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 רוטוקולפ 

  :فايز

 بالخير يمسيكو طيب

 هلل حكي. للميزانيه مش حكي احكي بدي انا طب

  :الجميع

  هللا اال اله ال

  :فايز

. تبعنا االجتماعي النسيج على نحافظ احنا انه التصويت من واهم الميزانية من اهم, الرحيم الرحمن هللا بسم 

 في حاجه بصير او عنف بصير اذا واحنا. رهط اهالي من% 85 مره كمان  بنمثل احنا جمهور ممثلي واحنا

 ما الجمهور ممثلي يا احنا واذا. هذا الحلو الكالم من الرابح انت سامح صافح بنكتب ناس اول  هذه البلد

 الخير جماعة يا جماعه يا بريكات ندهع يكون الواحد الزم اللسان زلة في حتى. بعضنال الحتراما على بنحافظ

. البلد حالفت الخير تحالف. عنك هللا شاء وما بالبلد الخير.  الشقتين على بحكي. عالكل بحكي وانا. للسان

: لنفسه حساب يساوي فينا واحد كل. قائمه كل مش, فينا واحد كل انه االوان نا ّ انه بعتقد انا. رهط كل يعني

 جلساتنا كل احنا, مصورات جلساتنا كل احنا. السياسي الجانب اتركوا اخطأت؟ وين انا قصرت؟ وين انا

 اءياست لألسف رسائل ووصلني. علينا يتطلعوا الشباب, رومانيا في وحتى االردن في الجمهور بشوفوها

 عل نرد احنا كيف, فينا واحد لكل احترام ناحة من يعني. 17ال مع الرئيس, 18ال احنا الكل من, للكل عارم

 الصالة عليه النبي. الخير جماعة يا كويس مش الشيء هذا. بعضنا على اصواتنا نعلي احنا كيف, بعضنا

". خريفا 70 جهنم في بك تهوي" زيكم جدال نص في" بال لها تلقي ال تقولها كلمة رب" يقول والسالم

 ال قال, اوصني هللا رسول يا له وقال رجل جاءه والسالم الصالة عليه والنبي. فاعله وقليل حكمه الصمت
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 دم في بنحرق قاعدين واحنا. تزعل ال, تغضب ال قال, اوصني قال. تغضب ال قال, اوصني قال. تغضب

 البلدية اعضاء احنا وصرنا, فيه يحكي صار  الكل هذا الشي  ولألسف. بعضنا وبنجاكر, في وبنحرق بعضنا

. بيننا اجتماعيه عالقات عن  بحكي ميزانيه عن بحكي انا. الميزانية عن النظر بغض  لسان كل على سالفه

 ضكوبع تحترمو ليش الناس بقول يعني. شكل غير جدال يصير وبرا, ناري بينا جدال  يومها يصير احنا لما

 يكون وبرضو,  عالطالوله االحترام يكون ما ليش. الدواوين في برا بعضكو بتحترموا  انتو ما زي عالطاوله

, زنيهميا بنناقش, بلد مصير بنناقش احنا. لبعضنا احترام يكون الزم وجوا, احترام يكون الزم برا. برا احترام

 كل. فاتت اللي المره واحد كل وقلته. الشي هذا عارفين احن. يصوت ال يصوت وده ما اللي. ماتخد بنناقش

 اللي  تفاهم سوء هذا لكن. يحكو انهم هون االخوه لكل فرصه اعطينا. لميزانيه نظرته ايش بالظبط حكا واحد

 في عربيه مدينه اكبر ثاني اليوم احنا. رهط جمهور ممثلي اليوم احنا. بعديه من يعني نبدأ بدنا اليوم احنا

 في كنا اليوم احنا. لليهود حتى ووصلت العرب تعدت لألسف وسيرتنا الجنوب في مدينه اكبر ثاني. اسرائيل

הכנסות الדוח   اسا قبل عالمكو انتو بقولي شقه على اخذني, واحد معي بحكيועדה גיאוגרפית  ال

. هي االمور وكل ايش وبعرفش االمور وكل بتحكو وانتوا لبعضكو بتوقفو يشل. تفاهمات بعضكو مع ساوو

 ابو فايز بقولو  ما. بلدنا بسمعة وأضرت برا طلعت اللزوم عن زايده اللي الحادة سجيالتنا لألسف فبقول

 مو, مشكله في األعضاء بين بقولو. ال, فيصل وال جدام وال النصاصره حسن وال رناويق طالل وال سليمان

 فايز وال خليل ال بقولو ما. الناس تبع الحكي هيك. سلبيين نقاشاتهم في حتى. يتفقوا قادرين مو, يتفقوا عارفين

. نرتقي الزم اخوانا يا.  كلها والبلد 18ال ورئيسكو 17ال الكل  بنجمع يعني احنا. الكل .أل, ايجابي او سلبي

 بريد ما. كده زي بطبعي انا. لواحد كالم حد اعطي لما انا. حضاري نقاشنا يكون. بنقاشنا نرتقي انا األوان ا ن

, احترم. عليك بغلط لو حتى, رايح لو حتى كان ما مين لو األنسان احترام. هيك يكون واألصل, احد اقاطع

 وفي فروح في قاعدين ناس وفي اطفال وفي نسوان في, داعي في ما. انا عليه برد وبعدين مالحظاتك سجل

, اخوانا يا هنا اللي والرساله. بعضنا مع بنتعامل هذه للبلد وكقياده قوائم كرؤساء احنا كيف علينا بتفرجو. كره

 احنا كيف. للناس الرساله. برا والرسالة, عالطاولة هنا بنحكيها احنا اللي األشياء, بنحكيها احنا اللي الرساله

 الخير جماعة يا وهللا هذا؟ صار اللي ايش وهللا ؟ فرح  فيبيت نكون احنا لكل االجتماعي سجللا عن بنحكي

 نسب قاعدين وياكو انا, عالطاوله قاعدين اللي احنا البطرانين احنا احنا طب بطرا وهللا والناس. يربص ما هذا

 اللي رسالتنا, السياسة عن النظر بغضي بقول انا مره كمان. هاذ يكون الزم مش. عبعضنا وبنزعق وبنشتم

 سياسية رسالة وال زعامة رسالة مش, محبة رسالة, ألفه رسالة هي الرهطاوي للمواطن نوديها الزم احنا

, هذه البلد يخدم حاب واحد كل. االشياء هذه وغير وتشهير قذف فيها رسالة وال, عنف فيها رسالة وال, بحت

 بنختلف. هو نظره وجهة من لكن, رهط اهالي يخدم وده هو 17ال يا فيكو واحد كل. 17ال عن للكل بقول انا
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 احنا الزم, بالمره يفسد يكون ممنوع بيننا اللي الود. قضيه للود يفسد ال الرأي في واالختالف اال راء في

 فيصل اذا يعني. نتضايق ما, النقاشات في حتى. بعضنا احترام على نحافظ الزم, بعضنا مشاعر على نحافظ

 بخليه انا, ال. بصير ايش انت بتدري ما  انت شوي استنا ال. طول على اقوم  محلها في مش كلمه حكا مثال

.  هنا اصغركو من انا. اعلمكو ودي مو انا. هيك هيك نظري وجهة حسب الكالم هذا وبقولي كالمه من ينتهي

 احنا وانا خاصه لمهمه وكلنا الرهطاوي الجمهور. الجماهريه المسؤولية قد  احنا نكون الزم مره كمان بس

 في بنسويها احنا اللي  افعالنا حسب  يحاسبنا هذا الجمهور احد اذا بكرا ويلنا ويا. الجمهور هذا بنخدم

. خالص ثاني بالمرة وادي في نقاشنا لكن. شكل االنتخابات في وشعاراتنا, شكل برا وبحكي هذه الجلسات

 وبشكر هذه الجلسة على شي اول حضوركو بشكر فانا. الحضاري االيش؟ النقاش تبعت ندونيه, سحيق وادي

 هللا شاء ان بنبدا احنا. الكو امررها حبيت اللي الرسالة انا هذا. هذول الكلمتين على ليه اصغائكو مره كمان

 .فاتت اللي الجلسه اغلقتها انا اللي فاتت اللي للجلسة تكملة جلسة هي اللي الجلسه هذه

 : אבו צהבאן פאיז

 זה עוד פעם אני אומר את זה גם בעברית, זאת ישיבת המשך לישיבה שעברה. 

בגלל אירוע מסוים, ואני עכשיו פותח את ישיבת ההמשך  אני נעלתי את הישיבה הקודמת

 לישיבה...

 (14:54מדברים מערבית מדקה 

 خلينا أل اذا, يتفضل الميزانية عن يحكي حاب تفات اللي المرة حكوا ما اللي البلدية من اعضاء سمعت

 .ماجد يا تفضل. حكم ما اللي من. هللا شاء ان وبنمشي هللا على وبنتوكل نصوت

   :ماجد

 عليكم السالم

   :الكل

 السالم وعليكم

   :ماجد

 فقيدهم وفاة صغير العبره دار اخوتنا  رنشاط اوال

   :الكل

 يرحمة هللا
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   :ماجد

 هللا رحمة عليه

   :الكل

 هللا رحمة عليه 

  :ماجد

. رهط بلدية مصلحة في يصب قرار كل في سنصوت االنتخابات في للجميع رهط في شعارنا كان احنا

 شرائح لجميع التزامنا جميع  من رهط فائمة في احنا. رهط بلدية مصلحة في يصب ال قرار كل وسنعارض

 هذا زال وما المهمشه والعائالت المستضعفين خصوصي رهط شرائح لجميع ممثلين حالنا اعتبرنا. رهط

 لخمس ارض هميل رهط هلال اقول ال. القرار هي الميزانيه, ميزانيه عن يكبنح واذا. اليوم حتى شعارنا

 ناخدها الزم يعني السبع اسمها بلد حدنا في في يعني. الميزانية يمرروا كيف يفكروا يقعدو وبعدين اشهر

 الميزانية فوق مليون 200 يجند كيف بفكر وانما قرار ممررين بس مش بلدية سملأل. هاي البلد قدوه

 مش ونتعلم المستوى هذا الى نرتقي الزم, بلدنا نخدم حابين جد عن واحنا. تبعه  البلد يطور حتى الموجوده

 كلنا يعني. اسوه ديننا في لينا كمان عربي ومجتمع اسالم مجتمع انا وبما. قدوه ونكون غيرنا من نتعلم  عيب

 احتووهم االنصار. قدوة المدينه الى مكه من هاجروا اللي المهاجرين. واالنصار المهاجرين بنعرف

 لهذا نوصل رح ما نحن, للمهاجرين وزوجها مرته طلق اللي منهم وفي بيته قاسم واحد كل بيهم ووصلت

 رهط بلدية فلذلك. وننهج مقتبسات الحنيف ديننا من ناخذ الزم ان معناه بما, يعني معناه بما اما المستوى

. رلتطوي هاجبح  بلد  فتيه بلد هي اللي بلد. الف 64 هي اللي عبلد بنحكي احنا. مسؤوليه هي رهط وميزانية

 كارثه حيكون لجنه تعيين وتم  لوضع وصلنا اذا هللا سمح ال بلد. بتطور اللي بلد . ماسا ه هو بعدي ومي كل

 واحد وكل عنده ايش واحد كل عارفين احنا. هاشعوبب ادرى مكه اهل عارفين احنا كارثه حيكون. هذه عالبلد

 فيكو وحيشتغل شرسموت مبسوط بطلع. غلطان هذه الشغله هاي من مبسوط يطلع واحد فكر واذا. فيه ايش

 ائتالف في يكون الزم حكيت وانا. جماعه يا بعض نحتضن كيف ونفكر نحتفل الزم احنا فلذلك. عالمزبوط

. عضو  وعشرين البلد في يشتغلو عضو 19ل مجال في, عضو 18 مش عضو 17ل مش مجال في,  موسع

. للجميع مجال في صدقني كويسه نيه فيه اذا, فاتت اللي المره سامي اخوي حكى كيف كويسه نيه في احنا اذا

  بجديه األمور ناخذ انا فبتأمل. بعض نحتوي ممكن النيه تصفية واحنا. ملزم شي في وما مقدس شي في ما

 ما ناس هذول. الف 60 ورهطالفّّ 32ّّ . رهط من صوتوا مواطنالفّ 28 اللي المسؤولية قدر علي
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 الشارع. الشارع ظن نخيب ما احنا فلذلك. خدمات الهم في. يخدمهم حد مهبد هذول ناس, فراغ من صوتو

 بنا فتعالوا.  قيادتها كل في الثقه فقد. حد دون حد فش. جميعا فينا الثقه فقد طاويالره والشارع يتذمر قاعد

 بلد في بنشتغل قدوه احنا يعني شك عندي ما انا. الثقه لهاي اهل واحنا الموجودة القياده في الشارع ثقة نرجع

 نحكم بتأمل فلذلك. والعربيه اليهودية للبلدان كمان قدوه نكون. العربيه البلدان كل ودنق ممكن احنا. عربي

 . هللا شاء ان المصاعب رقد ونكون. فيه نتفاهم اللي للصيغه ونوصل ضميرنا

   :فايز

 .فاتت اللي المرة البلديه اعضاء من حكوا ما ياللي. هللا شاء ان

   :عطا

 .قبل حكيت الزم ال, احكي ودي

   :فايز

 مره؟ كمان جماعه يا يحكي بدو حد في 

   : عطا

 ال ال

   :فايز

 تفضل

  :طاع

 يرحمه هللا رهط وحبيب جارنا صالح بوفاة العبره صغير عائلة نشاطر اوال. الرحيم الرحمن هللا بسم

 . األعلى الفردوس والى. صالح ويسامحه

   :فايز

 هللا شاء ان

  :عطا

 بصير اللي حول الجمل ترتيب. 2019 لميزانية استمرارية جلسة. جلسه في اليوم موجودين احنا اخوان ثانيا

. عيب مش للجواب الجواب رد والمجلس مجلس في قاعدين احنا. مسجد في قاعدين مش احنا الجلسات  في

 هو المبادئ عن الدفاع. العالم مجالس كل في بصير الجلسات في بصير اللي. المنظوم في  الجواب برد الكل

 االخرانيات اليومين في  بذلت اللي الجهود انو بشوف انا اوال. مبادئ عندها اللي الناس نصيب من دائما
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 وحسن معدي الشيخ مشكور.  كان اللي النقاش االحتواء معدي الشيخ. صهيبان ابو معدي االخ رأسهم وعلى

. االعتذار وسأقبل اال خر الطرف من اعتذار يصير انه اساس على  هنيه جو الناس شوي تأخرنا. فتهش النوايا

. الفتن في ببخوا اللي يريحوه لو بس. اصاب ام اخطأ هو ان حاله يعرف نفسه براجع اللي انه على يدل دل ان

 أجل من كله تلفونه حامل والكل معاه الجماهريه الحشود بجيب مين واضح سياسي معسكر كل شي ثاني

 صورة نقل اجل من دائما بتجيب اللي المجموعات هي من جدا واضح رهط داخل السياسي االحتقان زيادة

 حد يعلم حد ما المثاليات من خلينا. شاطرين كلياتنا واحكي مناشير وساووا فالمثاليات. الجلسات حيثيات عن

 اللي السياسي والحسم السياسية النتيجة مسيرة نكمل لينا احنا. امه وعند. ابوه عند من متعلم الكل. االحترام

 اللي قضية هي  الميزانية قضية اال ن. الرئيس انتخاب نتيجة بعد اللتي السياسي الحسم وقف. رهط في كان

 حكينا. بالرئيس االطاحه ولربما البلدي بالمجلس واالطاحه  البلدية عمل عرقلة اجل من طرف من تستغل

 الرهطاوي الجمهور لكن. مبينة مش وخطة مبينه خطة. خطتين في هنالك. مره من اكثر الموضوع عهذا

 في كان. صعبه االنتخابات. بحترمها عهود في. بحترمها تفاهمات في ازا زلمة انا يعرف بيعرف ما اللي

. 2018 ال هذه االنتخابات لكن.  احترمت ما عهود وفي احترمت اللي عهود وفي قوائم عحساب فاتت قوائم

 مش االشخاص هذول. االشكالية هنه االشخاص هذول وكأنه بشحنوا ناس في مرة كل. قوي  جمهورها

. سياسة حكيتوا كلكو.  الميزانية بند على حكاّمنكو حدا شفت ما للميزانية بالنسبه.  االئتالف القامة االشكالية

. حد وال. كذا وبند كذا بند الميزانية قال بلدية عضو وال سمعت ما... صارت اذا ميزاتية بتصير قلتوا كلكوا

. واحد اكثر مش. مشيت واحد اكثر اناבריאות. ال في فوق  بيناتنا الليספורט  بال فوق بيناتا اللي حتى

 الكنيست في معاه قعدت. فطرتקופות. ال مع وقعدنا كلنا  مشيناמוקד ال قضية في السابق اكثر الرئيس

 حكيتوا فكلكو. الحياة وكل والتعليم التربية من اقل اساسيات مش هنه قضيتين في نشوح فبالش. مرتين

 في قالتها كلمة كل في متمسكه واالخالص النهضه حاسم يكون قرب هو اللي للوقت وصلنا وعشان. سياسة

. عنها مسؤول انا كلمه كل اوال والتغير االصالح. اوال والتغير لالصالح وخطابنا كالمنا اوجه. االنتخابات

  حكينا

   :فايز

 الموضوع بدنا احنا محمدابو

   :محمدابو

 سياسة حكو. سمحت لو
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   :فايز

  ال ال

   :محمدابو

 . سياسة حكو

   فايز

 ال ال السياسة حكا حد ما

   : محمدابو

  سياسه حكو

   :فايز

 بالسياسة حكى حدا ما

   :محمدابو

 سمحت لو, قالوا قالوا. بالسياسة حكو

   :فايز

 شوي لحظه. ال ال

   :محمدابو

 نحكي؟ كيف بتقولي وانت  الخطاب عن حكيت وينتا انت. سمحت لو

   :فايز

 جلسه هاي

   :محمدابو

 حد؟ تقاطعوا ما قلت انت. فايز  انت 

   :فايز

 بس حد اقاطع ودي ما بقولك. ال

   :محمدابو

  تشاركنا ودك وقالوا وقالوا سياسه حكوا. حكوا فاتت اللي المره
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   :فايز

  سمحت لو .الميزانيه عن الحكي حايز هو اال ن فيه احنا اللي  الحايز

   :محمدابو

  فايز

   :فايز

 .الميزانيه عن فاتت اللي المره حكيت انت

   :حمدمابو

 على حكوا كلهم. الميزانية عن حكا منهم واحد وال فايز

   :فايز

 . الميزانبة عن حكوا كلهم. ال

   :محمدابو

  عن حكوا كلهم. ال

   :فايز

 هممن مش. مزبوط مش

   :محمدابو

 الحكي؟ عن بتمنعني انت ؟هممن مش

   :فايز

 مره كمان بس. مانعك مش ال

   :محمدابو

  سمحت لو. سمحت لو

   :فايز

 .احنا  الميزانيه عن نحكي طلبنا. احكي خليني. شوي لحظه

   :محمدابو

 نعم
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   :فايز

 .الميزانيه عن حكوا البلديه واغضاء 

   :محمدابو

 .سياسه علي حكوا. الخير جماعة يا صحيح مش ال

   :فايز

 ,ال عن حكوا اللي الناس من جدام

   :محمدابو

 . فاتت اللي الجلسه تكملة حكوا اللي ايش احكيلك

   :فايز

 . حكوا ما. مره كمان. واكح ما

   :محمدابو

 .سياسه كلهم حكوا

   :فايز

 .وتحالفات ائتالفات علي حكوا ما

   :محمدابو

 سياسه علي حكوا. ال

   :فايز

  ودنا ما 

   :محمدابو

 سياسه علي حكوا

   :فايز

  وتغير اصالح وبينا بينك النقاش نخلي ودنا ما

   :محمدابو

  نقاش في ما
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   :فايز

 . عام بشكل احكي. اه

 מדברים יחד

   :فايز

 דיון חוזר?  وال  تصويت جلسة الجلسه. افهم ودي انا

 מדברים יחד

   :فايز

 جديد؟ من דיוןال نفتح ودنه  كله هالحين هالحين يعني

 מדברים יחד

  :  عطا

 اني  امتنع بدي اللي انا بشوف التعبير حرية على شوي قبل يتواكح يعني انا شوفب.  كلمه وال حكيت ما اني

 احكي

   :فايز

 تحكي يمنعك حدا ما

   :عطا

 سمحت لو اخوان اخوان

  :فايز

 بدنا. رد يجركوا ودي ما كيالح النه منضبطين نكون الزم المره هاي الحكي بس تحكي يمنعك حدا ما 

 .ونخلص نصوت خلينا. نصوت

  :عطا

 نعيد ودنا ماو, اعطونا. شركاء نكون اعطونا. سياسه حكوا فاتت اللي المرة كلهم. سمحت لو. سمحت لو

 الصحافه في وانتشر. نقال اللي عالكالم

   :فايز

 احكي تفضل
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  :عطا

 مع. واحد وال  عادينا ما احنا. والمساواة االخوة قائمة مع عدا ما االطراف كل مع حكينا الخير جماعة يا احنا

 في ائتالف دناو القوائم كل مع نتواصل احنا انه  يعرف الزم  عالطاولة اللي جمهور بالتالي. حكينا الناس كل

. ائتالف تشكيل اجل من االغضاء من مندوبين وبين بيننا جلسات في كانت. منصف عقالني ائتالف. البلد

 يمكن. رفاقال عكل لفوا وفاق لجنة في حتى انو اليوم صار اللي. ائتالف صار كان عليها اتفقنا لو ومطالبهم

 ما. معادله في ما بس ائتالف على حديث في انه يعرف الزم عالطاولة اللي المشارك. حسن وصلوا ما لسا

 في مربوطة الميزانية انه شايفين واحنا. الحين لعند اتفاق في ما. سياسي فراغ في يعني اسمه شي في ما, فيها

. هذا دونو. االئتالف في مربوطة الميزانية قالو واالعضاء القوائم رؤساء كل ذلك؟ غير يقولي حد. االئتالف

 معنيين انتو اذا لذلك. ائتالفدونّ ميزانية بصير ما انه بتعرف الداخلية ووزارة بتعرف المعارف ووزارة

 معها جلس من عاالخر وقعدتم, مع وبتقعد بدها هي اللي هذه الوفاق اللجنة انة جدية باكثر فكرو ائتالف في

 نحكي ودنا وال. عملها تكمل ويضتف اعطوها,  معين مشروط تفويض اعطوها معها قعدتم كلكو. انا باالمس

 سمعت. ائتالف بتمربدون ما ميزانية انه بشوف انا لذلك. عليهم هللا شاء ما وكلهم اكادميين وكلهم الناس مع

 صار بس. جلسه اخر هذه جلسات. 3 شهر في اياها قلتلكو لذلك. مره من اكثر قالو هللا شاء وما االخوان ان

 احنا ما. جايين احنا ما هالجلسة عن زيادة ميزانية جلسات: كالتالي بنقول واخالص كنهضه احنا. تمديد

 بنعين االئتالف على او عالميزانية البلدي المجلس يتفق لما. وهالضغط للناس نبين ودنا ما بتقولو مش. جايين

 شايف لذلك. ودنا ما ال. وانشر والد يا وصور ميزانية شهر كل او اسبوعين كل اما. وبنيجي للميزانية جلسة

 في للميزانية اليوم جلسة حددوا. 6/30 في بنجيكو احنا. رمضان وعندنا مصيريه مرحلة الجاية المرحلة انه

.  عبعضهم عصبنوا. زيادة كلمة قال وتستنوا. نيجي يوم كل اما. 6/30 في للميزانيه نصوت وبنيجي  6/30

 ال ال. كذا وفي احتقان في وهللا يقول يجي واحد ما ومشان. عبعضنا نتعصبن ودنا ما. اخوان نضلنا ودنا, ال

 انا. الكالم في ينخزني حد ودي ما زيادة ميزانية جلسات احنا. بالكالم تنخزني ال. رايقين خلينا,  عمي يا ال

 وخليه يصوم خلية جمهورنا لذلك. كلمة علية اضرب وال كلمة علي يضرب فيصل ال. للكل صاحب اني هذا

 زي ميزانية في ما, بنصوت ميزانية في. هنا قبلكو بتالقونا 6/30 في. بنقعد 6 شهر ولعند. يعيد وخليه يفطر

 .كريم ورمضان للجميع تحياتي. ونروح الكراسي مع صور, قلتلكو ما

  :فايز

 الميزانية انه: كالتالي الجلسة وتكملة فاتت اللي الجلسة الخص بدي اخواننا طيب. نلخص كذه حال في طيب
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 سألت الني. الهزيل عرب مدرسة في اضراب في بكرا عندنا احنا. للمواطنين والخدمات للعمل ضرورة هي

  قديش؟. عندنا ما. شيكل الف 30 تقريبا ميزانية ودنا, المحاسب

   :رائد

 الف 50

  :فايز

. سياسي مش وال سياسي الشي هذا بعرف ما. للمدرسة ابواب نشتري شيكل الف 50 عندنا ما. شيكل الف 50

 مع غاد اشكاليات برضو في الطريق على برضو سينا ابن. عالمدرسة جايين مش بكرا االوالد. بعرف ما

 وال البلد ألهل يسر ال نظافه ناحية من وضعها شايفين انتو ما زي هالبلد. فاناتللكر بالنسبه االباء لجان

 شيكل المليون وننحط. حاجه وال نواب وال تحالفات بدون نمرقها هذه السنه انه اقتراح عندي وانا. الزائرللبلد

  النواب؟ يكلف ودو هسا تقريبا قديش. هذول

   رائد

 وميتين مليون

  :فايز

 نقعد نقدر احنا اللي سنه عندنا ويكون.  البلدية عميزانية ونصوت. للنظافه نحطهن سيكل الف وميتين مليون

 صح. البلديه رئيس بس مش. هذا من يتأثر الكل رح خدمات وجود عدم, الخدمات النه. ونتفاوض بعضنا مع

 مرقتوا ما النكم مسؤولية برضو بتتحملو جمهور كمنتخبي نتو برضوا بس.  حاجة كل بتحمل البلديه رئيس

  ايش؟ يكون الزم الميزانية قبل, االئتالف قبل تقول الزم. ال. الميزانية مرقتو ما تقول يمكن. االئتالف

 اللي الوسخ نشيل احنا مشان احنا ويستنانا ساذج يعني لهدرجه مش الرهطاوي المواطن بعتقد انا. ائتالف

 ما يعني انا وهذا, نااح انو اعتقد. مي ندفع او كهربا ندفع مثال او, داره عند اللي العامود نضوي او, داره قدام

. الملفات في البحث بعدم الطرفين, انفسنا نلزم احنا انه هذا الموضوع. الخير تحالف على حتى طرحتها

 .المواطنين لخدمات ينحط شيكل الف وميتين مليون مبلغ هو اللي والمبلغ. عام لمدة الملفات تجميد

   :طالل

 النيابات

   :فايز

 النيابات الملفات النيابات
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   :طالل

 .نيابات لبين ملفات بين فرق في 

  :فايز

 .قصدي ايش فاهمين انتو. بالنيات االعمال انما. المصاري علية ترفضو اللي المهم. مهم مش

  :متكلمين

 .نيابات

  :فايز

 مقبلين احنا النهّ البلد وننظف.  المدينه مالمح تحسين قسم في ينحطم شيكل الف وميتين المليون يعني. ايوا

 مصاريف بتطلب يعني. سمحتوا لو, طبعا بتطلب هذا وكل. عيد على ومقبلين عرمضان مره كمان

 خدمات في بضر هذا طبعا الميزانية تمرير عدم, عارفين انتو ما زي والوضع

  

 الزم هيك. عليه نصوت عشان لحاله البنك تجيب بدك هذا

    :فايز

 .حرين ضده يصوتو اوبده عليه يصوتو بده. حاجه وال اجيب ودي ما ال

   :عطا

 ؟البند هذا تعديل معنى ايش. البند هذا تعديل مع الميزانية قصدك هو يعني

  :فايز

 وانتهى عالميزانيه نصوتب أل اذا. وسهال اهال ها ووليق حابين االن حابين هم اذا هذا الحكي بحكي انا

 هال مش يعني الموضوع

   

  

  قبل هذا هالموضوع في حكينا ألنه. احنا جديد اشي بنجيب ما 

   حسن

 اقتراح هذا
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   :فايز

  بحب اللي مقترح وكان

   :متكلم

 بنهد ما بنشد

   :فايز

 الصوره؟ فهمتوا

   :متكلم

 .عالميزانيه خلينا. بقولو ما زي סדר יום على خلينا

   :متكلم

 הצעה بند نغير نقدر رئيس

   : فايز

 . عنه حكيت اللي هذاالموضوعّ  في قصدي ال

   :متكلم

 .مقبول مش

    :فايز

  التصويت الجميع من بطلب طبعا. هذا مقبول مش خلص

   : متكلم

 قبل من عليه متفق كان عاللي خلينا

   : فايز

 ال في يكون النواب والمعاشات. كامله سنه نعطي نحنا

 מדברים יחד

   :فايز

 . اكمل خليني. شوي لحظه بس

 מדברים יחד
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   :فايز

 الميزانيه مع اللي للتصويت بالنسبه االن طيب

   :سامي

 .عالنبي صلو, اقتراح عندي انا

   :الكل

 والسالم الصالة علية

   : سامي

 ضد يصوت وهذا. ونصوت الناس قدام نطلع يوم كل وانه. ائتالف بدون تمر رح مش الميزانية انه عارف انا

 كل في نصوت بنقدر تصويت. البلد ومصلحة البلد ومصلحة. بعضنا في نضرب ونقعد. مع يصوت وهذا

 .يوم لكم هذه الجلسه تأجيل بقترح انا. وقت

 מדברים יחד

   :حسن

 . اقتراح هذا.انه عشان تصوتو ودكو

 מדברים יחד

   :فايز

  اليوم סדר على خلينا

   :فيصل

 االقتراح؟ سمعت لسا انت, ابو يا اقتراح هذا

   :فايز

 . سمعت سمعت

 מדברים יחד

  : فايز

 احنا وبالتالي للنظافه تصرف النواب ميزانية قبل اللي اقتراحين لكمان برضه وبضمه اقتراح كان هذا طيب

 مجرد هذا. هذه البلد الى هللا شاء ان ائتالف ونوصل نتفاوض احنا انه اساس على السنه امكانية عندنا بنخلي

 رائد يا عد. ايده يرفع الميزانية تمرير مع هو اللي الميزانية على تصويت هو اللي التاني واالقتراح. اقتراح
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   :رائد

ّؤيدم 9

   :فايز

 .ايده يرفع الميزانية  ضد اللي

   :رائد

 معارض9ّ

   : فايز

 اعضاء9ّّ الميزانية ضد اللي

   : الكل

ّ. الميزانيه بس

   :فيصل

 על סדר היום.  מה יש

   : فايز

  العافيه يعطيكوا طيب. ميزانيه סדר היום

   :عطا

 .جماعه يا הקלטה الהקלטה  ال اسمعو
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