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 תמלול - 4/2019ת מועצה, ישיבה מן המניין מספר ישיב

  28.4.2019מתאריך  
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 העירייה חבר - חסן אלנסאסרהמר  

 העירייה חבר - טלאל אלקרינאוימר  

 חבר העירייה - מר יוסף אלרומילי 

 העירייה חבר - 'ד אבו בלאלמאגמר  

 העירייה חבר - ד"ר מאזן אבו סיאם 

 חבר העירייה  - מר מחמד אלקרינאוי 

 חבר העירייה - מר מחמד אבו האני 

 חבר העירייה - מר סלימאן אלעתאיקה 

 חבר העירייה - מר עודה אבו מדיגם 

 חבר העירייה  - מר עטא אבו מדיע'ם 

 חבר העירייה - מר עלי אלזיאדנה 

 חבר העירייה  - ד"ר עלי כתנאי 

 חבר העירייה  - מר עמאר אבו גרארה 

 חבר העירייה  - עו"ד סמי סהיבאן 

 חבר העירייה  - מר פייצל אלהוזייל 

 חבר העירייה - מר שריף חמיאסה 
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 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי  :מוזמנים

 רייהמהנדס העי       - אברהים אבו סהיבאן            

 יועץ משפטי לעירייה      -עו"ד שרון שטיין                                                 

 מבקר העירייה      -עאמר אבו האני                                                  

 עוזר ראש העיר  -      עלי דבסאן  

 מנהל אגף החינוך - ד"ר עלי אלהוזייל 

 מנהל מנהלת אזור תעשייה רהט - אראתאמיר בש 

 

 על סדר היום:
 (2017/01/080הרשאה מס' ₪.) 29,037בסך  5בניית גן ילדים שכ'  – 980אישור הגדלת תב"ר  .1

הרשאה מס' ₪.) 58,073בסך  5בניית גן ילדים מתחם  – 985אישור הגדלת תב"ר  .2
2017/01/051) 

הרשאה מס' ₪.) 275,849בסך  2בניית גן ילדים מתחם   -1062אישור הגדלת תב"ר  .3
2017/01/042) 

.)הרשאה מס' ₪  88,765בסך  3בניית גן ילדים מתחם  – 1068אישור הגדלת תב"ר  .4
2018/01/032) 

הרשאה מס' ₪.) 1,399,998בסך  1בניית מקיף חדש מתחם  -1098אישור הגדלת תב"ר  .5
2018/03/009) 

 אן דרום רהט.שוק עירוני ושוק צ – 618-0583013-אישור תכנית מס'  .6
 :תוספת סעיפים

הפעלת תוכנית בתחום החינוך הבלתי פורמלי בסך  – 940אישור הגדלת תב"ר מס'  .1
55,655.10  ₪ 

 (.181100910)ס.ת.  
₪  13,770.51הפעלת מרכז מצוינות בי"ס אלרחמה בסך  – 954.    אישור הגדלת תב"ר מס' 2

 (1812200910)ס.ת. 
 222,438בסך  2397החלטת ממשלה  –פינוי ואיסוף אשפה  – 1087.    אישור הקטנת תב"ר מס' 3

 (.1001216710)הרשאה מס' ₪  343,056( והגדלת התב"ר בסך 1001050730)הרשאה מס' ₪ 
ביטול השתתפות העירייה מתקציב רגיל בסך  –מצוינגב תשע"ט  – 1227.    עדכון תב"ר מס' 4

 756,244אחר העדכון התב"ר יהיה בסך ( ל12/2018מליאה מס'  11)תיקון סעיף ₪  75,624
 מימון המשרד  לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.₪ 

₪  90,200בסך  2397שיפוץ משרדים לאגף שפ"ע החלטת ממשלה  – 1252.    אישור תב"ר מס' 5
 (.1001217545)מס' הרשאה 

 120,000 בסך 2397, החלטת ממשלה 2019הפעלת הספרייה, שנת  – 1253.    אישור תב"ר מס' 6
 (.1001216286)הרשאה מס' ₪ 

בסך  2397, החלטת ממשלה 2019חוגי מבוגרים ושפות שנת  – 1254.    אישור תב"ר מסד 7
 (.1001216711)הרשאה מס' ₪  191,870

)מפעל הפיס ₪  3,018,020בסך  37כיתות גנ"י חנ"מ שכונה  4בניית  – 1255.    אישור תב"ר מס' 8
2349/18.) 

)הרשאה מס' ₪  7,697,360בניית מרכז פסג"ה רהט בסך  – 1256תב"ר מס'  .    אישור9
2019/03/003.) 

בסך  2397השתתפות במימון העסקת פרויקטור החלטת ממשלה  – 1257.  אישור תב"ר מס' 10
 (1001050592הרשאה מס' ₪.) 850,000
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לשנת  2397ה שיפוץ מגרשי ספורט + תאורה ב' החלטת ממשל – 1258.  אישור תב"ר מס' 11
 (1001197130הרשאה מס' ₪.) 1,083,368בסך  2017-2018

 .  אישור סגירת תב"רים.)מצ"ב רשימה(12
 .  מינוי יועצת לקידום מעמד האישה.13

 2תוספת סעיפים מס' 
 מתן שם לאזור התעשייה ברהט. .1
אישור שכר בכירים למנהל מחלקת האחזקה במוסדות חינוך, ומוסדות ציבור, )אדם  .2

 (.יןאלעתמ
 3תוספת מס' 

 אישור שכר בכירים לעוזר רה"ע. .1

 

 רוטוקולפ

   فايز أبو صهيبان:

 لذكرى المرحوم الحج سليم أبو مديغم 

    فايز أبو صهيبان:

هللا يرحمه، بس يجي الحج عودة أخوه، منحكي عن الموضوع هذا، كمان منطرحهم كمان مرة على الحج 

د. كمان أشرف العتايقة الذي انقتل عند المركز الجماهيري يحيى أبو صيام، عشان يطلع عليهم أبو محم

 انشاءهللا.

أو نظافة البلد والمؤسسات التعليمية  ניקיון העירبدنا نضيفه، اللي هو  סדר היוםفي موضوع على 

 طلبه عضو البلدية عطا أبو مديغم. إذا انتم تسمحوا نضيف هذا أو ال؟

  : אבו מדיע'ם עטא

על פי דין אם لكل عضو، העתק وأرسلت مكتوب وصل منه מזכיר  س الـ ب על פי חוקانا طلبت 

לא في العمرة ولهذا السبب ומזכיר העיר  אני מגיש אותו בזמן אני צריך להיכלל בסדר היום...

 .הוסף

   فايز أبو صهيبان:

 شو رأيكم؟

   سليمان :

 هذا الموضوع يهمكم، 

   :متكلم

 توكل على هللا



 נ.ג  -4- 04483

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

   متكلم:

 . יקיוןנأهم شي الـ 

   :متكلم

 انا أقول كالتالي، خليه ...

   فايز أبو صهيبان:

 ال، ال، نبدأ في اآلن.

  :عطا أبو مديغم

نحن باألخص موضوعين. موضوع  ניקיוןأوال يا أخوان، ما بدنا نغطي الشمس بالرغيف. قضية الـ 

يليق وهنالك مشاحنا  تناولته أروقة البلدية، عمل بعض المؤسسات التربوية في المدارس إنه عمل ال

ومكاتبات في اإليميل، ما بين موظفي البلدية وهذا األمر يهمني كمنتخب جمهور إنه العمل يكون بسالسة، 

إنه العمل يكون بأمانة. سامي القرناوي، المسؤول عن هذا الموضوع، شفت أنا الكتابات مش جيدة، 

ظف ال يليق، وأنا قلت في جلسة سابقة هنا قبل المشاحنات مع بعض المقاولين مش جيدة، التهديد لهذا المو

االنتخابات، لما طلعنا عملنا هجمة بحق وحقيقة، وأنا صورت كتير من المدارس إنها ما بتتنظف. في كثير 

من الحسابات توقع، والمدير بوقع من غير مسؤولية ونحن حاطين المسؤولية عند المدير. المدير موظف. 

صرف هناك مئات آالف الشواقل. قامت البلدية سكرت الموضوع وفتحت المسؤولية على البلدية. وبت

עכשיו אעבור לעברית. נבחר מי שנבחר,  ،שנבחרבחר מי נ كوهنا "למשק قعن طري מכרז

נפתחו עכשיו לשני  אשכולות 4 רבלניקיון שטחים בבתי ספר, היה בע במשקל לפי נוהל

רתי שהיה התערבות מנבחרי ציבור לפי קבלנים. ואני הבאתי כאן לדיון לפני הבחירות, ואמ

أنا لست ضد מה שגלגלו אלי אנשי משקל. שאמרו והתערבו תיקחו קבלני משנה פלוני אלמוני. 

بس أنا ضد إنه أي موظف، أي موظف، ما يشتغل بكل صالحيات وأنا ضد إنه الميزانيات تدفع  קבלןأي 

ذي أشهد له بالعمل النظيف، إنه يشتغل بما يرضي للمقاولين بدون مقاول، ودائًما األخ سامي القرناوي، ال

بدهم  עידן הנגבحتى في   לא במקום. לאשר תשלומיםهللا. وما بوافق إنه يتم أخذ المصاري أو 

קיבלו في رهط  עובדתاللي هي  חברהيوخذوا ، بدهم חברה לבית עידן הנגבيوخذوا 

יבלו דו"ח ומשקל שאחד אינפורמציה עם עובדת אחת לפי דו"ח מנכ"ל של עידן הנגב, ק

وأنا حضرته  מצותת בפרוטוקול עידן הנגבهذا מהחברות עובדת טוב ואחת לא עובדת טוב. 
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بلد بس الميزانية واألمانة على الجميع. شفت أنا إنه كثير كتابات كمان. منرجع لموضوعنا. نحن منضل 

، هذه ال אגף החינוךوغير  אגף החינוךعلى اإليميالت بسبب ما بين األخر سامي القرناوي وما بين 

ترضينا. الدنيا ما سايبة. الدنيا ما سايبة. ال المال العام سايب، وال الموظف سايب. سامي ما صوت لي، 

ويمكن في حياته ما يصوت لي، لكن القضية ليست تصويت، القضية يجب أن يكون شفافية في العمل. 

اعد كرسي على كرسي. وأنا أطلب إنه يمارس لذلك، أنا أرفض إنه تؤخذ منه أي صالحية، وإنه يضل ق

، الذي يشتغل ويربح بأمانه يأخذ، والذي ما يشتغل ما يقدر לקזז מי שצריך לקזזصالحياته كاملة. 

وبقدر أخوان، بظن إنه أنا ساكت على الموضوع، وأكسب فالن، وأكسب عالن،   يلهط األموال العامة.

بتغير . بس  كثير اشخاص بعرفوا عن الموضوع وسكتوا. وبقولوا لشو دائما بدز حاله، هذا أنا ما 

 משק"לوسكتوا. ليش سكتوا ما بعرف. وأنا قلت ومسجل في البروتوكول قبل االنتخابات، حسب أقوال 

في األول، إنه نحن ما  התרעתיوأنا התערבו אנשים מהעירייה, תן לזה ותן לזה زي ما قلت، 

ה לבדוק את הדברים שלי, וביקשתי מהיועץ שלא להתערב ביקשתי ממבקר העירייنتدخل. 

יש לך הקלטה. הנה הגענו  ,המשפטי לבקש. כולם דבוקים במשפט לך למשטרה, יש לך עדות

למצב הזה, שאנשים נבחרו לא כראוי בדרך לא טובה. לכאן אני מבקש שהנושא הזה יקבל 

 את טיפולו כראוי, זה נושא הראשון.

  فايز أبو صهيبان:

 هذا الموضوع. في حدا بده يتطرق للموضوع هذا؟ اا أبو محمد.خلينا نحكي عن 

 (:أبو محمدسليمان عتايقة )

أول شي، هللا يمسكيم بالخير جميعًا. أنا لألمانة، معي القصة من أولها آلخرها. ؟؟؟ لي إنه في تضخيم  

من ناحية نظافة، لألمور أكثر من الالزم. المدارس، أنا لألمانة بلف على المدارس وبشوف شو المدارس. 

 6- 5، أربع سنين وقبل سنين 3أنا ما بقول إنهم مية بالمية. لكن بالنسبة لي، أنا سليمان عتايقة، في أخر 

وراني من ناحية إنه سامي القرناوي، أنا قعدت مع سامي وشفته،  سنين، أنا شايف الوضع أفضل بكثير.

ي مدير هناك. المدير هو المسؤول عن النظافة. لألمانة، شي ما بيرضي وجه هللا. لكن نحن ؟؟؟ وف صور 

المدير اللي بختم هو المسؤول عن النظافة في المدرسة. ال أنا، وال أبو محمد، وال أبو أمير وال أي واحد 

 منا. 
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  عطا أبو مديغم:

 يعني نشوف األعوج ونسكت ؟!!

  سليمان العتايقة:

على  פקח ממשק"ל. يكون שק"לפקח ממفالزم يكون  משק"ל זכתה במכרזال. أنا بقول 

 لمدارس كلها. 

  عطا

 حاميها حراميها بتصير. 

  سليمان العتايقة:

 ال، ال، اسمع. خليني أحكي، هللا يرحم ؟؟؟. 

  :عطا أبو مديغم

 اسا كل واحد يداخل تقوله ليش قاطعتك.

  سليمان العتايقة:

 اسمع يا محمد.ال. 

  عطا

 قوله ال تقاطع. يقاطع،  راح أه أنا آسف انه قاطعتك، بس كل واحد بد

  سليمان العتايقة:

 أنا في حياتي ما قاطعت وال واحد أعوذ باهلل.

يا أبو محمد ويا  דו"חعشان هيك خليني أحكيلهم وأخلص اللي عندي. إذا المدير بختم على الـ  وال بقاطع.

ول بس عن الطالب. أبو أنس، والجميع، فاهم كيف؟ أنا بفكر إنه ؟؟ في ضوء أحمر. المدير مش مسؤ

مسؤول عن النظافة. والـ  שרתالمدير مسؤول كمان عن النظافة. والسكرتير مسؤول عن النظافة. والـ 

للمدراء. المدير نفسه، أو  קיזוזיםمسؤول عن النظافة. أنا بتذكر إنه كان في فترة، كان يعملوا فيها  קבלן

 ال أبو حاتم.

  أبو حاتم:

 لليوم
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  سليمان العتايقة:

. ما بتنفذ بالشكل الصحيح، بقدر ينزلك المدير. المدير، إذا هو بغطي على شي، أنا بفكر קיזוזיםعملوا ب

اللي בנוסף לפקח  من عندهم פקח יספקוالزم  משק"ל זכתה במכרזهذا شي خطأ. فانا بقول إذا 

في هذا الموضوع  من البلدية. أنا بعرف في هاشم وبعرف في سامي القرناوي. لألمانة اإلثنين ما بقصروا

. وهكذا קיזוזים؟؟؟ ، الحق يقال. طبعا يمكن بصير قلة نية أو قلة نظافة لكن أنا بقول في قلة نظافة، في 

ش، على األشهر، أو  2500أنا بفكر برجع الوضع كيف كان باألول، لما كان المدير ينزل للواحد منهم 

ساعة عشان ينظف المدرسة  24تغل ش، على األشهر اللي وراها، فاهم علي كيف؟ راح يش 3000

 خاصته. بارك هللا فيكم جميعا. 

  فايز أبو صهيبان:

 أبو حاتم!

  حسن )أبو حاتم(:

למה שנאמר כאן אני חושב נאמרים דברים מאוד חשובים,  אני מצטרףأنا اضم صوتي طبعا ، 

 ا لكل واحد فينا.أنا بفكر مثل أبو محمد صادق وهو إنه قضية النظافة مهمة جًدا جدً  מצד אחד...

  فايز أبو صهيبان:

 منحب نسمع من تجربتك ؟؟؟ ؟؟؟. 

  حسن )أبو حاتم(:

 تجربتي انا 

 )يتكلمون معا(

  حسن )أبو حاتم(:

أبو محمد  جانب آخر. بس من على الشي نانتم لو تطولون روحكم شوي. انتم عندكم عجلة. مستعجلي

وبقدر يساوي حتى يومي إذا بده.  דו"חصالحية، فش ومحمد الثاني صادق ألنه بقول المدير عنده  صادق

كل يوم في له خانة لحاله. يعني  דו"ח חודשיكله بتعلق فيه يعني، يومي، حتى بقدر كل يوم بيومه. الـ 

קבלן . محل معين، من التنظيف، من ؟؟؟  للـ Xيوم ما رحت على المدرسة بقدر هذا اليوم يحط عليه 

خاصة، مثال الساحة الخارجية لها خاصة، الصفوف شي، الحمامات كمان في محالت  חוזהحسب الـ 

 דו"ח -و דו"חكل  في .ألنه عارفه جيد הדו"ח כל כך מפורט ،חהדו" מפורטشي، الغرف. يعني 
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كمان مع كل هذا تعرف المدراء، ، وبالتالي هذه القضية، لكن بالتالي أنا بفكر ة وينزلبقدر يعطي إمكاني

، كمان الزم קבלן، أنا ما بعرف مين الـ אני לא יודע מהكذا، أحيانا خواطرية، أحيانا ظروف، وأحيانا 

وال كنت هذه السنة شو فيها عشان هيك أنا ما قادر أتطرق بصورة  מעורבأبقه أعرف، وال كنت 

بس جوا باإلمكان   .ולא יותר ולא פחותجوهرية لصلب الموضوع، ولكن الحكي هو حكي عام، شامل 

أبو محمد بعين االعتبار، كمان اللي بحكيه أبو محمد مية بالمية ألنه انا بعرفش. من ناحية ؟؟؟؟ 

 ، بقدر يكون مسيطر تام إذا بده سيطرة نهائية على المدارس. מאוד מאוד חזקהصالحيات المدراء 

  فايز أبو صهيبان:

 أبو الشريف!

  أبو الشريف:

اليوم على  كمحمد. وأنا شفت كمان أنه بعت هذاهللا يمسيكم بالخير، انا كما بضم صوتي للي قاله أبو 

في لها  למשק"לالفيسبوك، إنه بطالب إنه نناقش هذا الموضوع. الموضوع هذا بهمنا جًدا. أنا بفكر إنه 

. أنا فاهم إنه الزم يكون קבלןمدير، مدير عام. واللي أنا فاهمه من كالمكم إنه ما بعرف مين هو الـ 

 وقال ش قادرين نحكي، وال نفتش وال نقول. نحن زي ما تفضل األخ. عشان هيك نحن مطبعا محلي

والشمس ما تتغطى برغيف. أنتم الزم تكشفوا. إذا بتشوفوا شي مش مزبوط، ليش  نغطي الشمس بالرغيف

بتشوفوا ما في نظافة في المدارس، وفي شي مش معقول، هذا ما بتقدروا  .ساكتين عليه. انا مش فاهم

. انتم منتخبين، في وراكم جمهور، بكرا راح يسألكم. بارك هللا נבחרי הציבור، تضلوا ساكتين اليوم

 فيكم.

  فايز أبو صهيبان: 

 أبو سالمه تفضل

  محمد:

اللي يمسيكم بالخير. أول شي، مدير المدرسة هو موظف مستقل، مش ال عامل بلدية وال البلدية مسؤولة 

ا المقاول بنظف في مدرسة معينة معناه المدير بشد. عنه. هو مسؤول في األول واألخير عن مدرسته. إذ

إذا المقاول ما بنظف معناه في احتمال إنه ما في شدة من قِبل المدير. في احتمال إنه يكون في مبنى داخلي 

اللي البلدية بتعطي صالحية للمدير يوقع أول شي وبعدين المسؤول عن قسم الصحة في البلدية ومن ثم 

بفكر هذا الموضوع بده كشف بشكل رسمي وبالش نحن نطلع توقعات وافتراضات أمين الصندوق. أنا 
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، إذا المقاول ما بشتغل وما بنظف، משק"לبدون ما نسأل مين هو المقاول، وبدون .. العنوان موجود هو 

وتحط لها النقاط  משק"לمن صالحيتك، من واجبك يا رئيس البلدية إنك تنادي على المدير العام لشركة 

البريج بترزع، نيجي هنا الحروف إنه أشياء انت مش ممشيها انت. أما الفرح في عمورية وأهل على 

قاعد في تل أبيب ال يعرف  משק"לونطاوش ببعضنا، المدير، المقاول، والمسؤول وأخونا في شركة 

ارك بشكرا . والحبن يطلع مرة واحدةشيئًا. هذا الموضوع بده أخذ بشكل رسمي وبجدية على أساس هذا 

 هللا فيكم.

  فايز أبو صهيبان:

 أبو فادي )؟؟؟(

  علي كتناني

أنا بقول أخرى مرة كيف حكى أبو سالمة. الشي الزم ينحط على الطاولة وواضح. اللي حكاه أبو محمد 

مش كلنا عارفين الصورة. ناقصتكم لجنة تفحص الموضوع، تجيب الحقيقة، اخونا سامي القرناوي يحكي 

. يكشف شو في موجود. وحتى لو كان المدير بده يغطي، نظافة البلد من صالحيتنا، بالزبط شو في عنده

نظف هالمحل مثال أو ممكن  קבלןمش من نظافته. يمكن في رئيس، مدير معين ما عنده قدرة يقول للـ 

هو شايف هذا نظيف. لكن الزم يكون في حدا مسؤول يفحص ويتأكد من هذا المسؤول. أنا حسب رأيي 

 ون لجنة وتفحص األمر ؟؟؟.الزم تك

  خليل:

طيب اخوان، هللا يمسيكم بالخير. أوال نظافة المدارس هي نظافة سلك التربية والتعليم هم اللي يتعلمون هم 

أوالدنا. أنا اعتقد إنه نحن كبلدية مش الزم نعطي كل المسؤولية على المدير. نحن كمان كبلدية الزم يكون 

קבלן הזכיין ويعني الـ  מפרטلنا منعرف أنه كانت في مناقصة وفي لنا جزء بهذا الموضوع ألنه ك

عناقيد. يعني أخ سامي القرناوي مسؤول عن عناقيد  - אשכולות  البلد موزعة لـ זכה לפי מפרט.

 משק"לوهاشم أبو عابد مسؤول عن عناقيد. في الفترة األخيرة في أحد المقاولين الذي هو عن طريق الـ 

اتفاق !. سويت ما سويت، اشتغلت ما اشتغلت. الحين األخ  األخر سامي سوء، عدم ي بينهم وبينصار ف

عن هذا العنقود. أنا حسب رأيي إنه نحن كبلدية أوال الزم يكون  יסיר אחריותسامي بعثت إيميل إنه 

عندنا دعم كافي لكل موظف بلدية يؤدي عمله أول شي إنه نعطيه كل الدعم. نقف معه. بعدين زي ما قال 

األخر الدكتور انا بشجع. زي ما قال األخر الدكتور، تكون في لجنة. اللجنة تفحص الموضوع. تفحص 
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س البلدي عشان نتخذ الخاصة فيها للمجل ההמלצותالموضوع كله بدقة. كيف صار؟ وفي اآلخر منجيب 

 بارك هللا فيكم. فيه قرارات. و

  فايز أبو صهيبان:

 سامي. !

  سامي:

 קבלניםالـ ر جميعا. نحن واكبنا أكثر من بلدية ومنعرف إنه قصة المدارس وكل هللا يمسيكم بالخي

وهللا ما داري وين رهط.  משק"לلـ  מכרזنحن نطلع الـ משק"ל  الموجودين هم عملية سياسية بحت.

؟ عن عمر بن الخطاب؟ أو عن ابن سينا دارية משק"לبتشتغل.  משק"ל، ما هي משק"לما هن بقولوا 

اللي عن طريقها نحن منستغل ثغرة عدم إجراء مناقصة. عشان ما نعمل مناقصة  רהחבهي  משק"ל

اللي عن طريقهم بكون في  רשויות מקומיותاللي تابعة لـ  חברהهي  משק"ל. משק"לمنقي 

، وبيجي طبعا، انت خذ فالن  ما هن خابرات رهط חברות 5-4. الحين، بتقدم מאגר חברות. מאגר

الكبيرة  חברהخذ فالن. أصال ما هو عارف الناس اللي بشتغلوا في رهط. الـ وهو يأخذ فالن وهذاك يأ

عامل في إسرائيل، مش عارفة اللي في رهط. أما بقولوا له خذ فالن، وخذ فالن،  40-30اللي بتشغل 

، المشكلة هذه ما شفناها من قبل. شفناها من شهرين ورد. يا جماعة الخير، تعالوا ؟الحين شو اللي بصير

وما تعرف مين الصادق ومين כיפוף ידיים. نظلم وال واحد. القصة هنا، مرات بصير في قصة ما 

وعشان هذا، أنا ما متأكد هل المدارس اللي بنختم فيها تلقاهم أنظف من اللي بنختم فيهم  .في النص الكذاب

ية، واللجنة بتلف على أو اللي ما بنختم فيهم أنظف؟ وهللا ما أنا داري. فممكن تتشكل لجنة من كم عضو بلد

المدارس وتفحص كل هالقصة، هل، وين اإلشكالية فيهن. ألنه في هنا إدعاءات متناقضة. تعالوا نحن 

توصيات لرئيس البلدية ومن خاللها نشوف كيف  המלצותكمنتخبي الجمهور ونقدم نشوف بعيونا 

 إمكانيات إكمال العمل.

  فايز أبو صهيبان:

 اح اللي كتبته أنا ؟؟؟ ؟؟؟ بتأملطيب، على فكرة هذا االقتر

  حسن:

 في بس مالحظة صغيرة
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  فايز أبو صهيبان:

 تفضل.

  حسن:

أنا أسمع أشياء جًدا جًدا خطيرة من األخ سامي، بقول بوصي على فالن، وبوصي على فالن، ما أنا فاهم 

 مين بوصي على مين؟

 )يتكلمون معا(

  سامي:

 هذه عارفة השקד פרחذ فالن يشتغل؟ أو مفكر عارفة سكان رهط؟ وخ כוחל לבןانت فاكر 

  عطا أبو مديغم:

 ؟؟؟ شفافية

  فايز أبو صهيبان:

 ... أعضاء بلدية ؟؟

  حسن:

 يا عمي عضو بلدية بتدخل .. ما حدا داري ؟؟؟

  فايز أبو صهيبان:

 خلينا.. اسمع اقتراحي بس.

  حسن:

 מקצועיخلينا واحكوا شي 

  سامي:

 .אגריד מקצועיمنحكي  מקצועי

  فايز أبو صهيبان:

 عودهطيب خلينا نسمع 

  عوده

هللا يمسيكم بالخير جميعا. بالنسبة لنظافة المدارس، أنا ؟؟؟ في مدارس رهط، كل مدارس رهط وكل 

من المدارس تعاني من النظافة.  70تقريبا أعضاء ورؤساء البلدية الموجودين بعرفوا إنه رهط، تقريبًا %
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وا هذا، وبجوز توجهوا لرئيس البلدية السابق، وكمان ؟؟؟ توجهلك في . وكلكم تعرف2مش واحد وال 

. ؟؟؟ ניקיון وما في דוחותمن المدارس ما يتنظفوا، ويختم على الـ  70القصة هذه. في حوالي %

وأعضاء منتخرف وما بصير تنفيذ. والزم توضعوا لهذا حد. رجاًء، ضعوا لهذا حد. فوتوا على المدارس، 

 شوا وهم مقبلين، رائحة الحمامات بتقتل في المدارس وأنتم كلكم بتعرفوا هذا. فوتوا وشوفوا. خ

  حسن

!! أنا ما קריטיفي البلد؟ بتصور صورة كأنها يعني  מקצוענייםفي ناس بشتغلوا .؟؟؟؟ وين الناس الـ 

 بتوقع إنه هيك. 

  عطا أبو مديغم:

حيات ودعم الموظف سامي القرناوي أوال اخواني أنا طرحت الموضوع لسببين. السبب األول هو صال

بدون قيد أو شرط حسب األنظمة التابعة للبلدية. هذا هو مندوبنا، سفيرنا إلى المدارس وإلى كل 

المؤسسات التربوية. هو الذي عندما يوقع يلزم الرئيس بالدفع. الموجودين هناك، المدراء مع كل االحترام 

؟؟؟؟ ضد ؟؟؟، صورت ، فيديو اليف، إال أنا שידור ישירلهم، ما حد لف في المدارس وحط فيديو وحط 

برا وصورت برا وصورت جوا. أنا بعرف لما المدير بده يغطرش بغطرش، ولما المدير بده يمضي 

بمضي. لما المدير بقول ال ما بمضي غير ما تنظف وهكذا صار. أنا بقدر أقول لكم، خسرت أصدقاء لي 

ان أنا فتحت هذا الموضوع. وأنا ضميريًا مرتاح. وأنا بقول لكم كانوا يشتغلوا في تنظيف المدارس عش

غصبًا عن موظف البلدية والرئيس يدفع. نحن،  דו"חاليوم ممنوع أحد يهدد موظف البلدية. ممنوع ينختم 

. في المعلم اسمه وزارة المعارف. פדגוגיהالمدارس لنا كبنايات، المدير مسؤول عن الـ كمان مرة، 

אני מאשר בטיחות ביה"ס, ואיש מקצועי אחראי על בטיחות זה يختم يقول أنا  المدير ما بقدر

هو اللي بقرر إذا نظيفة  איש התברואה أو ال. בטוחה, מוסד בטוחهو بقرر إذا  תחום שלו הוא...

سكرلنا بعض المدارس، قدر المدير يقول ال؟ ما هو بستحي. في  משרד הבריאותأو غير نظيفة. 

اللي هون ... المدير يمضي. ، في بعض األخوة לכן سكر مدارس. משרד הבריאותمدراء استحوا لما 

المدير الزم يكون برا اللعبة. إذا بدنا نظافة مدارس، برا اللعبة. في عندنا موظفين، في عندنا مفتشين، هم 

 اللي الزم يفتشوا.

  فايز أبو صهيبان:

بة لحل االشكالية اللي انت اقترحتها، أنا بقترح طبعا أنا بقترح في نهاية المناقصة الحالية، لكن بالنس
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، بعدين ندعو أيًضا مندوب משק"לكالتالي اخوان : أول شي، ندعو مندوب الشركة اللي هي شركة 

الشركة المحلي اللي عندنا، اللي معه اإلشكالية. مدير المدرسة ندعوه لجلسة، مراقب البلدية عامر أبو 

، 2ل، الموظف اللي نحن مندعمه اللي هو سامي القرناوي، مع أعضاء يكون في الجلسة زائد العامهاني 

اللي مندوبين عن المجلس البلدي، أنا أقترح أخونا عطا وأخونا حسن، يكونوا في اللجنة هذه، وتحلوا 

اإلشكالية، ألنه أبو حاتم في إشكالية هناك من الضروري حلها، ونحن منستعد إنشاءهللا للمناقصة الجاي، 

 بالنسبة لهذا الموضوع إذا موافقين على اقتراحي هذا؟يف نشتغل انشاءهللا، بس منعرف ك

  فيصل

 ن بتدعي يكون معهن لجنة اآلباء.مانشاءهللا، زد كمان نقطة واحدة إنه 

  عطا أبو مديغم:

 وهللا صادق، وهللا صادق.

  :أبو صهيبانفايز 

مدارس اللي  3أو  2ت معروفة ومعلومة، يمكن مزبوط. المدارس اللي فيها إشكاليا؟نضم لجنة اآلباء.إنه 

إنشاء هللا رب العالمين. طيب هذا  عليهم خالف. مندعي مندوب لجنة اآلباء زائد األشخاص المذكورين

 البند. موافقين على اقتراحي هذا؟

 )يجيبون كلهم معا بنعم(

  فايز أبو صهيبان:

 هللا يعطيكم العافية.

للي كان ؟؟ الحج عودة، أبو محمد، اللي هو فقدنا رجل عزيز طيب. أنا برجع للموضوع األول ا 

ة، أبو مديغم، الذي وافته المنية في مكة المكرمة، نترحم عليه إنشائاهلل سليم أبو شحدعلينا اللي هو الحج 

 بقراءة صورة الفاتحة.  

ي تّم ة، هللا يرحمه، كان من أواخر المجلس المعين لقرية رهط اللسليم أبو شحد األخطبعا  

تأسيسها قبل الثمانينات، وطبعا كان آخر واحد توفاه هللا سبحانه وتعالى، نترحم عليه إنشاءهللا، ونطلب من 

هللا سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبه ويدخله الجنة إنشاءهللا. كمان نترحم على أخونا الحج يحيى أبو صيام من 

 والشاب حماد العتايقهة هللا عليه ووجهاء البلد إنشاءهللا، وصيام الشافعي أبو محمد، رحم
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 الذي طبعا قتل بالقرب من المركز الجماهيري. 

  حسن

 .. شو صار بعد القتل هذا مهم جدا. صار في حدث مهم هاي  نطفي بفكر كمان شويأنا أبو أنس، 

  فايز أبو صيبان:

تنكرها، تشجبها لكن اللي نحن منستنكرها وكل الناس تسيا أخوانا كل عملية قتل أول شي، نحن طبعا طبعا 

حقيقة مثال يحتذى به، في قضية التسامح والعفو، والرجال يمتحنون في هذه صار عند أخوانا العتايقة 

أشياء كثيرة، منقدر نتعلم منه إنه المواقف وهذا موقف يُسجل لعائلة العتايقة، موقف نحن منقدر نتعلم منه 

هللا رب العالمين والجميع كانوا في مجلس واحد وعفى هللا عما  لم يمضي ثالثة أيام إال وتّم العفو، والحمد

سلف، ويجب أن نكون متسامحين متغافرين، متصافحين. طبعا هذا يعتبر مدرسة. إذا الحج عودة حابب 

 يحكي. أو.. تفضل.

  عطا أبو مديغم:

يابة عن الجميع، نحن أوال نيابة عن الحج عودة، اللي نفسيته شوي ما بتسمح له إنه يتكلم، نيابة عنه، ن

 ة، عضو البلدية المعين األول مع المرحومين ، أبو شحدنذكر اليوم الحج المرحوم سليم أبو مديغم

القرناوي، حسن القرناوي ، والشيخ خميس الهزيل، والشيخ  لس المعين، المرحومين الشيخ جدوعالمج

الرميلي عطوة، هؤالء طبعا هم أول  ، وأيضا الشيخاالفينش سليمان الشيخ محمد أبو صهيبان، والشيخ و

شخصيات تكفلوا بالمهمة ورحلوا كلهم عنا وآخرهم الشيخ الحاج سليم، طبعا نذكر له األخالق الحميدة 

والمساعي الحميدة دوًما على رفع مكانة هذه البلد. وروح التسامح والمحبة بين الناس وهو ذهب ليكون 

فا إلى يوم الدين، ال يسعنا في هذا المقام إال أن نقول الحمد ضيفا عند الرحمان وسيبقى عند الرحمان ضي

هللا على ما كان وسنخلد ذكرى هؤالء المشايخ كلهم دائًما بالذكر الطيب وأن نسير على دربهم نحو التآخي 

 ة. إلى جنات الخلد.دحفي هذه البلدة وأن نذهب بها دوًما قدًما وهللا يرحمك يا أبو ش

 هللا يرحمنا جميعا. 

  فيصل

وغير الصفات اإلنسانية واألخالقية ة. يمكن من الناس اللي اشتغلوا معه حدأنا عندي كلمتين عن أبو ش

كان ينقل لها ماء وبناها بالتندر. بتذكر التندر.  25ة، يمكن ما حدا بعرف إنه حارة أبو شحداللي كانت 

مطاف كلنا بدنا نموت، الميتة اللي هو في ميتة كويسة )جيدة(، في آخر الكان ينقل ماء وكان إنسان. وإذا 
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 ماتها وفي المحل اللي مات فيه. 

إنه يكون في خدمات ليلية. ألنه  أما بالنسبة للموضوع الثاني، قصة العتايقة، نحن كمان كبلدية الزم نفكر 

 هناك فاتح، الولد ما بموت. מוקדفي آخر المطاف الولد هذا لو كان في خدمات ليلية ولو كان في 

  فايز أبو صهيبان:

الخدمات الليلية اللي هي في الجلسة الجاي، على نص مليون شيكل. لألسف يعني. كل شي قدر عند هللا 

 سبحانه وتعالى. طيب أبو سالمة. تفضل.

  أبو سالمة:

أول شي، رحمة هللا عليك يا أبو شحدة. أبو شحدة واكبته عندما كنت مديًرا لمدرسة السالم، رهط أ، كان 

ن صادق ومخلص، معطاء، أمين، خدوم، فقد ما نحكي، ما مننقدر نغطي لكن بدي أقول رحمة هللا إنسا

عليه واسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان هو وجميع أموات المسلمين. لكن بالنسبة للموضوع 

قاموا العتايقة  الثاني، مقتل الشاب ونحن نستنكر ذلك جملة وتفصيال موضوع العنف في بلدنا، وطبعا آل

 بعمل، عمل دؤوب، بتأمل إنه هذه تكون آخر حادثة في مدينتنا رهط، وفي وسطنا العربي بشكل عام. 

  فايز أبو صهيبان:

 ، 6بنود أنا بدي أنزلهن، البند  3إنشاءهللا. طيب ننتقل إلى جدول أعمال جلستنا، في 

 מספר תוכניתדרישות م لكم إنشاءهللا. مكتوب . أنا بقرأه1والبند  13اللي عندكم باألسود هذا، والبند 

 שוק עירוני ושוק צאן דרום רהט. 6180583013

  متكلم:

 ؟ 6هذا 

  فايز أبو صهيبان:

هذا كمان לקידום מעמד האישה   מינוי יועצعندنا  13ونمرة  .מסדר היום הוסר. هذا 6هذا 

زيادة أجر  – שכר בכירים אישורاللي هو الثالثة، الزيادة الثالثة  תוספת، والبند في الـ מסירים אותו

 بنود اللي هي تم إزالتها. 3موظفين كبار ومساعد رئيس البلدية، كمان هذا أزلناه، مسحناه. ففي عندكم 

أو بناء روضة في ، 5، بناء ثالث روضات، في الحارة 980طيب، مصادقة على ميزانية غير اعتيادية 

 شيكل.  29037، 5الحارة 
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، 5بناء روضة أطفال في ضاحية  985 תב"ר لزيادة، רואישكمان  ة نعم. كمان زيادة.زيادתוספת 

 275849بناء روضة في ضاحية األندلس  1062في ميزانية غير اعتيادية زيادة شيكل. وأيًضا  58073

      ،االندلسفي ضاحية  1068شيكل وأيًضا زيادة ميزانية غير اعتيادية 

بناء مدرسة جديدة في ضاحية الخزان،  1098ميزانية غير اعتيادية شيكل وأيضا زيادة في  88765

، كمان زيادة في ميزانية غير اعتيادية شيكل. كمان عندنا الزيادة الثانية في جدول األعمال 1399998

. كمان زيادة في  55655.10، تفعيل برنامج في مجال التربية والتعليم في مجال التربية الالمنهجية، 940

 13,770.51، كمان تفعيل مركز لالمتياز، للمتفوقين في مدرسة الرحمة 954غير اعتيادية  ميزانية

، اللي هو طبعا إزالة النفايات 1087شيكل. وأيًضا عندنا مصادقة على تقليص الميزانية غير االعتيادية 

  شيكل وعندنا. 222,438، حوالي 2397وطبعا هذا من قرار حكومي 

  ؟... الزيادةنفس 

 شيكل . نفس الميزانية. 343,056ة كمان في نفس الميزانية زياد

    متكلم:

 يعني نقصوا؟  شو

    فايز أبو صهيبان:

  تنقيص وزيادة.

    متكلم:

 نقصوا وزادوا.

    متكلم:

 تقريبا نفس الشي.

    متكلم:

 ال مش نفس الشي.

 )يتكلمون معا(

    فايز أبو صهيبان:

 تفضل يا محاسب. اشرح البند
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  حاسب:الم

رقمها  הרשאהوزودوها في  1001.050.730رقمها  صغروهاواحدة  תקציבית הרשאהالبند في 

 ألف شيكل. 100. الزيادة تقريبا 1012.167.10

    حسن:

 ليش هذا السبب مثال؟ زودوا ونقصوا؟ شو السبب؟ 

    المحاسب:

 مختلفاتאוצר תקנות عندهم في الـ 

    حسن:

 يعني نحن ما لنا ؟؟؟؟

    حاسب:الم

 ألف شيكل في الخالصة.  100ال. زادوا لنا 

    فايز أبو صهيبان:

 طيب الزيادة الرابعة

    حسن:

 لحظة

    فايز أبو صهيبان:

 نعم؟

  حسن:

على األقل تفصيل جملتين، ثالثة. دايما הגדלת תוכניות الزم يجيب لنا ؟؟؟؟ ؟؟؟؟  תב"רقلنا كل 

، نحن راح نوافق ما في مشكلة، لكن نحن طلبنا י פורמלי , חינוך בלתكذا תב"רبتجيبها هيك يال 

 عشان نعرف  תב"ריםتفصيالت عن هذه الـ 

    فايز أبو صهيبان:

 المحاسب يأخذ هذه األمور المرة القادمة إنشاءهللا.

    حسن:

 مش المحاسب. هذا مش على المحاسب. أنا ..
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    فايز أبو صهيبان:

 هو اللي بعمل

    حسن :

طلبنا  מה עושים ואיך עושים.يعطينا ؟؟؟  אגף חינוך الزم צד חינוך חברתי على  نحن منحكي

 مرة ...

    فايز أبو صهيبان:

 ؟ביצוע

    حسن:

 ؟מה זה אומרبدنا نشوف شو هذا؟ 

    متكلم:

 ؟מטרותشو الـ 

    حسن:

 .. מטרותشو الـ 

 )يتكلمون معا(

    عطا أبو مديغم:

 السؤال الزلمة. اسأل السؤال يا حسن. كل ما بسأل سؤال، مش عارف يسأل

    حسن:

 هذا؟ כסף, יעדים לתב"רالـ נועד وين لأنا بدي أعرف 

    عطا أبو مديغم:

 خلص فهمنا.

    حسن:

  בדיוק, איך עושים 

    فايز أبو صهيبان:

 بدك البرنامج اللي ؟؟؟ الميزانية هذه.
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    حسن:

 بدنا  ינוךתב"רים בחحكينا مرة على الموضوع هذا. قلنا 

    فايز أبو صهيبان:

 أبو حاتم، المرة الجاي بتحضر الوظائف لكل الميزانيات ...

 )يتكلمون معا(

    حسن:

 ؟؟؟ أنا بطلب هذا اشي من كل واجد. ال ما بدي تعطينا الحين جواب، نحن طلبناه ؟؟ ؟؟

    فايز أبو صهيبان:

 طيب. المالحظة في محلها.

    حسن:

 להביא כתום. בסדר?؟؟؟  שליפה מהמותן. بديش تعطيني الحين

    متكلم:

 أيوى. نعم.

    فايز أبو صهيبان:

 2019 واللي هي للموهوبين للسنة  1227طيب. أربعة. حتلنة الميزانية اللي هي غير اعتيادية، رقمها 

لجلسة شيكل. طبعا هذا كان تصحيح في بند في ا 75,624وإلغاء اشتراك البلدية من الميزانية اللي هي 

شيكل. طبعا هذا من تمويل وزارة  756,244. طبعا بعد الحتلنة الميزانية بتكون  12\2018، 11رقم 

 النقب والضواحي. 

، ترميم مكاتب، اللي هو قسم تحسين  1252أو مصادقة على ميزانية رقم  אישורطيب. عندنا كمان 

، عندنا  2397ص بالحكومة اللي هو مالمح المدينة من قبل طبعا الميزانية اللي هي، البرنامج الخا

اللي هي طبعا تفعيل  1253بعدين بدنا مصادقة على ميزانية غير اعتيادية شيكل طبعا.  90,200ميزانية 

 120,000،  2397، كمان هذا من قرار الحكومة أو برنامج اللي هو الخطة الخماسية 2019المكتبة لسنة 

 شيكل. 

     متكلم:

 وين المكتبة هذه؟
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    م:متكل

 מתנ"סفي الـ 

    فايز أبو صهيبان:

هي عبارة عن برامج للكبار  اللي 1254راح نبني كمان واحدة. كمان مصادقة على ميزانية غير اعتيادية 

 191,870،  2397، وهذا كمان من البرنامج الحكومي، اللي هو الخطة الخماسية 2019ولغات لسنة 

 شيكل. 

  تفضل احكي.

   : عطا أبو مديغم

 ذا الموضوع كان ...ه

   فايز أبو صهيبان:

 ؟؟؟أبو حاتم! خلي 

   عطا أبو مديغم:

، ؟؟؟ 2397هذا الموضوع كان أول مرة في رهط العام. وإذا ما كبرت في السن، فقبل العام. بس وراء 

 ؟؟؟ فكرت الرئيس اللي بجيب الميزانية ، انت اللي بتجيب لحالك. كله من الدولة بجيب لحاله.

 ة اللي فاتت حكينا هنا، على الطاولة هذه وقلنا، البرنامج هذا شو يعني.في المر

    متكلم:

 عيد من ؟؟؟ األول!

   عطا أبو مديغم:

 2397לפי החלטת הממשלה  ושפותחוגים מבוגרים 

    د.علي

   ?? מבוגרים, בית ספר ??? מבוגרים .חוגים למבוגרים

 שפות?

   عطا أبو مديغم:

.  عنا منعرف מתנ"ס في الـ  השכלה גבוההهذا هو؟ بدي أقولك. في  هو؟خلصت؟ هذا أحيانا.. 

فتحوا في قرار الحكومة األخير . גברים לכיווןونحن تطورت לכיוון נשים ومنعرف نشاطها أكثر 
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. واتفقنا على الطاولة هذه مش بس ابن מתנ"סصفوف للرجال بعد الظهر في المدارس، وليس في الـ 

 اك، اتفقنا في النقلة الجاي، شرق وشرق، أو انت ما كنت؟ وما بتعرف؟ خلدون وكمان مدرسة هن

    متكلم:

 ما بعلم بهذا الكالم

   عطا أبو مديغم:

في מבוגרים يمكن ما بدعوك للجلسات. بدي أقولك حاجة. هذا البرنامج بدي أعلمك إياه. هذا البرنامج للـ 

 هناكהשכלה . مش المدارس بعظ الظهر. لآلباء، اللي فاتهم القطار خلص

    متكلم:

 השלמת השכלהمش 

    عطا أبو مديغم:

 ، يعني מתנ"סفي الـ  השלמת השכלהمش 

    עלי: 

 מי מבצע?

  : אבו מדיע'ם עטא

تكون خطة شاملة لكل الرجال اللي  מי שמבצע את זה מורים מבי"ס אחרי צהריים, אני מבקש...

 قرآن، علموا عربي بس، ما تعلموا حساب.  ماشي يا علي؟يتعلمون قرآن، وفاتهم القطار، نفسهم يتعلمون 

    علي:

 ماشي.

    عطا أبو مديغم:

 توكلنا على هللا

   فايز أبو صهيبان:

، بناء أربع غرف للتربية الخاصة في حارة  1255عندنا البند الثامن المصادقة على ميزانية غير اعتيادية 

 شيكل. 3,018،020، منحكي عن 37

 ()يتكلمون معا
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   فايز أبو صهيبان:

شيكل.  7,697,360، بناء مركز تأهيلي للمعلمين  1256عندنا كمان مصادقة على ميزانية غير اعتيادية 

طبعا هذا كمان الزم نشكر المهندس فوزي القرناوي اللي بالفعل عمل على هذا الموضوع بكل جدية، 

وخلص لدي، قال أنا ما راح أجي على المجلس بارك هللا فيه وهللا يعطيه العافية. ؟؟؟ قدام المجلس الب

 اتكلوا علي وبعمل اللي واجب علي أنا. 

 وين البناية راح تكون؟   :1متكلم 

 קרית חינוך   :2متكلم 

 ؟ קרית חינוך   :1متكلم 

 وين مدرسة عمال.   :3متكلم 

    فايز أبو صهيبان:

هي طبعا اشتراك في تشغيل البرنامج الحكومي، ، اللي  1257عندنا كمان ميزانية اللي هي غير اعتيادية، 

بحاجة دائما إلى انسان مراقب ويبحث دائما عن  2379اللي هي برنامج الخطة الخماسية  תוכנית

، 2397شيكل. وطبعا نحن اجتزأنا من الخطة نفسها  850,000المشاريع ومراقب مشاريع للموضوع هذا 

 عنده مالحظة! تفضل. شيكل. إذا حد 850المبلغ اللي أنتم شايفينه 

    عطا أبو مديغم:

هذه الميزانيات بتيجي من الدولة، والدولة بدها تراقبنا عن طريق أوالد عمنا. ما بدري ليش  2397أوال 

. الحين ما في واحد من رهط חגי. أنا وهللا ما كنت في لجنة في المرة اللي فاتت، وحطوا חגיتم اختيار 

ألف على  850قديش!  שכר. شو الـ מלווה פרויקטיםأخذه يكون نמנהל ציבורי أو כלכלה متعلم 

 سنين، سنتين. قديش؟ 3مدة يمكن 

   فايز أبو صهيبان:

 لما يخلص البرنامج.

   عطا أبو مديغم:

 لما يخلص البرنامج. 

    متكلم:

 سنتين.
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   عطا أبو مديغم:

 هللا. لذلك )يتكلمون في الخلفية(، . ال إله إال סגןوعلى ربع  הסגןألف. أنتم تتقاتلون على  850سنتين 

لذلك، لذلك، أطلب من الجمهور عدم التنكيت، وعدم الضحك وعدم التصفيق. بس صوروا. بس خلينا 

جديين. أنا آسف إنه هذه الوظيفة أخذت في الدورة السابقة وأما كنت شريك في الدورة السابقة، لكن ليس 

وبعرف  חגי، ال أنا بريد  חגיعها إنه ، مش ألنه أنا بكره شريك كامل. لذلك، اليوم بشوف ، مش قادر أبل

أيام ما كان في ؟؟؟؟، زمان. وزلمة كويس وهندي، ولونه زي لوني. المشكلة يا جماعة الخير لماذا  חגי

قدراتنا العربية ما بتأخذ دورها، ولو كان في شفافية كان حق اللي بدير هذه المشاريع واحد من البلد وإذا 

 البلد ؟؟؟؟ما في من 

    متكلم:

 מכרזمنعمل 

   طالل

 كان في مناقصة ؟؟؟ 

   عطا أبو مديغم:

 ، أوال أنا بعرف إنه ...מכרז

   فايز أبو صهيبان:

 أبو األمير جاوبك، قال إنه كان في مناقصة 

 )يتكلمون معا(  

    عطا أبو مديغم:

انشد سنتين  חברה כלכליתמנכ"ל يعني إذا نحن بدنا نصغر الموضوع منقول طلعت مناقصة حتى 

عشان كان بدنا يهودي فالقينا ؟؟؟؟  ؟؟؟؟  ممنوع إنه نحن نفضل القوات المتعلمة الخارجية على المحلية. 

آسف، آسف. هذا هو الزم إنه، الخط اللي الزم يشدنا. حتى المستشار القانوني القيته قاعد، ستة من البلد 

 ومن برا البلد عرب ؟؟؟.

    متكلم:

 حد قدها.وال وا
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   عطا أبو مديغم:

 بدنا خواجة.

    متكلم:

 מכרז היועץ המשפטי

   عطا أبو مديغم:

  המכרזים، كانوا حاطين مع  מדווחים דיווח לא נכון؟؟؟ كانوا  يا رجل اتقي هللا.

    متكلم:

 ر نجاوب لو سمحت؟منقد

   فايز أبو صهيبان:

 طبعا

    :طالل

، طلع مناقصة لكل السلطات المحلية العربية في 2397رة مشروع ألف شيكل إلدا 850أوال موضوع الـ 

 الجنوب. واللي قدم اختاروه . ما قدم وال واحد عربي 

   عطا أبو مديغم:

 انا أول واحد ؟؟؟؟

 )يتكلمون معا(

    :طالل

 طلعت مناقصة في كل الجرائد، في كل المؤسسات موجودة، وال واحد عربي قدم. 

   عطا أبو مديغم:

 وال تجيبولنا ناس من رهط.   שנת בחירותبدي أقطعك. بس كانوا يهددون، بقولوا أنا 

   فايز أبو صهيبان:

 طيب أبو سالمة

   أبو أمير:

 ال بس بعدني. دقيقة. مستعجل؟
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   فايز أبو صهيبان:

 سنين. 5ال. معك 

   أبو أمير:

  سنين.  5ونحن نتأمل نكون معك لكمان 

   فايز أبو صهيبان:

 عدك. تفضل.هللا يس

   أبو أمير:

الموضوع كان ضمن مناقصة واختيروا اللي هم مدراء هذا المشروع في حورة وفي رهط، وفي رقيب 

 موضوع إتهام إني السالم وفي اللقية وفي تل السبع حسب اللي قدموا. 

   فايز أبو صهيبان:

 البلدية كانت شريكة في لجنة المناقصات؟ أبو أمير بس لحظة.

   أبو أمير:

 ال، للبلدية ما كان أي ممثل. 

   فايز أبو صهيبان:

 أي ممثل.

   أبو أمير:

 أي ممثل.

    متكلم:

 اليوم.  וועדת אכלוסزي 

   أبو أمير:

أي ممثل، ألنه هذا قرار حكومة. وهم اختاروا. بالنسبة لموضوع االتهام إنه المدير العام للشركة 

آلخر شي. اللي هم،  2أي واحد يهودي كان قدم بس ضلوا  االقتصادية كان في معين واحد يهودي. لم يكن

بالش أذكر أسمائهم، أوالد البلد. في نهاية األمر كتير منهم من البلد. بالنسبة لمناقصة المستشار القانوني، 

ما قدم في البلد إال واحد، ابن البلد، ولذلك هو ما كان، ما عنده الخبرة في إدارة سلطات محلية ومعرفة 

 محلية. كمان ابن البلد وما عنده المؤهالت يكون مستشار قانوني لبلدية. شكرا.سلطات 
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   فايز أبو صهيبان:

 أبو سالمة!

    متكلم:

 بدك تحكي يا ؟؟

    متكلم:

 خذي ورقتي معك وتخرف باسمي.

   أبو سالمة:

يك في السراء يا أبو محمد يمسيك بالخير. انت ال تبقى... انت كنت في الفترة السابقة، انت كنت شر

انت ما بتقدر تيجي تقول ؟؟؟ ؟؟؟ كان كذا وكان كذا. والمثال اللي جابه واللي بدي أعطيك إياه والدراء، 

القصر الثقافي. القصر الثقافي كان في الفترة السابقة والناس سمعت معك مقابلة وانت تقول القصر الثقافي 

 . نحن على الرحب والسعة

   عطا أبو مديغم:

  ؟؟؟ ؟؟؟؟

   أبو سالمة:

  لحظة، لحظة. 

   عطا أبو مديغم:

 ؟؟؟؟ ما هي مؤسسات. الميزانيات اللي بتيجي ؟؟ نتانياهو 

   أبو سالمة:

  לא הפרעתי לךأول شي 

   فايز أبو صهيبان:

 ترد عليه، أنت ترد عليه. أنا اعطيك

   أبو سالمة:

استقبال أحد الموظفين الحكوميين. إذا أطلعوا النقطة الثانية في بعض األحيان، البلدية تكون ربما ملزمة ب

مناقصة وما حدا بقدم من البلد ، ونحن في داخلنا أولى لكم في أولى. نحن بدنا أوالد بلدي ولكن إذا ما 

بمشوا على المناقصة وإذا ما يجتازوا االمتحان معناه ببقى هنا وفي اآلخر منقول أوالد عمنا ما بدنا إياهم. 
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 .. وبارك هللا فيكم.ال بالش نحن نكون

  سامي تفضل فايز أبو صهيبان: 

    :سامي

كبلدية نصادق على ميزانية. . نحن لنا  يقبضأنا اول شي أنا ما أنا فاهم شو دخل الميزانية في من بده 

هنا. من اللي بده يستلم الميزانية ، إذا في خروقات قانونية تعالوا نالحقها. بس مين في عرب بشتغلوا ؟؟؟ 

فاتحين ؟؟؟ ؟؟؟ فبالش، يعني خلي المسألة، مسألة كفاءات. انا بشوف إذا  עורכי דיןوأغلب الـ נים קבלو

نحن مش مبسوطين من عمله نقول نحن وهللا مش مبسوطين من عمله وتعالوا نغير . ال هذا، أي ميزانية 

ما نقرها. يعني نحن لما تيجي على الطاولة، نحن الزم نتكلم في الميزانية نفسها. وهل نقر الميزانية او 

، ما في مركز لخدمات الطوارئ لـ מוקד לילהنيجي ونقر ميزانية بلدية، أبو أمير قبل شوي قال ما في 

نفتح كمان صعب ، ما منقدر ولما ما نصادق على الميزانية، هون ساعة، طيب ما هي بتجيب ميزانية  24

نحن منشطح كثير، ومنشطح من يتعين ومن بده. ، ألنه كل شي منوط بميزانية. فأنا بظن إنه مركز ليلي

في القصة هذه، خصوًصا إنه مش البلدية هي اللي عينت.  לא בקיאالتعيينات هكذا ، وخصوًصا، أنا 

أنا بعرف إنه وجعتك في وهللا فعشان كذا أنا بشوف إنه نصادق على الميزانية أحسن. طولة الروح، 

. فأنا بشوف إنه نحن هنا نتطرق لميزانية. ال نتطرق إلى  راجعبت .عن المركز الليلي كلمتي. أنا بتراجع

 .פונקציותأشخاص أو إلى 

   عطا أبو مديغم:

 لحظة.

   فايز أبو صهيبان:

 بده يرد على أبو سالمة، لحظة شوي. تفضل

   عطا أبو مديغم:

بي عمل لجنة لحظة بدي أرد على أبو سالمة. ومداخلة. أخواني أنا لما بحكي كالمي له روح. أحمد طي

، وبجيبوا وزراء، وكل سنة بعملوا جلستين وبيجوا השילוב האקדמאי בסקטור הציבוריاسمها 

משרה عندكم  ערבים אקדמאים במוסדות הממשלה. משלביםלמה לא أعضاء الكنيست 

ميزانيات ليش ما وقفتوا وقلتوا واحد الإلدارة  משרה בכירה، رؤساء سابقون وحاليون، בכירה

 طان أنا !بدوي.؟؟ غل
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    متكلم:

 זאת לא משרה

   عطا أبو مديغم:

 תן לי בבקשה

    متكلم:

 هذا عطاء.

   عطا أبو مديغم:

أعطيني لو سمحت. النقاش مش بيني وبينك. هذا واحد. ثاني شي، أخونا أبو سالمة، نحن ما منحكي عن 

ة وأذرعتها، والميزانيات بتجي رئيسها، بتبني الهندس بشملقصر الثقافي. القصر الثقافي بتبني بلدية رهط 

نحن منحكي ونتفاخر فيه. بلدية رهط  ، معقدة ومصبوغة. بخصوص القصر الثقافي جرايمن القدس 

مسكر  אולםاللي حد وله أربع سنين  מבנהأنجزته. والبلدية الحالية ستكمل إنجازه بس يا ريت الـ 

 ع سنين مسكر عشان ما في كهرباء. ما فيه كهرباء. أرب בכלל  كاليمحمد علي  אולםجاهز، اسمه 

   فايز أبو صهيبان:

 طيب

   عطا أبو مديغم:

 خلينا نتقدم يا جماعة. تقدموا، تقدموا

   فايز أبو صهيبان:

 تفضل أبو حاتم

   أبو حاتم:

 هذا ما بعرف.  بالنسبة للميزانية طبعا إذا في مجالأنا 

   فايز أبو صهيبان:

 الميزانية خليها للميزانية.

   حاتم: أبو

 ألف. أنا رأيي ؟؟؟؟ ولحد الحين ما في استعمال، أنا كبلدية ... ؟؟؟ ؟؟؟ 850الـ 

 )يتكلمون معا(
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   متكلم:

 بشتغل.

 )يتكلمون معا(

   فايز أبو صهيبان:

 خلينا نكمل يا جماعة.

 ، ترميم ملعب كرة قدم مع 1258المصادقة على ميزانية اللي هي غير اعتيادية 

 شيكل،   1,083,368، عندنا 2397كمان من الخطة الخماسية إضاءة، طبعا هذا 

    متكلم:

 مالعب مش ... ؟

   فايز أبو صهيبان:

 مالعب. ترميم مالعب. كل ملعب اللي هو ...

    متكلم:

 ، 20؟؟؟ ؟؟؟؟ والزهراء وأبو عبيدة وحارة 

    متكلم:

 في المدارس .. توكل على هللا

   فايز أبو صهيبان:

ندنا كمان مصادقة على إغالق ميزانيات غير اعتيادية مع القوة القائمة، بدي إياكم تسربوا ماشي. طيب. ع

 على كل األمور هذه اللي هي ميزانيات غير اعتيادية إنشاءهللا، موافقين؟

 )يقولون موافقين (

   فايز أبو صهيبان:

م موجود القديمة. وين أمير طيب. عندنا الزيادة الثانية اللي اسمها المنطقة الصناعية في رهط. اليو

 بشارات؟

    أمير:

 أنا هنا. 
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   فايز أبو صهيبان:

 وينك؟ وقف

    أمير:

 ؟מצגותاحط الـ 

    متكلم:

 רשימותفي معنا 

   فايز أبو صهيبان:

 شغلها.

  )يتكلمون معا( 

   فايز أبو صهيبان:

 يا جماعة الخير، الزلمة اشتغل شغل خليه 

    متكلم:

 عطوه، أعطوهأ

    مير:أ

 بالفيسبوك والواتسأب  ניהלתי תהליך שיתוף ציבורمش راح أطول عليكم. 

    דובר:

 איך השם שלו?

    :אמיר

 אמיר בשאראת

   أمير بشارات:

באתר كمان ופרסמנו اللي نحن بنينا  נוהל اسم اقترحوا علينا. حسب الـ  23 שיתוף הציבורخالل 

מנכ"ל החברה أشخاص، المهندس ، أنا ،  7مكونة من העירייה, הקמנו וועדה מיוחדת 

أو الجمعة اللي  4\16ב الجمعة الماضي התכנסנו واحد.  נציגי עסקים ונציג ציבור 3، הכלכלית

جديدة  חווהقبلها اختاروا  اسم اللي ؟؟؟؟ ؟؟؟ كمان المنطقة الصناعية راح يكون موجود اليوم وكمان لـ  

، 6خر ببوابة النقبب اسم يدل على مكان وكمان الفوتة من شارع في الشمال. وهذا االسم اللي اختاروا باآل
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ورهط كأكثر بلد، أكثر مدينة شمالية موجودة في النقب، ثاني اكبر مدينة من حيث الكبر وهي المدينة 

ومع الثقافة מסורת كمان مع الـ מודרנזציה البدوية الوحيدة الكبيرة. االسم كمان يتخلل نوع من الـ 

 أصوات  6ذا االسم حصل على الموجودة. فه

    :عطا

 في االسم בעיהبس في 

   أمير بشارات:

 شو؟

    :عطا

 זה לא אותו הדברبين العربي والعبري، 

    متكلم:

 بوابة النقب

    جسن:

 هذا النقاش اللي بدنا نقوله الحين. 

    امير:

 ن من الشارع. وانتم فايتي 6هذا وانتم فايتين من شارع  هذا عشان العين تشوفه ؟؟؟؟ 

وبالعربي بوابة النقب أو  קדמת הנגב بالعبري نسميهبوابة النقب بالعربي وبالعبري، هذا كان النقاش 

 . הצעהنخلي االسم العربي وبعدين نترجمه للعبري. فهذه كانت الـ 

   فايز أبو صهيبان:

 تفضل اللي حابب يحكي يا جماعة.

    :د. مازن

االقتصادية في جورة قدام مطحنة زياد وانت طالع، بئر مفتوح من أسبوع انا بقول قبل االسم. الشركة 

وتقتحم فيه السيارات وفي برميل على جنب فوق أسمر وفي جورة على مدخل العبرة، الجار كسر باطون 

الزم לפי דעתי, החברה המועצה عمل معروف وحط نصف كوب باطون، قبل ما نسمي أسامي 

ويشوفوا المشاكل ويحلوا المشاكل قبل األسماء.  ההתעשייאזור في يدوروا دورة مع أمير بشارات 

 ، أمير ينقي ونحن مركنين عليه.אפשר להצביעاألسماء 
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   فايز أبو صهيبان:

 عطا! ماشي.

   عطا أبو مديغم:

أنا ضد هذه  אני ביקשתי שישתנה، קדמת הנגבأنا كان لي شوي تحفظ على االسم. االسم كان 

سما عربيا، تعزيز مكانة اللغة العربية شاءوا أم آبوا، هذه مدينتنا عربية، إسالمية، األسماء. أنا أريد ا

الحين، وبدنا نغير أسماء يا أبو محمد،  تدوشنافليتعودوا على نطق االسم العربي. االخوة قالوا نحن بدك 

ابة النقب. تكتب . قلت اقلبوها ممكن أن نفهم. اقلبوها لبو. قالوا ال خلينا  וועדת שמותأنا قلت بدي 

بالعبراني بوابة النقب. يفهموا، يتعلموا يكتبوا بوابة النقب. ما نحن تشدنا اللغة العبرية ونحن نمشي وراها 

، هذه الزم تمحى קדמת הנגבعبري. زي ما كان مكتوب هكذا، סלנג بصير סלנג الـ  بالعربي.

النقب، ما بدنا نشغلك أكثر من خلينا على بوابة הזמני יהיה קבוע. خالص. منحطها بين قوسين. 

 الالزم،

   أمير بشارات:

 واالنجليزي كمان؟

   عطا أبو مديغم:

 نعم؟

   امير بشارات:

 واالنجليزي كمان تترجم؟ 

   عطا أبو مديغم:

 خلينا على بوابة النقب. 

   فايز أبو صهيبان:

 ماشي. أبو سالمة.

 )يتكلمون معا(

   فايز أبو صهيبان:

 يا جماعة. !

 



 נ.ג  -33- 04483

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

   سالمة: أبو

קדמת הנגב, בכלל לא بس بدي أقولك، بالنسبة لالسم بوابة النقب و أول شي أمير يعطيك العافية. 

. هذا واحد. اثنين، نحن نمشي من السهل للصعب. קדמת הנגבتحط بوابة النقب و נכונים. לכן ??? 

 ليه منا والينا وسهل جدا للفظ، وسهل الوصول ا رجيم الذيب  أسهل شي انك تحط اسم

 )يتكلمون معا(

   فايز أبو صهيبان:

 خليه الرجل يكمل. تفضل أبو سالمة.

   أبو سالمة:

 يا أبو محمد سبحان هللا ..

   فايز أبو صهيبان:

 تفضل يا أبو سالمة

   أبو سالمة:

 يا أبو محمد

   فايز أبو صهيبان:

 تفضل يا أبو سالمة

   أبو سالمة:

 أبو محمد ليه معزة خاصة وغالي

  أبو صهيبان: فايز 

 أنا عارف.. غالي

   أبو سالمة:

انت يا أبو محمد تعرف كان مكتوب في األسماء كمان مقترح عربي. انت تحط عربي. أنا قرأت األسماء، 

 اسم تاريخي وسهل جًدا  رجيم الذيب فـ 

 )يتكلمون معا(

   أبو سالمة:

 جملة واحدة،  ،عشان هذا أنا أقترح
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   فايز أبو صهيبان:

 تفضل

   بو سالمة:أ

 بدي أقترح، خلي الموضوع يُدرس أكثر للعمق، حتى نقدر

   فايز أبو صهيبان:

 ال. ألنه هو قعد مع أرباب الصناعة الموجودين في المناطق الصناعية، 

   أبو سالمة:

 فاهم

   فايز أبو صهيبان:

 واقترحوا كل األسماء ؟؟؟ ؟؟؟

 )يتكلمون معا(

    متكلم:

 ص.خليها بوابة النقب وخل

   عطا أبو مديغم:

 קדמת הנגבبس تمحى بالعبري. 

    حسن:

 كلها بالعربي

   عطا أبو مديغم:

 كلها بالعربي.

 )يتكلمون معا(

   فايز أبو صهيبان:

طيب. عندنا البند الثاني، البند الثاني عندنا المصادقة على معاش لكبار الموظفين لمدير قسم الصيانة. قسم 

 ؟؟؟ ؟؟؟  التعليم وفي المؤسسات العامة؟؟؟ التربية والصيانة في 

 غير واضح(. -)ضجة 
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   عطا أبو مديغم:

 مرزوق شو الدعوة؟ صلي على النبي.

   فايز أبو صهيبان:

بدنا مصادقة المجلس البلدي على معاش لمدير قسم الصيانة في المؤسسات العامة في بلدية رهط، اللي هن 

امين. آدم العثامين يشتغل زمان في بلدية رهط بأجر متدٍن. رجل كان التربية والتعليم اللي هو األخ آدم العث

شيكل، ونحن كنا في نفس المناقصة لمدير قسم وتم نشر  6500شيكل ،  6000يأخذ مبلغ ما يقارب 

 المناقصة وهو فاز في هذه المناقصة واألجر ضل على ما هو، يعني إذا رائد بده يحاول ...

    متكلم:

 قديش النسبة؟

    لم:متك

 قديش النسبة؟

   عطا أبو مديغم:

 40لـ  30بين 

   فايز أبو صهيبان:

 .40لـ  30بين 

 )يتكلمون معا(

   عطا أبو مديغم:

 היה מכרז. אוקי.. طيب מה? אישור חדש

    דובר:

 אבל אנחנו אישרנו את זה לישיבת מועצה.

 )מדברים יחד(

   فايز أبو صهيبان:

 بالمئة.  40- 30فات هذا كان قبل. اآلن في وظيفة مدير، والمدير نعطيه هو اليوم في وظيفة مدير. اللي 

    דובר:

 אבל היה מכרז!
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     متكلم:

 בשנת בחירות לא מאשרים 

    דובר:

 ?? לא אישר כי לא היה מכרז.

    דובר:

 בסדר. עכשיו פרסמנו מכרז. 

   فايز أبو صهيبان:

 و رأيكم؟في المناقصة ونحن اآلن، ش מכרזفاز الرجل بـ 

   عطا أبو مديغم:

 .40أنا بفضل نعطيه لحد 

    متكلم:

 .30من 

   عطا أبو مديغم:

 .39، خلينا نقول  40ل  30من 

 )يتكلمون معا(

    متكلم:

 ؟40لـ  30أنا أقول أفرقت من 

   عطا أبو مديغم:

 افرقت.

   فايز أبو صهيبان:

 لحظة شوي.

 )يتكلمون معا(

    متكلم:

 من بحدد ؟

 



 נ.ג  -37- 04483

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

    :متكلم

 وزارة الداخلية.

   فايز أبو صهيبان:

 מאשרים?ماشي؟ 

    متكلم:

 מאשריםاا، اا 

    דובר:

 מאשרים

   فايز أبو صهيبان:

طبعا. لحد هنا نحن ننهي الجلسة االعتيادية. يا جماعة ننتقل من الجلسة االعتيادية اآلن إلى الجلسة الغير 

 اعتيادية.

 

 ***הישיבה נעילת  ***

 

 
 

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

  
 

                                              
 תפוצה:

  מבקר המדינה ,
 במשרד הפנים,  ל המחוז,הממונה ע

 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 , עירייהלהיועץ המשפטי 
 דובר העירייה, 

 בקר העירייה, מ
 הנהלת חשבונות, 

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

 


