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 לרוטוקופ

 
  :פאיז אבו צהבאן

אנחנו עוד פעם אנחנו מבקשים שנכניס את הידיים שלנו לכיס שלך, על העשייה שלו בנגד...  

הממשלה בסיסים  קריית המדינה, תקנימבואנחנו מבקשים שנהיה שותפים בחלוקה צודקת 

וכל מיני מקומות. אז אנחנו מבקשים כאילו מראש  , פיקוד, בתי כלא,צבאים לתוך העיר

ירייה להצביע שאנחנו נמשיך בדרך הזאתי, מועצת העיר זה חשוב לנו גם...  שאנחנו הע

 מכל מיני מקומות, אז זה חלק ממקורות הכנסה של לקופת העירייה תהכנסוהמחפשים את 

  :אלהוזייל פייצל

 יש לי שאלה:

  :مديغم أبو عطا

 تحكي؟ بدك

 פייצל אלהוזייל:

 ברשימה במה מדובר? 17בסעיף 

  :וייןליאור ל

 מדובר במתקן חדש, שטרם הוקם

 )يتكلمون معا(

  :فايز

 . ؟؟ ؟؟ أبو امير السنة اللي فاتت، اللي، הסכםمعون، مع بني شمعون في بني شيا جماعة الخير. مع 

  عطا

 דודאיםלא כולל اللي 

  :فايز

صحيح  رهط ما تشارك ؟؟؟ בתמורהلرهط، اللي انضموا ألف دونم  18ال، خليني أحكي. عبارة عن 

 בסיסزي اللي عندهم  דודאיםيعني زي חלוקת הכנסות, خواجات، ما تشارك بني شمعون في 

 , אז מה? 35على  16ب بدل لوإذا طצאלים. 

  طالل

 צומת בית קמהباألرض  החקלאות משותפיםאזור התעסוקה اتفقنا معهم على أساس إنه 

 .שותפים
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  :فايز

 هبر، نسينا اللي فيه ال قلناما  زي اا بس نحن

  عطا أبو مديغم:

לא כולל ، أنت قلت لي ال. أنا أقلك לא כולל דודאים وأنا قلت  דודאיםالهبر كان في חברה, 

 ההסכם לא כלל דודאים וזה טעות, לא רוצה שלוקחים .. ، דודאים

  עו"ד סמי סהיבאן:

  فيه  מה זה לא כלל? 

 فيه اتفاق وفي إمضاء لالتفاق

  عطا

 فيها לגשתאפשר  דודאיםال، ال بقولهم 

  سامي

 :עו"ד סמי סהיבאן

 يعني؟על סמך מה  

 :אבו צהבאן פאיז

 חלוקת הכנסות יש הסכם

  عطا أبو مديغم: 

 לא לדרושיש הסכם 

 ؟؟، أنا بحكي بالعربي  أنا بحكي واضح 

  فايز

 بني شمعون، اللي بوخدوا منهن أرنونا سواء عسكرية أو مدنية أو تجارية

 אלקרינאוי: טלאל

 הסכםיש 

 :אבו צהבאן פאיז

 נכון שרון?

  אבו מדיע'ם: עטא

   יש הסכם, לא כתוב ההסכם

 יש הסכם אבל הסכם גרוע.
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  : שטיין שרוןעו"ד 

אבל צריך להגיד שישבנו עם ראש מועצת הישיבה, וניסינו לפעול למרות ההסכם יש דיון. 

 של..שכן לגשת לחלוקת הכנסות, הוא מבין את הצורך 

   :לויןליאור   

 כולם מבקשים.

  :אלקרינאוי טלאל

 מבקשים מהם, בסיס תיקי זה של בני שמעון וכל הרשויות באזור מבקשים מהם.

  عطا

 كل واحد منكم يحكي شو بده يحكي

  , למה לא הכרתם )התקנתם??( מתקני אנרגיה?קודם כל אנחנו רוצים לבדוק מתקני אנרגיה

  :לוין ליאור

 מתקנים שהרשות לא יזמה אותם... בעיקרון הוועדה הכי קל לה לאשר

 )שני אנשים מדברים ליד הרמקול ומפריעים לשמיעת השיחה(

עכשיו מתקני אנרגיה אנחנו מדברים על .... אנרגיה סולרית, גם גז , ולא השקיעה... ביזום. 

 גם וגם, שתיים, ??? אם יש עוד אתרים אפשר להוסיף, אין בעיה. 

  :אוינטלאל אלקרי

 בנתה יכולה ??? כל מה שהמדינה

 :ליאור לוין

 נכון.

  :עטא אבו מדיע'ם

 מה שאמרתי גז, מה שאמרתי קו הגז. 

  :פאיז אבו צהבאן

 כל הכנסה

  :עטא אבו מדיע'ם

 מי? קו הגז? פתור?

  :פאיז אבו צהבאן

 תבדוק את זה, אין בעיה.

 מאשרים?,  ₪ 150,000מגרש בי"ס אלסלאם בסך  קירוי
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 עונים ביחד מאשרים()כולם 

  :פאיז אבו צהבאן

 .4, מתחם בניית אולם ספורט במתחם אלכראמה

    :פייצל אלהוזייל

 מיהמימון של 

  :פאיז אבו צהבאן

 מפעל הפיס

  : עלי אבו אלחסן

 זה הפעם הראשונה שהגורם הנמען, מבקש אישור מועצה להקמת המתקן. 

  :טלאל אלקרינאוי

 לפני המימון

  :עלי אבו אלחסן

 מאשרים. כעקרוןעם ראשונה. אנחנו לפני המימון זה פ

   :פאיז אבו צהבאן

 מאשרים.

   :פאיז אבו צהבאן

 הציבור תלונות  דיון בדו"ח

    سليمان

 شوي.  אולםنحكي عن ال 

 وين بده يكون

   فايز أبو صهيبان:

 الضاحية.عيينا، في نحن أول شي ما 

   فايز أبو صهيبان:

  4موجود في  נקודתית

   عطا أبو مديغم:

 מוסדותوبدهم مدارس وبدهم في ناس بنوا،  4؟؟ في بيوتكم. وين ما في ناس اليوم بنوا، في الضاحية ؟

 وبدهم كذا، فنبنيه وين في ناس  
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   פאיז אבו צהבאן:

 טוב מאשרים?

    : פייצל אלהוזייל

 כן.

   פאיז אבו צהבאן:

 עלי תציג את הדו"ח בבקשה. .2018דיון בדו"ח טענות הציבור לשנת 

   :זאיידלי אבו ע

תלונות... תלונה  126תלונות לאחר בירור התלונות מתוכם נמצאו  167 2018כן בשנת 

תלונות טופלו פניות רגילות, ולא תלונות.  36כהגדרתה בחוק. חמש תלונות לא מוצדקות. 

 24תלונות דרך מבקר המדינה. עד סוף השנה נשארו  12 -פניות, ו 454בנוסף לכך קיבלנו 

שלא טופלו, התקיימה ישיבה לפני חודש ימים בלשכת העיר בשיתוף עם כל הגורמים תלונות 

 הנוגעים בדבר. וכל התלונות טופלו. 

  فايز أبو صهيبان:

 صلوا على النبي

  أبو حاتم:

 خلصنا חשבתי 

  فايز أبو صهيبان:

 يا أبو حاتم صلي على النبي.

  أبو حاتم:

 ا زلمة ..... ممنوع إنه  قاعة ؟؟؟ شي يخلص חשבתי 

  متكلم:

 وحدوا هللا

  أبو حاتم:

 شو هالحكي

  فايز أبو صهيبان:

 صلي على النبي. 

  أبو حاتم:

 , למה אתה בלחץ؟؟؟ واحد بوخذ أغراضه وبطلع، وواحد ممنوع يحكي .. شو هذا
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  فايز أبو صهيبان:

 ؟؟ طلع

  أبو حاتم:

 فكرته خلص

  فايز أبو صهيبان:

 نال ما خلص، الزلمة أجاه تلفو

  أبو حاتم:

 ؟؟؟

  متكلمون:

 صلوا على النبي

  فايز أبو صهيبان:

 بدنا نحكي، برضه أعضاء البلدية المحترمين 

  أبو حاتم:

 أول شي מספרים، كنت ابدأ بأشياء تاني مش מספריםجبتلنا 

  فايز أبو صهيبان:

نحل ، وشو اإلشكاليات  يا أبو تيسير، بدنا تحكي، اسمع مني، بدنا تحكي عن األشياء اللي نحل واللي ما

 أيًضا اللي منواجهها في مركز الطوارئ.  

  : علي ابوزايد

 أشهر تركت مركز الطوارئ  8مركز الطوارئ لألسف الشديد أنا قبل 

  فايز أبو صهيبان:

 الشكاوي قصدي

  : علي ابوزايد

لما في، أنا أتذكر من أيام وأنا اليوم .. المشاكل ! المشاكل هي في التطبيق. الطواقم اللي موجودة عندنا، 

 מוקדكنت مسؤول عن الـ 

   :עלי אבו זאייד

כשאתה מקבל תלונה אתה אמור להעביר... אמורים לפי הזמן שהגדרת. שעתיים שעתיים, 

 שלוש שעות שלוש שעות אמורים להחזיר. 



 נ.ג  -9- 03519

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

لة. وأستعين مرة عشان نحل المشك 20سنة بجري وراء مدراء األقسام  25سنة في هذه البلد، و  25أنا 

ما في .. . مركز الطوارئ ما بيشتغل، עד שעושיםومرات..  עוזרبالرئيس وبنائب الرئيس وبالـ 

 وصلوا المعلومة للقسم، بس األقسام ما بتقوم بواجبها، يعني ما في بخطتها، ما في بخطتها معالجة بو

 زم يكون.او حسب كيف ال؟؟؟؟ ، حسب التخطيط،  الكبيرة بشكل فوريمعالجة المشاكل 

  فايز أبو صهيبان:

 هذا المركز.عدم ثقة الموطن في وبالتالي تن

 علي

 .. طبعا، طبعا. الحين، بالنسبة للشكاوي

  فايز أبو صهيبان:

 ؟ خبرتكفي أي مجال الشكاوي أغلبها حسب 

 : علي

 األغلبية، األغلبية في الهندسة، 

  أبو حاتم:

 ما خلص، انت بتناقش فيه وهو بعد ما خلص.

  :يعل

 ורווחה שפעأغلبيتها هندسة، 

  أبو حاتم :

 ؟؟ بتناقش فيه

  سامي

 الرئيس بيسأل، الرئيس بدير جلسة

  أبو حاتم:

 ال، أنا سألت قبل. ليش هو مسموح له يسأل وأنا مش مسموح لي أسأل؟

  سامي

 هذا رئيس يدير جلسة

  أبو حاتم:

 رئيس؟  אז מה رئيس؟  אז מה 

  سامي

 جي دورك.بتعقد ساكت انت لما ي
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 )يتكلمون معا(

  أبو حاتم:

 ؟؟؟؟ شو معنى رئيس يا رجل، بدي أفهم شو معنى رئيس؟ بني آدم مثلي مثله، شو رئيس يعني؟ 

  سامي

 يا رجل رئيس .. .. أنت شو بدك؟

  أبو حاتم:

 انت شو بدك؟

 )صراخ(

  متكلمون :

 صلوا على النبي

  أبو حاتم:

 ي مثله، شو الرئيس يعني؟أشهر، شو يعني رئيس؟ مثل 9كلنا أوالد 

  سامي

 حسن، صلي على النبي يا رجل

  أبو حاتم:

 هذا السؤال أنا سألته قبل، ليس هو مسموح له يسأل ولسا ما خلص؟

  فايز أبو صهيبان:

 أنا وهللا

  أبو حاتم:

 כולם אותו דין, כולם אותו דין.  ؟؟؟؟؟

  فيصل

 يا جماعة!

  أبو حاتم:

 كلهم مسموح لهم يحكوا؟ ليش

  سامي

 قد ما بدك خلي الرئيس يحكي وبعدين تحكي

  أبو حاتم:

 ؟؟؟؟؟ ما بدي أحكي، خلص.
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  عطا

 علي الطالق غير تحكي.

  أبو سالمة:

 أبو أنس من بعد إذنك

  فايز أبو صهيبان:

 تفضل أبو سالمة.

  أبو سالمة:

 يا جماعة صلوا على النبي...

  أبو حاتم:

 قال الرئيس!

  أبو سالمة:

 بي أبو حاتم.صلي على الن

  عطا

 انت شو دورك أبو سالمة؟

  أبو سالمة:

أول شي، أول شي لما أنا بحكي انت بتسكت، انت مش مدير الجلسة ومدير الجلسة الرئيس وأنا طلبت من 

 الرئيس. 

  عطا

 أنا طلبت من الرئيس وانت تحكي تلفون 

 )يتكلمون معا(

  سالمهأبو 

 س، انت مش رئيس!أنا حكيت مع الرئيس. انت عامل حالك رئي

  عطا

 هذه حساسية عندك من زمان انت وطالل.. 

  فايز أبو صهيبان:

 صلي على النبي

  عطا

 أنا طلبت أحكي قبلك، الرئيس سكتني. أنا طلبت أحكي قبلك.
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 الرئيس ما احترمني... عشان كذا الحق يؤخذ وال يعطى 

 غير مفهوم( -)صراخ

في وقتك، أنا طلبت قبلك، طلبت قبلك، انت حمامة سالم أنا مصلي على النبي، احكي في وقتك. احكي 

 يعني، 

  ابوسالمه

 وحد هللا يا رجل

  عطا

 ...  סליחהحمامة سالم يعني ... كل واحد منهم بقولك 

  ابوسالمه

 البلدية تدار بهذا الشكل في إشكالية، في إشكالية. إذا جلسات

  عطا

 في إشكالية على اللي زيك

  ابوسالمه

 في كل بند وبند. نقطة التفوهواألعضاء لهم الحق في  نك يا رئيس، انت تدير الجلسةمأنا أترجى 

  :فايز أبو صهيبان

 . خلينا نكمل. كمل يا علي.على النبي خلص صلوا

  علي:

للبلد، ومنشتغل תקציב למימון מערכת המותאמת ، أجى 2018في  תלונות הציבורطبعا نحن 

 דוח ממוחשבبية منشتغل عليها، وإنشاهلل السنة الجاي راح نقدم الـ الفترة التجري 1/1عليها، بلشنا من 

وأمام الكل ونبيّن قديش عالجوا كل قسم وقسم، ما هي المكاتيب اللي وصلت لمدير القسم. كيف إذا رد 

راح يكون عندنا صورة أوضح. يعني لما نحط على قسم الهندسة فكم من الوقت  جواب، ما رد جواب .

מחלקת רווחה على سبيل المثال يعني  רווחה، إذا ردوا من أول مرة أو ما ردوا، الـ عالجوا المشكلة

  בזמן שנקבעكيف ما الزم، מתייחסים לכל תלונה ותלונה ، עוניםلألمانة، 

  فايز أبو صهيبان:

 بحلوها يعني

  علي:

 طبعا اا. 
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  فايز أبو صهيبان::

 شو ضل عندك؟

  علي:

من لما استلمت آخر السنة، كان عندنا  חופש המידעأخذت  מוקדـ سالمتكم. ضل عندي لما تركت ال

كل األمور انحلت من غير محاكم ومن غير  בקשה לחופש המידע מאוד מורכבות, 12أو  14

 לחופש המידע ופורסם באתרהדוח אושר ע"י היחידה הממשלתית غرامات، 

  فايز أبو صهيبان:

 المة.حدا من أعضاء البلدية بده يعلق؟ تفضل أبو س

  أبو سالمة:

هذا الموضوع اللي انت تحدثت فيه معروف لدينا، بس في إشكاليات اللي الجمهور والمواطن بعاني منهم. 

أوال العمل وبقاء تراكمات بعد عمل المقاولين هذه نقطة واحدة، النقطة الثانية في إشكاليات في شبكة 

وجهنا ؟؟؟ الشكاوي وإذا كان في نوع من لنفايات. الكهرباء، والنقطة الثالثة في كمان إشكاليات في جمع ا

اتخاذ اإلجراءات على أساس تكون رهط مدينة لها سيطرة على المقاولين، ولها سيطرة على العطاء 

 للمواطنين. شكرا.

  فايز أبو صهيبان:

 يعطيك العافية. تفضل.

   ם:'עטא אבו מדיע

 התייחס לסעיף הזה?ליועץ המשפטי כמה זמן בבקשה על פי חוק, מותר לדבר ב

     עלי

 אז אני יענה לאבו סלאמה.

   ם:'עטא אבו מדיע

 תרשום אחר כך אני כבר התחלתי לדבר. 

     עלי

 בסדר.

   ם:'עטא אבו מדיע

 שאלתי ליועץ המשפטי כמה זמן אני יכול לדבר, דקה או שלוש או ארבע?

  فايز أبو صهيبان:

 دقائق. 10أنا أعطيك 
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   ם:'עטא אבו מדיע

דה רבה. אני רוצה לדבר... קודם כל נחזור לסעיף הקודם, כשאתם לא רוצים לדבר... אמר תו

נפנף ככה יאללה תתקדם אדוני ראש העיר, ולא ראה שאולי חברים רוצים לדבר. אז שימו לב 

أنا قرأته، كل مرة منرجع على  דוחأول شي، الـ להתנהגות שלכם. דבר שני לגבי תלונות הציבור. 

תונים והם אגב לא משקפים את המציאות, המציאות יותר קשה ממה שאתה הנ نفس الـ

 8 מצייר אותה. אני רוצה בבקשה שתתייחס להתפלגויות...קודם כל מבקר המדינה, מה סוג 

 ממבקר המדינה? מי הגורם שענה למבקר המדינה?התלונות שאתה קיבלת 

   ד שרון שטיין:"עו

 בור, זה לא תלונות ביקורת זה לא הליך ביקורת. זה מבקר המדינה כממונה על תלונות הצי

   ם:'עטא אבו מדיע

 אני מבין.

   ד שרון שטיין:"עו

 מבקר המדינה הוא גם נציב תלונות הציבור, זה כאילו תלונות שמגיעות אלינו מגיעות אליו. 

   ם:'עטא אבו מדיע

 בסדר אגב כשאתה מפריע לי זה לא על חשבון העשר דקות.

   ין:ד שרון שטי"עו

 לא.

   פאיז אבו צהבאן:

 אני מבקש לא להפריע.

   ם:'עטא אבו מדיע

מבקר המדינה בא אומר לך, תושב איקס עטא התלונן על זה וזה תן לי התייחסות נכון? זה 

לא שהוא בדק. אז שמונה תלונות האלו לאן הגיעו? האם הם קיבלו מענה מהגורם המקצועי? 

סגור? חוץ מזה כשאתה אומר הנדסה תפרט, שזה  לא. והאם אתה סגרת את זה? והאם זה

ואתה לא מתייחס לתברואה. כי  עם ההנדסה תברואהרק תשתיות או שאתה שמה את 

הם המסה. ולכן אני רוצה שתפרט לי בבקשה, את הנושאים שנוגעים  התברואתייםהמפגעים 

מספקת לנו להנדסה לבד. יענו בהנדסה יש לנו בעיה אין לנו מספיק עובדים, המדינה לא 

תפקידים מאושרים. אנחנו כל שנה קולטים אנשים אנשים יוצאים. כרגע בהנדסה נשאר 

 אל חמאיס. و אברהים و פאוזי 
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   :אבו זאיידעלי 

 אתה מדבר על התלונות ממבקר המדינה?

   عطا أبو مديغم:

   ما خلصت يا حسن، أما الباقي، أنا اقولك، الباقي بده احطهم لك، بدي أعطيك إياهم.

   :אבו זאייד עלי

 אתה מדבר על התלונות ממבקר המדינה?

   ם:'עטא אבו מדיע

האלו הם מאוד רגישות, הם בצנרת. עכשיו  אני מדגיש תלונות מבקר המדינה. למה התלונות

التابعة للهندسة من شو؟ يعني شو؟ ؟؟ الناس في مطب؟ في جورة؟ في اسفلت نازلة؟ نحن  התלונות...

ما عندما بني آدمين، ما תשתיות لبلدية ترفع شكواها أيًضا للدولة وتقول نحن في الـ بدنا نعرف عشان ا

 عندنا عالم تشتغل، في الهندسة ما عندنا عالم تشتغل، 

 לגבי המפגעים התברואתיים יש מפגעים תברואתיים, האם המפגעים 

 מהגורם של שפע האלה אתה רק מבקש כיבוי שריפות או אתה מבקש 

أو ال ؟ إذا תלונות שמחייבות אכיפה  فيויתלונן ויגיש? יש אכיפה ויש אכיפה,   ويصور שיפנה

للناس اللي بعملوا  כנס، اللي بكبوا الزبالة غير يضلوا يكبوا، إذا ما أعطينا כנסما أعطينا الناس 

ולכן אני מבקש ממך תיתן לי את התשובה, שאני לא  .מפגעיםغير يضلوا يعملوا  מפגעים

בור עוד פעם. חוץ מזה התפקיד שלך, אתה אומר שאתה היית מחזיק בשני אבקש רשות די

 תפקידים כרגע אה מחזיק רק באחד. 

  : אבו זאייד עלי

 לא, רק חופש המידע

  עטא אבו מדיע'ם:

 אתה היית מחזיק בשתיים.

    אבו זאייד: עלי

 גם מוקד. 

  ם:'עטא אבו מדיע

 מוקד..

    علي

 ثالثة
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   عطا أبو مديغم:

 . 2ثالثة، وطيرت واحد ضل معك كنت 

   :אבו זאייד עלי

ת המוקד, והוסיפו לי הייתי שתיים ונשארתי עם שתיים. אתה היית בישיבה לקחו ממני א

 . את חופש המידע

   ם:'עטא אבו מדיע

אותו ממני כאב ראש. כאב  ותיקחיפה עכשיו על המוקד כל הזמן היית אומר, אני מבקש 

ו הפרסומת המפורסמת. אני רוצה שתגיד לי כרגע, מי בערך ראש כאב ראש כאב ראש, כמ

 או לא?האם יש מי שמכסה אחריך על הנושא הזה 

   :אבו זאייד עלי

 זה הועבר לביטחון, הוא עובד עד שעה אחד עשרה הוא מאויש. 

  ם:'עטא אבו מדיע

 תודה כן. 

   :אבו זאייד עלי

 שמונה נדמה לי, זה בתחום הרווחה. עכשיו לגבי התלונות של מבקר המדינה. הרוב המכריע

   ם:'עטא אבו מדיע

 איזה יש?

   : אבו זאייד עלי

 אני לא יכול לפרט, אני לא יכול לפרט.

   فايز أبو صهيبان:

 זה הרווחה

  عطا أبو مديغم:

 األسبوع الماضي بطلت، صح أو ال يا جماعة؟  וחסוי רווחהاسمعوا، اسمعوا، كلمة 

   :אבו זאייד עלי

. הגיעו למחלקה לא קיבלו... חשבו שלא קיבלו מענה, קר אנשים שמיצו את התהליךזה בעי

לרוב נענו בחיוב. זה לא  ،הלכו למבקר המדינה. בינתיים נבדק נמצא שהם בתהליך, ולרוב

 שבן אדם זה אנשים ש...
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  عطا أبو مديغم:

 ؟ 7، 8ضلوا كم 

   : אבו זאייד עלי

 בהנדסה באגף שאתה היית שמה.

   ם:'ו מדיעעטא אב

 הייתי שמה לפני חמש שנים.

  : אבו זאייד עלי

 הייתה תלונה אחת. עטא,  18؟؟؟ 

   عطا أبو مديغم:

 , אני לא הייתי2018, אז אתה מביא לי דוח 2016أنا خلصت تعليم في نص 

    אבו זאייד: עלי

 בסדר לא משנה. 

ן בשכונה עשר והגיע היו שתי תלונות שאנחנו פתרנו אותם. אחת מה 18לא משנה בשנת  

בעירייה מנהל אגף היה תלונה של עובד העירייה מבקר המדינה אפילו נציג, הגיע עד רהט. זה 

והסיכום שהיה עם דקואה התלונן שכביכול, מילאו זבל וכולי וכולי וכולי ולא נעשתה עבודה. 

ככה זה ובודקים את הדברים ועם עורך דין דקואה, סיכמנו שההנדסה מביאים... וחופרים 

 נגמר. ואחת התלונות שאנחנו למרות...

  :فيصل

، وين البناية الجديدة، ابن خلدون. حي اين خلدون. حي ابن 10 שכונה، علي، مش 10 שכונהمش 

 خلدون.

  אבו זאייד: עלי

 תלונה אחת או שתיים בתחום ההנדסה. היה לנו משהו ברווחה וזהו.ועוד  זה תוספת לעשר,

  عطا أبو مديغم:

 .180و  454، תלונה 600نت معطينا انت ك

   :אבו זאייד עלי

אתה מדבר על מבקר המדינה. עכשיו לגבי כל התלונות יש לך חתך, תרצה פירוט אני אשמח 

לשלוח לך למייל את כל התלונות. כל אחד מה היא ומה התשובה ואיך מחזיר תשובה, אין לי 

כמה  כמה בהנדסה כמה ברווחהבעיה. אני שלחתי לכם דו"ח תסתכל על החתך הכל נמצא. 
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שלחתי  בתשתיות כמה מתוך זה ניקוז, כמה מתוך זה תשתיות בורות כמה... כל דבר מפורט.

 את הדו"ח הוא מפורט.

   ם:'עטא אבו מדיע

 האתר עובד?

   : אבו זאייד עלי

 הדו"ח?

   ם:'עטא אבו מדיע

להיות לנו גם נגישות ם התושבים חייב ע يعني אילו,אתר? יש לנו הייתה החלטה שאנחנו כ

 באינטרנט. 

   : אבו זאייד עלי

 לוחץ על זה והוא מגיע אלי.شكاوى الجمهور  נכנס לאתר.כן מי שרוצה 

   ם:'עטא אבו מדיע

 בסדר.

   فايز أبو صهيبان:

 خلصت؟ أبو حاتم.

   :חסן אלנסאסרה

הכי בכל זאת אני חוזר, אני רוצה לדעת מה התנועות  בחלק מהשאלות הוא כבר ענה.

שכיחות בעיריית רהט. הכי שכיחות בתלונות אצלך, ומי מסיים את זה? האגף מסוים או 

מחלקה מסוימת או משהו. שאלה שנייה האם בתור אדם מקצועי שהיה מנהל את המוקד, 

האם יש לך סמכויות... בתפקיד של נציג שלוש  האם אתה היום מרוצה מתפקוד המוקד?

 את התלונה והאם יש לך סמכויות. תלונות הציבור... ורק אתה מקבל

   : אבו זאייד עלי

 אני אענה לך.

   חסן אלנסאסרה:

 תודה.

  :אבו זאייד עלי

על פי חוק הממונה על תלונות ציבור, הוא אמור לקבל את הפנייה. לשמוע את המתלונן 

ליידע את המנהל שלו, ולהסיק את המסקנות. להסיק ולשמוע את אלו האגף שאליו התלונה. 
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המסקנות והוא מעביר העתק לראש העיר ואומר אני... העתק לתושב, התלונה שלך  את

 ככה ממונה על זכיות הציבור צריך לנהוג.מוצדקת או לא מוצדקת ובזה נגמר הסיפור. 

   :חסן אלנסאסרה

לבקרה לאחר מקרים. אתה קיבלת תלונה פנית לגורם האחראי או המוסמך יש חוקים 

 ? אחרי זה? מי עוקב מה הלאה מהשפנית אליו, 

 :אבו זאייד עלי

אני מעביר למחלקה אני עוקב, אני מעביר למחלקה ואני  :מתרחש שינוי לא מתרחש שינוי?

למעשה במקומות אחרים הוא נותן פרק זמן, שבועיים תן לי תשובה אחרי שבועיים עוקב. 

ת ראש העיר. המנהל של מנהל נניח הנדסה מיידע את הסגן או אהוא מידע את המנהל שלו. 

אחרי שבועיים הוא מסיק מסקנות, התלונה מוצדקת או לא מוצדקת ובזה נגמר התפקיד של 

הממונה על תלונות הציבור. ראש העיר ואחרים יעשו עם זה מה שהם רוצים. אבל  אני עושה 

 יותר אני נשאר...

   חסן אלנסאסרה:

 אתה רק מתקשר וזהו.

   :אבו זאייד עלי

 תלונה עד שהיא מתבצעת. לא אני עוקב אחרי ה

  חסן אלנסאסרה: 

 כאילו משפרים?

  : אבו זאייד עלי

 כן אני עוקב אחרי זה.

   فايز أبو صهيبان:

 خلصت أبو حاتم؟ يعطيك العافية.

  סמי סהיבאן:עו"ד 

, זה מחייב הוצאה מקופת העירייה תראה חלק מהתלונות כפי שאני מבין هللا يمسيكم بالخير. 

מהמחלקות זה עניין של שירות. אז יותר קל לענות שזה בטיפול, וכבר בדרך כלל. בחלק 

תלונות של מחלקת התלונה הוסרה מבחינת תלונות הציבור כפי שזה ברווחה. אבל למשל 

 הנדסה...
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  : אבו זאייד עלי

 אתה שואל או אתה עונה?

   סמי סהיבאן:עו"ד 

תלונות תקן אותי אם אני טועה. אני שואל אחר כך אתה תשיב לי, זה ההבנה שלי ואחר כך ת

למשל במחלקת הנדסה, הן תלונות שמחייבות סעיף תקציבי מחייבות הוצאה מהעירייה. 

למשל תלונה על עניין של כביש, יש כאן הוצאה שחייב הוצאה סעיף תקציבי כדי לטפל 

בתלונה עצמה. זה לפי הבנתי לא נמצא במחלקות אחרות. כשאתה מדבר על שירות בשפע 

מדבר על שירות במחלקת הרווחה, אז לכן רוב התלונות ממחלקת ההנדסה הם אתה 

שנייה. אני רואה שהרבה תלונות לא מגיעות לנבחרי הציבור נשארות ללא טיפול. נקודה 

ישירות, או שמגיעות בכלל לתלונות הציבו. אתה מדבר על ארבע מאות תלונות בשנה. אני 

מקבלים... בחודש אתה מקבל לפעמים מאתיים  יכול להעיד על כך שאנחנו כנבחרי ציבור

תלונות. האם זה בגלל שאין הסברה לתושבים ,או התושב פונה לכתובת הלא נכונה לנבחר 

 הציבור ישירות? זה בעיה של שנים זה לא בעיה חדשה. 

   :אבו זאייד עלי

יש אני מסכים איתך בחלק מהדברים. יש תלונות שמחייבות הקצאת משאבים, וזה... אבל 

תלונות שבאמת צריך לטפל מהרגע להרגע, ואני לא אמרתי שהתלונות בהנדסה לא טופלו אני 

אמרתי שהם טופלו. אני אמרתי שהכול טופל. לכן לא טיפלנו ולא סגרנו את הכל בסוף השנה, 

אומנם לפני שבועיים סגרנו את הכל את כל התלונות. הכל נסגר, אבל יש תלונות שצריך 

זה מחייב  כון הוא שיש תלונות כביש חדש או נניח ריצוף מדרכה חדשהלטפל בזה מיד. הנ

עושים ובזה אנחנו מסמנים וי אבל לא וי וברגע שהתושב מקבל את האו קיי שכן  ,תקציב

אנחנו לא סוגרים התלונה. התלונה תיסגר ברגע שאו שהיא נדחית או שהיא טופלה. עכשיו 

עמים אני מגלה התושב מגיע אלי אבל אחר כך פלגבי התושבים אני רוצה להגיד לך סאמי. ל

הוא אומר לי, דרך אגב הייתי אצל ההוא ואני יוצא אני רואה עומד עם חבר מועצה. אנחנו 

נתנו את כל האפשרויות תושבים יודעים, אבל אם הוא בוחר בפני חבר מועצה אני אומר לו 

ים למוקד, הם הדלת שלי פתוחה באתר הכל זמין אנשים יודעים. הם גם לא מתקשר

 מתקשרים לראש העיר או לגני ראש העיר או לחברי העירייה מהטעמים שלהם. 

   חסן אלנסאסרה:

 זה עניין של תרבות.
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  : אבו זאייד עלי

 זה עניין של תרבות אנחנו מנסים לעשות את הכל .

  : אלקרינאוי טלאל

תבורכו על העבודה אני חייב רוצה להגיד משפט. האני משפט אחד אני רוצה להגיד, באמת 

הטובה באמת. באמת מה שאני מכיר את האני ואת תלונות הציבור, המעקב אחרי התלונות 

 אז רק רוצה להגיד לכם כל הכבוד יישר כוח.  וגם הקשר עם המתלונן באופן אישי.

  فايز أبو صهيبان:

 أبو شريف!

  : אבו שאריף

ך לרווחה שאתה טיפלת באופן שאלה האם יש תלונות שהם דיסקרטיות כאילו? משהו ששיי

 אישי?

   : אבו זאייד עלי

 כן.

   : אבו שאריף 

 כן?

   : אבו זאייד עלי

 כן.

   : אבו שאריף 

 בלי לפנות כאילו לאגף למנהל הרווחה?

   :אבו זאייד עלי

לא שאני מעדכן התלונה מעוברת אליו, אנחנו מי שמטפל שתלונה הוא מנהל הרווחה. זה 

 רך מנהל הרווחה.מקבלים את התשובה ד

  : אבו שאריף 

האם יש תלונות גם כן שאתה עירבת משטרה, שבכלל משטרה התקשרה אליך עירבה אותך 

 בנושא?

   : אבו זאייד עלי

 לא.
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   : אבו שאריף

 לא היה דבר כזה?

   : אבו זאייד עלי

 לא.

   ד שרון שטיין:"עו

 אני גם לא חושב שזה מותר בכלל.

    :אבו שאריף 

 מה?

   ד שרון שטיין:"עו

 אני גם לא חושב שזה מותר לו.

  : אבו שאריף

 העירייה? ו למשטרה, ואז המשטרה תפנה למוקדלא האם כאילו התושבים התקשר

  ד שרון שטיין:"עו

 לא המשטרה לא תפנה למוקד העירייה.

  فايز أبو صهيبان:

 طيب أنا بقترح..

  عطا أبو مديغم:

 חתי שאלה חסר לי בסוף

  هيبان:فايز أبو ص

 ، تفضل

  عطا أبو مديغم :

 האם קיבלת אז תלונה או לא קיבלת?, 4מתחם الحريق اللي بصير في 

   : אבו זאייד עלי

 אז קיבלנו ברור.

   ם:'עטא אבו מדיע

 אז תיתן לנו בבקשה איך טופל הנושא?

   :אבו זאייד עלי

 נגמר הסיפור. יצא שפע הועבר לשפע ולהנדסה. הוציאו שופלים, יצא כיבוי אש ובזה 



 נ.ג  -23- 03519

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

   ם:'עטא אבו מדיע

 אני רוצה להגיד לך שזה אומר שלא רק הנושא הוא...

   : אבו זאייד עלי

 אגב זה פנייה ולא תלונה.

   ם:'עטא אבו מדיע

רק שזה פאק טיפול, זה בכלל גרוע מאוד לא זה תלונה אני זוכר עכשיו התחלתי לזכור. לא 

נשרפה יותר מחמישים פעם, שמתחת לפני של רהט ש דודאיםשהנושא הכי בוער בעיר. 

שש מאות טון אמרו לי. אתה בא ואומר לי שהנושא ככה  טוןהאדמה ומעליה קרוב לשישים 

טופל . יענו ג'ורה אתם לא רואים אותה... אתם רואים בגדול מפגעים מורכבים.  אתם 

تخابات وبقولوا أنه بتمسخروا ناس أيام االن אומרים שטופל, הנושא לא טופל למרות שהוא מחוץ..

إنه  בעיהهذا خارج نفوذ رهط .. هذا مش خارج نفوذ رهط، الوزير ختم على نفوذ رهط من زمان. الـ 

اللي  גורמי האכיפהاللي هون و  ? לא עירבתם את כל גורמי האכיפהאיך דבר כזה לא טופל

 برا؟ 

ת איכות הסביבה זה משטרה זה משטרה ירוקה, זה הכל. אני חושב שגם עשינו ישיבה בוועד

על זה, ואתה היית נמצא ואמרת שיש תלונה ואנחנו מנסים. למה הנושא הזה לא נשאר פתוח 

 ולא עבר.  vזה לא  עבר? vעד שאתם מטפלים בו עד הסוף? איך דבר כזה אתה חושב שזה 

   :אבו זאייד עלי

תה היית חבר אשמקבל ומעביר. בזמנו לא גורם מבצע. אני גורם  אניעטא מה אני אגיד לך, 

וועדה וישבנו כאן ואתם הייתם... מי שיכול ללחוץ על כפתור ולהגיד עכשיו תעשה ואל 

 תעשה, זה אתם. אני אומר לכם.

   ם:'עטא אבו מדיע

 אמרתי לך זה פאק.. vאני יודע שאנחנו מעל. אל תדווח לי שזה אני יודע שאנחנו מעל 

   : אבו זאייד עלי

 השריפה באותו רגע..בשבילי זה שיצאנו וכיבו את 

  ם:'עטא אבו מדיע

 שלך Vזה אומר שכל ה 

   فايز أبو صهيبان:

 عطا
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  ם:'עטא אבו מדיע

 اللي بحطوه  Vأنا قصدي هذا الـ 

   فايز أبو صهيبان:

 . Vوبدنا نصلح الـ  Vكان وقت طالل، فاهم علي، نحن اآلن بدنا نحط الـ  Vنحن وظيفتنا، أوكي الـ 

 )يتكلمون معا(

    :متكلم

 .Vطور الـ 

   عطا أبو مديغم:

  ???   V חתימה -زي كده و שתי חתימות, חתימה كان عندي 

   فايز أبو صهيبان:

. أول شي يا جماعة الخير، بجد الموضوع هذا، مركز الطوارئ هذا  כשלא מתאימים מתחלפים

ذا المركز، أنا بتصلوا علي مهم جًدا للمواطن، ونحن وظيفتنا أيًضا كأعضاء بلدية نعزز ثقة المواطن في ه

على الفيسبوك حتى الناس أيًضا  מוקד. وحطيت رقم الـ מוקדصح، يمكن بتصلوا علي ناس أكثر من الـ 

 באופן אישי . نحن الزم كمان مرة . יותר מהרبقوله مع الرئيس  تتواصل معه. يتصلون بس شو...

طيب ما انت  وفني وبتقول بس ... خلصما انت بتش . الزم نعالج . نحن منحكي بس لحظة، . كل واحد

 هللا يحفظك بتقطع علي تفكيري، هللا يرضى عليك. يمسيك بالخير يا دكتور

   فايز أبو صهيبان:

 الزم هاتين الشغلتين يتعالجوا، حتى نعزز ثقة المواطن في هذا المركز. أنا 

 7ساعة ،  24الساعة، كل  ساعة يشتغل، حتى 24نزلت هناك، كان في شباب يشتغلوا في المركز، فاتح 

غاد وحكيت مع الناس وحكيت مع الجمهور إنه نحن الزم كل مشاكلنا  بنفسيأيام بشتغل الحمد هلل، نزلت 

منشوفها في الشارع وانت يا جمهور عيونا، احكوا لنا بالزبط شو بتشوفوه، باإلضافة للكاميرات اللي 

مشكلة لما بتطول مع المواطن، المواطن بحكي لغيره ، ؟؟؟ ؟؟؟ لكن أنا بقول إنه ال الموجودة في البلدة.

يعني اليوم جابوا مقطع، واحد وصلي مقطع من عرعرة، مواطن توجه للمجلس عشان يصلحوا له جورة 

الشارع، تسمع يا إبراهيم، جرف الشوارع. أسبوع، أسبوعين، ثالثة، شو عمل هذا المواطن، راح على 

 ة اللي في الشارع. المشتل وجاب شجرة وزرعها في الجور

 هذا فكر ؟؟؟ في الضفة اا زرعها. قال خلينا نكسب شجرة، بالش ...

 فنحن منقول كمان مرة األشياء الهندسية يا إبراهيم اللي بعاني منها، هذه نمرة 
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قصة مالمح المدينة، الزم نحن نضل نشدد عليها ونعزز ثقة المواطن في مركز الطوارئ  2واحد، ونمرة 

 أساس نحن نعطي برضه، شو؟ جواب. تفضل يا دكتور. هذا، على

   علي:دكتور 

 يعطيكم العافية.

القصد في كل العملية هذه عشان في اآلخر نعرف شو في عنا مشاكل ونعرف كيف في السنين اللي جاي 

ذا نحن واحد بتوجه لنا كعضو نعرف كيف نواجهها ونحضر حالنا لها. الطرف الثاني من القصة إنه إ

، مش الزم نحاول نساعده بدون ما نتأكد إنه هو سجل المشكلة الخاصة له عند المسؤول، ألنه إذا بلدية

وما تتسجل في الدفتر.  يحل المشكلة، ممكن أقدر أحلها كعضو بلدية، بسجلها عند المسؤول نحن منتابعها 

نا بفضل كل عضو بلدية، المرة الجاي، السنة الجاي ما منعرف نحن كم في عنا مشاكل للسنة اللي بعدها. أ

أو أي واحد بتوجه، يتوجهله يحل مشكلة، يتأكد إنها تسجلت عند أخونا علي أو في األول يقوله سجلها عند 

 أخوي علي وأنا بعد علي بفحصها. 

  : فايز أبو صهيبان:

ؤول كم نجيب المسؤول، اليوم المسرأيانا عندي اقتراح ، عشان تعزيز، برضه بدي أخذ رأيكم فيه. شو 

، أحمد الهزيل، نجيبه كل شهر على كل جلسة يعني يحتلنا  מוקדهذا المركز هو أحمد الهزيل، الـ عن 

لحظة شوي، لحظة شوي. على كل جلسة مجلس بلدي، شو تقدم في الموضوع هذا. أو نجيبه  بالزبط 

 بمشي רבעון. كل  רבעוןمثال كل 

 )يتكلمون معا( 

   فايز أبو صهيبان:

قبل ما نصل، يصير تقرير وما بعرف شو، علينا نحن كممثلي جمهور نشوف المشاكل اللي بعاني منها 

 الناس وتكون حاضرة معنا انشاء هللا. 

   عطا أبو مديغم:

 فكرة جيدة وأنا معها، بس إذا ضلينا.

  فايز أبو صهيبان:

 تطلب من أحمد الهزيل   أبو إياد انت متابع لنا هذا القرار والمرة الجاي انشاء هللا عليك

   أبو سالمة:

 )يتكلمون معا(كل ؟؟؟  18في بالشارع في حارة  أبو أنس بدي أسال،

   فايز أبو صهيبان:

 كمل أبو سالمة.
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   أبو سالمة:

 نزلت في الشارع، صار الشارع جورة . في احتمال ؟؟؟

   فايز أبو صهيبان:

 الخط على الشارع الرئيسي؟

   أبو سالمة:

 מסווווכן. תודה רבה وهذا  וזהارع الرئيسي. ثالثة أرباع الخط. حكينا مع ؟؟؟ رهط على الش

   فايز أبو صهيبان:

أول شي يعني بشكر أبو زايد على إعداد التقرير هذا ومعالجة المشاكل. وبالفعل مثل ما بقوله الرجل 

خيري غير ما تجرب ورا كل شغلة وشغلة يعني في الموضوع هذا. ومثل ما بقولوا ما بتعرف  עקבי

 غيري، المرة الجاي نحن نجيب المدير الجديد ونشوف كيف يعرض المشاكل وكيف بتابع المشاكل.  

    علي:

 للحين.. للحين

  فايز أبو صهيبان:

وأنا أعرف ومش في وجهك، أنا أعرف أنك في المهمة هذه للحين، وبتساعد فيها. يعطيك العافية يا أستاذ 

 علي.

    :אבו זאייד עלי

 אז תאשרו את הדו"ח.

 )כולם עונים מאשרים(

    :ابوسالمه

 جزاك هللا خير

    علي

 תודה רבה

   فايز أبو صهيبان:

 . شريف اطلع برا. 4طيب. عندنا بند 

   فايز أبو صهيبان:

 لشريف الخمايسي.  على تشغيل قريبةطيب. بدنا تصديق المجلس البلدي 

    ابوسالمه

 ؟קרבהشو الـ 
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   هيبان:فايز أبو ص

 مرته.

   ابوسالمه

 مرته؟

   فايز أبو صهيبان:

 اا

    :عطا

 شو بتشتغل؟

 وين انقبلت؟

  سامي

 קב"ס

   عطا أبو مديغم:

 קב"סית ?اا انقبلت 

    سامي

  משרד החינוךمرت شريف كانت تشتغل في 

    عطا

 من سألك؟

 )يتكلمون معا(

   فايز أبو صهيبان:

 يا جماعة. موجودة. بس  תב"ריםعندنا قائمة 

 )يتكلمون معا(

   عطا أبو مديغم:

 אני מבקש שהגזבר ..

   فايز أبو صهيبان:

 השתלמותموجود في גזבר الـ 

  עטא אבו מדיע'ם:

 אז אני מבקש שתגיב במקומו.
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  פאיז אבו צהבאן:

 כן בבקשה

 )מדברים יחד(

    :אלקרינאוי טלאל

 מאשרים את זה בסדר.

    אלהוזייל: פייצל

 מאשרים

   ד שרון שטיין:"עו

 לא אבל אתם צריכים לפחות בפרוטוקול לפרט תב"ר תב"ר.

   ם:'עטא אבו מדיע

 מאשרים את הרשימה מה? מאשרים את הרשימה המצורפת. 

   ד שרון שטיין:"עו

 טוב בסדר.

   ם:'עטא אבו מדיע

 בסדר?

   ד שרון שטיין:"עו

 צריך לציין כל תב"ר שסוגרים את זה.

   פאיז אבו צהבאן:

 בסדר אחר כך נפרט.

  :עלי אבו אלחסן

 يعني حاسبين تقريبًا على المتر؟ شيكل  1974רשימה שהסתיימה בעודף, כלומר לא גרעוני ב 

 )يتكلمون معا(

   فايز أبو صهيبان:

، قرر المجلس المحلي في إسرائيل  14/3البند السادس ؟؟ في المجلس الخاص في إدارة الحكم المحلي في 

األغلبية كاملة، إنه عدم االستجابة للنظام الجديد لهيئات الماء  نقولوله، بأغلبية ساحقة، يعني مثل ما بق

ومع كمان  מי שבעيعني نحن رهط حطونا مع ، אזוריوالمجاري اللي بدهم يعملوا بشكل لوائي، 

رفض هذا رفضا باتا، وطلب منا إنه نصادق على هذا في المجلس البلدي،  השלטון המקומיفـ  תאגיד

המלצתנו לרשויות המקומיות כדלקמן, לא לשתף פעולה עם אנו חוזרים על  طبعا ؟؟؟ ؟؟؟ 
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עצת הרשות המקומית החלטה להעביר במוהשימוע שעושה רשות המים בנושא זה. 

החלטה דומה המתנגדת להצטרפות התאגיד, למודל החדש של האגוד האזורי. להעביר 

 ،  56بدل  תאגיד 25، بدهم يعملوا تقريبا حوالي طبعا בדירקטוריון התאגיד, ככל שהדבר ניתן.

    مازن

13 

   فايز أبو صهيبان:

فشو؟ بحاولوا، يعني رأي الحكم المحلي يا إما اإللغاء نهائيا وإرجاع الهيئات هذه للمجالس أو شو؟ أو إبقاء 

 الوضع على ما هو. 

    :فيصل

 إذا بدهم يعملوا ؟؟؟ מקורותالموضوع لـ 

   عطا أبو مديغم:

 أول شي نحن 

   فايز أبو صهيبان:

 طبعا مطلوب منا إنه نحن نصادق على هذا.

   חסן אלנסאסרה:

מה בקשר לאזרחים? מה המטרה בכלל אם מתרחש או עלול לקרות? האם זה יכול לתרום 

לאזרח, האם זה יכול להוזיל את המים שצורכת. הרי כל ייעוד מים עצמאי זה צורך מנכ"ל 

זה צורך הרבה הוצאות יומיומיות. ושתיים זה יד אחת של ראש עיר או זה צורך מהנדסים 

של אנשים כפופים. האם זה יכול להוזיל לאזרח? האם זה יכול להוזיל את המים? אם 

המטרה היא רק להתנגד בגלל שראש העיר נוח לו, יהיו לו איגוד מים זה עוד זרוע לראש 

ומי, הוא לא אובייקטיבי. השלטון השלטון המקحتى העיר לידו? או התנגדות היא.. 

 המקומי..

על התנגדות של ראשי הערים שלטון מקומי זה לא תורה מסיני.. סך הכל כל ראש עיר טוב 

הוא לא אובייקטיבי. שיהיה לידו איגוד מים עצמאי לשלו, הוא שולט עליו הוא משפיע עליו 

זה נבע מתוך أو  איגוד 13 أجوا وقالوا بدنا نعمل , האם סתםرسميהשאלה שלי האם יש מחקר 

חקירת הנושא, או האם לתועלת הציבור תועלת האזרחים של היישוב? האם מחר אני משלם 

האם אני אשלם עשר אזרח?  מי שבע יצטרף לישקל לקוב מים? האם מחר  15שקל או  12

כמה שאלות אנחנו צריכים לשאול אותם, ולא סתם בגלל שהשלטון  האם אני אשלם תשע? 
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שלח לנו התראה ראש העיר אנחנו צריכים להיות שלהם ולעשות מה שהם רוצים  המקומי

לא. אני חושב אנחנו צריכים לקיים דיון מהותי דיון ענייני לעניין הזה, ואחר כך נחליט אם 

האם גוף מקצועי בדק את זה? או אתה מביא לנו דבר אנחנו כן מצטרפים או לא מצטרפים. 

 اضحك! אני לא אומר לך אני לא עושה את זה תודה רבה.ושב אני לא ח صوتوا عليه، יאללה

  فايز أبو صهيبان:

 يا رجل أن مبسوط.

 )يتكلمون معا(

  עטא אבו מדיע'ם:

 אפשר ברשותך?

  فايز أبو صهيبان:

 خليني أجاوبه كرئيس بلدية

  عطا أبو مديغم:

 كلمة واحدة.

  فايز أبو صهيبان:

 رئيس البلدية الزم يجاوب.

  يغم:عطا أبو مد

 كل ما بحر فيك حسن انت بتكش؟ 

  فايز أبو صهيبان:

 اسمع "كونوا كالشجر يرمى بالحجر فيرمي أطيب الثرى". 

 )يتكلمون معا(

  فايز أبو صهيبان:

، ممكن من وقت أبو أمير أو ال أبو 2008، قام هذا القانون، حتى أواخر 2009صلي على النبي. في 

 أمير؟ 

  :طالل

 2009، بس تنفذ في 2002القانون كان من 

  فايز أبو صهيبان:

 اا. لقيت أنا ختم على العريضة الخاصة بـ ..
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  عطا أبو مديغم:

 قبل لتصير رئيس

  فايز أبو صهيبان:

قبل صح. المهم ليش صار هذا؟ هذا صار ألنه السلطات المحلية في قضية الجباية ضعيفة، وصارت 

لي مثلنا، فاهم علي، ما عندها قدرات إنه تجبي هذه الديون. تتراكم ديون على الناس. والسلطات الفقيرة ال

 6مليون شيكل. بتعرف شو يعني  6مليون شيكل ديون على الناس.  6، 2009مثال أنا لما دخلت في 

، وبعدين كبروا 5بناية مدرسة. فجابوا الهيئة. سنوا قانون إنه يقيموا هيئات أول شي لوائية مليون شيكل؟ 

يه السياسة، ليكود ومعراخ ومش عارف شو. وصار في ضغط، وصارت كل بلد شوي شوي، و ؟؟؟ ف

هم بكونوا مجالس كثيرة.  ממילאصاروا تعرف..  מועצות אזוריותتقريبا لحالها. ما عدا  תתאגד

، فاهم علي؟ بالرغم 15، 13اليوم بدهم يرجعوا للمعادلة االعتيادية. بدهم يحاولوا ؟؟ عدد الهيئات هذه لـ 

شيكل، القصد سعر  13شيكل و 10شيكل، و  9لة جيدة، صح سعر الماء عالي تقريبا حوالي من أن شغ

الماء، لكن بقوموا بكل البنى التحتية هم، من ناحية خطوط ماء وخطوط مجاري وإنشاء وكل هذه األمور، 

ط مش هم اللي بعملوا هذه األشياء لذلك، ؟؟؟؟ يرجعوهم لوراء، نحن بدنا نعارض هذا الشي، ليش؟ ره

 צריףعندي خصوصية لحالي أنا. هذا عنده بيت،  מי באר שבעمثل بئر السبع. لما أنا يضموني مع 

؟؟؟ ساعة لما يجي ؟؟ السبع تعرف شو بده حتى يمد له الماء. بصير مثل قصة الكهرباء. فاهمين؟ فنحن، 

اء الوضع على ما هو. خيار اإللغاء نهائيا، أو إبق השלטון המקומיقدام الـ كان أي إما، في خيارين 

وتعمل مشاكل بين السلطات المحلية وبين الناس، يعني الناس راح يطبوا  15و 13ترجع مثل أول وتعمل 

סוציו אקונומי  موجودة في)؟؟؟( حسب تعريف السبع. والسبع  מ"לفينا، ألنه راح نشتغل حسب تعريف 

راح تتغير والـ  תשתיות يرت والـتغ תעריפים. فالـ 1. ونحن في 5أو في  1ونحن في  شايفين؟ ،6

هذاك اللي بده ماء, ممنوع تعطيه ماء، غير .. ؟؟؟  צריף، بدك تدفع والـ דמי הקמה ، فيדמי הקמה

 بلدية .. هذا طبعا شو؟ هذا باختصار الموضوع. تفضل.

  :عطا أبو مديغم

 اللي صار  מודלصارت أو الـ  الليהפרטה الـ 

  فايز أبو صهيبان:

 الخصخصة
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  عطا

יבטלו את כל תאגידי    نعم. كان خطأ، واللي بحاولوا اآلن السياسة والحكم المركزي، إنه يحاولوا

שר תשתיות מגיע מבטיח לבטל לבטל. המים, המטרה היא לבטל את כל תאגידי המים. כל 

גם הלחץ גם הלוביסטים בכנסת רוצים לבטל את הדבר הזה. עכשיו אני בא ואומר חבר'ה, 

 في الممارسة،  ים של חסן אני חותם בעשרים אצבעות. קודם כל כי זה גם אצליחלק מהדבר

להגיד המים של רהט אנחנו מקבלים ממנו נזק, יותר מאשר רווח. בוא נגיד הכל על השולחן 

התשתיות מי שהביא לנו המון תלונות כמו שאמר גם נציב  اللي دمر الـ מי שהרס את העיר, מי

يا جماعة، كل شي بدخل فيه  ם. זה תפקודו הלקוי של התאגיד..תלונות הציבור לפני רגעי

זרוע  ، هذاזרועهذا مش לא רוצים אותו. هذا  זרועالخواجات بيزبط، مش بتدمر، بيزبط. نحن الـ 

מודל ישן ואולי רשות  للـنرجع  אני בעד לבטל את התאגיד בכלל, תאגיד המים בכלל.. הריסה

העירייה תנהל אותו דרך חברות כלכליות. ולא יכנס  המים ומשרד האנרגיה יבוא ויגידו,

الـ לספרים של העירייה כדי שלא יהיה מינוס בגבייה, אפשר לעשות יש מיליון פטנטים. 

 תשתיותغلط. نحن أعطيناهم  פטנטاللي ضل عنا مثل هذا ولحاله، هذا  תאגיד هذا اللي الـפטנט 

מיליון שקל תשתיות בחינם. נתנו  15 -י בנדמה לאני לא זוכר מישהו שזוכר ממכם יזכיר לי. 

להם הכל בחינם, ואנחנו המשכנו להחזיר את ההלוואות ועד היום אנחנו מחזירים את 

 ההלוואות..

 חסן אלנסאסרה:

 מיליון תשתיות. 40

   ם:'עטא אבו מדיע

מיליון נדמה לי נשאר חלק, ואנחנו עד היום משלמים את ההלוואות.  40אמרתי תזכירו לי  

שנה שעברה אנחנו גבינו ממי רהט ארנונה על מט"ש, כל השנים אחורה בן אדם נהנה רק 

مش كل شي بجيبوا الجماعة هناك ؟؟؟  חברה ובסוף הרס טוטאלי. מה אני בא ואומר... مكيف

شاورنا، انت حر، باآلخير انت رئيس، نحن مروحين، الباص "يتحمى". أنا بقول إذا نحن منكون في 

وكذا המפקח והבוס اح نسكر المكاتيب هذه. العجوز راح تدفع هون وهون. لكن مش ر תאגיד אזורי

انه أنت بحكي للبروتوكول، نحن منقول إنه عطا بده  . סליחה كلهم هناك. كله بكون خواجة והמפעיל

من جلدتنا وشوفنا شو صار فينا. تدمرنا!  وكل  מנכ"ל، מיינתי מנכ"לخواجة، ال. نحن جبنا، أنا 

البلدية ، الرئيس السابق ولرئيس الحالي، ؟؟ في عماد، يا عماد دمرا البلد، يا عماد دمرت بروتوكالت 

 البلد. فأنا بقول 
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נדון במודל הזה שאומרים אותו. אגב התעריף לא כמו שאתה אדוני, אולי  ،חבר'ה בוא נגיד 

בע, לא מי באר שבע אני צריך לשלם כמו בבאר שהם הטעו אותך. זה לא אומר אם אני נמצא 

לא נכון זה אין חיה כזאת. אין חיה כזאת אין דבר כזה. ואני  נכון לא נכון לא נכון לא נכון

 דירקטרון. דירקטרוןانتم بتحكوا! ما نحن ما قادرين نعمل   מבקש בואו נתפטר מהדבר הזה...

אף אחד לא רוצה לעבוד שמה, אפילו בהתנדבות לא  ، ما في مصداقية له، חמי רהטما في 

وودي  מנכ"ל וסמנכ"ל?ونقوم نطابش اآلن مين يصير יש שמה תקלה. צים. יש שמה בעיה רו

 חיה שצריכה להיעלם תודה. זוخلينا نحكي حق هللا، דירקטרון. وجيب، ومين 

   فايز أبو صهيبان:

 شكرا. أبو أمير.

   :فيصل الهزيل

מקבלים את השירות    نينصارلنا عشر سمع الموجود.  נמשיךالموجود  מי רהטأنا مع الفكر إنه 

אלא גם השירות לתושב גם ואני לא רואה דבר פסול ... שליטה, זה לא רק עניין של כסף. 

איזה  كلكم قربتواـ قصة شركة الكهرباء وإذا الواحد بده يمشي على شركة الكهرباء הזמינות...

لحالها تجبي. أفضل حتى من كان رهط  הקטע של התאגידإنه  תהליכים הוא עובר אני חושב...

 حسب رأيي.מצב זה אפשר גם לחיות איתו هذا الـ מצב? شو مع هذا الـ 

   فايز أبو صهيبان:

 أبو سالمة.

   أبو سالمة:

 مين؟

   فايز أبو صهيبان:

 تفضل انت.

   أبو سالمة:

؟؟ في عندنا خيارين. الخيار األول هو إنه تكون ؟؟ منطقية اللي نحن نكون في ؟ לפי ההצעותانا بفكر 

وهذا كل الوقت نحن منادي إنه رهط تكون مدينة مستقلة بحد ذاتها. يعني إذا بدنا نرجع هيئة المياه في 

رهط إلى منطقة ثانية وإلى محل ثاني اللي نحن نكون في بطن ، هذا سبب، إنه نحن ما نقدر ندير أنفسنا 

 وبدنا نرجع لعدم االستقالل. هذا البند األول مثل ما هو مكتوب. 

    عطا

 إدارة فاشلة.
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   أبو سالمة:

אני הייתי מציע  البند الثاني، االقتراح إنه هيئة مياه رهط ؟؟ مثل ما هي اليوم. بدي أحكي على أساس

מי , אבל צריך טיפול בנושאים שהעלו אותם החברים עם רויישאשהסטטוס הקיים ישמר 

 רהט תודה רבה.

   فايز أبو صهيبان:

 تفضل

    مازن

 أو ال؟  גרעוניعنا תאגיד הקיים ال اللي بسأل نفسه إذا بالنسبة للسؤ

   عطا أبو مديغم:

 שאל אותו?ما انت كنت تشغل هناك 

    مازن

 ما بدري، أنا ما بسألك ، أنا بسأل الرئيس. 

   فايز أبو صهيبان:

 عائلي.  إنه يجي، بس عنده ظرف תאגידأنا دعيت المدير العام ، لحطة شوي. أنا دعيت المدير العام للـ 

   ם:'עטא אבו מדיע

אומר לך אתה בניגוד אתה בניגוד עניינים ואסור לך לדבר על התאגיד, ועל כל התאגיד. אני 

 עניינים, אתה בניגוד עניינים.

     אבו סיאם: מאזןד"ר 

 אני לא בניגוד עניינים.

   ם:'עטא אבו מדיע

 עניינים.אתה אח שלך עובד שמה בתאגיד, אתה חבר עירייה אתה בניגוד 

  مازن

 ال يا رجل

  عطا أبو مديغم:

 خلص.

  سامي

 هو حر.  ימשיךهو بده 
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   ם:'עטא אבו מדיע

 אני אמרתי היועץ המשפטי שומע.

     אבו סיאם: מאזןד"ר 

 .בסוגיהאנחנו לא דנים 

   ם:'עטא אבו מדיע

 וטוקול.לא לא אתה מדבר על גורל התאגיד. אתה בניגוד עניינים ואני אומר לך את זה לפר

    : אבו סיאם מאזןד"ר 

 אין בעיה.

   ם:'עטא אבו מדיע

 אתה בניגוד עניינים. היועץ המשפטי הוא בניגוד עניינים.السكوت أحسنلك. 

     אבו סיאם: מאזןד"ר 

 תתבע אותי.אני ממשיך, בניגוד עניינים. 

   ם:'עטא אבו מדיע

גורל תאגיד המים, וחבר עירייה לא לא אני לא אתבע אותך. אח שלו עובד שמה מדברים על 

 מדבר.

   ד שרון שטיין:"עו

 אז זה יושב על השולחן ויודעים שאח שלו חבר בתאגיד.

     אבו סיאם: מאזןד"ר 

 בסדר אין בעיה.

  ם:'עטא אבו מדיע

نصيحة يا أخي، نصيحة يا  כן בטח אתה מכשיר את הפרה מתה, אתה מכשיר פרה מתה אתה.

 أخي.

   ד שרון שטיין:"עו

 תגיד לי יש לי שאלה ממתי אח שלו עובד בתאגיד?

   ם:'עטא אבו מדיע

 אחרי שהוא נבחר.

   ד שרון שטיין:"עו

 לא ממתי הוא עובד בתאגיד?
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  :פאיז אבו צהבאן

 2015. 

   ד שרון שטיין:"עו

 בסדר, פעם ראשונה שהתאגיד מגיע לדיון לא. 2015-מ

   ם:'עטא אבו מדיע

 לא לא פעם ראשונה.

   רון שטיין:ד ש"עו

 נו אז למה עכשיו פעם ראשונה זה עולה?

   ם:'עטא אבו מדיע

 פעם ראשונה זה עולה.

 يتكلمون معا()

    :ד"ר מאזן אבו סיאם

תראה את עניין   اللي بتقول רשות המים الخاصة بـ  הקשקושיםأنا قرأت להבדל ממך 

היא לצמצם את כל ם לתאגידים אזוריים הכוונה תאגידים, על מעבר מתאגידים רשותיה

במיוחד הולך להיות ، اآلن النقب، النقب רצף טרטיאליيكون بينهم תאגידים.  13 -המדינה ל

, ירוחם,  מצפה רימוןمن أوفاكيم، بطلع على السبع بنزل على  התאגיד הכי גדול, זה מקיף...

 דימונה

 )يتكلمون معا( 

 ד"ר מאזן אבו סיאם:

 מערב יותר. עזוב התאגיד השני לא שייך לנגב הוא

  :سامي

 תאגיד ???ديمونا وكسيفة تابعة لـ 

  : ד"ר מאזן אבו סיאם

 ני אומר לך התאגיד קוראים לו נגב, יש אחד דרום ויש אחד..זה מה שא

   ם:'עטא אבו מדיע

 מה אתה ממליץ?

 :ד"ר מאזן אבו סיאם

 יש לקחת גם את כל היישובים בפנים...ו
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   טלאל אלקרינאוי:

חד. אני דוגל בסטטוס קוו הקיים עד היום, לאמץ את מרכז עמדת השלטון אני רוצה משפט א

המקומי. כי המאבק בין שלטון מקומי לבין משרד התשתיות היא לפרק את התאגידים 

שקל,  13 -ל 8הקיימים, ולהחזיר את המים לרשויות. מחיר המים עם התאגידים מגיע בין 

שקל. ושצריך להמשיך להיאבק  4 וברשויות המקומיות שאין להם תאגיד משלמים רק

 ולעמוד בסטטוס, כדי להחזיר את המים לעיריית רהט. 

   :סמי סהיבאןעו"ד 

עם עיר כמו רהט תהיה שייכת לבאר שבע, הרי זה מה שיהיה. החוזה באר שבע אני חושב 

אני חושב שזאת טעות והתאגיד היו הרבה יותר גדולים והיא זו שתשלוט בסופו של דבר. 

מורה. איך שאנחנו לא רוצים שהוועדה המחוזית תיקח את הוועדה המקומית וטעות ח

מאצלנו, זה אותו דבר אסור שאנחנו ניתן ש... אבל אני גם כן חושב שצריך לחזק את התאגיד 

בינתיים עד שאנחנו לא יכולים להיפטר ממנו ולהחזיר את הכל לעירייה. אני חושב מה נעשה 

זה שהתאגיד כבר שלוש ארבע שנים בלי דירקטוריון, זה עד היום בתאגיד זה קטסטרופה. 

חמור מאוד. התאגיד בלי מנכ"ל כי קדנציה שלמה לא נבחר מנכ"ל, אלא המשיך ככה 

בפרטיזניות זה גם כן בעייתי. אני חושב שהתאגיד שלנו מתנהל באופן לקוי והוא ממשיך 

ושב שהגיע הזמן גם כן לעבוד ואין מנכ"ל. אז אני ח ןדירקטוריולהתנהל באופן לקוי, כי אין 

על ידי מועצת העיר. ויהיה על כך שהתאגיד יעלה על המסילה, ויהיה דירקטוריון נבחר 

מנכ"ל נבחר על ידי הדירקטוריון ושקיפות וביקורת. אנחנו ניישר את הדירקטוריון, אבל אי 

 את המצב על כנו.  להשאיראפשר 

   :אלקרינאוי טלאל

פעמים, יש פה מזכיר עירייה יעיד על הדברים האלו. עוד לא  זה לא אנחנו. אישרו עשרה

 ןדירקטוריואישר כמה פעמים חברי المجلس البلدي   אישרו, יש וועדה גם היועץ המשפטי..

 שעד היום לא אישרו.

   :עו"ד סמי סהיבאן

 בסדר אבל צריך לעבוד שיהיה דירקטוריון.

   :יוסף אלרומילי

 הרוב הרוב. ים כאן, שכולם באותה דעה.מה שאני רואה ושומע מרוב החבר

 ולסדר את הקיים.  הרוב בוא נגיד לא כולם הרוב. נשאיר את המצב איכשהו כרגע
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   פאיז אבו צהבאן:

 אז מועצת הרשות إنشاهلل. 

  עטא אבו מדיע'ם:

 לא

  פאיז אבו צהבאן: 

התאגיד האסיפה הכללית ובעלת המניות בתאגיד מי רהט מחליטה, כי התאגיד ימשיך כי 

      :והביוב.וזאת עד לביטול תאגידי המים עצמאי 

   ד שרון שטיין:"עו

מבקש להחזיר את המצב שהמחלקות, לא זה מה שהם מבקשים. מרכז השלטון המקומי 

 . תהעירוניוכמו אז להחזיר את המחלקות 

   פאיז אבו צהבאן:

 לא להשאיר את המצב הקיים עד שיחזרו. 

   ד שרון שטיין:"עו

דר הם אומרים הם מבקשים, שלא להסכים לתאגידים עירוניים אלא להשאיר לא... לא בס

לכלול גם את אבל לקבל החלטה שבאופן כללי המטרה לחזור למחלקת מים עירונית. 

 התאגידים.

   פאיז אבו צהבאן:

 עד לביטול. הנה מכתב שלהם עד לביטול. לא מי אמר? עד לביטול תאגידי המים 

   :ם'עטא אבו מדיע

 יכול להיות שנה יכול להיות עשר. אני מבקש הצבעה בבקשה ואתה תגיד.

 عطا أبو مديغم:

 بفضل التاريخ ...

  فايز أبو صهيبان:

 خلي الرجل يحكي. تفضل

רשות המים ביקשה עד שביעי למאי להגיש עמדה מסודרת. ואת זה שאנחנו עכשיו מצביעים  

מלהגיד את העמדה שלנו לרשות המים אותנו  מרכז שלטון מקומי מציע לעשות, זה לא פותר

 אז אנחנו מאמצים ... עד שהיו מים. אני חושב שיקרה במקביל.
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  עטא אבו מדיע'ם:

 נבקש ש ...

  فايز أبو صهيبان:

 خليني أدير الجلسة. 

  عطا أبو مديغم:

 ديرها يا رجل

  فايز أبو صهيبان:

 بعدين أعطيك تصوت.

 م المحلي في إسرائيل. مين مع هذا القرار يرفع يده؟ نحن بدنا نتبنى قرار مجلس الحك

  ם:'עטא אבו מדיע

 אני חושב שמאזן לא יכול להצביע.  

  متكلم:

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 

  عطا أبو مديغم:

 שרון מאזן לא יכול להצביע, אני מבקש התייחסות היועץ המשפטי.

   ד שרון שטיין:"עו

 לא לא בסדר.

  ם:'עטא אבו מדיע

 תוריד את ההצבעה של מאזן

   ד שרון שטיין:"עו

 אני רק רוצה לבוא ולהגיד...

   ם:'עטא אבו מדיע

לפי الزم تكون شفافية  אסור. בניגוד עניינים והיועץ המשפטי גם, ואתה עושה עבירה.انت 

 החוקים

  ד שרון שטיין:"עו

 ??? אז בסדר

 חסן אלנסאסרה:

 אני נגד.
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     אבו מדיע'ם: עטא

 נמנע לא אני 

   פאיז אבו צהבאן:

 19נוער לייעוד גן ילדים משרד החינוך, בשכונת  מפעל הפייס פדיון מועדוןالموضوع األخير. 

. في إشكالية هناك مع الجيران بين  2011، 2012انبنى من سنة  מועדון נוערفي هناك אלירמוק. 

 تفضللنادي إلى روضة أطفال. ا – מועדוןبعضهم. وصارت مشاكل بين العائالت. وبدنا نحول هذا الـ 

  حسن:

 לפתור את הבעיהإذا في إشكالية الزم 

  فايز أبو صهيبان:

لحظة شوي. تم دعوة الناس وانحكى معهم وهذا مقبول عليهم، الموضوع هذا، إنه يصير روضة بدل ما 

 .מועדוןيصير 

 . تفضل يا أبو محمد19حي 

  أبو محمد:

 يمسيكم بالخير.

بدل  שיפוצים. يمكن عملوا שיפוציםفيه فوق مليون شيكل  הושקעألسف يمكن النادي هذا مع كل ا

. ענייןفي هذا الـ  מודעمرة، ثالث مرات. أربع مرات. أبو حاتم بعرف، وأنا بعرف. يمكن أبو أمير كان 

اللي بمرقوا منه  מעברويكون الـ  גדרاقتراح إنه يعمله حل، الموضوع هذا بده حل جذري. كان في انه 

وإبراهيم أبو عبدهللا  هناك קבלןوبين النادي. في أجى  شريقيبيطلعوا. بين  المسجد والد ؟؟ على األ

כל עוד . انا بقول هكذا: גדר הפרדה على أساس إنه ما بده يكونشريقي وكانت إشكالية مع  بعرف

 هذا وبعدين. גדר הפרדהأول شي يتسكر هذا الموضوع الخاص بـ שאין גדר הפרדה 

  فيصل

 שינוי ייעודبعد  انت

  عطا أبو مديغم:

 ال ال في منطقة .؟؟؟

  أبو محمد:

 ، ما في مشكلةשינוי ייעודأنا بعرف 

  سليمان

 لو سمحت.
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  فايز أبو صهيبان:

 في حسن رفع يده

  חסן אלנסאסרה:

إذا بصير أي مشكلة في هذه البلد، كل مشكلة بتصير على شي نحن نيجي  אי אפשרأنا بدي أقول إنه  

 بس ندور حل وسط ونسكر المشكلة. دغري

 )يتكلمون معا(

  חסן אלנסאסרה:

ואין לנו יכולות לתפקד  ולדעת איך זה משאב אדיר, אין אנחנו שוברים את הרגל אם 

משאבים לנוער אין משאבים למועדונים אין כלום. אם אפשר בגלל בעיה להפוך אותו לגן 

אני בעד עם העניין ימשיך איך שהוא בתור ן במקום אחר תציב. ילדים תביא קראווילדים. גן 

נוער, למרות כל הקשיים למרות כל הבעיות. אבל אנחנו כעירייה צריכים להיות את הכלים 

אי אפשר כל כך בקלות להפוך משאבים, זה נועד  להתמודד, מול הבעיה ולהשאיר אותה.

 כסף יגיע בשביל מועדון נוער לא בשביל גן ילדים תודה רבה.

  عطا

اخوان، أول شي صار حريق بالمخزن، نستنكر الحريق اللي في المخزن، قبله ايام في ابن خلدون،  أوال

، من الناس اللي. أنا דוחות הביקורת، معروفة حتى في أيام 19ونستنكر بابن خلدون، وقضية حارة 

חלק מתוכניות نوادي. מדיניות איך להפעיל במסגרת המתנ"ס سويت أنا والدكتور عامر، 

نادي. لو جينا وما حطينا هناك كان  19واخترنا حارة ה וחלק מתוכניות חברתיות אחרות רווח

هذه البنت  ...أحمد العتايقة وبنت على كيف ربك נבחרו שמה שני אנשים נבחרו  قالوا ما في عدالة،

 ,  חניך 136 הצליחה לגייס

ראש חם לו  התחילה לעבוד הילדים הגיעו, מקבלים חוגים מקבלים הכל. מישהו תפס

زجاجات. للبروتوكول. ما كان  4أشهر ما بشتغل عشان  3كسر الدنيا. المكان هذا اخوان، قعد  בראש...

 فيه بس زجاج. وتكسر الزجاج. نحن لما واحد بطبش زجاج منهج. 

שישנה ייעוד, לקרקע למבנה ציבורי לפי מה שהוא חושב. חבר'ה אתם מזמינים כל אחד 

. عند الطوري في مشكلة وعند واحد من الصيامات في נפוצהرجل وبين هذه وقصية الحد ما بين ال

مشكلة وهنية في مشكلة. وفي بكل مطرح، دايما. اللي بده يجاور ال ؟؟؟ بده يأكل نصها. دايما، بده نعمله 

 متر، على شو؟  4شق، 
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شياء وبتفكروا بتجينا أ חבר'ה אתם לא צודקים אני נגד השינוי, אנחנו לא יודעים על הדבר הזה.

إنه في إدارة ومنتشاور. نحن وال منتشاور وال منعرف وال حاجة، وال منقعد، مثلنا مثلكم.  طلقة. عشان 

منتفاجئ مثلنا مثلكم. . לפעמים מתואםوال حاجة  מתואםهيك نحن ؟؟؟. إذا مفكرين نحن كل شي 

 تفاجأت. ولذلك..תאגיד حتى الـ 

  فايز أبو صهيبان:

 ضد الرئيس.عشان هيك بتصوت 

  عطا أبو مديغم:

لذلك، ضد الرئيس ها؟ أنا بصوت ضد الرئيس؟. اللي بشاورني بعطيه رأيي. أنا ما تشاورت وال على 

وأنا بقول ألهالي رهط وهللا ألقطع ؟؟؟ هذه وأخذها  לשנות זה להזמיןأنا بقول  حاجة من هذه األمور.

يتسكر، النادي يتسكر ويصير  גןالـ  19اللي في حي وأرفعها على الفيسبوك. إذا وافقتوا إنه  המזכירمن 

روضة، اعملوا مثل ما بدكم، في المدرسة بتقدروا تعملوا مثل ما بدكم. المدرسة اقلبوها، الروضة اقلبوها، 

يجب أن ندعم التربية النادي اقلبوا مثل ما بدكم، ولذلك ال يجوز للمجلس البلدي إنه يأخذ هذا القرار. 

كم ولد وكم بنت  דוחותجودة هناك وأدعو كل واحد منكم يمشي على فؤاد ويشوف الـ الالمنهجية المو

 2، وأنا وأبو سالمة هذا وأبو سالمة الثاني، وانتخبنا 19تجوزوا صغار وأخذوا دورات في حارة 

. انتم بتظلموا جمهوركم. פעילות אחרי צהרייםوبشتغلوا. اجى واحد مش عاجبه إنه يكون في عنده 

סליחה זה סעיף, לא צריך להגיע كل حق النادي بكرا بيأكل حق الروضة. ما عملنا شي. واللي يأ

 למליאה

  أبو محمد:

 دقيقة، دقيقة

  فايز أبو صهيبان:

 خلصت؟

  عطا أبو مديغم:

 خلصت أنااا. 

  فايز أبو صهيبان: 

 تفضل أبو محمد

  أبو محمد:

في رهط. وإذا نحن بيجي  מועדניםحسن الـ هذا كان يشتغل وحكيت مع فؤاد من أ מועדון؟؟؟ انه الـ 

واحد بيعتدي على موظف في النادي، تمشي تتشكى عليه في البوليس، ثاني يوم أو ثالث يوم بطلع وبيجي 
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، רצחوبتعرف شي يعني,. المرة األخيرة يعني كان صار בלתי נסבלים. هناك اللي هن  נזקיםويعمل 

 دقيقة

 )يتكلمون معا(

  عطا أبو مديغم:

 مشكلة وال شي. هذه

  أبو محمد:

 عطا!

  متكلم:

 إذا في كل مشكلة بدنا نخوف بعضنا في العنف... 

 )يتكلمون معا(

  فايز أبو صهيبان:

 خليه يحكي. هو ما قاطعك

  أبو محمد:

 أنا ما قاطعتك، 

  فايز أبو صهيبان:

 تفضل

  أبو محمد:

، سامعني؟ וזומנו השכניםعبدهللا مثل ما حكى إبراهيم أبو  הפרדהأنا بقول شي واحد. إذا بصير 

 يضل النادي يشتغل مثل األول .

  أبو محمد:

  גן.ورا اللي بقدر كمان يكون  מרווחفي مطرح وراء، في 

  فايز أبو صهيبان:

 ال ما بكون. سالت ؟؟؟ ال ما بكون

  يوسف

 ؟19في حارة  גן ילדיםالسؤال هو إذا ما في 

  فايز أبو صهيبان:

 מחסורما في، في 
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  ليلخ

 يعني بس واحد في كل الحارة؟

  فايز أبو صهيبان:

 تفضل أبو أمير.

  أبو محمد:

 لحظة عدا عن ذلك .

  فايز أبو صهيبان:

 تفضل 

  أبو محمد:

 גן. الصبح يشتغل الـ המועדון ونربح גןتقدر نعمل ؟؟؟، يعني نربح الـ . משהו אחר

 )يتكلمون معا(

  فايز أبو صهيبان:

למפעל ؟  يعني بدك تطلع من ميزانية الروضات الخاصة فيك وتعطيها פדיוןني ال، ال. بتعرف شو يع

 وتستعمل هذا.  הפיס

  عطا أبو مديغم:

 بدك ترجع مليون يعني.

 بدك تدفع حقه

  فايز أبو صهيبان:

 .למפעל הפיסتدفع حقه 

  عطا

 غلط.  סעיףهذا 

  فيصل

לחינוך انت عارف شو اإلشكالية بالنسبة و. أول شي انت رجل تربية تعليم، 19بالنسبة لهذا. نحن. 

האמצעים של החינוך בלתי פורמלי הם אמצעים דלים מאוד. ולא תמיד . בלתי פורמלי

מצא  ، إذا بدنا نأخذ وسليمانפתרוןانا، إذا الـ תגייס כסף. نوادي صعب شوي אפשר לגייס כסף. 

، נוי, אני לא בעד שינוילעשות שי كان بها ، أما הפרדה, ההפרדה  إنه يكون فيאת הפתרון 

נשרוף את إذا كل مرة נשרף המועדון, يوم ما قال  ביתר ירושליםومثل ما قلنا بذكر بقصة 

 . המועדון
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  فايز أبو صهيبان:

 تفضل يا علي. شكرا

  :زيادنه علي

 אתם פחות ויותר, יש כנראה בעיית מצוקה גן ילדים

  فايز أبو صهيبان:

 صح

  :زيادنه علي

מועדון הנוער. צריך למצוא פתרון לגן يجي على حساب الـ לא צריך להיות אז גן הילדים 

 ילדים איפשהוא.

  אבו מדיע'ם: עטא

 לשכור בית !

  :علي زيادنه

 بالزبط

إنه هذا المحل ما  אולי זה גם יפתור ולפתור להם את הבעיה. تأجر دار، تأجر أي محل ثاني

 עוד פעם, או יגרמו לו נזק   ينحرق

  يبان:فايز أبو صه

 ، خليل.בעייתיתبتضلها ما في بالحارات، الحارات 

  خليل:

كأنه بدنا  מפעל הפיסيعني نحن بدنا نشتري ندفع حقه. يعني إنه نبنى على حساب פדיון طيب. كلمة 

 عشان نوخدهم. ال. والسؤال  מפעל הפיסنمشي ندفع مصاري لـ 

  فايز أبو صهيبان:

 ألف شيكل 400مليون و

  خليل:

هل نمنع إنه يحرقوه أو يستمروا يحرقوه. انا أعتقد إنه هذا هروب من المسؤولية إذا كل واحد ناه إذا أخذ

، الـ הפרדהبده يحرق أي مشروع ؟؟ وبدنا نغير. أعتقد إنه مثل ما قال األخ سليمان، إذا ممكن إنه نعمل 

 شكلة الروضة كمان.ما راح تحل مמועדון وإذا ما حلت مشكلة الـ  ،מועדוןبتحل مشكلة الـ  הפרדה

  متكلم:

 صح.
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  خليل:

راح نستمر في نفس المشكلة. وندفع وراح تروح علينا الدراهم على الفاضي. أنا مع إنه يضل مثل ما هو 

 ونالقي حلول إنه كيف يضل مستمر. 

  فايز أبو صهيبان:

 تفضل أبو سالمة

  سالمة:أبو 

ا. والنقطة الثانية أنا بفكر إذا بصير في نوع من ؟؟؟ مسبق أنا بفكر. التفكير عندي كاآلتي. نحن منشوف

 معناه نحن طوينا العلم ؟؟؟ פדיוןما פדיון التغيير 

 معناه. وهذه المرة أنا بدي أوافق معك يا أبو محمد، رغم إنه بدينا

  :عطا

 راح أبوسك كمان شوي

 )يتكلمون معا(

  أبو سالمة:

و؟؟؟؟ . الحين، أنا بدي أقولك كيف أبو جاد بتربط  يصيروا ثالث شبات وشباب اللي قاموا بالعمل الجاد

معناه الطخ والصرف بده  גןألبو فروة، وأبو فروة بتربط ألبو جاد. هؤالء راح يروحوا بكرا وبدك تفتح 

 ( شيكل.250يصير. فأنا من نظري إنه هذا يتم محله وتحط ؟؟؟ )

  فايز أبو صهيبان:

بس أنا عندي اقتراح إنه أبو أمير وسليمان، أبو محمد  طيب أنا عندي اقتراح. طيب هذا رأيكم هيك.

 تقعدوا مع الناس هناك وتجيبوا لنا حل لإلشكالية

  سليمان

 ما في مشكلة

  فايز أبو صهيبان:

 القصة بين عائلين

  :فيصل

 ما في مشكلة

  فايز أبو صهيبان:

 انت تعرف يا أبو محمد.؟
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  أبو محمد:

 عشان هذا انا ما عندي مشكلة. 

 في مشكلة.ما 

  فايز أبو صهيبان:

 أبو أمير؟؟؟؟؟ 

 תיישרו קו

  فيصل

 ما في مشكلة.

  فايز أبو صهيبان:

 . קיר منعمل קירمع الناس وإذا بدهم هناك  תיישרו קו

  سليمان

 ماشي ماشي

  فايز أبو صهيبان:

 تعالوا نشوف شو بالزبط بدهم ؟؟؟؟ وسالمتكوا.

  فيصل

 أنا بدي يكون فيه سليمان عشانك.  וועדת מכרזיםدقيقة. بالنسبة لـ 

  فايز

 هذه مش إشكالية. 

   ם:'עטא אבו מדיע

 بعيد الحج ... אז אני רוצה גם אם החוק מאפשר באותו מעמד..אם מישהו מחליף אותו, 
 ננעלה הישיבה,

 19:20:59שעה                                                          
_________        ____________ 
 פאיז אבו צהבאן                      עלי אבו אלחסן
                                                     ראש העירייה                            מזכיר העירייה

                                              
 תפוצה:

  מבקר המדינה ,
 פנים, במשרד ה הממונה על המחוז,

 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 , עירייהלהיועץ המשפטי 
 דובר העירייה, 

 בקר העירייה, מ
 הנהלת חשבונות, 

 חשב מלווה.


