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   فايز أبو صهيبان:

 خليني أسمع يا جماعة.

  :אבו צהבאן פאיז

 אמרתי שנסדר את הישיבה ומתחילים ישיבה לא מן המניין. 

  :טלאל אלקרינאוי

 מן המניין?לא מתחילה ישיבה 

  :אבו צהבאן פאיז

 אנחנו עוברים לישיבה לא מן המניין.עכשיו כן עכשיו 

    فايز أبو صهيبان:

لميزانية البلدية. وال واحد فيكم جريء يحكي بالعربي. قبل بوابة  اعتيادية الغير الجلسة إلى اآلن ننتقل

 النقب.

. 9مقابل  9عندنا الميزانية، نحن تناقشنا في المجلس البلدي ويعني تم رفض الميزانية ألنه طلع  طيب 

بالنسبة لموضوع الرياضة أو تغيير في ميزانية البلدية كان هناك بعض أعضاء البلدية اللي طالبوا بنقل 

من اللي هم معاشات النواب،  اللي طرحه أخونا أبو سالمة، قال إنه الرياضة ما فيها حصة . فقمنا بنقل بند
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شيكل من الشركة االقتصادية نقلناهم إلى بند الرياضة. وقلنا هذه الميزانية تشمل، اللي  400,000حوالي 

ساعة، لعند  24حكى عنها أبو أمير فيصل الهزيل، تشمل هذه الميزانية إقامة مركز طوارئ صحي يعمل 

تى الساعة سبعة الصبح. والحوادث يا إخواننا في البلد الساعة سبعة الصبح. من الساعة سبعة المغرب وح

كثيرة وأنا أقول لكم كأعضاء بلدية فرقوا بين الشي السياسي وبين مصلحة البلد. الزم نفرق بين حاجتين، 

بين مصلحة البلد ومصلحة الناس وصحة الناس، تعليم الناس وبين األشياء السياسة اللي نحن دايما نناقش 

ها. يعني كان مفروض إنه نحن نصادق على ميزانية البلدية المرة اللي فاتت لكن جبنا هذا فيها ونجادل في

كمان مرة أمام المجلس البلدي من أجل طرح وجهة نظرنا كرئاسة بلدية إنه هذه الميزانية هي ميزانية 

لى خدمات ألهالي رهط مش ميزانية سياسة. نحن ما نصادق في هذا المجلس البلدي على التصويت ع

ملفات سياسية وإنما على خدمات اللي هي للمواطنين في رهط اللي منها مثل ما ذكرت لكم الرياضة 

شيكل وأيًضا قضية اللي ذكرها أبو محمد، مركز صحي اللي هو  400,000شيكل، أو  500,000

شيكل. وطبعا المركز الصحي هذا نحن أخذنا ميزانية من وزارة الصحة نصف مليون  500,000كمان 

شيكل وصناديق المرضى اللي هي لئوميت، مئوحيدت وكالليت ومكابي طبعا استعدوا بنصف مليون 

شيكل. الثالث أقسام هذه تشكل مليون ونصف شيكل اللي هن ثمن إقامة مركز صحي. أي جزئية من 

تقوم. وأنا الثالثة، من المضلع الثالثي هذا، تنقص ميزانية، المركز هذا لن يقوم وبالتالي حتى الرياضة لن 

بقول لكم كمان مرة، المجلس البلدي، بلدية رهط بتوصل في الشهر للمركز الجماهيري ما يقارب 

شيكل. يا اخوان كمان مرة، أنا الحكي هذا أحكيه مش ألني بدي بلدية، ألنه أنا بدي خدمة  50,000

ة ألنه عدم المصادقة على المواطن الرهطاوي. أهم شي. األمر هذا مهم جًدا إنه نحن نصادق على الميزاني

الميزانية، إلغاء مشاريع موجودة في المركز الجماهيري المشتركة فيها البلدية اللي بسموها الـ "ميتشينغ". 

أنا موجود بين خيارين، بين إعطاء معاشات للمركز الجماهيري وبين المحافظة على النظافة في المدينة 

قضية النظافة والمحافظة على البيئة في مدينة رهط. أنا أقول  وأنا كرئيس بلدية راح أقول أنا منحاز إلى

كمان مرة حطوا األمر المهني أمام وجوهكم. السياسة معنا وقت إنه نحن نناقش كمان شهر، كمان شهرين 

في هذا  6إلى أن نصل إلى صيغة ائتالف اللي بالفعل يرضي الطرفين. طبعا نحن عنا حتى شهر 

لمصادقة على الميزانية خاصة في هذه األيام ألنه الشهر الجاي أنا صعب أمرر الموضوع ولكن ال بد من ا

شيكل من حصة بلدية رهط إلى المركز الجماهيري وبالتالي إغالق مشاريع مهمة جًدا هناك  50,000الـ 

اللي نحن  20وعلى رأسها مشروع مدينة بال عنف. مدينة بال عنف اللي في حصة للبلدية حوالي %
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للمركز الجماهيري. يعني بعد عدم المصادقة على الميزانية لن أستطيع بقول، تمرير الميزانية  نمرر طبعا

للمركز الجماهيري، وبالتالي معناه إغالق الكثير من الفعاليات الالمنهجية واألمر هذا طبعا لوالكم 

فتوح إنشاءهللا كأعضاء وكمان كممثلي جمهور ألهالي رهط. اللي بحب يعلق على الموضوع هذا المجال م

 للنقاش. ليش ساكتين؟. تفضلوا

   عطا أبو مديغم:

 أنا أحكي بعدك.

   أبو سالمة:

 بالنسبة لهذا الموضوع؟ للميزانية؟

   فايز أبو صهيبان:

 نعم. تفضل أبو سالمة

   أبو سالمة:

 אתה מקליט?يمسيكم بالخير. 

    דובר:

  כן

  :אלקרינאוי מוחמד

ולתלמידי רהט. אנחנו  כוונה לא לתת שירותים לתושבי רהט אדוני ראש העיר, אין לנו כל

הזאת שנמצאת פה על השולחן. מסביב לשולחן  ההתשיעייתושבים,  15,000נבחרנו ע"י 

תושבים בחרו בהם. הציבור מבקש מאתנו נאמנות אמינות ושותפות. אם אנחנו  15,000

ת יש לחברים שלי איתך. נצביע היום על התקציב, איזה שותפות יש לי איתך איזה שותפו

אנחנו לא שותפים אנחנו רק נצביע להרים אצבע ולהגיד אושר התקציב, זאת נקודה אחת. 

אני לא מצביע על תקציב כשאני לא שותף לניהול העיר, ואני מדבר גם בשם  2נקודה 

החברים שלי. ניהול העיר זה הא' ב'. דבר שלישי קבלת עובדים מינוי עובדים, אנחנו גם לא 

, ואתה עכשיו אומר אני הוספתי חצי 2018ותפים. הדבר הרביעי אתה הבאת תקציב של ש

بس نقطة من  העלה את הנושא הזה. אני הבאתי לך יאלקרינאומיליון שקל לספורט כי מוחמד 

 אני לא דפדפתי ולא עיינתי ולא אעיר לך עכשיו מה התקציב שאני רוצה לראות אותו. محيط 
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  :אבו צהבאן פאיז

 تفضل בבקשה. תעיר

  : אלקרינאוי מוחמד

אני جيد الحمد هللا البروتوكوالت، محاضر الجلسات موجودة.  ... ועכשיו אני לוקח את הפרוטוקול

,לדוגמא בכל זאת לא צריך לשמוח על העלייה בתקציב הרווחה זו  2018-לוקח מה שאמרת ב

על החברה. האם יש תעודה רהט עיר ענייה והבן אדם לא שמח כשהוא עני. העוני קללה 

תקציב רזרבי למקרים לא צפויים? התקציב מחייב  תוכנית עבודה, האם יוכלו תוכניות 

עבודה לביצוע? התקציב לא כולל סעיף בנושא בריאות. האם נכלל או לספק שירותים בתחום 

החינוך לבריאות. בעניין החינוך למרות החלק הגדול בתקציב לצערי אין תוצאות, הישגי 

לא מעודדים ארבעים אחוז. או בסופו של דבר שורה תחתונה אתה אומר, אני לא  הבגרות

 מצביע לתקציב ואני לא מאשר את התקציב. זה דבר אחד.

   فايز أبو صهيبان:

ألنك ما أخذت مالحظاتي في األسباب. أنا أخذت ... الفرق بيني وبينك، أنا أخذت مالحظاتك بالحسبان 

 وحطيتهم في الميزانية. 

  :אלקרינאוי מוחמד

זה דבר אחד אדוני. אני ראשי וזכותי לומר מה שאני רוצה, על מנת שאני יהיה נאמן לציבור 

פה. אם אני צריך להסתכל  50,000-פה ו 500,000הבוחרים שנתן בי אמון. אני לא מדבר עוד 

 אחורה ואני רוצה לפתח את התקציב, גני הילדים הצועקים שמימה בתי הספר שאתה מדבר

עליהם. הניקיון ההשקעה, השיפוצים, בתי ספר בלי חלונות שיש שמה קירות שאנחנו לא 

 יכולים...

   فايز أبو صهيبان:

أبو سالمة، لحظة، بس لحظة شوي. أنا بدي صحتك يا رجل يلعن أبو الميزانية. شفتك عرقت وحالتك 

 حالة.

  :אלקרינאוי מוחמד

 אני חזק ואני בריא, 
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   فايز أبو صهيبان:

 خايف على قلبك أنا وهللا.

  :אלקרינאוי מוחמד

 לכן

   فايز أبو صهيبان:

 احكي شوي شوي وهللا

  :אלקרינאוי מוחמד

אתה עכשיו לא תוכל להפריע לי, לכן אדוני ראש העיר תאמין לי  אני חזק ואני בריא,, לכן

שאנחנו לא נגדך. אנחנו אומרים שנבחרת להיות ראש עיר, מאחלים לך הצלחה ואנחנו איתך 

לאורך כל הדרך. אבל אנחנו צריכים להיות שותפים בניהול העיר, אנחנו צריכים להיות 

ביע בשום פנים ואופן על יישור התקציב מיוצגים, בכל התיקים שיש בעירייה אנחנו לא נצ

כפי שאנחנו מנודים. ואתה כבוד ראש העיר אתה לא יודע, או אתה לא מסוגל או אתה לא 

 יכול. ואני אמרתי בישיבה הקודמת אתה כבול באזיקים מהידיים והרגליים, 

   فايز أبو صهيبان:

 احكي على الميزانية لكن ال تحكي باسمي.

   :אלקרינאוי מוחמד

 ואתה לא יכול להיות

   فايز أبو صهيبان:

 أبو سالمة، أبو سالمة

  :אלקרינאוי מוחמד

 אתה צריך להחליט או אנחנו שותפים או אנחנו לא שותפים תודה רבה.

   فايز أبو صهيبان:

 انا احترمتك وسمعت مالحظتك المرة اللي فاتت . بس احكي عربي. 

  :אלקרינאוי מוחמד

 לא, אני רוצה לפרוטוקול. 
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   فايز أبو صهيبان:

احكي عربي..يترجم، يترجم..  في دولة إسرائيل معروفة اللغة العربية كلغة أساسية. احكي بالعربي يا 

 عربي. 

   :אלקרינאוי מוחמד

 ולכן,... ולכן איננו נצביע בתקציב מהיום תודה רבה. 

   فايز أبو صهيبان:

 . انت بطاوش على بوابة النقب، احكي بالعربي أحسنلك

  :אלקרינאוי מוחמד

 תודה רבה,

    فايز أبو صهيبان:

الجمهور. تفضل. وهللا بالبث  . تفضل. يا خسارة على العربية. هؤالء ممثلي זבונסקיصرت الحين 

 المباشر أنا بدي أحكي.  تفضل.

    سامي:

 طيب. اول شي يعطيكم العافية. 

   فايز أبو صهيبان:

 بس وال واحد يحكي كلمة عبراني!

    سامي:

الحمدهلل إنه لغتنا العربية جيدة. ونستطيع التحدث بالعربية بالفصحى. أوال بالنسبة للميزانية هي ميزانية 

خدماتية وموضوع المشاركة في إدارة البلدية كما هو معلوم وفقا للقوانين. البلدية تدار بواسطة رئيس 

واسطة رئيس البلدية. هذه أنظمة البلديات قررت. في بند في أنظمة البلديات بقول البلدية. البلدية تدار ب

. الحين،  רשות מקומית מנוהלת דרך ראש העירزي كذا، إنه البلدية تدار بواسطة رئيس البلدية. 

رئيس البلدية يعطي من صالحيته، يمنح من صالحيته. يستطيع رئيس البلدية إنه يمنح من صالحياته 

بلدية أو لموظفي بلدية. فبما إنه رئيس البلدية حتى اآلن لم يمنح أي عضو ألنه منح رئيس البلدية  ألعضاء

لبعض من صالحياته ال يتم إال بواسطة المجلس البلدي. لذلك لم يتم منح أي عضو حتى اآلن أي 

م سواسية، ما ، كله17عضو بلدية، اطلع الرئيس يضل  18صالحية. وكلنا سواسية على هذه الطاولة. الـ 



 נ.ג  -8- 04483

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

في وال واحد زيادة عن الثاني حبة. فكل الصالحيات موجودة في يد رئيس البلدية. اآلن، الميزانية ال 

بتنزل وال بترفع أي عضو. يبقى الوضع السياسي على ما هو عليه. انا صراحة وبقولها من قلبي، أنا 

ا االئتالف نخدم بلدنا. نحن، ما أتمنى إنه يكون في، نوصل إلى صيغة ويكون في ائتالف ومن خالل هذ

في شي مقدس. ما في اتفاقيات مقدسة. ما في قرآن، وكل شي قابل للتفاوض ولكن في ميزانية بلد اللي 

هي فعال بحاجة إنه نمررها لكي نستطيع إنه نقدم خدمات بشكل أفضل. نقدم خدمات بشكل أفضل للبلد. 

ة لما كنت في المعارضة، على كل ميزانية كنت أتحدث في أمور ناقصة. يعني أنا حتى في الفترة السابق

إنه حتى بند للرياضة ما في. وهذا أمر يعني جًدا جًدا كان يضايقني. فالحمد هلل إنه من خالل إنه نحن يا 

النواب اللي الزم نكون نواب ما أخذنا أجر، ال نائب أول وال نائب ثاني فالميزانية هي التي أخذناها 

السنة، يتنازلوا عن السنة هذه، بصيروا مليون  יוותרוوأتمنى أنه كلهم  400,000في  وحطنيها للرياضة.

وشي. حطوه للرياضة. من مرة. صدقوا ما في عندنا مشكلة. فهاي السنة ما بدنا نواب. ووزعوا المهام 

 وخلوا كل واحد يشتغل في قسم، وخلي ميزانية الرياضة هذه السنة هي نعملها 17على األعضاء الـ 

مليون ونصف أو مليونين، ونصلح على األقل مجال معين في البلد. أما بالنسبة للروضات أو المدارس 

 التي يتحدث عنها مديري السابق أبو سالمة، 

   أبو سالمة:

 أحييك.

    سامي:

بأنها تصرخ إلى السماء. مش معقول في األربع أشهر لحقت توصل. أنا فكرت ؟؟؟ ؟؟؟. يعني حتى لو 

جت معناه الوجع قديم. فلذلك بالش.. نحن أعضاء منتخبين وكل عضو دخل بألف صوت وأكثر صرختي أ

 شوي يعني، كمان الزم يزيده شوي، 

    متكلم:

 ؟؟؟ ؟؟؟؟ يمكن خربشوا

    سامي:

 زيادة الخير خيرين. 

    متكلم:

 فايز ؟؟؟؟
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    سامي:

ألف صوت. مش زيك. بلف. لذلك قصة الميزانية هذه بشوف إنه يعني بالش نعمل  12,000فايز فات بـ 

عروض للبروتوكوالت. العروض للبروتوكالت هذه، وهللا كلنا منعرف نمثل ونعمل عروض وإنما أنا 

تمرق  أشهر الزم 6بقول إنه معنا الطريق طوال. إذا الميزانية ما مرقت، بتمرق هالمرة في كمان 

ميزانية. بتقدر كمان وقت تعمل اللي في رأسك. ووقتي، لما نحن كأعضاء بلدية ونحن نخبة في البلد، مش 

أنفار يديرونا  4وآخر شي نحن جايبين لنا  27,000أو  25,000معقول صوتوا لنا، الطرفين صوتوا لنا 

أظن إنه في واحد فينا بده يوصل  في البلد هذه، فهذا أمر ما حدا يقبله وال معقول على أي أحد منا. وال

للنقطة هذه. فلذلك أنا بشوف إنه المصادقة على الميزانية هو أمر ضروري وإنه يكون في ائتالف في البلد 

هذه، يشمل جميع األطراف هو أمر ضروري في النهاية ألنه هذه نتيجة االنتخابات، واللي بده ؟؟؟ ؟؟؟؟ 

 ألي عضو بلدية كان. وشكرا لكن الميزانية ما فيها إعطاء امتيازات

   فايز أبو صهيبان:

 يعطيك العافية. أبو أمير!

   أبو أمير: 

طيب يا جماعة هللا يمسيكم بالخير. بالنسبة لألحزاب الموجودة هون ؟؟؟ ، كلها أحزاب سياسية، خسارة 

بدنا ولكن كل  على الوقت. إنه نقول ما في سياسة وتعالوا نكون مهنيين، هذا كالم منقدر نحكيه مثل ما

مجموعة اللي جاي، جاي على خلفية سياسية. وطبعا لها طموحات وطبعا كمان الجمهور الخاص بكل 

الخاصة بهم والطروحات خاصتهم. بالنسبة للميزانية، نقدر نعطيها  הפרדהمجموعة ومجموعة في الـ 

؟ كل ميزانيات التطوير كل األسماء المصطنعة، ميزانية خدمات، ميزانية تطوير. الكل. نحن كتسعة ؟؟

بدون استثناء صادقنا عليهم. ومنصادق عليهم. وما بدنا وال واحد يعلمنا ما هي مصلحة البلد. نحن عارفين 

شو مصلحة البلد وفي آخر المطاف كل واحد هنا في شعار اللي هو مصلحة البلد لكن في مصالح 

ي أحكي بلغة شوي قاسية. أنا مش راح كسياسية، كحزبية، أو كشخصية. بالش ندور ونلف، وأنا ما بد

أجدد على الكالم اللي حكيته في الميزانية اللي قبل وأجي أقولك، مع كل احترامي لك كرئيس بلدية ما في 

من جديد. شغلة إنه بدنا نحط للخدمات الليلية أو نحط لميزانية الرياضة هذه مثل ما نقول هذه 

 ، خسارة على الوقت. קוסמטיקה
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   هيبان:فايز أبو ص

 يا أبو أمير  קוסמטיקהحياة الناس مش 

   أبو أمير:

 نحن يا رجل قتلنا همنا مصلحة البلد 

   فايز أبو صهيبان:

 انت حكيت عن حياة الناس قبل اآلذان.

   أبو أمير:

 أنا حكيت وانت بلشت تربطها 

   فايز أبو صهيبان:

 انت حكيت، قلت ما في مستوصف صحي

   أبو أمير:

 ما في مشكلة بدك بكرا تجيب بند 

   فايز أبو صهيبان:

 شيكل خليني أفتحه.  500,000هات لي 

   أبو أمير:

 5,000ما في مشكلة أعطيك 

   فايز أبو صهيبان:

 ! 5,000مش  500,000

   أبو أمير:

بعدين نحن مش أعضاء بلد؟ ومش نحن كبلدية رهط اصطنعنا قصة .. على مستوى الدولة . يوم تيجي 

توزع الميزانية، الميزانية هي أمر سياسي، خسارة على الوقت. وأنا بدي أقولك، خسارة نلف وندور حتى 

جلسات، بدون ما يكون في ائتالف ويكون في مشاركة في تنفيذ الميزانية  10لو منقعد ساعتين ولو منعمل 

ساعات ؟؟؟ وما بدنا  10ونكون شركاء في كل شي من الصغيرة للكبيرة، خسارة على الوقت. منقدر نقعد 

، ونعمل جلسات في آخر المطاف مش راح يكون مصادقة وحكينا أخوي سامي شوي إنه قال إنه اليوم 

صالحيات رئيس البلدية هو اللي بعطي صالحيات وإذا في نحن عندنا كأعضاء بلدية صالحية إنه نحن 
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 اسية وخسارة على الوقت. نصوت ونعدل ميزانية، فالصالحية نحن كمان منستعملها لألمور السي

 فأنا بالنسبة لي ما في جديد، ونحن مصوتين ضد الميزانية. 

   فايز أبو صهيبان:

 حياك هللا. طالل ، أبو أمير!

   أبو أمير:

أنا ما كنت بدي أحكي، بس بدي أحكي كلمتين بما انك طلبت مني. أوال موضوع الميزانية هو خطة 

استراتيجية الئتالف وتحالف بلدي، ومن ضمن الميزانية العادية التي تصادق، تعطى صالحيات، وتوزع 

ا منصادق ملفات، وتركب لجان، وتدار سلطة محلية. بدون هذا ما في ميزانية. ميزانيات تطوير، كلن

عليهن ألنها تأتي حسب القانون وتنفذ حسب القانون. لكن ميزانية عادية هي بحاجة إلى ائتالف بلدي يضم 

األكثرية من المنتخبين في البلد. اللي يمثلوا أكثريات المواطنين في البلد. فبدون ائتالف بلدي وإعطاء 

ات البلدية اللي بتدير شؤون البلد، ما أحد الصالحيات والملفات وتركيب اللجان والشركات البلدية ومؤسس

بكون جزء من المصادقة على البلدية . لتصحيح األمور. أوال، المركز الجماهيري له ميزانية دعم من 

، قانونيًا زي ما كل واحد يأخذ، هو يأخذ 12تقسيم على  1شيكل سنوي. ويأخذهم  600,000بلدية رهط 

يكل. المشاريع اللي يقوم بها المركز الجماهيري هي مشاريع تأتي ش 50,000شيكل قانونيًا يأخذ  50,000

 وخطط أخرى اللي بتعطى للمركز الجماهيري وهذا مش مربوط في ميزانية بلدية رهط.  2397من خطة 

بالنسبة للمركز الصحي، وهذه معلومة بعض من األخوان بعرفوها وبتأمل إنه كمان يحكوا عليها الكالم 

 צוק איתן، لما كان في هذا 2014،  2027. قرار حكومة  2397ار حكومة، مش الصحيح. كان في قر

لما قضوا عليه، وأقروا في رهط يعطوا مركز طوارئ ليلي. من ضمنهم رهط. وبالطبع كان في وزارة 

بدها تعطي، وكل مراكز الصحة بدها تعطي.  الصحة بدها تعطي نصف مليون شيكل وكوبات حوليم

 היה בוועדת מכרזיםواشتغلنا على الموضوع وطلعنا بمناقصة. وكان في لجنة المناقصات، 

    متكلم:

 אותה ווביטלנ

   أبو أمير:

. فلذلك هذا اللي منحكي عليه مركز طوارئ ليلي، هذا ليس في يوم أو يومين، سنة أو سنتين! هذا ובטל

وقت طويل ومش من اليوم لبكرا. فلذلك أنا بتوجه وبقول صالحيات أو البلدية تدار من قبل الوضع يأخذ 
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، لكن المجلس البلدي له دور مهم جًدا في تركيب ائتالف بلدي وإدارة 177رئيس البلدية حسب بند 

كان ممكن ما  ميزانية عادية، وإدارة لجان البلدية. لو القانون قال وهللا رئيس البلدية بقدر يعمل كل شي،

في حاجة لهذه الجلسة، كان ضلينا قاعدين في البيت. فلذلك أنا بقولك وبقول للكل، الزم يكون ائتالف 

كامل وشامل يضم أكثرية أعضاء المجلس البلدي اللي يصادق على الميزانية بعد إعطاء صالحيات كاملة 

 في كل مواضيع البلدية.

   فايز أبو صهيبان:

 شكرا. حسن تفضل !

    سن:ح

أول شي، هللا يمسيكم بالخير. ال شك حضرة رئيس البلدية لو توفرت عندك اإلرادة والرغبة الجدية كان 

باإلمكان أن ال نكون في هذا المقام وأن ال نكون في هذه اللحظات التي ليست بالسهلة. لكن أنت من 

بول لألسف بقول، كان مقبول أجبرتنا. كان هناك اقتراح منك شخصيا، لكن هذا االقتراح لألسف كان مق

على تحالف رهط بلدنا، لكن من تراجع هو أنت أخي العزيز، وهذا التراجع صار بحضور عضو بلدية 

موجود اآلن بيننا. ومن محترمين ومن رهط. لكن أنا أعتقد إنه إذا توفرت الجدية كان باإلمكان الجلوس 

الشديد، نحن البلدة الوحيدة في المنطقة التي على طاولة المفاوضات وإنهاء هذه األزمة، التي لألسف 

تعاني من هذا اإلشكال. أنت من يقود هذه المركبة وأنت من يقود هذه السفينة ولسنا نحن أعضاء ، نحن 

أيدينا ممدودة. قلت هذا لك أكثر من مرة، ولكن يظهر بأنه ال توجد هناك جدية، لألسف الشديد، مما 

يزانية أنت فيها تتراجع، في كل مرة تقترح وتتراجع. ال أدري؟ هل يمنعني وال أستطيع أن أصوت للم

عندك مرجعية معينة او عندك دستور ترجع عليه؟ أو هللا أعلم ال أدري، هذه هي نواياك، ال أدري ما 

تريد. نحن ال نرغب في التصويت ضد الميزانية. كل رغبتنا وإرادتنا وكل ما نريده أننا أبناء بلدة واحدة. 

. كان باإلمكان إذا  18وانت  17إمكاننا أن نكون شركاء، مش كلنا نصير نواب. ؟؟؟ ؟؟؟ نواب نحن كلنا ب

كانت هناك نوايا حسنة لمشاركة وشراكة حقيقية بما تعنيه هذه الكلمة كان باإلمكان أن نكون. نحن لسنا 

ر هم رهط. نحن غرباء على هذه البلدة. لن تعرف جًدا، أو تعرف، لست أنت فقط ورهط تحالف الخي

أيًضا رهط. نحن أبناء هذه البلدة كما أنت ابن هذه البلدة وكما شركاؤك أبناء هذه البلدة، فلهذا ال تستبعدنا 

من هذه الشراكة. نحن نريد شراكة وال نريد أن ؟؟؟ حتى في مرة اقترحت عليك، كان االقتراح، أال تريد؟ 

يعملوا كل شي. أتأمل، بعد الليلة طبعا، أن تفكر جديًا  وعشرة بإمكانهم 9. في 9أنت واحد ؟؟؟ ؟؟؟ ونحن 
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باإلمكان وليس بالشيء الصعب إذا توفرت النوايا. ولكن ،ال أدري، هذا السؤال مطروح للجمهور أن 

يحكم على هذا األمر، وأن يحكم على قراراتك وعلى تراجعك وإعطاء الفرصة. ثم أنا كنت جديًا عندما 

ه هذه الكلمة، إلنهاء هذه األزمة حتى لو أدى إلى ما يؤدي إليه. ولكن تراجعك جلست معك جديًا بما تعني

وعدم الثقة، ثقتك في نفسك، في إدارة شؤون هذه البلدة، هذه تجعل منا أن نكون أكثر حذًرا وأكثر بعًدا وال 

نستطيع أن نصوت على الميزانية، من يضمن ماذا يكون بعد ذلك. القضية نحن لن نصوت ضد. لن 

نصوت ضد ميزانية رهط، لن نصوت ضد مشاريع رهط، في كل ؟؟؟ وهات أي ميزانية في كل 

الميزانيات بين إن الزم ؟؟؟؟، األغلبية الكبرى، كلهم بتجيبهم وال مرة اعترضنا، حتى ما بدكم نطلب 

ة مع تفسير أو تحليل أو معلومات عن المشاريع يعني. حتى وصلت القوة بأننا نصوت بدون أن نسأل أسئل

، كناس منتخبين وواجب علينا أن نسأل ونشوف شو هذه المشاريع ألنه כנבחרי ציבורإنه واجب علينا 

في مشاريع حتى ؟؟؟ اللي قبل وهيك مش أنبياء لألسف الشديد.  مش كل ؟؟؟ كما يجب. لكن حتى شغالت 

لتصويت على المشاريع زي هذه أنتم ال ترغبون فيها، خوفًا من، خوفًا من ال نناقش وال نصعب عملية ا

خوفًا من أن نتهم بأننا ضد مشاريع لبلدة رهط. ولكن قضية أزمة الميزانية هي تركيبة، هي مشاركة، هي 

ائتالف، هي خطة عمل، هي مشاركة في لجان، في كل شي. ولهذا نعم أنا أصوت على األقل أنا، أصوت 

 ضد الميزانية. 

   فايز أبو صهيبان:

 قبل ما أختم. أبو شريف! نعم. في حد بده يحكي؟

   أبو شريف:

انا أفكر إنه ال يوجد جديد من الجلسة األخيرة اللي كانت الشهر اللي فات. ما في أي جديد عندك اللي انت 

 جبته حتى إنه نحن نفكر في هذا الموضوع.

   فايز أبو صهيبان:

 انتم ما قرأتم ..

   أبو شريف:

 ال. قرأت. المرة األخيرة ...

   صهيبان: فايز أبو

 بس ال تقول ما في جديد. في جديد. نقلنا بند من ميزانية الشركة االقتصادية إلى الرياضة.
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   أبو شريف:

 . أنا بحكي على شراكة حقيقية.תוכן ענייניםال! أنا ما بحكي على 

   فايز أبو صهيبان:

 سياسة! بتحكي سياسة.

   أبو شريف:

على االئتالف. نحن. نحن شرطنا الوحيد كان االئتالف السياسي، شراكة حقيقية في تنفيذ وفي تطوير 

؟؟؟ الخواجات في لنا حق. نحن كمان منتخبين ومديونين للبلد هذه. انت اليوم בכל זאת البلد. نحن 

صبع على القلب، بس بتطلب منا إنه نحن نصادق على بالنسبة للميزانية . أنا المرة اللي فاتت حكيت، اال

هذه المرة ما بدي أحكي ال على اصبع وال على قلب. أنا المرة كمان بحكيها، أنا ضد مصادقة ...ال ما 

بطلت أحكي خلص، أنا ضد، أنا بحكي بالنسبة لي، بالنسبة للوحدة والسالم ج.د. نحن ضد المصادقة على 

دك يا أبو أنس، انت بتقدر تقرر إنه نكون الميزانية، طالما نحن مش بشراكة حقيقية وانت كلها في ي

 شركاء أو ال. وبارك هللا فيكم.

    فايز أبو صهيبان:

 مين بده يحكي؟ .... بدنا نخلص

   عطا أبو مديغم:

 بسم هللا الرحمان الرحيم.

سنتين معي ال تصورني،  أوال مالحظة للصحفي أحمد أبو سويس، بما أنك انت غير موضوعي صارلك 

 .وال تأخذ ..

   أحمد أبو سويس:

 أنا ما بأخذ منك إذن أصور أو ال. ما بصورك

   عطا أبو مديغم:

 ال تصورني، حقي.

   فايز أبو صهيبان:

 والجزيرة والعربية والميادين، كلهم حق يصور اللي بده إياه.  CNNمن حقه يصور الـ 
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   عطا أبو مديغم:

 يا رجل أنا بدي أحكي.

   فايز أبو صهيبان:

 بس أنا بقولك من حقه يصور.

   عطا أبو مديغم:

 ال تشرفني طبعا هذه الكاميرا وهذا الصحفي، 

   أحمد أبو سويس:

 وال أنا يشرفني وجودك هنا كمان. أيوى، أنا أرد عليك نفس الشي.

   عطا أبو مديغم:

 أوال انت صحفي زاد عن حده.

 )يتكلمون معا بصراخ(

   عطا أبو مديغم:

 عن حدها. يا تراجع عن كالمك يا إما يطلع.  أول شي زودتها

   فايز أبو صهيبان:

 تفضل. ما بقبل يطلع

   عطا أبو مديغم:

 تراجع عن كالمك.

   فايز أبو صهيبان:

 ما بقبل يطلع. انت كمل في الموضوع

   أحمد أبو سويس:

 انت تراجع عن كالمك، انت اللي بدأت.

   عطا أبو مديغم:

 يشرفني هذه الكاميرا وهذا الصحفي ال

   أحمد أبو سويس:

 ال يشرفني وجودك هنا. 
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 )يتكلمون معا بصراخ( 

   فايز أبو صهيبان:

 أحمد خلص.

   عطا أبو مديغم:

 هذا ممنوع ترد علي هكذا. اطلع برا.

   أحمد أبو سويس:

 بدي أرد عليك.

   عطا أبو مديغم:

 انت غلطت، اطلع برا.

    متكلم:

 خلص.أحمد 

 )يتكلمون معا بصراخ(

   عطا أبو مديغم:

هذا الصحفي، هذا الصحفي غير موضوعي. هذا الصحفي اللي غير محايد. هذا الصحفي ال يشرفني... 

 أن يصورني...

 صراخ( -)غير واضح 

    متكلم:

 أبو أنس مشي خلص

   عطا أبو مديغم:

 زود عن حده، زود عن حده..

 )ضجيج وصراخ(

   فايز أبو صهيبان:

 طيب، أنا بقول ....

 )يتكلمون معا(
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 הקלטה ותמלול –"חבר" 

   فايز أبو صهيبان:

 بما إنه الموضوع ...

 )صراخ(

    متكلم:

 إذا لك مشكلة مع الصحفي حلها برا، هذه جلسة رسمية.

 )صراخ(

    متكلم:

 ال، ال، الجلسة ال تؤجل ...

   عطا أبو مديغم: 

 )بصراخ( صحفي غير موضوعي، صحفي غير موضوعي

    متكلم:

 حن ..ن

   عطا أبو مديغم:

 انت فاقد الشرعية، انت فاقد الشرعية، انت فاقد الشرعية

 )صراخ(

 ***הישיבה נעילת  ***

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

  
 

                                           
 תפוצה:

  מבקר המדינה ,
 במשרד הפנים,  הממונה על המחוז,

 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 , עירייהלהיועץ המשפטי 
 דובר העירייה, 

 בקר העירייה, מ
 הנהלת חשבונות, 

 מלווה.חשב 
  ------------------------------------------- 


