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 תמלול - 02/2019מספר  ישיבה מן המנייןמועצה, ת ישיב

 ט, תשע"אבאדר  'כב, 27.2.2019מיום  

 נוכחים

 ראש העיר - פאיז אבו צהבאןמר  :חברים

 העירייה חבר  - מר חליל אלטורי 

 העירייה חבר - חסן אלנסאסרהמר  

 העירייה חבר - טלאל אלקרינאוימר  

 העירייה ברח - יוסף אלרומילימר  

 העירייה חבר - מאג'ד אבו בלאלמר  

 העירייה חבר - ד"ר מאזן אבו סיאם 

 חבר העירייה  - מר מוחמד אבו האני 

 חבר העירייה  - מר מחמד אלקרינאוי 

 חבר העירייה - עו"ד סמי סהיבאן 

 חבר העירייה  - מר עטא אבו מדיע'ם 

 חבר העירייה - מר עלי זיאדנה 

 חבר העירייה - ד"ר עלי כתנאני 

 חבר העיריה - מר עמאר אבו גרארה 

 חבר העירייה - מר פייצל אלהוזייל 

 חבר העירייה - מר סלימאן אלעתאיקה 

 חבר העירייה  - ם'עודה אבו מדיעמר  

 חבר העירייה - מר שריף חמיאסה 
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 זכיר העירייהמ - עלי אבו אלחסןמר  :מוזמנים

 העירייה גזבר - ראיד אלקרינאוימר  

 מהנדס העירייה      -מר אברהים אבו סהיבאן                                      

 יועמ"ש      -עו"ד שרון שטיין                                                   
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 דובר העירייה - ימר מרזוק כתנאנ 

 עוזר רה"ע  - מר עלי דבסאן 

 מנהל לשכת רה"ע  - מר סאמי אשווי 

 גיוס משאבים ופיתוח שצ"פ  -     מר אמיר בשאראת  

 רפרנט תיאום ובקרה בלשכת רה"ע  -      מר ליאור לוין  
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 ₪. 450,000תקשוב לשנת תשע"ט בסך  תוכנית -1241אישור תב"ר מס'  .4

 ₪. 400,000התקנת שלטי חוצות ברחבי העיר בסך  -1242אישור תב"ר מס'  .5

  2397רכישה והפעלת מתקני ספורט לנשים החלטות הממשלה  -1243אישור תב"ר מס'  .6

 ₪. 171,288בסך 

 ₪. 65,450נוער בוחר בערך כדר תשע"ט בסך  -1244אישור תב"ר  .7

 ₪. 272,000פרויקט התנסות מדעית טכנולוגית לכיתות ה בסך  -1245אישור תב"ר מס'  .8

 ₪. 54,709הצטיידות מסגרות החינוך המיוחד לשנה"ל תשע"ט בסך  -1246אישור תב"ר מספר  .9

 ₪. 220,000בסך  2397הצטיידות מעונות יום ב' החלטת הממשלה  -1247אישור תב"ר מס'  .10

 ₪. 414,070בסך  2397ב' החלטת ממשלה הצטיידות קאנטרי רהט  -1248אישור תב"ר מס'  .11
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 ₪.  79,000בסך  2019השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים  -1250אישור תב"ר מס'  .13

 מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בית ספר אבו עוביידה. .14

 וש אופציה להארכת חוזה הגביה לחברת מיתר )שוהר לשעבר(מימ .15

 .2019צו הארנונה לשנת  .16

 מימוש אופציה להארכת התקשרות עם עמותת "קולות בנגב" בעניין הפעלת מרכז הצעירים. .17

 מינוי יועצת לקידום מעמד האישה. .18

 שכונת אלרואבי. 618-0599552אישור תוכנית מס'  .19

 .62כונת אלחנאן מגרש ש 615-0550731אישור תוכנית מס'  .20

 , תוצאות הערר בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה.11עדכון בעניין מתחם  .21

 2017דיון בדו"ח הביקורת המפורט והדו"ח הכספי שנערך ע"י מבקר מטעם משרד הפנים לשנת  .22

 .30.6.2018דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור לתאריך  .23

 אלכראמה. 4מצב תשתית החשמל במתחם  .24

 שינוי ייעוד משצ"פ למגורים. -אלתקוא 21שכונה  -618-0554139 תוכנית .25

 מתן שם לבי"ס יסודי חדש בשכונת אבו עביידה. .26

 .2019העברת מידע למועצת העיר על תקציב העירייה לשנת  .27

 

 רוטוקולפ

 

  :פאיז אבו צהבאן

 שכונת אלרואבי. כן איברהים. 618-0599552אישור תוכנית מס'  19 -יש לנו ב

  אבו סהיבאן:איברהים 

טוב זה תוכנית, זו שכונת אלרואבי. חלק מהשטח הוא שטח לבנייני ציבור בחלק הזה, וחלק הזה  

שהגיעו להסדר עם מנהלי מקרקעי  אלהוזייל סלאמהשל בני  טח ירוק. אלה שכונת אלרואבי שכונהש
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ימון משרד ישראל. קיבלו את הקרקע שלהם במקום והם מקדמים תוכנית, אנחנו בעצם העירייה במ

את הסכמת מועצת העיר, בגלל לקבל  מחויביםהשיכון אנחנו מקדמים שמה תוכנית מגורים ואנחנו 

 התביעה ושני שטחי ציבור שנמצאים פה. אני חושב שגם כן אנחנו פוגעים קצת בשטחי ציבור האלה.

    ם:'עטא אבו מדיע

 איפה מצב קיים?

   אברהים אבו סהיבאן:

 בוועדה המחוזית. זה תוכנית שנמצאת כבר 

    ם:'עטא אבו מדיע

 איפה המצב הקיים?

   :إبراهيم أبوصهيبان

 نعم؟

    :عطا أبو مديغم

 ؟המצב הקיים?وين 

  إبراهيم أبو صهيبان:

 מוצעהמצב הوهذا الـ  המצב הקייםهذا الـ 

   :عطا أبو مديغم

 המוצע?وين 

  :إبراهيم أبو صهيبان

 هذا الـ 

 .מוצע

   متكلم:

 م؟ أخذتم من البني كثير؟ماذا أخذت

  אברהים אבו סהיבאן:

 ... ממצא ציבורי בשצ"פ. זה קרקע שלהם. מאשרים?היעודמה שקיים זה חלק מהסדר שקיבלו, אבל 

 )כולם עונים מאשרים(

 פאיז אבו צהבאן:

 .62שכונת אלחנאן מגרש  0550731 -618אישור תוכנית מס' 
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 אברהים אבו סהיבאן:

זה המגרש שצמוד אלינו, יש לנו  היא יושבת פהمدرسة الحنان. ... ....  כר דנו בזה פעם שעברה.מי שזוקיר, هذا الـ  

מעבר ציבורי. אתם רואים את המצב הקיים, זה המצב הקיים. אנחנו בשביל לא לפגוע בשכן נתנו 

 להסכמת ה... מחויביםתיקנו את הגבול לכאן עד המבנה, ואז אנחנו לו החלק הזה. 

  :חסן אלנסאסרה

 כאילו ממגורים לשצ"פ? או משצ"פ למגורים?

  איברהים אבו סהיבאן:

 משצ"פ למגורים.

  חסן אלנסאסרה:

 כמה במטרים אפשר לדעת?

  :אברהים אבו סהיבאן

 يمكن متر ونصف، مترين. .חצי מטר

  חסן אלנסאסרה:

 אין בעיה אם יותר אנחנו מתנגדים בתוקף.

 : עו"ד סמי סהיבאן 

 יד כאן, שמי שבנה את הקיר זה העירייה. אז אברהים צריך להג

 התושבمش الـ  הקירهذا الـ בנתה טעתה ש העירייה

  متكلم:

 ....دنامهل تعرف يمين إنه نحن ما غلطنا وما تع

 مرة كل عشرين سنة

 خلص ما بتعرف. هذا اللي صار

 : פאיז אבו צהבאן 

 מגורים. שינוי ייעוד משצ"פ ל 21שכונה  618-0554139תוכנית מספר  27 27

  אברהים אבו סהיבאן:

זה תוכנית היא לא בוצעה פה ב... אנחנו בזמנו... דיברנו על זה לפני שעה. חלק מהשטח הזה שטח 

ירוק וייעודו מגורים, ואנחנו ביקשנו יש לנו תוכנית להחליף את זה למגורים. עכשיו אם ההחלטה 

 מגרשים לבנייני ציבור אז... שלכם לפני איזה חצי שעה, שכל המגרשים האלו הופכים להיות

  متكلم:



 נ.ג  -6- 02247

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 على فايز، ودخلت على كل شي. ال!علينا ودخلت ال. خليه. هذه حرمة دخلت على ؟؟؟؟، ودخلت 

  متكلم:

 . שטח ציבורי؟ كله מגרשومنحط מגרש تدخل. قول ال. نحن منساوي 

  متكلم:

 وين ؟؟؟؟

  متكلم:

 نعم.

  متكلم:

  .2016ألف شيكل في  100فعت على الدونم طيب الحرمة هذه كل الدولة دخلت. د

  متكلم:

  ירוקتبدلهن.  هذا 

  متكلم:

 دفعت عليه، 

 مصاريהמנהל הסכים לקבל 

  متكلم: 

 كيف ما بده. نحن ما بقدر نقاتل العرب عشان حرمة. יסכיםبقدر  מנהלالـ 

  متكلم:

 بس ليش صارلها زمان ساكنة هناك؟

  متكلم:

أبو ؟؟؟ وأبو ؟؟؟ عمل تبديل، وهاي الحرمة بدها تصريف، يعني نستنى حتى الناس  .نيا .... أقولك. إنه تقلبوا هالد

.. وين يا رجل. أبو غنيم اشترى وأبو ؟؟؟ اشترى وبدل. قلي، واحدة سكنت في تقتل بعضها؟ معناه أقعدوا غاد كلكم.

 .12 מתחם، في 10 מתחם، في 6 מתחם، اليوم في ציבוריشارع 

  متكلم:

 كنة غاد؟الحرمة سا

 سنين، ... وبعدين. )يتكلمون معا( 5الحرمة ساكنة هناك 

  متكلم:

 . كويس؟מגרשمش  מגרשים 4أبو أمير نحن ما عنا مشكلة مع الحرمة، هون خططنا 

 صح.
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 ونحطهم غاد. אולם הספורטخططنا. خططنا هناك عشان ندر اللي ساكنين مطرح  מגרשים 4

 حدها.

 عند المدرسة. بدنا نفك مشكلة. מגרשיםحن ما بدنا ، نהמגרשיםاآلن، نحن اليوم كل 

 )متكلمون معا(

  متكلم: 

 ؟שטח ציבוריهو  מגרש

  متكلم:

 שצ"פ ירוק

  متكلم:

 שצ"פ ירוק? פוגע בוועדה המחוזית? אני לא מבין.

  متكلم:

 מחוזיתזה ייפול בוועדה ה

  متكلم:

 זה ייפול בוועדה המחוזית, בואו חברה אני אראה לכם משהו

  كلم:مت

 نحن .. אבל

 )يتكلمون معا(

  متكلم:

 شو اسمه ؟ ،וועדה מחוזית לא מאשרת

  متكلم:

 ? למה היית חייב להביא את זה?אברהיםמה 

  אברהים אבו סהיבאן:

שינוי שצ"פ לשב"צ גם ביוזמה או מנהל התכנון החליט כל תוכנית שהיא ביוזמת הוועדה המקומית, 

 העיר. של אחרים חייב להיות באישור מועצת

  דובר:

 אישרנו בו תוכנית לשנות את הייעוד ...יש לי שאלה, מקודם 

  متكلم:

 ...וועדהمثل كل 
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 )يتكلمون معا(

  דובר:

 מה אתה אומר?

  דובר:

 אז מגרש זה לא אישרתם אותו?

  דובר:

 هذا זה לא מאושר

  متكلم:

 سامي، سامي

  إبراهيم:

 من الحكي الفاضي هذا עזבו אותנו

  متكلم:

 אושר או לא אושר?اللي قبل، וועדה الـ 

  إبراهيم:

 תוכנית... يتسوى 

  متكلم:

 2015 – 2014اللي كانت في וועדת משנה לתכנון ובנייה 

  إبراهيم:

 قصدك؟ הומלץ

  متكلم:

 הומלץ החלוקה

  إبراهيم:

 הומלץ לתכנן

  متكلم:

 הומלץ, אז מה ...?
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  אברהים אבו סהיבאן:

ביקשה לקבל את אישור מועצת העיר הוועדה המחוזית הומלץ, בסדר? الحين سريع، يعني بعد ما 

לשינוי, אז אם אתם מסכימים אז אפשר להתקדם לתוכנית. אם לא מסכימים אז התוכנית הזאת 

 נעצרת לוועדה המחוזית.

  ם:'עטא אבו מדיע

 אנחנו נמשוך אותה עד...

  : متكلم

 אני מציע למשוך את התוכנית הזו

  :1متكلم 

 شهر شهرين يا جماعة ونقدم.  אותהלמשוך 

  :2متكلم 

 نسحبها

  :1متكلم 

 نسحبها

  متكلم:

 נתקדםيال 

 פאיז אבו צהבאן:

 .9, יש שמה שכונה 618-0487488תוכנית  28אז  

 אברהים אבו סהיבאן:

חסאן . זיילוחסאן אלהבעתיד, והקרקע הזאת יש לנו הסכם ישן קרקע לתכנון  קרקע,هذا الـ  

במצב הקיים שהוא רכש. היום מגרש  זה מגרש 2נו ממנו בזמנו חלק מהשטח של מגרש לקחזייל ואלה

קטן ככה, אנחנו מקטינים אותו והפכנו חלק ממנו לשטח שצ"פ כי עוברים קווי בזק וקווי ניקוז של  2

נהריה. עכשיו הבטחנו לנו שאנחנו נותנים לו מגרש במקום החלק הזה נותנים לו קרקע מאחור, ואנחנו 

ין עומדים בהבטחה שלנו. ומתכננים עוד ארבעה מגרשים צמודים, הכניסה שלהם מהכביש הראשי עדי

  וחוזרים בחזרה ויוצאים. אותו דבר מגדילים פה עוד איזה מגרש ושומרים על השצ"פ.

  פייצל אלהוזייל:

 באותו גודל בערך?
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 אברהים אבו סהיבאן:

 כן. 

  פייצל אלהוזייל:

 עתידי.זאת אומרת קרקע לתכנון 

 אברהים אבו סהיבאן:

 כן.  

  פייצל אלהוזייל:

 בסדר.

  אברהים אבו סהיבאן:

 עוד תוכנית יש?

  פאיז אבו צהבאן:

 .72, מגרש 24שכונה  618-0599985כן תוכנית 

  אברהים אבו סהיבאן:

 טוב פה יש לנו תוכנית עם פרגולה ורצפת בטון בחוץ. אנחנו ביקשנו לסמן את זה להריסה להוריד את

זה, ואנחנו מאפשרים לו עד סוף המבנה שלו. יש לו איזה מבנה בית מגורים שקיים, אנחנו רוצים 

 לאשר לו עד לקו הבניין. הגדלה, על חשבון השצ"פ שנמצא מאחורה.

  חליל אלטורי:

 בכמה מטר מדובר הגדלה אברהים?

  إبراهيم:

 متر و.. متر تقريبا ، متر وعشرين .. 

  متكلم:

 ؟قديش الزم يهد

  إبراهيم:

 מטר 18حتى.  18، في 16في  20

  متكلم:

 قديش الزم يهد؟

  إبراهيم:

 בערך ..اللي وراها.  פרגולה ולרצפהهي للـ הריסה الـ 
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  متكلم:

 هد أو ما هد؟

  إبراهيم:

 10في  4

  متكلم:

 هد أو ما هد؟

  إبراهيم:

 , צריך להגיש את התוכניתلسا ما هد

  متكلم:

 للهد.و מותנהسوي 

  هيم:إبرا

 הריסהבשל אין בעיה, תהיה הפניה 

 אברהים אבו סהיבאן:

 זהו תודה רבה. 

  חליל אלטורי:

 תודה.

  פאיז אבו צהבאן:

 2. בניית גן דו כיתתי מתחם 1067אישור הגדלת תב"ר  1קיי אז אנחנו עוברים לסדר יום, סעיף או

בניית גן  1068ר הגדלת תב"ר שקל. במימון משרד החינוך. אישו 192,324. סה"כ 1109אלפורת, מגרש 

הקמת מסגד  1240. אישור תב"ר מספר 192,324. בסה"כ 1012דו כיתתי, מתחם אלאנדלוס מגרש 

, תוכנית תקשוב לשנת תשע"ט 1241שקל. אישור תב"ר מספר  310,593בסך הכל  17אלבדר בשכונה 

ים, החלטת הממשלה רכישה והפעלת מתקני ספורט לנש 1243שקל. אישור תב"ר  450,000בסך הכל 

, נוער בוחר בערך כדרך תשע"ט בסך הכל 1244שקל. אישור תב"ר מספר  171288. בסך הכל 2397

 272,000, פרויקט התנסות מדעית טכנולוגית לכיתות בסך הכל 1245שקל. אישור תב"ר מספר  65,450

 54,709בסך הכל הצטיידות מסגרת החינוך המיוחד לשנת הלימודים תשע"ט,  1246 מספרתב"ר  שקל.

 220,000בסך הכל  2397, הצטיידות מעונות יום ב'. החלטת הממשלה 1247שקל. אישור תב"ר מספר 

 ...2397, הצטיידות קאנטרי רהט ב' החלטת הממשלה 1248שקל. אישור תב"ר מספר 

  متكلم:
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 קאנטרי רהטإسمه الغدير مش 

  فايز:

 ير وعربي مع بعضشيكل. إسمه الغدير كله الزم يكون عربي، غد 414

  متكلم:

 أسامي عربي يا رجل.

  פאיז אבו צהבאן:

סך  2397י מוסיקה. החלטת הממשלה ז מוסיקה והפעלת חוגכר, הקמת מ1249אישור תב"ר מספר 

. בסך 2019 . השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים1250שקל. אישור תב"ר מספר  360,000הכל 

 שקל. מאשרים? 79,000הכל 

  متكلم:

 תב"רيال 

 )כולם עונים מאשרים(

  פאיז אבו צהבאן:

 מאשרים?

   דובר:

 מאשרים

  פאיז אבו צהבאן:

 ، هذا الجديد أو العتيق؟בית ספר אבו עוביידה מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק

 )يتكلمون معا(

 ד אבו בלאל:'מאג

 تكلمون معا()يבינתיים לאשר את ה .. גבי המזכירה, עדיין צריך  אדוני להחליט.רגע ל

  פאיז אבו צהבאן:

 אז מאשרים המנהל ואחד מאגף הכספים. 

  متكلم:

 بعدين مش الحين

  متكلم:

 المقبول مقبول.. أو سليمان

 ( )يتكلمون معا
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  פאיז אבו צהבאן:

 או קיי, מימוש אופציה להערכת חוזה הגבייה בחברת מיתר שוהר לשעבר.

  שרון שטיין:עו"ד 

ההסכם עם שוהר... המועצה התקשרה עם שוהר בתור מכרז למתן שירותי תראו ההסכם, אני מזכיר 

וזה. זאתי לנו כל שנה לחמש שנים, את האפשרות לממש את האופציה להאריך את החגבייה. ויש 

השנה האחרונה עד עכשיו. כל פעם שהיה מימוש אופציה הבאתי את זה האופציה האחרונה, זאת 

יש החלטה של בית המשפט העליון שבעצם סוגרת את הדלת על למליאה. עכשיו מה שקרה לפני שנה, 

שאסור גם לרשויות מקומיות להשתמש בחברות גבייה, לצורך ניהול הליכי חברות הגבייה. שאומרת 

וכולי... אלא העירייה צריכה לעשות  עיקוליםאכיפה. למרות שאנחנו עושים גבייה שוטפת, יש שמה 

. בינתיים 31.9.2019 -ומרת התוקף של פסק הדין יכנס באת זה לבד. דחו את זה בשנה, זאת א

אמרו למדינה, אם אתם רוצים להסדיר עבודה של חברות גבייה נקבעה... ואמרו אם אתם רוצים 

תעשו את זה על דרך של חוק. התפזרה הכנסת , הבחירות יהיו באפריל. המדינה בינתיים פנתה לבג"ץ 

. עכשיו אנחנו כעיקרון במצב שאנחנו לא יודעים מה פעם נוספת וביקוש לדחות את המועד בשנה

לעשות, בסיטואציה הזאת. כי אם לא יחוקק חוק בסופו של דבר, העירייה תצטרך למצוא פתרון על 

דרך של הקמת מחלקת גבייה פנימית. אם ימצא פתרון וחקיקה אז אנחנו בכל מקרה נצטרך לפרסם 

את האופציה של, אז ההסכם שלהם מוערך עד נדמה הארכנו שלוש פעמים מכרז חדש. אבל מאחר וכל 

פברואר או מרץ צריך להסתכל בהסכם. לשנה זו השנה  עם אופציה אחרונה? 2020לי פברואר 

נוכל לפרסם, אם החוק ירשה לנו לפרסם מכרז אז אנחנו האחרונה, בינתיים נקווה שיוסדר החקיקה. 

יצטרכו  להחליט מה... מה עושים. ובכל חוק, אז נפרסם מכרז בסוף השנה הזאת. אם לא יחוקק 

מקרה גם אם לא תהיה החלטה של בג"ץ הם עדיין יצליחו לספק, מאחר ואין לנו כוח רצון שירותי 

זאת אומרת אנחנו בראשון לאפריל נפסיק הליכי אכיפה, אם לא נקבל החלטה לשכת גבייה בלבד. 

 אחרת של בית משפט. 

 :ד אלקרינאויראי

 יש שני סוגים של אכיפה. יש את הגבייה ויש את האכיפה. שנייה בוא נציין ש

  פאיז אבו צהבאן:

 מאשרים אז?

 )כולם עונים מאשרים(
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 הקלטה ותמלול –"חבר" 

  ם:'עטא אבו מדיע

אני חושב שזאת הזדמנות לא חוזרת, להיפטר מחברת הגביה. אני חושב שזאת הזדמנות פז שאנחנו 

יתה בקדנציה שעברה והכל היה בסדר. ניפטר מחברת שוהר, שאני לפחות עבדתי איתה ואנחנו עבדנו א

ולכן רק מה אם יש אפשרות להיפטר מחברת הגביה, מאחר ואנחנו מלווה ועם העירייה מסווגת. 

מאחר ומבחינה משפטית אנחנו נפלנו בין כן ולא, בוא ננצל את המצב הזה שנותן לי אפשרות שאני 

 אתנתק מחברת הגביה. 

 פאיז אבו צהבאן: 

 אתה מוכן?

 ם: 'מדיעעטא אבו 

 . תקניםإنه يعني بدي أجيب  חבר'ה מבחינת מוכן...כן. 

רבותי לא רק תקנים זה מהלך, כל עוד ואנחנו נתרגל כל הזמן שאנחנו נהיה מחוברים לחמצן של    

 .חברת גביה... .... ... من هون، راح نضل متعودين بدنا נפריד معناه إنه حتى لو نحن אז  חברת הגביה...

פטר ממנה זה הזדמנות טובה, כי אנחנו אומר לך כי לא יודעים אם תהיה חקיקה. בג"ץ חבר'ה בואו נ

כבר אמר את דעתו, זה במלא ידחה מכיוון הממשלה וחקיקה חדשה וטובת הממשלה לבג"ץ זה אולי 

 שנה ייקח. אבל בינתיים במצב כזה אפשר להיפטר ממנה. 

 )يتكلمون معا(

    דובר:

 הבעיה היא אכיפה

    דובר:

 במצב הזה ....

    דובר:

 אין חלופה גרועה

 ם:'עטא אבו מדיע

 אין חלופה גרועה אין חלופה גרועה, מציירים לך אותה גרועה כדי שאתה תגיד..

  פאיז אבו צהבאן:

 בסדר מאריכים. 

  : מוחמד

 מה בסדר?
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  דובר:

 טוב, הצבעה.

  פאיז אבו צהבאן:

 מי בעד להאריך?

  דובר:

 בשיטה הזו, תחשיב.

 ז אבו צהבאן: פאי

 כן

 מוחמד: 

 תביא את זה להצבעה מה בסדר?אז 

  חסן אלנסאסרה:

 להאריך לכמה זמן? לשנה?

 ) כולם עונים לשנה(

  חסן אלנסאסרה:

 אני חושב זה הזדמנות אני  كيف بجيبها. אני מסכים עם מוחמד,

 מסכים איתך. 

   ם:'עטא אבו מדיע

 . חבר'ה אני נמנע אני לא עם החברים, אני נמנע

  פאיז אבו צהבאן: 

 טוב בסדר.

  ם: 'עטא אבו מדיע

 תגיד בבקשה מי נמנע או מי נגד.

  פאיז אבו צהבאן:

 מי נגד חברים? מי נמנע?

 חסן אלנסאסרה: 

 אני בכלל נגד

  ם:'עטא אבו מדיע

 אנחנו נגד
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 חסן אלנסאסרה:

 اسمحوا لي شوي 

  يتكلمون معا()

   عطا أبو مديغم:

 مبين!  انت ما كنتאנחנו נגד. 

   דובר:

 שתוק בבקשה

   عطا أبو مديغم:

 אני יודע מה שאני אומר, זו הזדמנות להיפטר מחברת שוהר

   :אבו צהבאן פאיז

 חברים!

 أنا أبو أنس بدي أحكي كلمة.  حسن النصاصرة:

   متكلم:

 תסביר. بعدين  תסביר.بعدين 

   متكلم:

 صح أو ال؟ נגד 5، 5، 4، 3، 2، 1

   متكلم:

 .. هذا ستة! !أكثر ليش

   متكلم:

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ، 

   متكلم:

 والحج أبو ؟؟؟؟

 متكلم:

 عديته للحج

 )يتكلمون معا(

   متكلم:

 والدكتور علي
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   متكلم: 

  يده بده يحكيال. الدكتور علي رافع  5

   متكلم:

 מתנגדال 

   متكم:

 الدكتور علي מתנגדال 

   :دكتور علي

 بدل ما ..أنكم تسمعوا رأيي واألصح  מתנגדأنا أنا بدي أحكي و

   متكلم:

1 ،2 ،3... ... ، 

   متكلم:

 الرجل بده يحكي، بس مش هكذا

   فايز أبو صهبان:

 شوي شوي

   متكلم:

 شو اللي صار؟

   الدكتور علي:

 ما بدكم تسمعوا، قال ارفع يدك، ارفع يدك..

   متكلم:

 بدنا نسمع رأيه بعدين نشوف.

 م(ال يمكن الفه –)يتكلمون معا 

  دكتور علي:

 يعطيكم العافية، بما إنه الدولة عارفة مصلحتنا أكثر منا ..... )صراخ( فايز أنا بدي أحكي رأيي وبدك تسمعني..

  : أبو صهبان فايز

 .. ل إنه الدولة عارفة مصلحتك أكثر منك انتقو

   دكتور علي:

 مصلحة كمان مرة، من وجهة نظري وبدي أعاود أعيد الكالم. الدولة عارفة ال
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الدولة بتعرف إنه في لهم فائدة ما كانت أعطتهم مهلة  انها لوأكثر منا. وعشان هيك قررت أنه هذه ما لهم فائدة. 

 لسنة. 

   فايز:

 طيب؟

   دكتور علي:

 بما إنه قلنا مهلة لسنة

   :أبو صهبان فايز

 اا؟

   دكتور علي:

 هؤالء الناس ما  أنا أتصور إنه المتعاض كيف منقول نحن، قبلهميعني بدنا ن

 ،من أهل البلد גבייהللمراقبة وإنه ؟؟؟ ناس من أهل البلد ؟؟؟ معينة يكونوا موجودين، المصلحة العامة تقتضي 

  وتكون قسم من البلدية بدل ما نحن نعطي لشركة خارجية

   :أبو صهبان فايز

 خلصت؟

   دكتور علي:

 اا خلصت.

   فايز أبو صهبان:

 بارك هللا فيك

 

   متكلم:

 أنا أضم صوتي لصوتك

 )يتكلمون معا(

   متكلم:

חברת مثل תכפה أنا بدي أسالك سؤال واحد بس دكتور. لحظة شوي، دقيقة. أنا بدي أسأل سؤال. أنت بتقدر بكرا 

 على الناس أنه تدفع؟הגבייה, תכפה 

 يتكلمون معا( -)غير واضح

   محمد: 

 دكتور علي؟ دكتور علي؟
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   دكتور علي:

 اا ، تفضل

 חמד: מו

  ...אם העובדים שמבצעים את העבודה, היו מחוץ לתושבי רהט אני מסכים איתך. עכשיו

    متكلم:

 ؟העובדיםمين هم الـ 

   מוחמד:

 דקה, אני לא הפרעתי לך. אני לא הפרעתי לך. אז אל תפריע לי.

    متكلم:

 ؟؟؟؟

   מוחמד:

 اسمع، اسمعאני מאוד מבקש, אל תפריע לי. 

 غير واضح( –راخ يتكلمون معا بص)

    متكلم:

 بتحكي معنا؟ بتحكي معنا؟

    محمد: 

 أنا بحكي للرئيس، أنا بحكي مع الرئيس ما بحكي معك. 

    متكلم:

 بس مع الرئيس؟

    محمد:

 נקודה!بس مع الرئيس، 

    متكلم:

 معناه بس احكي مع الرئيس

    محمد:

 אז אל תפריע

 בדים לא תושבי רהט, עכשיו ד"ר עלי אם הייתה ההצעה שלך שהעו

אני מסכים איתך. אבל מאחר והעובדים הם תושבי רהט ונשאר רק שנה אחת שעד יתפרסם מכרז ועד 

 לצאת לזה, זה לוקח הרבה זמן וזה יפגע בעירייה. לכן אני בעד ההצעה תודה רבה.
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   ان:بفايز أبو صه

 مين بده يحكي كمان؟ تفضل

    סאמי: 

 גם לפני כן, שהיא מלודה של חברת קודם כל אנחנו זוכרים את העב

ין, מול התושבים. הרבה יותר עדהייתה היו הרבה התנגדויות לה. החברה הזאת היא עובדת באופן 

בעניין הכרעת בית המשפט, זה לא המדינה קבעה דווקא הרשויות היו נגד ובית המשפט קבע. אני 

ייה נוכל לנהל את זה באופן עצמאי, רכה על מנת להתכונן שאנחנו כעירניתן אורכה אוחושב שאנחנו 

אבל לא נבוא עוד שנה איך שאנחנו עושים כל שנה, נבוא עוד שנה לא מוכנים אז בוא נאריך עוד שנה. 

יל את זה עלא מוכנים אז בוא נאריך עוד שנה. אז במקום להתכונן למכרז עוד שנה, נתכונן שאנחנו נפ

 באופן עצמאי. 

   فايز أبو صهبان:

 ي ...كل واحد بحك

    متكلم:

 هللا يعطيك العافية.

   فايز أبو صهبان:

 מינוי יועץ למעמד האישה.  طيب.

    متكلم:

 ثاني זהו עברת לסדר  הצבעה,עבר  الحمد هلل

 )يتكلمون معا(

   فايز أبو صهبان:

 لآلخرصوتنا عليه 

    متكلم:

 بعدنا בעד، الـ נגדصوتنا 

    متكلم:

 صوتنا

    متكلم:

 مرة. ونصوت كمان 
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    متكلم:

 هذا مرق، مرق.

   فايز أبو صهبان:

 أجانا مكاتيب من مراقب الدولة ومن مراقب מינוי יועץ למעמד האישה. طيب. 

 )مراكز؟؟( النسوان. الزم نعين 

    متكلم:

 النسوان؟

   فايز أبو صهبان:

 اا 

    דובר:

 קפצת 

    متكلم:

 غاد مش هون ممكن؟ معي ورقة

    متكلم:

16-17  

    متكلم:

 2019צו הארנונה לשנת  -16  מס' סעיף

   فايز أبو صهبان:

 حسب األرقام يا رائد

   פאיז אבו צהבאן:

 הארנונה בסדר, מצב הארנונה ירד.

  : ד אלקרינאויראי

אחוז. הטייס האוטומטי  32 -תכם הוא מעודכן בסביבות ה, רק לעדכן א2019ב הארנונה לשנת מצ

 . 2018 שאושרו בצד של לתעריפים

  פאיז אבו צהבאן:

 בלי תוספות כאילו?

    : ד אלקרינאויראי

 לא אין תוספות.
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    דובר:

 ??? צו ארנונה חדש?

  פאיז אבו צהבאן:

2019 

    דובר:

 זה עדכון, זה לא צו ???

    דובר:

 נכון

  פאיז אבו צהבאן:

 עדכון

    דובר:

 זה צו אוטומטי

   מוחמד: 

 ברור ובצורה ברורה מאוד. לות ובאופן לא לא, כתוב פה באותיות גדו

 ארנונה לא כתוב עדכון. אז אתם צריכים להחליט או עדכון או צו ארנונה. כתוב צו

   ם:'עטא אבו מדיע

 בישיבה לא מהמניין. ,לא דנים בצו ארנונה בישיבה רגילה

   מוחמד:

 לא, לא,..

    : ד אלקרינאויראי

 בשביל הצו צריך ישיבה רגילה.

   מוחמד: 

 יופי אז אתה עכשיו צריך לתקן מה שנכתב כאן, ותגיד שזה עדכון ולא צו ארנונה. 

    דובר:

 אבל הוא ברור

   מוחמד:

 אנחנו יודעים לקרוא היטב.לא, לא, יוסף, יוסף, 
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   ם:'עטא אבו מדיע

חלפה הצו ארנונה רבותי יבוא... אם היה צריך לבוא, קודם כל אנחנו לא יכולים להביא צו ארנונה כי 

התקופה הרלוונטית. כולכם הייתם חברים בעירייה. וחוץ מזה אי אפשר בישיבה כזו, צריך ישיבה לא 

 אל תתרגש.מן המניין. סך הכל מעדכן אותנו שזה תוספת. 

   מוחמד: 

 אז תרשום עדכון.

   ם:'עטא אבו מדיע

 וזה הכל.

   מוחמד: 

 רבה.אז תרשום עדכון אז תרשום עדכון ואל תרשום צו, תודה 

   :فايز أبو صهبان

 أنا بقولك أبو سالم، 

  ם: 'עטא אבו מדיע

 منهאל תתרגש سجل، 

    דובר:

 2018צו هذا 

   فايز أبوصهبان:

17 

    דובר:

 יש לכם מצב רוח מרומם היום, הא?

   פאיז אבו צהבאן:

מותת עמימוש אופציה להארכת התקשרות עם עמותת קולות בנגב, בעניין הפעלת מרכז הצעירים. 

  مركز الشاب عندنا في رهط. هي الي بتشغل קולות בנגב

 )מדברים יחד(

    שרון:

 אחוז 50מגדילים ב לא, לא .. 

  פאיז אבו צהבאן:

 אחוז? 50מה זה 
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    שרון שטיין:

פעמיים וזה אפילו פורסם שנייה אני אסביר, אנחנו אישרנו פה פרסמנו מכרז להפעלת מרכז צעירים 

ה. אישרנו פה במליאה התקשרות בפטור, אחזנו אותם אין ספור התקשרויות עם בסוף לא הוגשה הצע

 עמותת קולות בנגב. 

  ם:'עטא אבו מדיע

 מתי היה? 

   متكلم:

 قبل سنتين.

   שרון שטיין:

 שנייה

  ם: 'עטא אבו מדיע

 מתי היה?

   متكلم:

 פרסום מתי היה, ??? ????

  ם:'עטא אבו מדיע

 אני לא שמעתי על פרסום.

   كلم:مت

 في جريدة تطلع ؟؟؟ ؟؟ חרדיםهو بقول قبل سنتين. في حقوق الـ 

   שרון שטיין:

חודשים עם אופציה לעוד שנה בתוכנית  24 -, זה הכרז הוא פורסם פעמיים. ההסכם היה ל2019היה 

 מאישור המועצה. 

  דובר:

 חודשים? 24-הסתיימו ה 

  שרון שטיין: 

ז הצעירים כאילו יזם והם אושרו כבר כריש פרויקטים שמ 2397החלטה עכשיו זה דבר אחד, במסגרת 

עכשיו הבעיה שהפרויקטים האלה  לביצוע על ידי משרד הפנים. דרך וועדת הבקרה של משרד הפנים.

 ... 

 )מדברים יחד(
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  שרון שטיין: 

השווי של החוזה הוא מורכב מהשתתפות העירייה, מהשכר דירה שמשולם עבור מרכז הצעירים. 

ומשהו אלף שקל  300יב מינימלי שהם מתחייבים להביא כל שנה. זה יוצא נדמה לי בערך ומתקצ

לשנה, נכפיל את זה בשלוש שנים זה נותן בערך כמעט סכום של מיליון שקל. אז שווי של הפרויקטים 

. זאת אומרת אם אני רוצה לאפשר 250,000האלה הוא פחות מחצי מיליון שקל, אבל הוא עדין מעל 

 צע אותם, אנחנו צריכים אישור מועצה. בוא נקבל אישור מועצה אז נגיש את ה...להם לב

  פאיז אבו צהבאן:

  כן מאשרים?

 )כולם עונים מאשרים(

   فايز أبو صهبان:

 تصلوا؟

   متكلم:

 ال نكمل

   متكلم:

 خلينا نخلص

 )يتكلمون معا(

   דובר:

 זה ייקח עוד שעה וחצי

 חסן אלנסאסרה:

 עות.ש 14אפילו אם זה 

  פאיז אבו צהבאן:

 מינוי יועצת לקידום מעמד האישה.,  18אני עושה 

  חסן אלנסאסרה:

 אפשר?

  פאיז אבו צהבאן:

 כן
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   חסן אלנסאסרה:

התנגדנו ליועץ כמו שמתנגדים تحالف رهط בתור  מאחר וזאת משרת אמון משרה פוליטית, אנחנו

 ולעוזר זה אותו דבר.

    חליל אלטורי:

 בר.זה לא אותו ד

  פאיז אבו צהבאן:

 ה עובד עירייה.

   דובר:

 אתה התנגדת לדבר .. ??? 

   חסן אלנסאסרה:

 אנחנו מתנגדים נקודה. ,יועצת לקידום מעמד האישהבסדר בלי לדעת, אני לא רוצה לדעת. מינוי 

   פאיז אבו צהבאן:

 זכותך להתנגד.

   حسن النصاصرة:

??? 

   متكلم:

 مليارد 6مليارد تقريبا  7له واللي خلقهم من  המתנגדיםأبو حاتم .. ربنا 

   דובר:

  בבקשה

    שרון שטיין:

המינוי של להבדיל מעוזר ראש העיר וראש הלשכה, שזה לא תפקידים סטטוטוריים זה לא תפקידים 

 שקבועים בחוק. מינוי יועצת מעמד האישה לראש העיר זה חובה שמוטלת על המועצה על פי חוק. 

  חסן אלנסאסרה:

 תראה לי את החוק ואחר כך אני אגיב.

    שרון שטיין:

 יש חוק.

   חסן אלנסאסרה:

 תראה לי  אותו אני רוצה לראות, אני רוצה לראות. 
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   שרון שטיין:

 שנייה

  חסן אלנסאסרה:

 תמיד יש ... 

   טלאל אלקרינאוי:

 אדוני היועץ המשפטי, יש חוק שמחייב גם מכרז למשרה הזאת 

 יב העירייה.ולתקצב אותה בתקצ

   חסן אלנסאסרה:

 תפרסם מכרז?  בדיוק ואין וועדת מכרזים אז איך תעשה את זה?

  מצד אחד?תבקש ????     

 )يتكلمون معا(

   דובר:

 עובדת עירייה

   فايز أبو صهيبان:

 في حدا بده يتعين يعني؟

   متكلم:

 لسا ما في حد

   :ם'עטא אבו מדיע

 . كل رئيس يحط اللي بتليق عباله. صح يا اخوان، هذا الموضوع وجع للجيب

تبعتكم بدكم  חבילהتبعه وال شي، يعني انتم كان في الـ  לא עוזר ולא סגןبده يشتغل معها. هذا  מעמד האישה

ال! وال نسيتوها؟ أكيد ال! فبما  למעמד האישה?وكنتم بدكم تجيبوا حرمة  חברת הקואלציהتجيبوا حرمة في 

 جاب حنان الجرماوي اشتغلت  انه ما حدا اعترض لما طالل

   דובר:

 עובדת עירייה בהתנדבות

   عطا أبو مديغم:

 עובדת עירייה בהתנדבותوهي 

   דובר:

 אבל לפחות אישה תהיה במליאה אבל כמה...
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 ם: 'עטא אבו מדיע

 ، بس قلي مين هي. ؟؟ أنا ما بعرفها. هاي الرئيس ؟؟؟תאשרانشاهلل 

 غير واضح( –)يتكلمون معا 

  متكلم:

 מטעם החוק؟؟؟ ؟؟؟ بس  ، ال بشوفها وال بعرفهاביטחון، أجى الـ עובדת סוציאלית במחלקת הרווחה؟؟؟ 

 يعني

   דובר:

 מה זה חשוב? לא חשוב.

   חסן אלנסאסרה:

 זה פוליטי זה משרת אמון, זה משרת אמון זה פוליטי אנחנו לא מסכימים.

   טלאל אלקרינאוי:

 עד מי נגד.צריך להעמיד את זה להצבעה מי ב

   ם:'עטא אבו מדיע

 תעמיד הצבעה.  ,נעמיד

 ؟הצבעהتخافوا من الـ 

   فايز أبو صهيبان:

 \وال في حاجة. תוספת שכרال في 

  פאיז אבו צהבאן:

 מי בעד? מי  בעד? 

    דובר:

 לא משנה, אתה חייב להביא שם, זה חייב להיות שמי.

 )يتكلمون معا(

    متكلم:

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9  

    متكلم:

 ؟؟؟

    متكلم:

 اا عديته



 נ.ג  -29- 02247

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

    متكلم:

 عد

    متكلم:

1 ،2 ،3 ،4 ،5 

    متكلم:

 سليمان العتايقةسليمان فات جوا، 

    متكلم:

 انت واقف عالباب 8، 7، 6

    متكلم:

 سليمان العتايقة

    متكلم:

 נגד 9בעד,  9

    דובר:

 הצעה נופלת.

 )يتكلمون معا(

   فايز أبو صهيبان:

 س حتلنة. عشان ؟؟؟ ؟؟ الرجل موجوع، يعني بطل، بطل يشتغل كويس ب

    متكلم:

 من هو؟

    متكلم:

 هللا يشفيه ؟؟؟

   فايز أبو صهيبان:

 برضه منعزي أخواننا القرناوي بوفاة ؟؟؟بالمية.  90 احتمال ففي احتمال يغيروا،

    متكلم:

 وال ؟؟؟؟

    متكلم:

 وأبو هاني 

   حسن النصاصرة:
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 معت، متأسفما س

    متكلم:

 هللا يرحمهم جميعا )يتكلمون معا(

   فايز أبو صهيبان:

. نحن كنا في لجنة االعتراضات، في اللجنة القطرية ؟؟؟ وين المهندس؟ 11מתחם ، حتلنة بالنسبة لـ 21في بند 

 تفضل

  إبراهيم أبو صهيبان:

 على ؟

   فايز أبو صهيبان:

 على التخطيط

  :إبراهيم أبو صهيبان

מתחם  كلنا منعرف إنه. 11 מתחםاللي قلنا في נוגד  7 מתחםفي נגיד . ألنه شو كنا الزم 7، حارة 7מתחם 

 ממוקם .. 11

    שרון:

 ??דפקתי אני 

   פאיז אבו צהיבאן:

 اسكتשרון, 

  אברהים אבו סהיבאן:

 ר. , לוועדת ערר בעצםנו הגשנו התנגדות עראנח 11מתחם 

   متكلم:

 . أخ ماجد وأخ سليمان. الدعوة انبعثت يوم ..2ا غير عضو ما حضرو 17من 

   متكلم:

 قبل بيوم

 )يتكلمون معا(

   متكلم:

 בדיקות רפואיות، أنا بعتت בדיקות أنا قلتلك موجوع، عندي

   متكلم:

 كلنا نشتغل
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   متكلم:

 صحيح

   متكلم:

 يال كفوا ووفوا الشباب

  )يتكلمون معا(

  אברהים אבו סהיבאן:

ר תכנוני שהמשכנו באותו קו שבא מלפני הוועדה המחוזית, על ערער היה בעיקר ערעל התנגדות 

בנושא של הצפיפות התאמת הצפיפות לשאר המחצבים קרוב לחמש יחידות דיור לדונם. שרון אתה 

 רוצה להוסיף עוד משהו?

   פאיז אבו צהבאן:

לאנשים מבחוץ. يعني. ؟؟؟ متفقين היא מאוד נמוכה.  11הצפיפות זה שונה מאוד, הצפיפות במתחם 

، منطلب תכנוןنحن قبلناها. ونحن منطلب على حسب الـ  5- 4.5והצפיפות שהיא בין המתחמים שהיא בין 

؟؟؟ فكان هدفنا ات سكنية، إذا في ؟؟ وحد، ألنه الجماعة 3 الموجودةהמתחמים باقي בין زي  تكون הצפיפותالـ 

  وطلبنا إنه يكون ؟؟؟.

    متكلم:

 שווהלא طبعا، 

   فايز أبو صهيبان:

، هل تقبل اعتراضاتنا أو ال، وإذا ال نحن ؟؟؟ على محكمة וועדת העררنحن اليوم طبعا مستنين جواب من الـ 

 كمان. إدارية.

   סאמי: 

 קודם כל הערר הוא לא רק תכנוני. הערר הוא גם בעניין מהותי והוא 

קילומטר  40בלתי מוכר במרחק של  שהמתחם הזה כמעט כולו מיועד לתיק כפר שלם, שהוא כפר

מרהט. ולהעתיק אותו ולהפוך ממוגנט בתוך העיר רהט, כשהתכנון ברהט דרום והצפיפות הקבועה 

אחוז מהצפיפות הקבועה, וזה רק כדי להיטיב ולתת  20חרגו ממנו. נתנו הקלות בכמעט  38בתמ"א 

תהיה אבו גוידר מי יודע כמה תנאים מועדפים לאנשי פזורה ולעודד אותם. זאת הנגלה הראשונה 

נגלות יהיו בעתיד להכניס לתוך רהט. אז אנחנו לא רק מבחינה תכנונית, והלוואי שתכננו לכל רהט את 

המתחמים ברהט דרום כפי שתכננו ונתנו העדפות ותנאים מיטיבים, לאנשים שהם רוצים להכניס 

א נמשכת ללא הבדל גם במי היה מהפזורה. וההתנגדות שלנו היא התנגדות מהותית, והתנגדות שהי
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בשלטון. כבר חמש עשרה שנה כל חברי המועצה כל חברי המליאה, מתנגדים להליך כזה. כי הצפיפות 

שיש ברהט והצורך ביחידות דיור לצעירים והזוגות הצעירים ברהט, אנחנו כבר חמש עשרה שנה כמעט 

 הליך כזה. מגרש אחד ברהט. אז אנחנו בטח מתנגדים ומתנגדים ל שווקשלא 

  טלאל אלקרינאוי:

 תתקבל החלטה שכולם...

  متكلم:

 איך זה מתקבל? .6מתחם في  בקשה 600إمبارح برجعوا حوالي أنا بدي أسأل سؤال. 

  فايز:

 ؟؟؟ ؟؟؟

  متكلم:

 ال، ال ما معهم.

  :فيصل الهزيل

 . החלטה ال ما معهم

  فايز:

 ؟מנהלحتى الـ 

  فيصل الهزيل:

. لكن اللي نحن بدنا نقوله פרטיתأرض هي מתוכננת األرض الـ  .פרטיתرض أرض ما معهم. ألن األال 

, שיתאים ליתר 11אנחנו כולנו בעמדה אחד ממשיכים פה אחד בנושא של התכנון של מתחם 

 המתחמים. אנחנו כמובן בנוסף לזה מתנגדים שאף אחד לא יעבור לרהט, כי רהט יש מצוקת דיור.

  ם:'עטא אבו מדיע

ף רק על מה שאמרו מכובדי. הפרצה והחלון שממנו ניצלה העירייה הקודמת להיכנס להליך אני אוסי

... ואכן שמה רמז בג"ץ שעל התכנון להיות מותאם  המשפטי , זה שביקשו שהתייחסות עיריית רהט

 עם הרשות המקומית.

 מוחמד: 

 לשתף.

  ם:'עטא אבו מדיע

 אה?
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 מוחמד: 

 לשתף.

  ם:'עטא אבו מדיע

 לשתף?

 חמד: מו

 כן.

  ם:'עטא אבו מדיע

הוא נפל פה אה תודה אדוני המלומד שתיקנת אותי. לכן על תכנון לא בשיתוף אתנו ולא בידיעתנו 

יפול בכל מיני ערכאות, אנחנו נמשיך להתנגד. מתחם יבוועדת משנה לפי דעתי. לפני שלוש שנים נפל ו

מתחם עשר הגיע עכשיו ول طيب . ، أقבעייתיنصه תשע אם יגידו לנו יש לנו קרקע, מתחם תשע 

 أجوا هون واعترفوا قبل شهرين.ארבעים אחוז פזורה. 

  متكلم:

 ؟؟؟

 ם: 'עטא אבו מדיע

 מתחם. حتى اللي عنده دارين بده يجبره بـ אדוני. תן לי. אתה לא הייתה בישיבה, אני הייתי בישיבה

 أبو جبر., רובו 12מתחם . عمراني زائد أبو زرنوب11. מתחם 10אחוז כבר תפוס במתחם  50. 10

לכן שטח תפוס בעייתי, טענת בעלות . بدهم يبيعونا وين؟ 14، 13 شقات في 4-3بدهم يبيعونا وين.  يعني

رغم  מצוקת דיור. نحن في בעייתי פזורהاللي بعملوهن في الـ  ןהאוכלוסיتبعة העסקאות وكل الـ  בעייתי.

 ב.רבותיי שימו ל .הרבה שטחعندنا  הניירإنه على 

  :יוסף

 איפה הוא עומד היום? 12מתחם 

  عطا أبو مديغم:

 בעייתי 12מתחם ما نحن منحكي. 

  יוסף:

 מבחינה משפטית איפה הוא עומד היום?

  عطا أبو مديغم:

 ישווקו אותו جاهز، بدهن  תכנוןالـ 
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  יוסף:

 החלטותמבחינת  ،לא

  عطا أبو مديغم:

 وحت، شو تسوي؟ور????  قعدت منظر؟؟؟ قاعد منظر يا يوسف، 

  فايز:

 طيب، المجلس البلدي يتبنى راينا انه نحن ضد 

   :דובר

 פה אחד

 )כולם עונים פה אחד(

   פאיז אבו צהבאן:

שנערך על ידי מבקר מטעם משרד  הביקורת המפורט, על הדו"ח הכספי דיון בדו"ח، 22عندنا טוב 

 وصلكم التقرير هذا. وال ال؟ .2017הפנים לשנת 

   :דובר

 ?? ??? הכספי הגזבר!???

   فايز أبو صهيبان:

   تفضل يا رائد

  : דראי

??? ??? ، 2017؟؟؟ ؟؟؟ لسنة עברו ביקורת לדו"ח הכספי أول شي ...לא מובן(  –)הרבה רעש 

שהקימו ע"פ חוות דעתם. כל הספרים שלנו משקפים את החוק בנורמה, אין שם שום הערות 

 ??? או התראות מיוחדות. 

 317,496,000שקל. והביצוע עמד על  313,500,000מתקציב של  30,000סיימנו בעודף של  2017שנת   

שקל. אז הייתה עליה טובה וגם היה איזון, זה  284,000,000תקציבנו אז היה  2016שקל. לעומת שנת 

 . של המבקר מה שיש לי להגיד. יש הערות לתיקון ואנחנו פועלים על פי הערות

 )מדברים יחד(

 : ו האניעאמר אב

טוב כפי שציין ראש העיר זה לא דו"ח שלי, זה דו"ח של מבקר מטעם משרד הפנים שנערך פעם  

זה דו"ח מפורט, בדרך כלל נמצאים בעמוד התשיעי עיקר הממצאים. כמובן יש בתוך הדו"ח בשנה. 

שה עוד ממצאים נוספים, אבל הם מתמודדים בדברים החשובים ביניהם. בעמוד זה בחרו לציין חמי
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ממצאים, אני שוחחתי היום גם עם המבקר של משרד הפנים בשביל להיערך לישיבה זו. ממצא 

ראשון כותב העירייה השתמשה בתשואה הנובעת מהשקעות שמקורן מקרנות פיתוח, או מעודפי 

למימון קולטי השקעות. זאת אומרת  500,000מימון זמניים בתקציב בלתי רגילים בסכום של 

ורה להיזקף לקרן לעבודות הפיתוח או לעודפי מימון זמניים, שימשה אותנו תשואה שהייתה אמ

זה הממצא הראשון. הגזבר טוען שיש לנו חשבונות נפרדים, הן לתב"רים למימון הוצאות שוטפות. 

זה הממצא הראשון. ניהול נכסים ובטיחות, והן לקרנות הפיתוח ולכן הוא חושב שזה בלתי אפשרי. 

תאגיד רהט שבשליטתה, ומחברת אילן הנגב אזור תעשייה משותף רהט העירייה לא קיבלה מ

. בגלל שיש לנו נגיעה או 2017לשמעון ולהבים. חברת אשכול נגב בע"מ דו"חות כספיים שנתיים 

שאנחנו בעלי השליטה בתאגידים האלה, חייבים למסור לנו פעם בשנה דו"חות כספיים שלהם זה לא 

קרה וביקורת. הוא מעיר לגבי תלושי השכר שהם לא נזכרים על  ידי מנגנוני בנעשה. והדבר השלישי 

 גורם נוסף מחוץ לעובדים.

    שרון שטיין:

 סליחה גם לעידן הנגב?

   : אבו סיאם ד"ר מאזן

 קיבלנו אותם.

   : סהיבאן סאמיעו"ד 

 אבל אין לנו שליטה מלאה של זה.

   שרון שטיין:

אני לא בטוח שהוא צודק בעניין הזה, כי אני חושב  ם אחוז.זהו כי בעידן הנגב אנחנו פחות מחמישי 

 שהחובה הזאת קיימת רק על תאגידים שהוא מחזיק מעל חמישים אחוז.

  פאיז אבו צהבאן:

 זה לא בשליטה שלנו.

   שרון שטיין:עו"ד 

 עמותת המתנ"ס שגם אותה... טעולמ

   עמאר אבו גרארה:

 ותה זה באותה תקופה לא עכשיו.בא ר אבל זה לא... היה צריך להעיר לובסד

   متكلم:

 وينتا بتقرأوا؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟ وهللا لو عضو بلدية 
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 )يتكلمون معا(

   متكلم:

 وال واحد منكم قرأ 

 עמאר אבו גרארה:

 הוא מעיר גם לגבי תלושי שכר של העובדים, שהם לא נזכרים על ידי  

די מחלקת שכר. דרושה עוד בדיקה נוספת עוד עין נוספת שתעשה בקרה על גורם נוסף מחוץ לעוב

פעם בתקופה. מי שבתוך המערכת בנוסף למחלקת שכר  מדגמיתהתלושי שכר. מומלץ לעשות בדיקה 

דנו טרם לדוגמא הגזבר מנהל כוח אדם. אה ממצא רביעי זה וועדת הביקורת ומועצת הרשות, הם 

כידוע דו"חות '. 16בדו"חות מבקר הפנים לשנת  טרם דנההרשות בדו"חות מבקר המדינה ומועצת 

 אלו צריך ..

  ם:'עטא אבו מדיע

 ?16 -אלה דו"חות מ

  עמאר אבו גרארה:

 כן

   متكلم:

 يا رجل؟  דו"חותأي 

   عطا أبو مديغم:

 ?16 דו"חותعندك 

   متكلم:

 ؟؟ ؟؟

  עמאר אבו גרארה:

 עדיין לא דנו במליאה 16דו"ח 

   דובר:

 ו כוועדה דנו!אנחנ

  עמאר אבו גרארה:

 הוועדה דנה המליאה לא

   عطا أبو مديغم:

 דיון?خلصتم מתי 
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   متكلم:

 زمان

   عطا أبو مديغم:

 وليه ما جبلتولنا إياه؟

   متكلم:

 نحن جينا؟

   متكلم:

 قبل سنة.

  עמאר אבו גרארה:

יה לא מחייבת בריבית בהפרשי או קיי הדבר האחרון זה לגבי ה... זה דברים חשובים חבר'ה. העירי   

הצמדה לפי חובות קודמים, בסעיפי חובות מסופקים ארנונה מים ואחרים. סכום החובות 

 מיליון שקל.  42,397,000המסופקים הכולל לסוף שנת הדו"ח הסתכם בסך 

  متكلم:

 ריבית ???الـ 

  متكلم:

 الربح حرام يا عمي

 עמאר אבו גרארה: 

עד בתשלום .... ה, שהעירייה תחייב בריבית עם הפרשי הצמדה עד זאת אומרת מה הם מבקשים פ

 נכון על ידי...

  متكلم:

 ؟؟؟ هذا كويس.

  عطا أبو مديغم:

 الزم ينمحن.  חובות מסופקיםبقولك هذه 

  متكلم:

 בסדרطيب 

  עמאר אבו גרארה:

 אני אומר לכם מה הם מבקשים, והוא הרגולטור לא אנחנו. 
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  שרון שטיין:עו"ד 

תי זה גם פה הם טועים. אני חושב שהסכום הזה זה סכומים שרשומים למחיקה, במסגרת לדע

ההסדרים של מחיקת החובות של התושבים ואנחנו לא ממשיכים לחייב אותם בריבית, כי הגענו 

 להסדר ואנחנו מחכים לאישור של משרד הפנים. 

  עמאר אבו גרארה:

יום בנושא הזה. כל ועוד החוב לא סולק או כל ועוד להתווכח איתו לא איתי, אני דנתי עם המבקר ה

 להמשיך לחייב בריבית והצמדה זה ההנחיות. לא נדחק, צריך 

   שרון שטיין:עו"ד 

. שבן אדם הגעתי איתו להסכם ובעצם בגלל משרד הפנים או אבסורדיתכן אבל זה מוביל לתוצאה 

 בגלל שאין וועדת הנחות שתאשר את המחיקה, אז ה...

  בו גרארה:עמאר א

 בהנחה שמשרד הפנים לא אישר את הבחינה מה קורה?

   שרון שטיין:עו"ד 

שום דבר אז אנחנו חוזרים ל...זה חלק מההליך המשפטי זה חלק מהסדר הפשרה. הוא יודע את זה 

 התושב.

  עמאר אבו גרארה:

מה כתוב  זה חמשת הדברים שציינו, יש כמובן עוד דברים במעקב. חלק ליקוים שצריך גם לסכם

אחוז מהדברים לא תוקנו  95שמה, רוב הדברים לא תוקנו במעקב. חלקם הקטן תוקן, זה מה שכתוב. 

אגב אני רוצה גם לעדכן שהגזברות בגבייה בעצם פועלים לפי ההנחיה לגבי גם משנים קודמות. 

ק לפי . והם פעלו בדיו2013-החובות המסופקים. פועלים לפי ההנחיה של גזבר העירייה הקודם מ

 הנחייה שלהם, לא לחייב בריבית והצמדה זה חשוב לציין את זה.

 דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סגור. פאיז אבו צהבאן:

  ראיד אלקרינאוי:

. כיודע הדו"ח החצי שנתי הוא לא תמיד משקף את 2018ביוני  30, אנחנו מדברים על 2018לגבי 

שקל. הביצוע של  330,521,000מהעדכון עמד על עמד על בזמנו  2018התקציב. תקציב העירייה לשנת 

. זאת אומרת 157,700,000שקל, הביצוע של ההוצאות בזמנו עמד על  158,000,000ההכנסות עמד על 

עם  2018. ואז אנחנו המשכנו, והיום אנחנו סגרנו את שנת 2018שקל לחצי שנת  387היה לנו עודף של 

 בערך בחצי פחות מחצי אחוז למעלה. ת. אנחנו מאוזניםשקל הוצאות והכנסו 345,000,000ביצוע של 
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   פאיז אבו צהבאן:

 . 2019 ועצת העיר על תקציב העירייה לשנת. עבודת מידע למ32תמשיך ראיד בסדר 

   متكلم:

 מי ???، 24

   متكلم:

 נמשיך

   متكلم:

 ؟؟؟  24

   فايز أبو صهيبان:

 منكمل  אחר כך؟؟ 

   متكلم:

 מע, זה לא מכובדתשבעניין התקציב אבל 

   فايز أبو صهيبان:

 نحن ال بدنا نصوت وال حاجة.

 

   :يوسف الروميلي

, צריך לשקול את זה 2019העירייה ב ، وبدك ؟؟؟ תקציבبدك تجيب نصوت أو ما نصوت؟ انت  مش قصة

 בכובד ראש.

  פאיז אבו צהבאן:

 אנחנו שלחנו קודם כל, הגזבר שלח לכל חברי העירייה 

  :יוסף אלרומילי

 לא שלח אני מאוד מצטער.

   דובר:

 במייל

  יוסף אלרומילי:

 ؟؟؟אני מדבר תקציב 

   דובר:

 נשלח



 נ.ג  -40- 02247

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 فايز أبو صهيبان:

 أبو األمير هذا المييل هذا كويس

  :يوسف الروميلي

 לא נשלחهذا المييل، بس 

 متكلم:

 נשלחים אבל 

 )מדברים יחד(

  ראיד אלקרינאוי:

טי הנימוקי. אין לנו וועדת כספים, אז וועדת הכספים לא דנה יש לי כמה הערות כמובן למצב הפולי

בהצעת התקציב. בכל זאת ראש העיר ביקש ממני להכין הצעת תקציב שהיא בנויה על השלד של 

, שלקחנו בחשבון את כל הדברים 2019הרחבתי ושלחתי לכם את התקציב לשנת . 2018תקציב 

רווחה בעיקר. בפנים כמובן שמנו שמה את התובע שמחויבים על פי חוק. את התוספת של החינוך וה

העירוני, שאנחנו מחויבים לפי היועץ המשפטי של הממשלה. כן הוא הכריח אותנו ל... יש לנו בעיה עם 

התובע. ולפעמים יש התחייבויות שהתחלנו אותם עוד בשנה הקודמת, למשל תמיכה בבריכת השחייה. 

שקל. אז אנחנו  500,000שקל והתקציב הקודם היה  300,000התמיכה אמורה לגדול השנה בעוד איזה 

₪.  356,756,000הוא בערך  2019התקציב של שנת לא רוצים להגיע למצב שיש שמה איזשהי בעיה. 

הכוונה בשליחת התקציב זה לקבל הערות, או הערות הראשונות שאני שמעתי שחלק מהאנשים לא 

 ם שליח. משתמשים במיילים. אז אולי כדי לשלוח את זה ע

  דובר:

 ، الباقي ؟؟ بس ثالثة.השלושה שאין להם, עאדל, סלימאן ומחמד

  פאיז אבו צהבאן:

 יש הערות?

  דובר:

 כן אני רוצה לשאול ..

 יוסף אלרומילי:

 אנחנו לא דנים אנחנו לא מצביעים. 

  متكلم:

 לגזברفي عندنا أسئلة  אבל
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   فايز أبو صهيبان:

 تفضل.

  متكلم:

  3\10راح يجي بـ  דיוןالـ  هيك، صلوا على النبي، هيك هيك هيكوت. نحن ما بدنا نص

   טלאל אלקרינאוי:

 מה שיש לנו להגיד בדיון נגיד בדיון.

      :عطا أبو مديغم

 انت، انت ال تحكي، أنا بدي أحكي. 

   فايز أبو صهيبان:

 اسأل

   متكلم:

 דול בחינוך?והגי תעדכן אותנו, הגידול ברווחהقديش راح يكون  אני חושב

   ראיד:

 مليون شيكل ??  והגידול בחינוךمليون شيكل،  6הגידול ברווחה 

   דובר:

 כמה חייבתם ארנונה בשנת ..

  ד"ר מאזן: 

אדוני היועמ"ש אני פונה אליך בשאלה, נקבע דיון באחד התקציבים. זה היה אמור להיות בישיבה לא 

 מן המניין.

   ם:'עטא אבו מדיע

 أصال يا جماعة الخير معروف، الميزانية ؟؟؟ بجلسة غير عادية. שמה.זה דיון והחלטה 

 )يتكلمون معا(

  عطا أبو مديغم:

هل انتم مع إنه نجيب الميزانية بس في جلسة غير عادية ونقعد ساعة ونخلص؟ يعني ...الميزانية وبنودها חברה, 

 وكل ؟؟  ساعة؟

 غير واضح( -)يتكلمون معا

   عطا أبو مديغم:

 إذا أصال ما في ميزانية .. תעזבו هو ؟؟؟ اللي عنده ؟؟  גזברالـ .  גזברاليوم لما جابوا الـ  בא ואומר לכן אני
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   متكلم:

 לכן אנחנו יוצאים בסעיף הזה עד שייגמר הדיון ונכנסים בסעיף הבא.

 לא מובן(–)דיבור עם צעקות 

   متكلم:

 نحن ما بدنا نصوت

   שרון:

 אבל זה לא דיון בתקציב 

  أبو مديغم: عطا

 اطلع من الجلسة، هللا يسهل عليك

   متكلم:

 , אתה לא מוסמך ואין לך שום זכות . תחזור בך, תחזור בך. اطلع من الجلسةאל תגיד, 

 צעקות( -)בלתי מובן בכלל

 ל, חסן מוחמד, מוחמד וסלימאן(צ) יצאו מהישיבה טלאל, מאזן יוסף, פיי

   فايز أبو صهيبان:

 صلوا على النبي

   كلم:مت

 صلوا على النبي.

  فايز أبو صهيبان:

 نحن ما منصوت، نحن ؟؟؟ الميزانية ليش. قلنا ما بدنا نصوت 

   متكلم:

 بدك جواب.

   فايز أبو صهيبان:

 أنا ما بدي جواب 

   متكلم:

 إال شو بدك.

 فايز أبو صهيبان:
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؟؟، فاهم علي؟ إذا انت شاعر إنه في تسمع النقاش هذا، زي ما موجود عنا هون. وقف ؟ بعجبكبس انت كمان مرة  

المحاسب ما منصوت. بدنا نسمع منه أمور، فاهم علي ونسأله فيها. ما بدنا نصوت وال ؟؟ احراج في جلوسك مع 

 مش جلسة زي هذه. ؟؟؟ -ןמן המניילא  –حاجة. الجلسة اللي فيها الميزانية تقرر هي جلسة غير اعتيادية 

   متكلم:

 ر على بعضها؟بدك تصوت والناس تزعب

  צעקות( -)בלתי מובן בכלל

   متكلم:

 يطلع סעיףأنا قلتلكم اللي مش عاجبه 

 )يتكلمون معا(

  פאיז אבו צהבאן:

 אני לא מעלה את זה להצבעה.

   عطا أبو مديغم:

 הצעהخلينا في الـ  חברה

   פאיז אבו צהבאן:

 הצעהخلينا في الـ 

  ם:'עטא אבו מדיע

שה, התחלת להגיד לי בחינוך וברווחה. חשוב מאוד שאנחנו... אין לנו זמן אדוני תתחיל לפרט לנו בבק

הרי אין לנו וועדת כספים. אדוני אין לנו וועדת כספים, ומועצת העיר היא הכלי היחידי שנמצא 

 . בואحتى نتخرف؟؟؟  בידינו.

  متكلم:

 علي صوتك حتى نسمع شوي.

  متكلم:

 كلها دقيقة

  متكلم:

 ن نحن. ال مش دقيقة. مطولي

  متكلم:

 רעשمرزوق سكر الباب عشان في 
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  متكلم:

 רעשاا في 

  ם:'עטא אבו מדיע

, אני מבקש מהמזכיר שירשמו יכתבו ישלחו. לא כמו שהיה בפרוטוקול לבפרוטוקוקודם כל דבריהם 

 החלטה, אני לא מוכן לזה. לכן תן לי בבקשה. פאייזהקודם. השתתף בדיון עטא סאמי חליל 

 עלי מזכיר: 

תמלול של إنشاء هللا بكرا أو بعدها بروتوكول  לא בסדר אין בעיה רק רוצה להסתכל עובדה, אתה תקבל...

 עמודים. בסדר? 80

 ם:'עטא אבו מדיע

 כן. 

 עלי מזכיר: 

 אז הפרוטוקול הזה ששלחתי אותו הוא פרוטוקול מתומצת.

  عطا أبو مديغم:

 דברינוأنا عارف، عشان هيك 

  דובר:

 מתועד

  ם:'ו מדיעעטא אב

لو דברינו אדוני ראש העיר, דברינו מתועדים. כי יכול להיות שיהיה מצב שאני אצביע בעד התקציב...

אחרים שלא יצביעו ואז יחרץ גורלי כנבחר ציבור, שאני משלם מחיר על פי חוק. وفي سمحت سكر الباب، 

ם להתעדכן מהגזבר המלומד, ואני ידיחו אותי ואני דווקא הייתי בעד התקציב. לכן לכן אנחנו מבקשי

 ? 2018הרי האם נעשו שינויים מהותיים בתקציב אודות התקציב של שנת 

  ראיד אלקרינאוי:

הם השינויים ההכרחיים. זאת אומרת  2019לא לא נעשו כאלו שינויים, השינויים שנעשו בתוך תקציב 

נוי באזור עידו הנגב שקודם בנוסף כמובן השיתוספת של מסגרות רווחה או תוספת של מוסדות חינוך. 

היה לנו שמונה חודשים, השנה יהיה לנו שתיים עשרה חודשים. בהתחשב בחלוקה ובהחלטת 

של עידן הנגב זה נכלל בתוך הקצאת התקציב המעודכנת. כמובן שבתוך הצעת התקציב  ןהדירקטוריו

והוצאות בגין  , הורדנו את הסעיפים של הבחירות. הכנסות בגין בחירות2019המעודכנת לשנת 

בחירות. בתחילת השנה היה שמה מכתב שהגיע ממשרד החינוך שקיצץ את המענק בחמישה אחוזים, 
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וחששנו שנעשה קיצוץ רוחבי בתוך התקציב. אבל כשספרו לנו את הפזורה של התושבים הגבילו לנו 

שקל,  356,765,000את המענק בתשעה אחוזים. לכן אנחנו יכולים לספוג בעצם את כל ההוצאות של 

 כולל תובע עירוני כולל הוצאות סגן יועמ"ש שהוא מוגדר להיות ככה. עד חמישים אחוז. 

  שרון שטיין:עו"ד 

 ובהתאם השכר וכמובן מה שמשולם לאבי לעם ירד. 

  ם:'עטא אבו מדיע

 אבל אנחנו גם אמרנו שגם למבקר צריך להיות גם אה...

  ראיד אלקרינאוי:

 .18יש לו את זה בתקציב של 

  שרון שטיין:

 היה נכון.

  חליל אלטורי:

 ?19עכשיו שריינת את זה בתקציב 

  ראיד אלקרינאוי:

. אני לא הורדתי דברים שהיו או קיי, הדבר הנוסף הערה שקיבלתי 19 -וזה נשאר ב 18 -זה היה ב

זה  ממבקר העירייה, שהוא רצה לכלול כל מיני תקנות ושינויים בקשר לביקורת ברשויות מקומיות.

 עולה הרבה כסף, אני לא יודע אני לא ישבתי עם.. ישבתי בעניין הזה.

  פאיז אבו צהבאן:

 הוא ישב אצלי כן, עכשיו יש לי שאלה בקשר לעניין הבריאות.

  ראיד אלקרינאוי:

 הבריאות?

 פאיז אבו צהבאן:

 כן. 

  ראיד אלקרינאוי:

 או קיי לבריאות התבקשנו למוקד מיון קדמי.

 ן:פאיז אבו צהבא

 כן? 
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  ראיד אלקרינאוי:

 להעמיד שמה תקציב של מצ'ינג. העמדנו תקציב של מצ'ינג בחצי מיליון שקל.

 פאיז אבו צהבאן:

כן כי הייתה לי ישיבה עם הסגן שר ליצמן, העירייה התחייבה להעמיד מצ'ינג חצי מיליון שקל. גם  

 ד הבריאות התחייב בחצי. כוחות כללית מכבי מאוחדת ולאומית להעמיד גם חצי מיליון, משר

  ראיד אלקרינאוי:

 כן אבל התהליך הבא...

  שרון שטיין:עו"ד 

 זה מה שהיה בפעם הקודמת.

  ראיד אלקרינאוי:

 זה המכרז נכון?

 חליל אלטורי:

 כן אבל פעם קודמת אנחנו לא היינו על התקציב. עכשיו אנחנו שריינו תקציב. 

  שרון שטיין:

ת עצמנו. קודם כל אני הסתכלתי על המכרזים שזה... ברשויות אחרות זה אבל שנייה בוא שלא נפיל א

 מיליון ומיליון ומאה כולל בחורה. אני לא בטוח שהחצי מיליון יספיק.

  ם:'עטא אבו מדיע

 יספגו אז אחרי נספוג את היתרה, תבנו את ההנחה.

  שרון שטיין:

 אבל עשינו את זה בפעם הקודמת ו...

  ם:'עטא אבו מדיע

 היה לנו סעיף תקציבי.לא 

 שרון שטיין:

 תה זוכר המון אנשים במפגש מציעים. ואף אחד לא הגיש הצעה.חכה שנייה, ובאו לפה א 

  פאיז אבו צהבאן:

 הצעה של משרד הבריאות זה מיליון וחצי הבסיסית.

  עמאר אבו גרארה:

 אבל זה משתיים עשרה בלילה עד שבע, לא משבע עד...
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  שרון שטיין:

 י לא נכנס לזה.עזוב אנ

  עמאר אבו גרארה:

 לשעות הלילה.

  שרון שטיין:

כולם יסתכלו על התקן שלהם, ופה תהיה דרישה. תהיה פה דרישה... אם יעבוד מוקד כמו שצריך 

תושבים בשעה הם רוצים  15תהיה פה דרישה לדעתי, הם רוצים אם קצב הפניות מגיע נדמה לי למעל 

 שני רופאים ושני אחיות. 

  אבו צהבאן:פאיז 

 אבל זה לא... תקשיב זה מתחיל בשתיים עשרה בחצות עד שעה שבע בבוקר, ככה צריך לבנות.

  שרון שטיין:עו"ד  

 אני יודע אני רק אומר לכם אני הסתכלתי על זה, נעבור על זה עזוב אנחנו נשב וזה. 

  ם:'עטא אבו מדיע

. יש לנו שלושה אבל בעצם כביכולדשים אני רוצה להגיד משהו, שאלה לגבי הגזבר לגבי השלושה חו

אנחנו... היה רעיון שאפשר לקחת את אחד מהם ממלא פונקציה, זה ראש העיר שהוא שתיים בשכר. 

 , ולהעביר אותם למשהו אחר.מאוישותהשלושה חודשים שהם במלא לא היו 

  ראיד אלקרינאוי:

ה בהצעה ששלחתי לחברים. זה החלטה שלכם אם אתם מחליטים לעשות את זה. אני הכללתי את ז

 זה כלול. 

  ם:'עטא אבו מדיע

אבל שלושה חודשים ראשונים לא היו סגנים, כבר עברו. הבנת עברו שלושה חודשים, אז האם אפשר 

 להעביר את זה? זה אפשרי?

  ראיד אלקרינאוי:

 זה אפשרי, אבל בתמיכה... אתה לא יכול לבנות על זה בשנה הבאה.

  ם:'עטא אבו מדיע

 ד פעמי?לא ח

 ראיד אלקרינאוי:

 חד פעמי.  
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  ם:'עטא אבו מדיע

 חד פעמי, כמה בערך?

 ראיד אלקרינאוי:

 שקל.  300,000 

  ם:'עטא אבו מדיע

360. 

  متكلم:

 ؟؟

  متكلم:

 مستعجل

  متكلم:

 بلعب بالتلفون وبقولي ؟؟؟؟نحن مطولين. للتسعة معنا. 

 )يتكلمون معا(

  דובר:

 שקל  6000 – 5000בגלל השכר שלהם. השכר שלהם אולי העובדים עוזבים אותנו 

  :אלקרינאוי ראיד

 נכון, נכון, בכלל תקן אחד 

   דובר:

 זה בגלל התקציב שך סלים

 )לא מובן(

 ראיד אלקרינאוי:

זה דברים אחרים, קודם כל תקציב דבר שני קליטת עובדים בכירים בשעות אחרות זה לא תקציב  

 בלתי אפשרי.

  שרון שטיין:עו"ד 

לא שנייה שנייה, אני אחדד אני אחדד את איברהים. היה את הנושא של הסכם השכר של עובדי 

 וועדות מקומיות.

  ראיד אלקרינאוי:

 נכון.
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   שרון שטיין:עו"ד 

 הוא לא תוקצב.לדעתי ההפרש של הסכם השכר  2018 -זה לא תוקצב, ב

  ראיד אלקרינאוי:

 הוא כן תוקצב.

    שרון שטיין:

 יבוצי.לא ההסכם הק

   ראיד אלקרינאוי:

 זה התוספת של הקיבוץ?

   עמאר אבו גרארה:

 למה צריך הרי יש תב"ר בשביל זה.

    שרון שטיין:עו"ד 

 לא הבנת, אתה גם כן הראית לי את הדבר הזה עכשיו.

   עמאר אבו גרארה:

 לא אבל הדבר הזה רב שנתי.

    שרון שטיין:עו"ד 

עובדי שמעלה את שכר  2017ת התב"ר, יש הסכם קיבוצי משנת לא יש הסכם קיבוצי. עזוב שנייה א

 . הוועדות המקומיות

   ראיד אלקרינאוי:

 בעשרה אחוזים ועוד תמרוץ.  זה כן כלול...

  שרון שטיין:עו"ד 

 זה כלול? כי הוועד כל הזמן התלונן על זה.

  ראיד אלקרינאוי:

 לא התלונן אולי...

  שרון שטיין:עו"ד 

 הוא שילם את זה

  ראיד אלקרינאוי:

 בגלל שלא היה טבלת קיבוץ זאת הייתה הבעיה. 
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  ם:'עטא אבו מדיע

לילה קסום לקחו אותו, המדינה צריכה לדעת שרוב האנשים הולכים לנו. הולכים לנו ואנחנו הלכנו 

 למנהל הוועדה, אנשים בתשתיות עזבו שתיים. חבר'ה השכר שלנו בעיריית רהט הוא עלוב. 

  ין:שרון שטיעו"ד 

 אפשר להגיד משהו? 

  פאיז אבו צהבאן:

 כן.

  שרון שטיין:עו"ד 

יש הבדל שכר מנהל וועדה, זה החלטה שלך גם. יש מנהל וועדה יש אדריכל וועדה. אדריכל וועדה 

מתוגמל הרבה יותר מאשר מנהל וועדה. מנהל וועדה לפי ההנחיות של משרד הפנים, לא חייב להיות 

הל צריך להיות מנהל. אז אם אתם רוצים אם רוצים לקדם איזה מישהו איש מקצוע צריך להיות מנ

 לא מנהל וועדה אדריכל לוועדה... בעניין, ולהביא מישהו מנהל וועדה 

  ם:'עטא אבו מדיע

אבל לא יכול להיות במצב שלנו דווקא אתה יודע את המצב שלנו, לא יכול להיות שנביא נביא בחורה 

 מוד או בגרות או קורס קטן ומתחתיו בתב"עות מהנדסות ישבו. או בחור שתיים עשרה שנות לי

  שרון שטיין:עו"ד 

 הוא לא מתחתיו אדריכל וועדה כפוף למהנדס. 

  ם:'עטא אבו מדיע

 אני אמרתי מנהל וועדה.

  שרון שטיין:עו"ד 

 מנהל וועדה..

  ם:'עטא אבו מדיע

 הנדסים.חייב להיות מאותו רף של הדרג המקצועי הקיים שמה, וכולם מ

  שרון שטיין:עו"ד 

 רק שנייה שנייה. לא מנהל וועדה...

  פאיז אבו צהבאן:

 הוא מנהל.
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  שרון שטיין:עו"ד 

זה שפרידה יושב לי על בקשות להיתר זה סיפור של הוועדה.  הבאדמיניסטרציהוא מנהל, הוא עוסק 

 אחר.

  ם:'עטא אבו מדיע

 אז יכולתי אני לפרוש ולגשת לוועדה?

  שטיין: שרוןעו"ד 

 לא לדעתי זה מצריך שתיים עשרה שנות לימוד.

  ם:'עטא אבו מדיע

 נו בסדר יש לי עשרה יש לי עשרה.

  שרון שטיין:עו"ד 

לא אבל אם רוצים אדריכל וועדה, אבל אז באמת צריך להיות או אדריכל או מהנדס. והוא עדיין 

 בשביל שאיברהים יהיה רגוע כפוף למהנדס העיר.

  ל:ד אבו בלא'מאג

 שוב עוד פעם לגבי שכר, שעל פי העובדים מתלוננים על נושא של השכר.

  ראיד אלקרינאוי:

 השכר נקבע בהסכמים קיבוצים.

  ד אבו בלאל:'מאג

 אבל לא כולם מקבלים את אותו שכר. 

  ראיד אלקרינאוי:

 בוודאי שלא.

  ד אבו בלאל:'מאג

 לפי ההסכם.

  ראיד אלקרינאוי:

 .2000' מקבל שכר הרבה יותר גבוה, ממי שנקלט בשנת 98' או 94לפני שנת בוודאי שלא. מי שנקלט 

  שרון שטיין:עו"ד 

 לא רק זה.

  ראיד אלקרינאוי:

 זה לא רק ככה יש גם המון...
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  אברהים אבו סהיבאן:

 .םמהוותיקיזה גם להפך, זה גם להפך יש עובדים חדשים שמקבלים יותר 

  ראיד אלקרינאוי:

 ד נקלט, ובאיזה מצב.נכון תלוי מתי העוב

  שרון שטיין:עו"ד 

 אני לא מכיר אני לא מכיר.

  ד אבו בלאל:'מאג

 ובנושא של הדירוג איך אתם..

  ראיד אלקרינאוי:

 הדירוג נקבע גם לפי ההסכמים הקיבוצים.

  ד אבו בלאל:'מאג

מישהו אבל אני רואה אנשים שנקלטו באותו תקופה, עם אותה תעודה. ומישהו נשאר באותה דרגה ו

 התקדם איך זה?

  שרון שטיין:עו"ד 

תשימו לב שאתם לא מפקששים. יש עובדים שאנחנו, נגיד המלוות הצמודות הילדים והממלאות 

מקום של הסייעות הם לא עובדים קבועים. הם לא מקבלים שכר שהוא זהה לחלוטין כמו סייעת 

 קבועה או הוותיקות. 

 סאמי: 

 פשר להתייחס?

 : אבו צהבאן זיפא

 כן.

 סאמי: 

אני תחילה רוצה להודות לראש העיר על זה שיש סעיף בעניין התקציב, בישיבה הזאת. כי כל פעם 

אנחנו מעבירים, הסעיף הכי חשוב כל שנה מעבירים אותו מהר מבלי להתעמק ולדון בו לעומק. באמת 

ת שאלתי לגזבר, זה צעד נבון, שהתקציב בא ביותר מישיבה אחת על מנת לדון בו לעומק. רציתי לפנו

 ? 2018 -אם התקציב שונה בהרבה מהתקציב שאושר ב
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  ראיד אלקרינאוי:

פלוס  2018נתתי את התשובה בהתחלה. התקציב הזה בנוי על השלד, זאת אומרת זה תקציב 

ואם יש כסף התוספות שביקש ראש העיר. כמו המוקד מיון הקדמי, כמו התובע התיקונים החליפים 

 מטעם היועמ"ש.

  מי: סא

 תהיה מאוזנת עם תקציב כזה?  2019מניסיונך אה עיריית רהט בסוף 

  ראיד אלקרינאוי:

 מאוזן.  360,365,000עם  2019אנחנו נסיים את שנת 

 סאמי: 

 מאוזן תודה.

  עמאר אבו גרארה:

 ?2019את הספורט לכללי אם זה מגרשים לתקציב של 

  ראיד אלקרינאוי:

ובכלל עיריית רהט היא בתוכנית . 2018עם הוא בנוי על שלד תקציב , הוא עוד פ2019או קיי תקציב 

הבראה. תוכנית הבראה ראשונה שמה היא עשתה, הוציאה את כל הספורט מחוץ לתחום אחריותה 

של העירייה. הספורט מנוהל בתוך המתנ"ס. בתוך המתנ"ס יושב מנהל מחלקת ספורט, והוא מטפל 

הלי האולמות. הכל מופעל באמצעות מתנ"ס העירייה, המתנ"ס בעניין הספורט. ההסעות הכדורים, מנ

העירוני. עכשיו לכל הקבוצות למגרשים בשיפוץ המגרשים, לשזרוע המגרשים ועוד פעולות אחרות יש 

תב"רים. ואנחנו מבצעים את זה באמצעות תב"רים ולא באמצעות התקציב השוטף. עכשיו הנושא 

צות הספורט ביישוב. אין תמיכה לקבוצות הספורט ביישוב, היחיד שנשאר ללא כיסוי זה עניין הקבו

בגלל שאין בריכת ספורט עירונית. עמותת ספורט עירונית לא יכולה בלי זה אי אפשר לגייס כספים, 

הרי איך חיים מכבי הפועל וכל האחרים? הם לא חיים מתמיכה של העירייה , זה לא נותן להם כלום. 

 , והם מגייסים את הכספים.העירייה נותנת להם את המתקנים

  עמאר אבו גרארה:

 ואם תהיה לנו וועדת תמיכות?

  ראיד אלקרינאוי:

 וועדת תמיכות בתוכנית הבראה...
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 עמאר אבו גרארה:

לתקציב של  2018ראיד אם הבנתי נכון מההצעה שאתה מביא, כמעט אין הבדל בין התקציב של  

 של חינוך זה נובע מה... והתוספת שנמצאת בתחום של רווחה ובתחום .2019

  ראיד אלקרינאוי:

 ר התלמידים. עת מגידול של מספר הבתי ספר, ומספלא לא התוספת של החינוך נוב

  עמאר אבו גרארה:

 בתוך היישוב?

  ראיד אלקרינאוי:

בתוך היישוב. תלמידי הפזורה גם ככה קודם למדו בתוך היישוב. אגב גם הפזורה קיבלה שירותי 

בשנה שעברה. אז פה מדובר על הרחבת שירותים של הרווחה, ותוספת תלמידים  רווחה, גם ככה

 במוסדות חינוך.

  חליל אלטורי:

טוב קודם כל לגזבר ראש העיר שמנהל את נושא התקציב לסדר יום. אני לא יודע למה חברים מאחר 

רכב על שלד ואנחנו מדברים דיון ולא מדברים החלטות. כפי שאמר הגזבר התקציב הוא שלד הוא מו

ואין בו שינוי. אז שאלתי לגזבר  2018את התקציב , ואנחנו כמעט כולנו אישרנו 2018של תקציב שנת 

כי אני יודע שהם... עם בית אחוז  83האם נכלל בתקציב ההעלאה של תוספת לעוזרות גננות, במקום 

 משפט. האם אנחנו כללנו את זה בתקציב או לא.?

  ראיד אלקרינאוי:

אחוז לא למאה  90 -אחוז ל 83 -נות הייתה וועדה פריטטית. הוועדה הפריטטית העלנו מעוזרות גנ

אחוז. ויש החלטה, וההסכם הזה מחייב גם אותנו וגם את ההסתדרות וגם את העוזרות. יעני לא ידוע 

 . וועדה פריטטית חדשה לא ידוע לי.עתירה חדשהלי, ידוע לך על זה משהו שרון? לא ידוע לי על 

 אלטורי:חליל 

 זאת אומרת השבעה אחוז נכללו בתקציב החדש? 

  ראיד אלקרינאוי:

 כן.

  חליל אלטורי:

 תודה רבה.
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  דובר:

 אפשר לסכם משהו?

   فايز أبو صهيبان:

 تفضل

  متكلم:

، المنح للطالب كيف بتعطوها؟ فكرتم مرة تعطوا لطالب الخارج مش بس חינוךدقيقة واحدة. بالنسبة للـ اعطيني 

 اللي في الداخل في الموضوع هذا؟ للطالب

   رائد القريناوي:

. תקנון، ما بعرف شو بالعربي، في תקנוןفي  نحكي عربي. أوكي، في منح. المنح موجودات زي السنة اللي فاتت.

يعني זכאי ומי יכול להגיש. בתקנון ובאופן  مين ،במפעל הפייסבמליאה ואושר תקנון אושר هذا الـ 

 علموا داخل الدولة اإلسرائيلية.تب اللي بمكتوب بس الطالברור 

  متكلم:

 هذا قانون دولة أو تابع بس للبلدية؟

  מפעל הפייסال المصاري منجيبهم من  رائد القريناوي:

  דובר:

 אבל מי קבע את המקצועות

  דובר:

 , המקצועות הרשותהרשות

  ראיד אלקרינאוי:

 הפייס.  הרשות החליטה על המקצועות. התקנון והכסף זה מפעל

   متكلم:

 مين بقرر وين نوزع المصاري؟ نحن أو القانون؟

   رائد القريناوي:

 הצרכים.ال، نحن منقرر حسب  

   דובר:

 מפעל הפייס, שעות התנדבויות, אתה מתנדב 

 )מדברים יחד(
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   متكلم:

 بس في فرق إذا هو قانون دولة

   דובר:

 מפעל הפייס נותן למי שלומדים מקצועות מסוימות

   متكلم:

 البلدية تقرر هون.  חוק עזר بس في

  דובר:

 משלם הכסף הוא בעל הבית, ומי שמשלם את הכסף הוא מפעל הפיס.

   ד אבו בלאל:'מאג

יש תוכנית לאומית שמשלמת חצי מהכסף, מפעל הפיס משלם חצי. בשנתיים האחאונות רגע רגע 

 עכשיו יש סעיף ברשות המקומית, זה לא קשור?

  נאוי:ראיד אלקרי

 קשור.

  ד אבו בלאל:'מאג

 לא קשור למלגות האלו?

  ראיד אלקרינאוי:

 . 5,000הם משלמים  5,000זה כן קשור זה המצ'ינג שלנו. הם משלמים לאותו סטודנט, אנחנו משלמים 

 , אתם כדי להכפיל את הכמות עשיתם מצ'ינג נכון?שקל 10,000מפעל הפיס נותן  ד אבו בלאל:'מאג

  י:ראיד אלקרינאו

 לא לא.

  ד אבו בלאל:'מאג

אבל בלי שום קשר בלי שום קשר למפעל הפיס, יש מלגות זה לפי חוק. אפשר לדון שפעם צריך לתת 

לתלמידי תיכון לפצות אותם. הרי כל מי שלומד בארץ אין לו בעיה, הוא יכול לקבל ממפעל הפיס 

 מהסטודנטים.

  ראיד אלקרינאוי:

 ריד אותו.ף הזה מצי'נג אם אתה מואבל הכס

  ד אבו בלאל:'מאג

 אני לא מדבר על הכסף הזה.
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  שרון שטיין:עו"ד 

הנקודה מלגה לא ניתנת כמתנה, שנייה רגע, אתם מפקששים את העניין של המלגות סליחה. כל 

לגה ניתנת כנגד תרומה לקהילה של הסטודנט. עכשיו סטודנט שנמצא בחו"ל מה הוא יתרום? המ

 שעות. 120שעות  120הם צריכים לתת איזה מאתיים שעות בשנה.  ?הוא יתרום לקהילה ברומניה

בחברון הוא גם יכול לתת. אם יש תלמידים חריגים? אם יש  אבל מי שלומד ד אבו בלאל:'מאג

  ? תלמידים שאין להם אפשרות להתקיים

  אברהים אבו סהיבאן:

 אז יש רווחה. 

 لكن غير واضح( –)دخل أحد 

  متكلم:

 كمان نص ساعة. סעיףإسا بدنا على هذا الـ سمعنا وتحتلنا، 

  متكلم:

كمان مرة.  סעיףالجلسة ممتدة للثمانية حضر أسئلتك ومنرجع لهذا الـ  בינתייםطيب استنا شوي. اسمعني شوي 

  تفضل رئيس ؟؟؟ 

 )يتكلمون معا(

  :متكلم

29 

 פאיז אבו צהבאן:

 لجنة المناقصات والمالية. المناقصات.  

  متكلم:

، سامي صهيبان عضو، عمار عضو، عودة أبو مديغم، فيصل الزيد عضو،  ההצעה יושב הראש אני בעד

 أبوصيام ومحمد القرناوي، وحسين ويوسف ؟؟ 

 אז אנחנו ממליצים.

  פאיז אבו צהבאן:

 מי בעד ההצעה? פה אחד. טוב אנחנו עוברים לבית ספר יסודי אבו עוביידה.

  דובר:

 בית ספר חדש אבו עוביידה?
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  ר:דוב

 מה השם? מה השם המוצע?

 פאיז אבו צהבאן:

 . يال يعطيكم العافيةכן 

 )נכנסים בחזרה לישיבה מוחמד, מוחמד חסן, ד"ר מאזן, יוסף וטלאל(

 פאיז אבו צהבאן:

 ،3 اسم جديد لمدرسة أبو عبيدة???  

  :متكلم

 أبو عبيدة؟

   فايز أبو صهيبان:

 מאשרים?اسمها الهالل،  اا

   דובר:

 דותאין התנג

  פאיז אבו צהבאן:

 מאשרים?

 )כולם עונים מאשרים(

   متكلم:

 الهالل؟

   متكلم:

 اا

   متكلم:

 يال مبروك.

  פאיז אבו צהבאן:

 . 4מצב תשתית החשמל במתחם 

  חליל אלטורי:

טוב חברים מתחם ארבע כולכם מכירים, יש חלק בשלבי בנייה. התושבים קיבלו היתרים קיבלו טופס 

ההיתר שלהם החשמל, אבל לא הייתה תשתית חשמל. יש כאלה מהתושבים שהם  להתחבר למערכת 2

. חברת חשמל עכשיו מתקדמת בביצוע תשתית, אבל כולכם יודעים שאם 2פג תוקף ואין להם טופס 
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לך היתר בתוקף אין לך טופס שתיים אתה לא תוכל להתחבר. הייתה החלטה במועצת העיר הקודמת, 

וקף אנחנו נשלח מפקח ואם אין לו חריגות אנחנו כעירייה נחדש להם את שאנחנו כל נכס שהיתר פג ת

ההיתר, וננפיק להם טופס שתיים חדש. לאחרונה אני פניתי לוועדה, נאמר לי שלא ניתן להנפיק 

היתרים שטופס שתיים חדש ללא רישוי זמין. אז התושב צריך לעשות מדידה מחדש, ולהגיש תוכנית 

שזה כרוך בעלות של כסף. אז אני מציע לחברים, אנחנו כמועצת העיר מצב קיים. כולכם יודעים 

אנחנו נקבל אומנם אנחנו... אני לא רוצה להגיד פישלנו אבל אנחנו לא המצאנו להם תשתית מתאימה. 

 שיש להם, עם ההיתר בנייה שיש להםהחלטה שאנחנו... אה שחברת חשמל תחבר אותם עם הטפסים 

כעירייה שלחנו להם שמאי שגם יחייב אותם בארנונה. אז לא יכול להיות וניקח חלק ש... גם אנחנו 

אנחנו נחייב תושבים בארנונה, והם אין להם תשתית בסיסית. אין להם תחבורה ציבורית, אין להם 

חשמל. לאחרונה קיבלו רק תאורת רחובות, שהם קיבלו חיבור גם עם מתחם שלוש. אני חושב אנחנו 

צב הנוכחי.  יש חלק מהם בתים מאוכלסים, ואנחנו יודעים שגם אנחנו לא צריכים להתחשב בהם, במ

בחשמל... חברת החשמל לא תחבר להם חשמל על הטופס שתיים לבית מאוכלס. אבל כולכם יודעים, 

אדם אחרי שהוא סיים בנייה מבחינה כספית עדיין אין להם קירות אין להם תשתיות אז הם לא 

ארבע. אז אנחנו כעירייה, אני חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטה יכולים להגיע למצב של טופס 

לחבר אותם איך שהם במצב הנוכחי כל אחד עם ההיתר שלו. לא משנה אם הוא בתוקף או לא בתוקף, 

 ותודה רבה.

 : דובר

אני מודע לבעיה שיש במתחם ארבע. ליוויתי אותה בתקופה האחרונה. האנשים האלה התחילו לבנות 

שלוש ארבע שנים, וסיימו את בניית בתיהם ועד היום אין חיבור מחברת חשמל. עכשיו  לפחות לפני

 يا عطاזמן... 

  عطا أبو مديغم:

 أشتغل عندهم بوابة أنا.

  :דובר

אה תראו יש שני דברים חשובים כאן. הדבר הראשון שעכשיו כל המערכת בוועדה מקומית עברה, 

ין. רישוי זמין זה תהליך שהעלות לכל דייר, נעה באלפי שהתכנון צריך שיוגש בנוהל זמין רישוי זמ

שקלים שהוא צריך להשקיע. וזה בשביל שהוא יחדש את ההיתר שלו שפג תוקפו, זה גם אם זה לא 

מאוכלס אפילו. אז אני חושב לכל כלל יש חריג. אני חושב שבמקרה הזה של מתחם ארבע שאנשים 

ת דיור, והתחילו לבנות למרות שהמתחם עד היום לא בעל כורחם עברו בגלל צפיפות או בגלל מצוק
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חובר לרשת החשמל. בקרוב אני חושב תוך חודשיים יהיה חשמל שמה במתחם, אז אני חשוב שצריך 

במתחם ארבע להתחבר לחשמל. ושמועצת העיר תקבל  להחריג את הבתים האלה שכבר מבקשים

, בעניין הארנונה אני לא אתייחס זה החלטה להחריג את ה... להחריג הבתים האלה מהרישוי זמין

סוגיה משפטית שאני לא יכול... שהיועץ המשפטי הוא לא יכול לתת תשובה בעניין הזה. בעניין חברת 

החשמל אני חושב שצריך להחריג את הבתים האלה מהרישוי זמין, על מנת שנזרז את תהליך הרישוי 

 להם תודה. 

 מוחמד: 

זה חברת החשמל. ובהנחה שאנחנו נסכים על  היתר חריג וחברת חסר פה גוף שני או גוף נוסף, ו

החשמל תטפל בזה, הייתי מציע לך שתזמין את מנהל חברת החשמל מנהל המחוז. ותטיח בפניו את 

 הסוגיה הזאת.

 ר: דוב

 מה זה קשור לחברת חשמל? מה זה קשור לחברת חשמל?

  :متكلم

 يا أبو هالل.  זה לא קשור

 :דובר

 חברת חשמל?מה זה קשור ל 

  متكلم:

 ، مرق الورقة اللي حدك זה לא קשור

  أبو هالل:

 وإذا أعطيت الورقة وما أخذت ؟؟ 

  متكلم:

 ؟؟؟؟

  أبو هالل:

 מוכנים?لحظة، لحظة، 

  متكلم:

 اا

  أبو هالل:

 מוכנים, מוכנים.
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  דובר:

 עד היום אין חשמל בכלל? 4במתחם 

  متكلم:

 لحد اليوم ما في.

 מוחמד: 

 מר היועץ המשפטי בגדול?מה אתה או

  שרון שטיין:

 ליבנו איתם

  متكلم:

 سهلها يا إبراهيم

 אברהים אבו סהיבאן:

 , אני צריך היתר 4בשביל להוציא טופס أنا  

   דובר:

 טופס שתיים

 אברהים אבו סהיבאן:

טופס שתיים לא מוציאים לבית, חברת חשמל לא תקבל טופס שתיים לבית שהוא לא מאוכלס. רק זה 

הם לא מקבלים  ת בבנייה, וזה חיבור זמני. אם תגיעו להסדר שיקבלו טופס שתיים אין בעיה, אבלבי

 הבית לא אוכלס חייב אני אקבל טופס ארבע. את זה הם אומרים אם

  ם:'עטא אבו מדיע

 כמה בתים לא מאוכלסים שתיים שלוש ארבע? אבל השאר מאוכלוסים.

 אברהים אבו סהיבאן:

 אז שיסדר את עצמו, ויקבל טופס ארבע. אז הלא מאוכלס הזה 

   ם:'עטא אבו מדיע

ישנה  לשים הכל על השולחן.والزم סוגיה نحن هون في  לא לא זה ארבעים בתים מאוכלסים רבותיי.

שכונה בתוך מתחם ארבע. השכונה הזאתי התחילה לבנות, וסיימה לבנות ורוב הבתים מאוכלסים. 

השתנה. ולקח שנה וחצי  هناكהתכנון العتايقة والنصايرة בעיית תחם ארבע לגבי חשמל בגלל התכנון במ

שהנפיקה היתר בנייה  שגתהשנתיים עד שעשו תכנון חדש לסדר את התשתיות. בינתיים עיריית רהט 

 בהיעדר תשתיות חשמל. 
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  אברהים אבו סהיבאן:

 ערר. לא אנחנו מחויבים להוציא היתר בנייה גם בהיעדר של תשתיות,  זה החלטת וועדת 

 ם:'עטא אבו מדיע

 سنين 4سنين،  3والناس لهم עכשיו רבותיי על היתר כבר לא בתוקף. ????  

לא מחדש אני חושב שהייתה החלטה כאן סוף הקדנציה שעברה, שאנחנו מוותרים על המדידה יוצא 

 אני חושב נשדרג קצת, העניין לא כל כך פשוט כפיהפקח שלנו וזהו. ואז אתה מוציא מצב קיים. 

, אנשים אלה 11כמו שהתנגדנו למתחם  العتايقة، שחשבנו. אנחנו כעירייה כמו שהגענו עד הזכויות של

 לא חשמל יש בעיה בהיתרים בגלל שהם בנו וההיתרים כבר לא בתוקף.לסובלים 

  אברהים אבו סהיבאן:

 תראה.

  ם:'עטא אבו מדיע

 שנייה לא בתוקף.

  אברהים אבו סהיבאן:

לשניים. יש שתי בעיות שמה, יש בעיה של היתרים לא בתוקף זה קל לפתור בוא נחלק את הבעיה 

 הבעיה שלי מול אלו אנשים שחורגים מההיתר. אותם שים את זה בצד. 

 ם:'עטא אבו מדיע

 גם ??? 

  متكلم:

 פרס? بتعطيه  חורג מההיתרإذا 

  متكلم:

 محكمةما بعتها على ال פרסيا راجل، عندك ناس عملت أربع طوابق سويتلها 

  متكلم:

 שיסדיר את עצמוأنا بقول   أنا ما بدي أوجه أبعته على المحكمة. أنا ما بدي أوجه على المحكمة.

  ם:'עטא אבו מדיע

כל אחד שיתחייב להסדיר את עצמו, תיתן לו אישור. כל אחד שיתחייב שהוא ידבר את עצמו תוך 

 יתקע אותנו وهذا  نص متر؟؟؟ هم كل جديد بس إال تالقي واحد بنى متر زيادة، שנה..
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   שרון שטיין:

אתה לא הסברת את עצמך, זה לא משנה אנחנו יכולים להוציא אישור עד מחר חברת חשמל לא 

 מחברת.

 ם:'עטא אבו מדיע

טופס ארבע טופס ארבע אני מדבר על טופס ארבע. זה לא פרטני זה שכונה. אנחנו מגבים את המהנדס  

 שרון.

  חסן אלנסאסרה:

 לאשר עבירה? ירה.זה עב

 טלאל אלקרינאוי:

בסופו של דבר כולם כפופים לחוק. הוראות החוק הם מעל כולנו, משפט. שרון, שרון. أنا بدي أقول  

ויש גם חיוב אישי ויש גם במסגרת תכנון בנייה זה עבירה פלילית. צריך להקל עם אנשים, כן אני בעד 

יבור לחשמל. צריך להביא את היועץ המשפטי של וזה להקל עם אנשים בנושא של חלהקל עם אנשים. 

חברת החשמל, היועץ המשפטי של עיריית רהט. שימצאו פתרון לסוגיה, נוסחה מקובלת חוקית שלא 

נעמוד בעוד שנה בעוד שנתיים תחת חקירה למה עשינו את זה. ומבקר העירייה יחתום ומבקר המדינה 

 סמכים לעשות את זהיחתום. עכשיו לגבי פטור מארנונה, אנחנו לא מו

  عطا أبو مديغم: 

 ما حد طلب، ال ، ال ما حد طلب.

  متكلم:

 זה סוגיה אחרת. זה משפטית

 פאיז אבו צהבאן:

 אני מציע ככה שנזמין את המנהל חברת חשמל.

 )يتكلمون معا(

 אברהים אבו סהיבאן:

בורים. אישרנו כאן שנייה, היום אנחנו גם עם הגדלת סעיף החשיבות שלנו. פונים אלינו אישים צי

תירצנו את בקשה כזאת.  30 -ל 20היום שזה היה בבני שמעון וזה עבר אלינו, אישרנו בערך איזה בין 

אמרנו שאנחנו לא מאשרים את המבנה, אלא מאשרים את הגומחה שהיא פתורה מהיתר זה ו

 את זה.  ומאשרים אותה ואין בעיה. עכשיו חברת חשמל פעם קיבלה אותו, היום היא לא מקבלת
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  שרון שטיין:

 לפני חודשיים הם שינו את הדעה שלהם.

 אברהים אבו סהיבאן:

ל התצהיר שהמבנה הזה פטור נחתום, הם רוצים שאני יחתום ע כביכולהיום הם מבקשים שאנחנו 

 יעני יקבלו את זה במקום טופס ארבע. عشان يعني . 4טופס ، عشان يقدروا يعطوه מהיתר

  ם:'עטא אבו מדיע

 אתה מציע? מה אתה מציע? מה

  אברהים אבו סהיבאן:

תראה אני מציע, אני מתווכח עם שרון בנושא הזה אבל אני מציע שיהי הפקדת ערבות בנקאית נגד 

 שנה התושב יסדיר את זה.טופס ארבע בתנאי שתוך 

 )يتكلمون معا(

  :אברהים אבו סהיבאן

يساوي طابقين بدل  נגיד חריגה סבירה...והחריגה תהיה אם אנשים יתערבו, יביאו ערבות בנקאית 

עד متر  30، 20، 10 זה אנחנו לא יכולים לתת, אנחנו מדברים על חריגה סבירה، 300ببني  100

 חמישים מטר מרובע תוספת. אבל אם זה מעבר לזה...

  דובר:

 עד אחוז מסוים

 אברהים אבו סהיבאן:

 אבל אם מעבר לזה

  דובר:

 אחוז החריגה? 100ואם 

  ם אבו סהיבאן:אברהי

 נגד ערבות בנקאית עד חמישים מטר אפשר... 

 )מדברים יחד(

  متكلم:

 هيك  נקבל החלטהنحن بدنا 

  פאיז אבו צהבאן:

 איזה החלטה אתה רוצה?
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  متكلم:

 כןإنه نحن  נקבל החלטהبدنا 

  עטא אבו מדיע'ם:

 כן עם התושבים

  דובר:

 בכפוף לחוק

  דובר:

 בכפוף לחוק

  ם:'עטא אבו מדיע

 בכפוף להמלצת הדרג המקצועי.בכפוף לחוק ו

  متكلم:

 ما تعدينا عليه.  החוק

 )מדברים יחד(

  דובר:

 אנחנו מגבים את המהנדס 

  פאיז אבו צהבאן:

על פי חוות הדעת היועץ , לחיבור החשמל המלצה להקלות לתושבים על פי... לחברות החשמל 

 في عندنا ...  ר.המשפטי. גם חוות הדעת של המהנדס בכפוף לחוק בסד

  דובר:

 ??? הציבור

  פאיז אבו צהבאן:

 טוב אני מסיר את זה כי לא נשלח לחברי מועצת העיר. 

 עטא אבו מדיע'ם:

 אין לי תשובה

  متكلم:

26 

  פאיז אבו צהבאן:

 לנערים בסיכון.  שימוש בשצ"פ כחצר למסגרת ، 26
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  متكلم

 5מתחם ة للـ ؟؟ وتبع الدكتور صالح بالنسب סעיף هذا المكتوب تبع 

  متكلم:

 وين نستعمله؟

  דובר:

 ?? אין לילדים אלו חצר, 

  עטא אבו מדיע'ם:

 אז תאשר להם

 דובר: 

 אז תאשר להם

 )מדברים יחד(

 עטא אבו מדיע'ם: 

 םשל שנתיי הלתקופ

  דובר:

 לתקופה של שנה

  פאיז אבו צהבאן:

 לתקופה של שנה.

  متكلم:

26 . 

 )يتكلمون معا(

  متكلم:

 خلصنا

  דובר:

 תודה רבה

  דובר:

29? 

 פאיז אבו צהבאן:

 מה? 
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  דובר:

29? 

 פאיז אבו צהבאן:

 קיבלנו החלטה. היית בחוץ

 

 ***הישיבה נעילת  ***                                                    

 
 

_________        ____________ 
 פאיז אבו צהבאן                      עלי אבו אלחסן
                                                     ראש העירייה                            מזכיר העירייה

  
 

                                              
 תפוצה:

  מבקר המדינה ,
 במשרד הפנים,  הממונה על המחוז,

 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 , העיריילהיועץ המשפטי 
 דובר העירייה, 

 בקר העירייה, מ
 הנהלת חשבונות, 

 חשב מלווה.
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