכח, הדברים לא מנוהלים ככה. 

שלכם תחשבו על הבוחרים. אני אישית הבוחר לא שלח אותי בשביל להרים פח זבל מפתח הבית 

... הנה הבוחרים שלי נמצאים פה. הם בחרו בי בשביל לקדם את המתחמים, שלו. הבוחר בחר אותי

בשביל לחבר את הכביש שש, בשביל לבדוק מקומות תעשייה ומסחר לעתיד שלהם. לא בשביל 

בבחירות האחרונות בשביל לפנות לו אומנם שזה דבר חיוני, אם מישהו בחר בי לפנות פח אשפה. 

ו את זה. בנוגע להרכב הוועדות, הרכב הוועדות זה דבר משני פח אשפה אני אישית מוכן לפנות ל

שהיה לנו דיון על התקציב, אומנם לחודש בישיבה  27 -עקב הקואליציה. חיכית שבוע שעבר ב

הוספת את זה יום לפני מליאת העיר שלדעתי זה לא מכובד ולא מקובל. אנחנו באנו להיות 

חברים לא פורמלי...  17ז בוא נשב בישיבה סגורה שותפים, דיברתי איתך יום אחרי אמרתי לך פאי

ما حدا انتخب عشان كلنا انتخبنا من أجل المواطنين، عشان نخدم المواطنين، الهندي هذا،  הסרט נגמור את

ההכנסות הוצאות. يكون شرشوبة خرج في البلدية هذه. أنا بدون ما أدخل في تفاصيل الميزانية من ناحية، 

מבפנים... אם זה עניין על חישוב ארנונה של הקיים מצב הייגויות אבל אומנם יש לי הרבה הסת

טייס אוטומטי, טייס אוטומטי זה משתמשים בו בעכו ביפו בעיריות שנמצאות בתקופת הביניים 

ומשהו אלפי  300 -שאין להם לא התרוממות של בנייה ואין להם תנופות בנייה, ועניין של עלייה ב

פי דעתי גם זה צריך להתייחס אליו, אני לא נכנס יותר מידי לתוכן של שקלים בתקציב היועמ"ש. ל
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הייתה נשארה ותישאר גם בעתיד הסיעה הכי גדולה בעיר.  ואלמוסאואהאלאחווה  תיב. סיעהתקצ

מהרגע הראשון לא רצית אפילו לראות אותנו בעיניים, אני מוכן להרכיב קואליציה ולהמשיך 

 הלאה עם כל סיעה חוץ מהסיעה...

 )يتكلمون معا(

 عطا

 لكن ...

  د. مازن:

 אני מדבר לראש העיר

  عطا

 هذا مش صحيح.. 

  د. مازن:

 אני מדבר לראש העיר

  :عطا

 ؟وأنا الزم أضل ساكت

 أخذتم دعوات؟  

  د. مازن:

 , קיבלנוקיבלנו

  عطا

 احكي دغري، احكي دغري

  ד"ר מאזן: 

מצאים באוטו נוסעים צפונה לעבר של אבו דיברתי עם מנהל הלשכה שלך, אמרתי לו סאמי אנחנו נ

ואנחנו מוכנים לבוא יום ראשון. מזה לא שמעתי ולא עניתי, שלחנו לך טלאל מדיר אל אסד, אחמד 

במייל וגם תשובה לא קיבלנו. אמרנו לך בוא נראה, מכל סיעה בחרנו אחד נשב ארבע סיעות ביחד 

ול לתרום מהחלק שלו, כל אחד בא לפי אנחנו בעיר כל אחד יכואתם תשבו תסגרו מה שבא לכם. 

היכולות שלו. גם על התקציב אתה אומר דנו בתקציב, אתה בעצמך הרי שפתחנו את הישיבה 

בישיבה האחרונה, זה עדכון ולא דיון. ושנית הייתה לנו האחרונה אמרת זה עדכון  וזה לא דיון. 

נדבים מהזמן שלנו על חשבון תמליאה של וועדת תכנון ובנייה שעה לפני נכון? אנחנו כולנו מ

 הילדים ועל חשבון המשפחות שלנו, אתה לא יכול לתקוע אותנו בסוגיה כל כך חשובה.
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  فايز

 انت ما حبيت تقعد... كمان مرة، انت ما حبيت تقعد، أخذت حالك وطلعت برا. ؟؟؟؟ اسمها ميزانية.

 خلصت؟  

   ד"ר מאזן:

, תמיד הוא הגיע בישיבה לא מן המניין אם זה על זה השנה השישית שאנחנו דנים בתקציב עירייה

 הדיון ואם זה הצבעה ואם זה הכל. תקציב שאני לא שותף לביצוע שלו אני מצביע נגדו תודה.

  فايز:

 يعطيك العافية. أبو محمد سليمان، تحكي؟

  سليمان:

مهني، وال  אישأنني مش زي ما يقولون، بس مرت عليه مر الكرام، بما  תקציב مساء الخير. أنا ما قرأت الـ

، في طبعا، شفت في تنزيالت على المنتخبين اللي هم 2018 תקציבأي حاجة. شفت إنه بشكل عام، إنه يشبه 

إنه תקציב  ألمور، يعني الـرئيس البلدية، ونوابه، وين راحت هذه التنزيالت؟ ومثل ما قال أبو سالمة إنه هذه ا

ؤولية كبيرة تقع على كل واحد فينا، ونحن منقول بالحرف هي مس לא נאשר אותוاليوم أو  נאשר אותו

 الواحد، مثل ما قال أبو سالمة "إذا صفت النية، الحبة تكفي مية". 

  :عطا

 شو دينها هذه اللي تكفي.

  سليمان:

برا نعم؟ تكفي. األمر الثاني يعني اللي صار في ذلك اليوم، في الجلسة األخيرة، لما طلعنا برا، سواء كنا قاعدين 

ثانية تنتخب لجنة مناقصات، تدخل في كتاب غينيس. يبدو لي إنه في أطراف ما بدهم  23أو كنا منصلي وفي 

 عضو، وأنا أفكر هذا يعني القضية الصعبة على أسا إنه نخدم بلدنا ونخدم ناسنا. 17التحالف، شامل، يشمل الـ 

  فايز:

 يعطيك العافية

  سليمان:

ير، طبعا، أنا صحيح وال مرة دعيت ألي مشاورة في قصة الميزانية، وأنا عندي ولذلك، مثل ما قال أبو األم

عنوان، وايميل. بما انني ما تشاورت أو ما استشرت في قصة الميزانية طبعا نحن، يبدو لي إنه نحن مش راح 

حد اآلن نحن مش فتجديد الميزانية، ولنكون، أنا متأمل أن نكون شركاء في المستقبل، فما دام نحن ما كنا شركاء 

 شركاء في تنفيذها، أنا راح أصوت ضد الميزانية. 
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  فايز:

 عودهحج  حياك هللا.

  عودهحج 

أنا بالنسبة لي ما في معارضة وال شي. كلنا أوالد بلد واحدة، كلنا أعضاء بلدية اول شي السالم عليكم. أول شي 

صارت وبعد هذا.  اليوم النواب واللي بتفكروا فيهم  فال يعقل إنه نحط البلد في متاهة بعد االنتخابات الليرهط، 

هذه األمور السياسية حطوهم على شقة، وفكروا في مصلحة البلد. التقسيم هو ليس من مصلحة ال رئيس البلدية 

أبو شريف، بقول قلبي معكم شو اسمه؟ هذا. وبالنسبة ألبو األمير،  תקציבوال ؟؟؟ والزم كلنا نصوت على الـ 

يعني بتحكم على رهط باإلعدام. ليش ما  ؟ وبتحكم علي في اإلعدام.؟؟؟في ؟معكم، يعني بتفكر  مشوأصابعي 

، ما انت بتقول قلبي معكم واصابعي مش معكم؟ ليش بتفكر بالغلط وبتقوله. תקציבالـ  بدك تصوت على 

 بتشوف المتهم بدهم يذبحوه وهو بريء. المتهم.. ليش؟

 )يتكلمون معا(

  أبو الشريف:

 ق مش علي أبو ...الح

  عودهحج 

 لكن على مين؟ هذه سياسة عامة أبو شريف.

  أبو الشريف:

 ؟؟؟؟ أنا أحترمك أنا ما بدي أجاوب

  عودهحج 

خليني شوي .. أنا أجاوبك على كالمك الذي حكيته. ال تحطه هذه البلد في متاهات. النواب ما بصادقوا عليهم 

هذا، وهذا  بحبلني مصلحة رهط ورجاًء دعكم من هذه اللغات، هذا كمان شي عشرين سنة ما بعنيني كثير، تعني

وانتم بدل بتهدموا ماشين، ما انتم هذا، الواحد بكون مقتول وعشان جماعته بمشي. وانتم عشان خاطر رهط  بحبل

يهن وانتم بتقدروا تبنوا. هذا يا جماعة الخير مش منطق. والجماعة هنا ما انتخبوكم، كل اللي موجودين هو بعن

، ساعة بدكم يمشي תקציבوجميع اللي هون بعنيهن بكرا يصير مشاريع في رهط. ؟؟؟؟ الـ  ،יעבור תקציבإنه 

 وساعة ما بدكوا يمشي. وفكروا بعقولكم ما تفكروا بقلوبكم. وبارك هللا فيكم.

  فايز:

 حياك هللا. عمار.
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  عمار:

 اللي يمسيكم جميعا بالخير.

دور مش ندوق بالنسبة للميزانية، كان عندي اعتراض على شي واحد الذي هو أوال كانت مداخلة أمين للص 

صعب إنه اليوم نصوت فيها قسم  חשד מלווהمع اللي هي الرياضة بشكل عام. الجواب الذي أخذته هو ميزانية 

يف الثانية إنه أنا شا الحاجةرياضة ولكن سفريات فرق األشبال والشبيبة هي عن طريق المركز الجماهيري. 

، أي حاجة بتصير في البلد يا جماعة 18ومع رئيس البلدية  17نحن ووضع البلد والمسؤول عن وضع البلد، 

األشياء التي بتصير على الطاولة . جًدا قدامنا وضع صعبأنا شايف إنه نحن جايين على  מצבالخير، اليوم الـ 

ه عند الجمهور وبشكل عام، عند رهط هذه، جمهورنا مرات بفكرنا، كل الضغط الذي موجود هنا نحن منشوف

بشكل عام. أنا بحذر فقط من حاجة واحدة وبقولها أي شي بصير بسبب الطاولة هذه أنا بالنسبة لي أشرف لي إنه 

أقعد في الدار وال أكون عضو بلدية وال ينجرح أي شاب في رهط ألنه نحن قاعدين هنا نتخاصم على شي الذي 

إن كان في وضع الميزانية، األشياء التي منشوفها في الفترة األخيرة على هو بالنسبة لي رهط أهم منه. 

الفيسبوك، المشاحنات الموجودة حسب رأيي سببها هي الطاولة هذه. إذا ما كانت رهط هي فوق الكل، أنا بالنسبة 

 ونقعد في البيوت أحسن لنا. سالمتكم.الزمنا برا الطاولة، لي ما تلزم هذه الطاولة 

  فايز:

 طيك العافية. يع

  :خليل

 أنا ما حكيت.

  فايز:

 تفضل.

  :خليل

طيب اخوان، هللا يمسيكم بالخير. أنا الحمدهلل خليتوني آخر واحد، بما إنا صلينا خلف رئيس البلدية، آمنا رئيس 

بري من أجل خدمة بلدنا وأبناء بلدنا. بدي أحكي شوي بالعالبلدية، واجب علينا كأعضاء بلدية إنه نكون مخلصين 

 وبرجع للعربي.

. עם תוספת 2018גזבר העירייה נתן סקירה כללית לתקציב, התקציב הוא תקציב שלד של שנת  

מיליון. והוא בא לתת שירות לתושבים ואנחנו כחברי עירייה חובתנו להתנהג בממלכתיות,  22של 

ברים כולם ואם לא נתנהג בממלכתיות נפגע באיכות החיים של התושבים. לצערי שמעתי מרוב הח

עם הסעיפים דיברו על הקואליציה. אני הגעתי לכאן על מנת לדון ולדבר על התוכן של התקציב. מה 

בתוכן, מה כל אחד רוצה להוסיף בתקציב. ראש העיר מקשיב הוא אומר מה יש לכם להוסיף מה 
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חנו יש לכם לתקן, הוא מוכן לכל תיקון לכל הערה. לצערי כולם בחרו לדבר על קואליציה. אנ

צריכים להבדיל בין קואליציה לבין תקציב. כולנו יש לנו אחריות ציבורית, ואם נבחר ציבור לצערי 

שלי איתך אבל האצבע שלי לא איתך, זאת אומרת הוא מודה הלב המצפון שלו אומר לא. 

 שהתקציב טוב לתושבים. 

نية، كيف بدنا ندير البلد. كلنا منحكي عن يا جماعة، البلد بلدنا، وما عندنا بلد غيرها، وكلنا الزم نفكر بعقال 

شراكة، وكلنا بدنا شراكة حقيقية. وكل واحد بده يكون شريك وجاي بده يخدم. بس للخسارة كمان في ثمن يا 

جماعة. كمان الواحد الزم ؟؟؟ من الطرف اآلخر. للخسارة في لها ثمن. أنا خضت االنتخابات وخسرت المعركة 

ثمن. إذا في رئيس بلدية أنتخب، الجمهور انتخبه، واجب علينا نحن كأعضاء بلدية إنه  االنتخابية. كمان في لها

نقوله تقدم، نحن يدك اليمين. نحن معك. نحن لعند اليوم ما بقول في معارضة وفي ائتالف. ما في ال معارضة 

ية قاعد يشتغل مع رؤساء وال ائتالف، كلنا أعضاء بلدية سواسية. في تحالف الخير وفي تحالف بلدنا. رئيس البلد

نقوله ال تيجي األقسام. وبشتغل قد قدرته. نحن كأعضاء بلدية الذين اختارهم الجمهور نيجي ونحط العراقيل! 

ما في وتسوي ائتالف! طبعا نحن كلنا قاعدين نقول ما في ائتالف، ما في نيابات، ما في خالف على النيابات. 

عضو، يدك  17وله يا أبو أنس تفضل تقدم اشتغل، نحن كلنا أعضاء بلدية، حكي على النيابات. وين المانع إنه نق

مليون  365اليمين. لمصلحة بلدنا، لنشوف بلدنا. نحن ما ننحكي بس على تنظيف البلد. البلد فيها أشياء كثيرة. 

إنه إذا كلنا منفكر  في الميزانية، ميزانية هذه مش بسيطة. هذه غير الميزانية الغير اعتيادية. أنا أعتقد يا اخوان

لمصلحة البلد، ومصلحة البلد فوق كل شيء، منمشي الميزانية ومنعطي فرصة، ونعطي فرصة للحديث 

 وللتشاور من أجل إنه يكون في تركيبة للبلدية. كلنا منعرف إنه بدون تركيبة للبلدية صعب إنه الوضع يستمر مثل

ارفين إنه في األخر إذا ما في ميزانية، كلنا مروحين. ونحن سمعنا ؟؟؟ ؟؟؟؟ بحكي. وكلنا ع. كلنا عرفين. ما هو

ما هدفنا إنه جمهورنا الذي بعثنا وشيع لنا لنخدمه، نروح ونقوله نحن ما اتفقنا.  طيب نحن الزم نحمد ربنا، 

كلنا  الحمدهلل إنه أقل شي، إنه النسيج االجتماعي في البلد ما صار فيه شي. نختلف هنا على الطاولة، ومنطلع برا

أحباب وأصحاب. نسلم على بعضنا معانقة. ما في شي. هذا الزم نوصله للجمهور. نحن مش مختلفين اجتماعيًا. 

مختلفين سياسيًا. كل واحد عنده رأيه الخاص. ولكن يجب أن نكون مخلصين. من أجل العمل الجماعي. والشراكة 

يس بلدية أنتخب، انتهت هذه النسب، هذه عدت. في أمر واقعي، في رئ، 42، 58مطلوبة. الزم يكون في شراكة. 

مع بعضنا، مشينا كل واحد لحاله. في اآلخر توحدنا وجينا  10و 9كلنا نحن لما مشينا على االنتخابات ما مشينا 

عشان نسوي، ما نمنع رئيس البلدية انه يتقدم. نحن لو ضلينا مطلوبين، كل واحد مطلوب مثل قبل كان ركبنا 

أنا صوتت على هذه الميزانية، ما تغير فيها  2018نا بسأل نفسي اليوم كعضو بلدية، بقول في الـ البلدية. يعني أ

شي، ؟؟؟ نفسها وأقول أنا ما بدي أصوت عليها، شو السبب؟ نيابات؟ طيب ما في نيابات. ملفات؟ ما في ملفات! 

س يشتغل عادي؟ أعتقد يا جماعة ليش ما أصوت عليها وأمشيها؟ ليش ما أخلي البلد تمشي؟ ليش ما أخلي الرئي
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إنه موضوع االئتالف البلدي الزم نرفعه عن الطاولة اليوم. نحن اليوم منحكي على الميزانية. وإذا منحكي على 

من جوا. شو فيها الميزانية من أجل البلد. وإذا منتعامل بطريقة  תוכןميزانية، بدنا تفوت لفحوى الميزانية. لـ 

شركاء ونشتغل مع بعض، في اآلخر منالقي الطريقة ومنالقي القاسم المشترك  حضارية وبدنا كلنا نكون

ومنشتغل مع بعضنا. ولكن بدك تعرف إنه الخسارة لها ثمن. مش أنا إذا خسرت بدي أخذ كل شي. ال! المواطن 

قال لك روح. شي واقعي موجود. المواطن روحك ووضع رئيس ثاني. فلذلك فكر. مصلحة بلدي فوق كل شي. 

وقعدت على ؟؟؟ ، لما كنت عضو بلدية وكنت في المعارضة، صوتت مع الشيخ 2011وفي  2008نا في الـ أ

المواطن قال لي روح، ما قال لي خذ، قال لي روح. قلت له امشي اشتغل، الميزانية وقلت له امشي اشتغل. 

 صوتت مع الميزانية. وين الخالف؟ واسا بدي اصوت مع الميزانية. وين المشكلة؟

 ودكتور عثمان  

والدكتور عثمان صوت معك. وين المشكلة؟ ألنه المواطن الذي روح. المواطن قال لي روح، ووضع رئيس   

ونشتغل بشراكة، ونوافق على الميزانية. أنا كخليل موافق  كأخوة من اجل بلدنا،ثاني. لذلك علينا كلنا إنه نتعامل 

  فيكم.على الميزانية ومصوت على الميزانية. وبارك هللا

  عطا

 . وهللا في جلساتתקציבأنا بدأت الحديث من ناحية سياسة، قلت لكم هذا ؟؟ فقط من أجل الـ اخوان، اخواني. 

أنا تفاجأت إنه أنا بدأت أحكي أول واحد، لفت الطاولة قبل الجلسة، حكينا إنه نحن اليوم بدنا نحكي سياسة.  يعني

 ا أجندة. ال بس حبينا إنه نأخذ من الرئيس دقيقتين.كلها هكذا سياسة. ما حكيت. كأنه ما عندن

  فايز:

 تفضل.

  عطا

كالتالي يا اخوان. أنا أوال بما إنه الكل تحدث عن الموقع، عن المشهد السياسي. المشهد السياسي لنعطي موقف. 

أنا مع فيصل لما حسن النصاصرة تحدثت، سياسة. أنا مع محمد القرناوي تحدثت سياسة. أنا أحكي على الطاولة. 

الهزيل تحدثت سياسة. قبل االنتخابات وبعدها. وأنا اللي بقولكم إنه في، إنه عطا أبو مدين والنهضة واإلخالص 

هي الي متعندة. ال! النهضة واإلخالص تحدثت مع هؤالء اللي حكيتهم، سياسة! يوسف الرميلي حكيت معه قبل 

قك. كان في مكتبي هنا. إذا أنا أكذب يحلف يمين، وأنا مستعد االنتخابات، عرؤية، قلت له سكر مع فايز وأنا بلح

أستقيل من البلدية. أنا صادق فيما أقول. تحدثت مع هؤالء األشخاص، لكن واحد سحرهم. سحرهم كلهم. عملهم 

انطلق، انت مربوط، انطلق من اتفاقياتك، طيب انطلقوا انتم. اللي ربطكم،  فايزل ويقولوهحجاب وربطهم كلهم. 

، نفسه قال أنا ال أفوت في ائتالف مع 9ا هللا أكبر صدق الحج، بنفسي يوم ما استلمت البلدية اللي ربطكم في إذ

 فايز. 
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  طالل

 أنا ما ربطت وال انسان

  عطا

ألنه اللي قلته هنا، انطلق يا  בסדר?اللي عندي.  מושגיםأنا أحكي وما قاطعتك. أنا ما بدي أقاطعك. أنا هذه الـ 

، מהפך פוליטיيا فايز، ربطوك. نحن ما ربطنا فايز، نحن عملنا فايز رئيس وروحنا رئيس. عملنا فايز، فكك 

وهذه اللعبة السياسية. فبالتالي موقفنا هو إنه بدنا نخدم بلدنا. أنا تحدثت عن الميزانية لكن الذي  וזה לגטימי.

إنه أنا أتحدث كأنه أتحدث مع نفسي. ما  شفته إنه عندما أتحدث مع األخوان هؤالء الذي حكيت عنهم كلهم تحدثت

. من أول 3\30في تقدم. لذلك اللي بقول ليش صحيتم اليوم، الميزانية أجت وهذا دورها. هذه حياة الميزانية لعند 

ما استلمنا البلدية لليوم، منحكي سياسة. ما تقدمنا. ال تقولوا أننا ما حكينا سياسة. حكينا سياسة. ما في تقدم. الكل 

هي التي إنه النهضة واإلخالص مثل ما عملت رئيس، تخسر. النهضة واإلخالص الزم نعاقبها سياسيًا.  بده

، هي التي جابت فايز رئيس، هات كلنا نلتم على حصتها. لما أسأل حسن النصاصرة وبقوله يا מהפךعملت الـ 

طالل لي. وهللا أول مرة بعرف  أخي طالل شو بده من األخوة والمساواة، علمنا، بركي هو ما علمنا، قال حصة

 واحد. أقسم باهلل هيك قال لي، قبل فترة. מפעיל أنه األربعة

 )يتكلمون معا(

  عطا

 دقيقة، دقيقة، خليني أكمل.

، ليس لإلطاحة باألعضاء، مبييتيا اخوان، األوراق المبعثرة معروفة عند مين؟ عند اآلخرين. هنالك تكتيك  

؟؟؟؟ في بعض بقول  עידו, עידוالبلدية، أنا أقول لكم، بعد كالم وزارة الداخلية األعضاء روحوا اليوم. أعضاء 

אני . أنا أسجل موقفي هنا، وأنا حكيت اليوم الظهر للرئيس. أنا راح أتوجه لوزارة الداخلية 6\30حتى  3\30من 

بدي أنا يرسل لي مكتوب الفصل، ما אני אמתין למשרד הפנים  3\30لعند לא רוצה עוד אורכה. 

ما في.  6\30حتى  אורכה. 3\30. فشلنا في تمرير ميزانية لعند . وداعا للمجلس البلدي6\30حتى  אורכה

فليفض. هذا واضح. لكن المؤامرة الثانية هي األساس، هي اإلطاحة برئيس بلدية ولذلك هذه المؤامرة يجب أن 

كبيرة إنه يريد من يريد اإلطاحة للرئيس. تكشف للناس. إذا نحن روحنا، ممنوع الرئيس يروح. هذه المؤامرة ال

ال! القضية هي رئيس بلدية. كيف صار رئيس بلدية جديد. وعليه كل اللي القضية هي نيابة، القضية هي ملف، 

بصير اليوم في الفيسبوك، إنه الرئيس ما بقدر يروح ألنه الرئيس تعامل معكم صح. وقال لكم هو تفضلوا على 

، الميزانية هي البارامتر. وليس االئتالف. الوزارة تروح الرئيس إذا الميزانية تقدمت الجلسات. الميزانية هي 

، 2صح، إذا الميزانية وصلتك صح، والرئيس قال لكم أكثر من مرة تفضلوا، أنا شاهد، جاء من رؤساء القوائم 

الكعكة يا بالش. يا حسن ويوسف. قعدنا عند الرئيس، وقال لكم احكوا معي عن الميزانية. يا تطعمونا نصف 
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اخوان، مع كل أسف، اللي صار بعد االنتخابات إنه ما في نيّة صادقة عند االخوة في الطرف اآلخر لتركيب 

ائتالف صادق. وعليه، بما إنه المشهد السياسي راح يكون فيه جمود إلى ما بعد العيد، فما في فائدة إنه نحكي 

ي فائدة. التنازالت تحدثنا عنها قبل وبعد االنتخابات. هنالك أخوة، . ما فصهيبانعلى تنازالت يا سيد سامي أبو 

ال يريدون أن يعترفوا بالشرعية وال يريدون أن يعترفوا بالرئيس. زد على ذلك، اللي بقول إنه نحن في غينيس 

 30عملنا لجنة مناقصات، وحطينا خليل دراوشة رئيس، هو مخطئ ويخطأ الجمهور، هنالك فيلم مسجل أكثر من 

دقيقة وهم قاعدين برا ويدخنوا، ولما أجى وقت الصالة صلوا األربعة وإمام. هم طلعوا تسعة، وبعد الصالة ما 

 20أو  19ك إنه في خلصت ضلوا قاعدين. ودخل حسن النصاصرة وطلع وبعدين، كمان مرة، كمل. فاللي بقول

. מחטףتم قاعدين برا. بتقولوا نحن عملولنا دقيقة، وان 30، مدته סרטון. وأنا طلبت، وعندي الـ ثانية هو يخطئ

بعدين نحن رجال ما نأكل حق أحد وانتم برا الباب. أعطيناكم خمسة ونحن أربعة، وإذا بدكم تبدلوا لجان، بدلوا و

اآلن. خذوا رئيس لجنة، نحن فيها خمسة وأنتم أربعة. بس انتم ما عندكم نية إلقامة تحالف وهذا اللي انتم وقعتم 

. زعالنين، بدكم الرئاسة؟ طيب شو 5، أعطيناكم 9م تبدلوا تفضلوا. انتم ش وبدكم أكثر من هيك، انتم فيه. بدك

 ؟4وانتم ؟ 5رأيكم تأخذوا رئاسة اللجنة ونحن نكون فيها 

  فايز:

 ... هذا مفتوح للتفاوض بعد...

  عطا

 بدي أقول لك حاجة بس. بالنسبة للمفاوضات

  فايز:

 اختصر شوي.

  عطا

للمفاوضات. المفاوضات كانت قبل االنتخابات، والمفاوضات كانت بعد االنتخابات. مفاوضات مربوطة  بالنسبة

في الميزانية ما في. بحكي على قائمتي. موقف سياسي، مثل ما كل واحد بقول أنا عندي قائمة فالن. قائمتنا لن 

تصوروا كثير. تصوروا كثير على  تفاوض على ميزانية من أجل منصب. هذا موقفنا، وبالتالي هذه آخر جلسة.

 سنين.  5الكراسي اللي انتم قاعدين عليها. راح تروحوا. وحياكم الجميع. مبروك عليك الرئاسة 

 )يتكلمون معا(

  فايز:

أشكر جميع أعضاء المجلس البلدي على الحضور، وأشكركم على روح النقاش، وروح التنافس السياسي، وكل 

كل واحد فينا. ولكن  يعني، هو بغية كل انسان فينا،ا انشاءهللا. ال شك إنه التوافق الكلمات الجيدة بشجعكم عليه

نحن جينا اليوم نحكي عن قضية اللي هي قضية، عن ميزانية تهم مواطني رهط، أكثر شيء يعني. نحن هنا لم 
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ير جًدا. وال اللبن، ومع كل أسف هذا مصطلح كلف بلدية رهط كث بركلم نطرح مكاتب. نطرح ملفات سياسية، 

يزال الزبد والرغوة موجودة في هذه البلدية. الرغوة أكثر شيء. بسبب شو؟ بسبب ثمن هذا اللي نحن دفعناه. أو 

ُدفع في السابق. وأصبح سمنة سيئة أنا بقول، أصبح سمنة سيئة لألسف الشديد، ألنه بكلف المواطن الرهطاوي 

، وبدك مكاتب لقائم بأعمال، وبدك سكرتارية لكل واحد שנהמشي كثير. بدك مكاتب لألعضاء، وبدك مكاتب للـ 

؟؟؟ ، وموظفين اللي بشتغلوا مع كل نواب عفوا اللي هم حاجزين غرف  7أو  4منهم وبصير عندك حوالي 

أو قاعد في غرفة وحضرتك قاعد في مكتب ما شاء هللا عنك،  קרוואןأسف، بشتغلوا برا وبنظفوا البلد قاعد في 

يا اخوان أنا الحظت كل كالمكم هو اعتراض على التركيبة السياسية وليس على لسياسي. عشان الموقف ا

كتبتم، وهذا مسجل. انتم  وسمعتكمالميزانية. بس، اعتراضكم فقط على التركيبة السياسية، رؤساء القوائم كلهم. 

ولكن مش على ذها لقائمته. أو الكعكة اللي الزم كل واحد فيكم يأخ עוגהمعترضين على التركيبة السياسية والـ 

أشهر  3شو؟ مش على عمل قام فيه المكتب المالي أو اإلدارة المالية لبلدية رهط برئاسة أخونا رائد القرناوي، 

من العمل على تحسين الميزانية ووضع ميزانية حقيقة تليق في مواطني رهط، مش الميزانية اللي نحن بدنا إياها، 

لبسيطة التي تّم التصويت عليها من أغلب هذا المجلس البلدي في العام المنصرم. لكن كمان مرة هي الميزانية ا

بقول أنا تعالوا خلينا نصوت على ميزانية خدمات، ميزانية الخدمات وليس ميزانية ملفات. ال خليل الدراوشة بده 

م نوايا لتشتغلوا لبلدكم، وال واحد. إذا انتم عندك عطاء،وال  وال ماجد، سامي ابوصهيبانيصير قائم بأعمال وال 

لجمهوركم، حطوا أيديكم في أيدي بعضكم وبالش إنه النيابات وإنه القائم بأعمال وال حاجة. وعلى هذا تعاهدوا 

بكرا. تعالوا عندي في إدارة واحدة، في ملف واحد، كل واحد يخدم من موقعه. وأنا على استعداد  17انتم الـ باهلل 

أما شو؟ كل واحد يتمترس في رأيه، هذا التمترس في الرأي هذا يخذل المواطن  إنه أخذ هذا على مسؤوليتي.

الرهطاوي الذي ينتظر خدمات وينتظر يعني األشياء التي ممكن البلدية تقدمها. األمر اآلخر يا إخواننا واللي 

هذا التشاحن لألسف الشديد هي المشاحنات. نحن بلد، صحيح منصلي مع بعضنا، ونختلف سياسيًا، بس مش الزم 

وهذا الخالف السياسي يرتقي إلى عداوة شخصية بين الناس. مش الزم. عادي الناس تختلف سياسيا، الواحد 

بختلف هو وإمرأته، وبعدين برضى. وأنا بقول إنه نحن أمام حقيقة، يعني خطوة حقيقية إنه نحن اليوم نمرر 

حد من طوه على شقة. ما بدنا نصوت على ميزانية لمواطني رهط. وخلي ملف السياسة وملف التفاوض، ح

حد يقعد في مكتب. وأنا بقول وال واحد من أعضاء البلدية قاعد في مكتب.  اللي بده مكتب،  الجماعة وال على

يجي ويخدم المواطنين، يجي وكل مكاتب البلدية مفتوحة ألي مالحظة، ألي مساعدة، ألي مهمة حابب يقوم فيها، 

. هذه الميزانية يا اخواننا تأثيرها إيجابي إذا مرت، الميزانية أمامكم. ولذلك، أنا بحط يقول أنا بدي أخدم بلدي

اللي البلدية راح  מיצ'נגوبقول كمان مرة، وأنا من موقع مسؤولية، أنا بقول إنه تأثيرها سلبي على قضية الـ 

شراكة حقيقية، من زمان. مثل قضية تسلمه من جيبها. يعني لألسف الشديد، نحن قاعدين منهدم أشياء كنا بنيناها ب

المركز الجماهيري، مصل قضية مركز طوارئ للصحة، الذي الزم نحن نبنيه، لكن في حال عدم التصويت على 
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هذه الميزانية، أنا أقول لكم وبكل صراحة، وسجلوني، إنه أول ضحية هو المركز الجماهيري ثم الصحة، ثم 

لعمال وللموظفين، الذين ممكن أن يقدموا خدمات طبعا للجمهور بعد الرياضة، وثم بعد ذلك تقليص الساعات ل

ساعات الدوام. اآلن أنا أنقل التصويت، ألعضاء البلدية الموقرين، من أجل المصادقة على ميزانية رهط لعام 

شهر القادمات، فمن مع هذه  12ألف طبعا على مدار  765مليون شيقل  356والميزانية تتقدر حوالي ب  2019

 لميزانية يرفع يده. ا

  سكرتير

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 . 

  عطا

 نعم للحق

  فايز:

 من ضد.

  سكرتير

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

   عطا

 وآسفاه على هذا المشهد  

 راحوا.   

  فايز:

 طيب، يعطيكم العافية.

 
 ננעלה הישיבה,
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