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עיריית רהט
ישיבת מועצה ,ישיבה מן המניין מספר  - 5/2019תמלול
מיום 22.5.2019
נוכחים
חברים:

נעדרים :

מר פאיז אבו צהבאן

-

ראש העיר

מר חסן אלנסאסרה

-

חבר העירייה

מר טלאל אלקרינאוי

-

חבר העירייה

מר יוסף אלרומילי

-

חבר העירייה

מר מאג'ד אבו בלאל

-

חבר העירייה

ד"ר מאזן אבו סיאם

-

חבר העירייה

מר מחמד אבו האני

-

חבר העירייה

מר מחמד אלקרינאוי

-

חבר העירייה

מר עודה אבו מדיגם

-

חבר העירייה

מר עטא אבו מדיע'ם

-

חבר העירייה

מר סלימאן אלעתאיקה

-

חבר העירייה

מר שריף חמיאסה

-

חבר העירייה

מר עלי אלזיאדנה

-

חבר העירייה

מר סמי סהיבאן

-

חבר העירייה

מר פייצל אלהוזייל

-

חבר העירייה

מר חליל אלטורי

-

חבר העירייה

ד"ר עלי כתנאי

-

חבר העירייה

מר עמאר אבו גרארה

-

חבר העירייה
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מוזמנים:

מר עלי אבו אלחסן
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-

מזכיר העירייה

מר אברהים אבו סהיבאן

-

מהנדס העירייה

עו"ד שרון שטיין

-

היועץ המשפטי לעירייה

מר ראיד אלקרינאוי

-

גזבר העירייה

עאמר אבו האני

-

מבקר העירייה

מר אמיר בשאראת

-

מנהל מינהלת אזור תעשייה רהט

מר מחמד אלעמור

-

מנכ"ל החברה הכלכלית רהט

מר ליאור לווין

-

רפרנט תיאום ובקרה בלשכת רה"ע

על סדר היום:
 .1אישור תב"ר  – 1259רכישת מתקני ביטחון בסך .₪ 82,500
 .2אישור תב"ר  – 1260מתחם תיירות ומסחר בסך .₪ 2,810,450
 .3אישור הגדלת תב"ר  – 874הצטיידות טכנולוגיית תשע"ו  2015בסך .₪ 130,242
 .4אישור סגירת תב"רים.
 .5בקשה לחלוקת הכנסות לאתרים נוספים באזור רהט.
 .6מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס מקיף אלתקוא.
 .7עדכון לגבי החלטות המועצה בנושאים :א .מועדון נוער שכ' ( 19פייצל  +סלימאן.
ב .ניקיון מוסדות חינוך בתי ספר (חסן+עטא
 .8ניהול אזור התעשייה ברהט ע"י החברה הכלכלית.
 .9שינוי ייעוד של מגרשים ציבוריים בדרום רהט.
 .10תוכנית מס'  618-0583013שוק עירוני ושוק צאן דרום רהט.
 .11הפסקת התקשרות עם עמותת "קולות בנגב" והעברת פעילות מרכז צעירים למתנ"ס
רהט.
 .12האצלת סמכויות פיקוח סביבתי לאשכול נגב מערבי.
 .13סטטוס מסגד אלאחסאן שכונה אלביאדר מגרש ( .701מחמד אבו האני)
 .14תכנון כביש /שביל בין שכ'  19לבין הפארק( .עטא)
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פרוטוקול
פאיז אבו צהבאן:
אנחנו מתחילים את הישיבה מס'  ,2019 5יום רביעי  22במאי שעה שתיים.
(מדברים בערבית מדקה )00:14
فايز ابو صهبان:
رمضان كريم .عندنا واحد اثنين خمسه تسعه רכישת מתקני ביטחון ,בסך הכל  82,500شيكل .אישור תב"ר
 1260מתחם תיירות ומסחר בסך  2,810,450شيكل .وعندنا אישור הגדלת תב"ר  874הצטיידות
טכנולוגית תשע"ו  – 2015בסך הכל  130,242وعندنا كمان بال רשימה -אישור סגירת תב"רים .هذول
األربعة
متكلم:
اربع ميزانيات
فايز ابو صهبان:
اربع ميزانيات .مصادقين عليهن؟
متكلمون:
ان شاء هللا.
فايز ابو صهبان:
طيب .في البند الخامس בקשה לחלוקת הכנסות באתרים נוספים באזור רהט.
ליאור לווין:
אז בעצם אנחנו ממשיכים עם מה שהצגתי לכם במליאה הקודמת ,אבל לפני זה בקשות שאישרתם
לפני שני מליאות כבר שלחנו אותם למשרד הפנים ...ויש שלושה דברים נוספים שעלו במסגרת
המחקר שעשינו 2 .מחצבות בקרית גת אנחנו ...חלוקת הכנסות .בצור פלוגות שהולכים להקים
בקרית גת עתידי לבקש עליו עכשיו חלוקת הכנסות שברגע שיקום גם רהט תרוויח מזה ,ומכללת
אחווה בבאר טוביה שכמובן לרהט יש פסיקה מאוד חזקה לזה בעקבות כך שהרבה סטודנטים
מרהט לומדים אחווה אז גם על זה לבקש חלוקת הכנסות .זה שלושת הדברים.
(כולם עונים אין בעיה)
פאיז אבו צהבאן:
אנחנו עוברים לסעיף  ,6מורשה חתימה בחשבון בנק בבית ספר מקיף אלתקוא .מי המורשה
חתימה? בית הספר.
(מדברים בערבית מדקה )02:19
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ابوالحسن علي:
ال מזכיר اللي عندي وائل صار  ...والحساب מוגבל والمدير يقترح السكرتيرة الثانية وحده اسمها غروب
الجعار .انها تكون מורשית חתימה .במקום המזכיר ואייל אבו סהיבאן
فايز ابو صهبان:
ما في مشكله .مع المدير
ابوسالمه:
يعني מנהל בית הספר עם המזכירה שלו.
ابوالحسن علي:
כן ,מנהל בית הספר עם המזכירה שלו.
فايز ابو صهبان:
עדכון  ,7עדכון לגבי ה..
ابو الحسن علي:
المدير قاعد يطلب نقل الحساب .من بنك مركنتيل لبنك تفاحوت

بس البلدية هي اللي بتفتح.
متكلم:
بس يسكروا ازا في غاد مينوس ويجوا.
فايز ابو صهبان:
بند  .7ابو امير – انت محمد بند .19
محمد:
احنا بنشتغل عالموضوع هذا وفي
فايز ابو صهبان:
طبعا يا زلمه بتشتغل عالموضوع
فيصل:
بنشتغل عالموضوع وفي النهاية كمان راح ينحل االمرهذا .انا بتأمل انه في الجلسه الجاي يكون معي
فايز ابو صهبان:
احنا علينا ضغط من מפעל הפיס يا محمد.
فيصل:
ان شاء هللا في الجلسة الجاي بكون جاهز كله.
"חבר" – הקלטה ותמלול
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فايز ابو صهبان:
ان شاء هللا .طيب قسم ب ניקיון מוסדות חינוך בתי ספר ابو حاتم وعطا.
عطا:
وهللا ابو حاتم كان חרוץ اكثر مني .باشر قلت له خلينا ناخذ תוכנית עבודה من سامي القرناوي .خش رمضان
واحنا دنا نساوي סיור מפתיע صار الزلمه يحضر في االيام هذه ونطلع סיור מפתיע ,וכמובן בהתאם ל
فايز ابو صهبان:
بس لمعلوماتكو انا حكيت مع سامي .سامي بقول ما حدا حكى معاي.
حسن:
انا حكيت معاه يا زلمه
عطا:
صلي عالنبي.
حسن:
اللي بقوله ابو محمد زين انا قعدت مع سامي بس القعدة ما كانت رسمية النه حاليا ما بو يقعد .كنا الزم نقعد,
وقعدت وحكيت مع עיריית بيسان وصار يحكي مع ..وحكيت مع ابو محمد לצערי לא רואה שמתקדם כלום.
وانا حكيت معاه تلفون قلتله לבוא ,לא בא.
ابو محمد:
انا بعدني باركت انه جاي قبلي وحكيت لصالحه .وحكيت مع سامي
فايز ابو صهبان:
استنا.
ابو محمد:
حكيت مع سامي عشان יכין תכנית מסודרת .وباالخر يعني פיילוט اه .ويعني شايف؟ فبتأمل انه نضغطه .بس
بعد ازا بدكو بعد رمضان ,قبل العيدIt's ok .
فايز ابو صهبان:
انا بحكي كلمة عامة بس عالموضوع هذا .بغض النظر ايش .كون احننا بنتخذ قرار عن اعضاء ثنين يقوموا فيه ,او
ثالث اعضاء او لجنة اعضاء البلدية احنا في الشهر نقعد مره واحده .معدل جلساتنا.من شان المسأله اللي احنا
توقعنا ان نحنا نعاجها .ما توقعنا نأجلها لجلستين ثالثه النه ممكن يصير تطورات .يعني صار هذا التأجيل تطورات
سلبه .طيب
פאיז אבו צהבאן:
אזור התעשייה ברהט ע"י החברה הכלכלית.
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(מדברים בערבית מדקה )06:03
فايز ابو صهبان:
تفضل يا.
امير:
هو حسب رأي الموضوع טכני يعني .احنا מבחינה כלכלית من خمس اشهر.
عطا:
علي صوتك.
امير:
رمضان .חברה כלכלית لخمس اشهر من شهر  11اخدت قرض من البنك االسرائيلي يعني ...ولكن كان في طلب
يعني من ال יועץ משפטי يكون في טכנית אישור מליאה الدارة المنطقة الصناعية الكاملة .כולל الجديدة
اللي بال תכנון לחברה כלכלית طبعا هنه ال מנהלת تحت نفس االسم ,تحت نفس االدارة وتحت الميزانيات
اللي موجودة اليوم .بتواصل مباشر مع משרד הכלכלה ومع מינהל ومع...
طالل:
بتحكي عالجديد هذا ال  350دونم؟
امير:
260
متكلم:
 260بال תכנון
امير:
اه תכנון
طالل:
هون في مشكلة بالنسبة لموضوع االرض .مين بدو ינהל משא ומתן مع ال מינהל ومع احاب االرض؟ انت؟
امير:
ال .اللي بساوي هو רשות ...االرض .هو موجود وهو קיים اليوم .احنا بس.
فايز ابو صهبان:
في הסכם
طالل:
انا بقتراح بس بمنطقة الصناعية الموجودة اليوم .الجديدة لمل تصير جديدة وتنحل مشكلة الناس مع االرض ...
فايز ابو صهبان:
الموضوع موجود عند المستشار القضايا في وزارة العدل.
"חבר" – הקלטה ותמלול
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طالل:
بعرف اني .بعرف انه موجود عند ال יועץ משפטי
فايز ابو صهبان:
والوزيرة جت على رهط ووعدتنا .قالت بعد االنتخابات الموضوع هذا بنحاول يتايش .يتكلمون معا
طالل:
بنحكي بس على المنطقة القديمة .الجديدة لما تصير الجديدة بنمشي عليه .بالش ندخل موضوع حالنا في الصراعات
مع اصحاب االرض .النه المشكلة موجودة من فترة معينه.
فايز ابو صهبان:
ما هي חבילה وحده كلها .يعني ال הסדר كله חבילה وحده مع ال...
عطا:
ممكن نسمع رأيك ابو محمود .ودنا نسمع رأيك.
محمود:
انا رأي عندنا الحين نساوي ,بي תכנון بالمنطقه الصناعية بعض النظر ان صار احتكاك مع اصحاب االراضي او
ما صار .هذا الشي טכני يعني القرار يكون بالمنطقتين .واذا صار اتفاق مع االهالي ,اصحاب االراضي احنا
بنكون جاهزين وبنكون כבר  ...واذا ما صار احنا مش رايحين.
عطا:
انتو ودكو ال נוהל يعني
انا ودي احكي .احنا بنشتغل هين على ,في ארגון
ايه؟
محمود
في תכנון جديد .بدنا نشغل عال תכנון تبع אזור תעשיה الجديد اللي يتماشا مع متطلبات واالشياء اللي احنا
...عشان كده المنطقة الصناعية  ...معناتو בול .حنى اذا ما صار في اتفاق مع اصحاب االراضي .هدا الشي بضل
على الورق .يعني قضية انه المنطقة الصناعية انها تصير وال ما تصير هو باالخر وباالول بتعلق في اصحاب
االراضي .اذا اصحاب االراضي بوافقوا راح تقوم منطقة صناعية ,لراح يصير معهم הסכם وراح تقوم .واذا ما
بوافقوا مش راح تقوم .وبالتالي احنا مش راحين نخش غاد .يعني احنا ما احنا طرف في االيذاء  .بالعكس احنا
بنحاول .وكان في عنا ,ورئيس البلدية و משרד האוצר .احنا بنحاول انه اصحاب االراضي ياخذو ال הסכם
اللي همه ختموا عليه مع ال רשות .فهذا اللي احنا بنخوض فيه .يعن احنا موقفنا ايجابي جدا ,احنا ננסה לדחוף
את זה.
"חבר" – הקלטה ותמלול
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فيصل:
بالنسبه للبند هذا كان في يعني حديث كمان في البلدية اللي قبل .كمان مشكلتنا برا كمان مع ال הסדר .انا بالنسبه
الي خسارة على الوقت مش راح اصوت .يعني انا مش مستعد ارفع اصابعيه ال .وناس بطالبوا .وكذلك االمر كل
واحد منكو بكرا  ...خسارة على الوقت.
ابوسالمه:
انا بقترح نقسم الموضوع لثنين .القسم االول اللي مصلدق عليه وما في عليه اشكاليه نمشي على هذا البند .بالنسبه
لبند ب تعالوا خلينا نستنا انو االوالد .يمكن االوالد بنت وال ولد ويمكن يموت كمان .فكل شي في وقته كويس .مع
المصادق عليه بتجيب ...
فايز ابو صهبان:
ماشي .ممكن ؟
عطا ابو مديغم:
في بس مالحظه لمحمود
לכל תוכנית מפורטת יש תקנון ומכוח התקנון שלה היא פועלת ,היא מתעמלת من מחסמת زي
טענת וועדות.
התכנון دايما ככה מתעלם מחסמים של טענת וועדות תסתמכו קודם כל في الشماليه תסתמכו על
התקנון اذا بساعدكو .بس انت كاتبه هنا נוהל ניהול او ניהול .اذا الحين احن نوافق لك على اقتراح ابو االمير
واالمير واالخوان ,انه العتيق وتستنا هذاك .طب ال נוהל مكتوب؟ مش في מלל .واحنا بدنا نصدق شلون ؟
ככה יעני באוויר למה לא תשלחו העתק להצעת הנוהל اللي انتو ساويتوها .انتو وال היועץ המשפטי .في
ال מלל هذا
انت كاتب ניהול بدك תנהל אותו كيف؟ مش بدك תנהל אותו في דרך?
محمود:
هذا ال אזור תעשיה وده יקום
ممكن بكرا نقدر نشتري االراضي .وصار في اتفاق مع اصحاب االراضي .مش بده יקום؟
عطا:
ودك تساوي ביטוח وتربح وتبيع انت .فاهم انا...
محمود:
ال .ال .ال .مش هذا اللي بدي اعمله.
"חבר" – הקלטה ותמלול
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فايز ابو صهبان:
محمود لما يكون في הסכם جاهز احنا ما بنقرر
ניהול אנחנו מאשרים רק את הישן בינתיים?
שינוי ייעוד שמגרשים צוברים בדרום רהט.
ابراهيم:
هللا يخليك استنا شوي .هذول ال מגרשים كانوا מיועדות الموجودات كانو במתחמים .מיועדות לתעסוקת
נשים.
 ...ال מטרה كانت בזמנו انه يكون في غاد ,يكون في דברים ומקומות اللي يشتغلوا فيهن بنات الحالل.
فايز ابو صهبان:
طيب؟
ابراهيم:
احنا ياللي هين اليوم انه זה לא יעבוד .النه עניין ال תיירות وال תעשיה המסורתית כבר לא קיימת
باسرائيل.
הרעיון كان انه נהפוך אותם למתחמים לתיירות .הוא יעסיק פה נשים ,יעבדו נשים .וגם נפתח את
העיר פה מבחינה תיירותית וגם תהיה תעסוקת נשים.
פאיז אבו צהבאן:
בסדר ,את הסעיף הזה אני מוריד.
עטא:
יש החלטת עירייה ,ובקדנציה שחלפה ...
פאיז אבו צהבאן:
לא אני מוריד את הסעיף הזה .אני מוריד את זה.
לא ,לא אל תוריד .תשאיר.
חסן:
אל תפתיע אותנו בהפתעות כאלה.
מדברים יחד
פאיז אבו צהבאן:
תוכנית מספר  6180583013שוק עירוני בשוק דרום רהט.
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על מה מדובר? اهال اهال.
אברהים אבו סהיבאן:
טוב אנחנו מקדמים תוכנית לשוק העירוני בדרום העיר ,מול מתחם  4ומתחם  5צמוד לבריכה.
אמור לקום שמה שוק צאן ושוק עירוני.
טלאל אלקרינאוי:
ססגוני.
متكلم:
سوق ملون .ما غيروه من ססגוני ل
متكلم:
ססגוני .ססגוני.
אברהים אבו סהיבאן:
בסדר עכשיו אנחנו מקדמים תוכנית שמה..
השטח מיועד למסחר תיירותי .ביקשנו מהמנהל שנעשה חוזה חכירה הוא אמר לנו מה פתאום זה
מסחר תיירות זה כסף .הכין שמאות .ואז החלטנו שאנחנו לא הולכים על זה ולקחנו .חוזה ...
סגרנו עם החוזה חכירה לשלוש שנים לסכום שקרוב למשהו של  200ומשהו אלף שקל ...עכשיו אני
ישבתי עם נציגים של המנהל והחלטנו שאנחנו מקדמים תוכנית רק לשוק ,כמבנה ציבור שטח
לבנייני ציבור לפי סעיף  188א' מותר שמה גם להקים גם שווקים .כמו שהקמנו את השוק שלנו...
גם לפי סעיף א' אפשר להקים גם את השוק שמה .עכשיו קידמנו את התוכנית הוועדה המחוזית
מבקשת מכל תוכנית שמקודמת ע"י הוועדה המקומית ,שמועצת העיר תאשר את את התוכנית.
עטא אבו מדיע'ם:
بس انت قلت אפשר להקים אותו כמו השוק הזה?
متكلم:
ما انت قلت بدنا نعمل بس סככה
ابراهيم:
من ناحة الיעוד קרקעי .من ناحة ال חוזה בניה بس סככה למעלה.
טלאל אלקרינאוי:
בהתחלה היה מדובר על שוק ססגוני ,שוק ססגוני זה אומר צריך להביא שמאי להעריך את הקרקע
שזה היה עולה בסביבות  7מיליון שקל .מה הם אמרו תשנו ייעוד לשוק עירוני ,שזה עולה  64שקל
כל הקרקע הזאת כמו שעשו בשדרות ובנתיבות ...שוק עירוני.
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עטא אבו מדיע'ם:
מה כולל חוזה בנייה?
טלאל אלקרינאוי:
אין בנייה שמה חדשה.
פאיז אבו צהבאן:
מאשרים?
(כולם עונים מאשרים)
שיחת התקשרות עם עמותת קולות בנגב העברת פעילות מרכז הצעירים במתנ"ס רהט.
(
ال עמותת קולות בנג הפסיקה את הקולות تاعتها في מרכז צעירים .الحين מרכז צעירים الحين ضل في
الهوا  ...بالمركز الجماهيري عاساس يشتغل ويرجع كمان مره.
מוחמד:
אין התקשרות אין דרישות אין שום דבר
שרון שטיין:
אם אתם זוכרים לפני איזה שלושה חודשים ממשתם איתם את האופציה .אבל הם פנו אליהם והם
אמרו ,כנראה שמשרד נגב גליל סגר להם את התקציבים .בבת אחת כנראה בשנה הזאת סגרו להם
תקציבים והם מפסידים על הדברים והם ביקשו תשחררו אתנו מההסכם .ולחזור מחזירים את זה
למתנ"ס קודם כל שישתמשו בתקציבים שקיימים.
יוסף אלרומילי:
לא תהיה תביעה נגדית?
שרון שטיין:
לא נראה
יוסף אלרומילי:
לא תהיה תביעה מצדם?
שרון שטיין:
הם אלה שביקשו שנשחרר אותם.
יוסף אלרומילי:
שיהיה כתוב רק.
פאיז אבו צהבאן:
או קיי אז סעיף  12האצלת סמכויות פיקוח סביבתי באשכול נגב מערבי .שרון אתה רוצה להוסיף
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על זה?
שרון שטיין:
כן קודם כל יש נגב מערבי וזה לא חברה ,גם כחברה אבל התברר שלכולם שעדיף שהם יפעלו
בצורה של איגוד הרים .אז הם עברו תהליך של איגוד מחדש הם בעצם איגוד הרים היום ,זה איגוד
הרים של רשויות נקרא .והיתרון הגדול דרך אגב של איגוד הרים כזה ,הם יכולים לפרסם מכרזים
אנחנו יכולים להתקשר עם הקבלנים שלהם .עכשיו עיקר הפעילות שלהם זה בתחום של סביבה,
פינוי אשפה טיפול בפסולת אכיפה סביבתי וטרינריה וכל מיני דברים כאלה .יש מכוח היצע ואיגוד
את הסמכות להסמיך גם את האשכול לא רק את האשכול ,זאת אומרת הפיקוח של העירייה זה
לא שאנחנו מעבירים להם את כל הפיקוח .הפיקוח העירוני שלנו ממשיך לעבוד ,אבל הם כאילו יש
להם סמכויות במקביל שהם יכולים לתגבר את הפיקוח העירוני של העירייה ולבצע אכיפה
סביבתית בתוך רהט .יש חוק שנקרא חוק אכיפה סביבתית שמצורפות לו רשימה של חוקים כמו
חוק שמירת הניקיון חוקים כאלה ,חוק למניעת נפגעים שמצריך אותם בעצם לבצע פיקוח .בעצם
מחליפים לא את הפיקוח שלנו מחליפים יותר את הפיקוח שפעם היה של משרד להגנת הסביבה,
שהיו בעצם עובדי מדינה .אז בעצם זה בשביל לאפשר להם את זה באמת צריך החלטה של מועצת
האשכול והחלטה של מועצת העיר.
فايز ابو صهبان:
שניה שניה ,لحظه شوي يا جماعة الخير.
שרון שטיין:
דרך אגב זה כמובן פיקוח סביבתי זה לא פיקוח עירוני ,פיקוח הבנייה אנחנו לא יכולים להעביר
לאף אחד.
فايز ابو صهبان:
מדובר يا جماعة الخير احنا بنحكي اشكالية بتعاني منها المدينة .رمي النفايات في االماكن العامة .وجلب النفايات
من נתיבות ואופקים ورميها في الوديان في מתחם  .4عندنا כבר يمكن اكثر من مليون طون غاد .اللي بولع
النار هذا باليل .البلدية مسائلها الرهطاوية محدودة .مش هال ,اللي احنا  ...عليها وال حاجة وال פקח عندنا بشتغل
بالخواطر والمعروفية وبقولش ال اني فايز ال ما  ...او شي على طالل القرناوي  .بدك تكون عبد مأمور .وبتضلك
واقف ال ادفع مصاري .ال אשכול נגד מערבי عندهم יחידה סביבתית .اللي ممكن يعني תעניש الناس اللي بال
ماخذة برمي في االراضي العامة .برمي عجنب الشارع ,برمي مرات في الشارع  .انا شفتهم في الشارع اللي عند
ضاحية خمسة ,صار يرمي عالشارع .هذا اللي موجود .احتا كبلدية كمان مرة ما عندنا وسائل حتى في النهار .ما
عندنا وسائل اللي احنا نجبر الناس هذول .او حتى نعطيهم غرامات انهم ما يقوموا بالعمل هذا .ولذلك انا بقول انه
مصلحة البلد انه الناس اللي بحكوا عن الموضوع هذا ,عن الزبالة اللي موجودة عالشوارع ,انه اذا في وحدة اللي
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هي تابعه لحماية البيئة هي تعالج االمور هذه .هذا ال يعني انه البلدية تتخلى عن مهمتها من ناحية رقابة .والموضوع
االن للنقاش .تفضل.
حسن النصاصره:
انا לדעתי انه ازا في قسم للرقابة في بلدية رهط .فيها هذا القسم يشتغل كما يجب
חסן אלנסאסרה:
הוא עושה את עבודתו או אנחנו סוגרים אותו ואנחנו מעלים סמכויות ל ...מערבית .אין דבר כזה
כפל עבודה זה תפקיד של מחלקה .אם היא לא עושה את עבודתה ...תפקיד של ראש העיר לבדוק
לבקר מה הם עושים .אם הם לא יכולים אז שיתפטרו .לסגור את המחלקה נעביר את זה לאשכול
הדרומי .אבל להביא לך גוף מבחוץ שיתערב זה מראה על חולשה שלנו זה התערבות בעבודה
היומית שלנו כעירייה ,שאנחנו לא יכולים להוביל מהלכים לא יכולים להוביל דברים וזה בדיוק
כפי שאנחנו מכניסים לוועדה המחוזית .לעשות את העבודה במקום הוועדה המקומית זה מראה
על חולשה של מגנונים בעירייה שאין להם את הכוח לעשות את העבודה ,זה פשוט ...נקודה.
فايز ابو صهبان:
بس للمعلومة اللي بشتغلو في القرى والمدن اللي موجودات في ال אשכול كل يوم.
هايיחידת ايش؟
فايز ابو صهبان :
هاي יחידה هيك .هاي يعني زي شرطة
עטא:
واحنا عندنا شرطة .الشرطة قاعدين بشربوا قهوه.
في يا اخوان .انا ب התלבטות .انا للحين ما عندي قرار .انا كمواطن احكي من ناحية احنا ودنا اللي بحكيه فايز.
النه الواقع تبعنا جدا صعب .عندنا עבריינות של פסולת ,השתלטות על שטחי ציבור .عندنا ازمة بيئية
بتخوف .عندنا زعرنه بتصير  ..يعني ,وفي ناس ساوا ماليين من تحت الزعرنة מתחם  ,5מתחם  ,4الوديان
ايكس واحد و .12مليان .وزيد على ذلك االمور االقل شوي .فمن ناحية انه احنا عن جد نعاني ,احنا نعاني .احنا ما
عندنا بوليص وال عندنا شرطة وال عندنا اشي ,وال عندنا ايش اللي عندهم אכיפה .احنا ما عندنا אכיפה .ولما
بنساوي אכיפה بنجيب واحد يهودي פקח بصير يشتغل زي الطيارة وبعدين بنطرد.זאב اشتغل بعدين طردناه.
هاك اشتغل طردناه .العربي بالعربي ما وده يشتغل .ما وده يطلع קנסות  600والف ومحاكم .ما وده .ومن ناحة
ثانية ما ودنا تدخل سلطات خارجية الى داخل مدينة رهط .لو بنقول عندنا كفائات وعندنا وعندنا .يا جماعة الخير
احنا في مشكلة .اذا بنعطيهم سلطة محدودة .بعدين في بعد الظهر واحد بشتغل من جماعتنا .يعدين في عندنا امر
اخر .كان في -بلدية رهط وافقت انها تفوت في איגוד ערים לאיכות סביבה .صح ابو االمير؟
عطا:
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اول اشي وافقنا ותוך כדי האיגוד הזה אנחנו هذا ال תקנון تبع ال איגוד .יש פקחים שהם מורשים
לעבוד אצלנו .يعني احنا חלק מהעניין .يعني احنا ,المجلس هذا وافقنا قبل فتره .בסדר עכשיו احنا لمل وافقنا
وافقنا النه الدولة ودها تساوي איגוד مع מנכ"ל ومش عارف ايش وتبدي في البدو بس للبدو  ...اليوم هذا ال
איגוד وقف .عندنا תחליף اللي هو אשכול נגב מערבי .اللي احنا نستفيد منه كمان .فاحنا بنقوا الموضوع هذا اذا
شايف انه االّراء كذا كذا .انا شايف ندرسه كمان مرة .بدناش נחרוץ את הגורל שלו .انا بعرف ايش معناته يخش
פקח ويدفع קנסות ويدفع كذا .بس احنا  ...الحرمة تكتب عالفيسبوك غرموه .هذول اللي بكبو غرموه.
فايز ابو صهبان:
تفضل يا ابوامير
طالل:
شوف انا الموضوع אשכול נגב מערבי .انا بعرفه وكان في عدة اقتراحات .نقل صالحيات من البلدية ل אשכול
נגב מערבי.
טלאל אלקרינאוי:
אחד הדברים שגם ביקשו להעביר סמכויות זה הנושא של הווטרינר .היה צריך להעביר את
הווטרינר העירוני גם לאשכול או לאיגוד נגד מערבי גם הווטרינר שלנו ,ואני התנגדתי אמרתי אני
לא חייב כי זה לא כפייה כי יש ...שמי שרוצה יכול להיכנס מי שרוצה לא חייב להיכנס אז בגלל זה
התנגדתי .כן הסמכנו לדברים שיש בהם יתרון עסקי כלכלי למשל ,כל ...האלו פרסמו מכרז עבור כל
הרשויות ...קיבלו ...אז התקשרנו איתם .עכשיו היום לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להעביר את
הסמכויות של אכיפת פיקוח סביבתי ,זה כבר בעצם התלבשות של כל הפקחים ....באופקים אין את
הדבר הזה בנתיבות אין את הדבר הזה ...בשדרות אין זה .כל הפקחים שלהם ...כל הפקחים
יפסיקו את קיומם ...עכשיו אני מסכים שיש בעיה ,יש אנשים שזורקים פסולת ...אני מבין את זה.
אבל אם אנחנו נתגבר את הפיקוח שלנו ועוד עובד...
عاالقل عندنا يمسك سيارته .يقدر يعطيه غرامه  500شيكل .اما ما بياخذ السيارة .ما بياخذ السيارة .هذاك وده ياخذ
السيارة ثالثين يوم.
ما الزم ياخذ السيارة.
كلنا بنحكي ...لكن لما تصير ويجوك يا فايز ويقولك يا زلمخ سايرنا.
فايز ايو صهبان:
وهللا بتحكي معهم
طالل:
وهللا بتحكي...
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يوسف:
اليوم اقل קנס  300الف شيكل.
طالل:
 300الف.
يوسف:
 300الف شيكل .بهون عليك واحد يجي يدفع  300الف شيكل؟
حرام هذا .بصير في ناس ,بصير في رهط  ...يفكروا משטרת התנועה ...פעם ראשונה ,פעם שניה ,פעם
שלישית.
محمد ابوهاني
انا زي ما قال عطا ابو محمد جسب رأي جيبولكو עובדים ال פקחים تاعون ال עירייה תתגברו אותם,
חיצוניים برا לגמריי .معهن כל הסמכויות ...
فايز ايو صهبان:
بدي اعطيك حاجة
محمد ابوهاني:
الصراحه يعني...
فايز ايو صهبان:
اسمع قبل ال نسكر عالسيره في تاجر مسكر بال משטחים عالبضاعه للكل .مسكر ال מדרכה .شو ...هللا يرضى
عليك ,صلي عالنبي.
االن الرصيف غاد  ...وصل غاد وقال السالم عليكم  ,وعليك السالم ...الك؟ زيحهم وان ما زحتهم وهللا غير يعطيك
غرامه.
פאיז אבו צהבאן:
יש פה אנשים מכובדים יביעו את הדעה שלהם .אני באופן אישי אני אומר כן להכניס אכיפה
לאנשים ,פשע בעיר כשהוא מביא פסולת לשדרות ולרחובות ומפנה אותה هنه بصير عندنا יפרוח ...
وان לא יכול אין לא יכול.
אין לי יכולת אין לי פקח יש לי רק שני פקחים ,והם לא יכולים לתת קנס אחד.
طالل كم من קנס בקדנציה تبعتك اعطا؟
طالل:
بيجي .400
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فايز ابو صهبان:
 400اه؟
طالل:
وهللا זאב اعطا اكثر من  .40נתן יותר מ400
فايز ابو صهبان:
ال ال ال זאב...
يعني  6اشهر وال קנס 6 .اشهر .يعني شوف ال פקח ابو رقم تبعك ,لما يمشي على انسان اللي برتكب جرم معين,
فاهم علي؟ بقولي رئيس البلدية ...
فايز ابو صهبان:
هل انتو يعني معنيين .لحظه شوي .معنيين انكوه الحين هذول الجماعه ال פקח اللي ما بقوم بواجبه تسرحوه؟
يروح؟
الكل:
اه يروح.
فايز ابو صهبان:
خلينا نسمع بعض يا جماعه.
فيصل:
اني اقولك بالنسبة للبند هذا وهللا عندي زي התלבטות .الوضع ,خلي كل واحد يكون عنده ضمير صاحي .الوضع
من مرة سيء لدرجه .تعالو نحكي بشكل صريح يعني .الوضع سيء والناس اليوم ال مباله .اقولك بكبو على الشارع,
بسكروا الشارع ,بسكروا كل المور هذه .مش معقول .من ناحة ثانيه نيجي لصالحيات موجوده عنا باسم اخر شوي
صعبه .انا مع االقتراح اللي بحكيه عطا .نيجي للموضوع هذا بشكل جدي .الجكي اللي بتحكي هذا انه بكرا أي
مراقب من عندنا ما يقدر يقوم بعمله يروح .انا بقولك يروح .ما في داعي .حتى اذا بكرا بقول طب انت شو شغلتك.
دزني الرئيس عشان ادفعكظ خليه يروح يا رجل .حط واحد يهودي .اذا البدوي والعربي ما هو قادر يشتغل حط
واحد يهودي خليه يشتغل.
سامي ابو صهبان:
ماشي .طب ,جماعه اول شي في جرايم معينة اللي بتكثر .زي مرة ب תקופת التسعينات كانت سرقة السيارات.
هالحين لما في نوع جرايم بيكثر في תקופה معينه بسموه מכת מדינה .هنا احنا عندنا מכת עיר .الزبل اللي في
البلد هذا هم يا رجل .وين ما بتمشي بتلقى كوام زبل .انا وانا جاي من عند ملعب צעירי רהט وطالع ,البارح شفت
يمكن  40سيارة مكبوبات فوق بعضهن .وين ما بتمشي .عند מתחם  4يا جماعة الخير ال קבלנים سووا
מיליונים .اليوم احنا ودنا מיליונים عشان نرفعهن .واحد من ال פרויקט تبع الאיכות סביבה اللي جايته
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עיריית רהט במיליונים ,מליונים علي اني ارفع الزبل الموجود  ...رهط .احنا ما بنحكي عن واحد في رهط
زت كيس عند بيته اجو ال פקחים هوذل ويعطوه غرامه .وال بنحكي ,احنا بنحكي عن كوام زبل بيجيبوهن من
برا .بنحكي عن زبل سيارات .ما بتحكي عن احنا נגד התושבים .ال احنا بنحكي عن مقاولين زبل اللي بجيب
زبله وبير بالبلد .بنحكي عن واحد بجيب ערימות الزبل عشان يدير زبل .هذا هينا מכה في البلد صارت .بعدين
هاي האצלת סמכות זה לא ירייה ...האצלת סמכות היא האצלת סמכות ברשות اللي بتقدر في كل
وقت انها تقول انا מבטל את האצלת הסמכות تاعي .بعد اسبوع بتقدر انت لما تشوف ان في נזק من
موضوع ,بتقدر تجيب החלטה למועצת העיר ,ומועצת העיר تاخد החלטה שהיא מושכת את האצלת
הסמכות ומבטלת אותה .يعني هذا الموضوع في ايدينا احنا .بس يا جماعة الخير ما في سيابة قانون في البلد.
انا بقولكو انتو اعضاء بلديه بتشوفو ايش بصير في شهر رمضان .انا مره مررت من الحاره ,بقعد بقعد ربع ساعة
ماني قادر اطلع من الحاره وانتو شايفين كمان في شوارع رهط ايش بصير .عند البنك هديك النهار فليت من عند
ال כיכר الف .النه الشارع هذا كان مسكر .فا احنا خلينا ,هذا مش موضوع קואליציה ואופוזיציה .هذا
موضوع للبلد كله .انا بشوف ان ال פיקוח עירוני في رهط موجود له  30سنه .خلينا نكون واقعيين يا جماعه.
احنا ما احنا قادرين نقول ,نفرض قانون عشان المحسوبيات وعشان فالن جاني ,وعشان مش عارف ايش .وماني
قادر افرض قانون .خلو גורם חיצוני בסמכות تبعتكو يفرض القانون في البلد هين.
انا بشوف ان احنا نعطي ال סמכות هذه .والرقابة معنا ونقدر نسحب ال סמכות هذه وقت ما ودنا لما نشوف انه
משתמשים בזה לרעה .כן ליאור .
ליאור לווין:
אני פשוט רוצה לתת קצת רקע גם באשכול  .גם עשו אותו דבר והאצילו סמכויות פיקוח סביבה...
לאשכול ,כי הם מבינים שפוסלת זה לא משהו רע ש בתוך עיר פסולת זה לא רק קו גבול של עיר...
יש מישהו מגיע עם פסולת מיישוב ליד עובר ליד קו גבול של רהט זבה סביבתי כי הפקחים של
העירייה אין להם סמכויות מחוץ לקו גבול של רהט .ולכן היום ברוב המקומות בעולם וגם בארץ
הולכים לנושא של פיקוח סביבתי הוא אזורי הוא לא יכול להיות מקומי ,איכות סביבה זה לא עניין
מקומי .אם מישהו מסריח מחוץ לרהט וזה מגיע לתוך רהט אתה לא יכול לטפל בזה בכלים
מקומיים ,אתה צריך לטפל בזה בכלים אזורים .עכשיו זה דבר אחד למה זה הרבה יותר טוב ממנו
על זה שזה אזורי ,דבר שני בקדנציה הקודמת אנחנו התקשרנו לאשכול כמו שטלאל אמר שעשו
הרבה פעילויות של פסולת .אז כל הפסולת ברהט .אז לא יכול להיות שהוא מפנה גם פסולת ביתית
גם גזם ,גם פסולת בניין אבל לא תהיה לו גם את היכולת לאכוף ,אם הוא רואה משהו שיותר גרוע..
טלאל אלקרינאוי:
עוד יותר גרוע נותן לו מוטיבציה לאכוף.
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ماجد:
يا جماعه المنطق بقول كيف بقولو االخوان ان نحنا كبلديه كسلطه احنا نشرف عكل موضوع الرقابة في البلد هذه.
بس بما انه كيف انا شايف انه ما في جهازيه عندنا في البلد حاليا نساوي אכיפה بالشكل الصحيح .نجيب الشركه
هاي אשכול هذا نعطيه סמכות لفترة معينه كيف حكى سامي هالحين .نكون احنا جاهزين نكون בשלים وناخذ
ال סמכות نطلبها وناخذها النه الوضع صراحه  ...الواحد بمشي بلقى كوم زباله وبلقى شو اسمه .ومش غلط يكون
في نشره مسبقه للناس اللي بتكب .نساويلهم تويه يا جماعة راح يكون كذا واحد اثنين ثالث .واللي بنمسك
عمسؤوليته .احنا الزم نحذر الناس قبل.
فايز ابو صهبان:
صح
ماجد:
نحذرهم مش انه ,واللي ينمسك بعد التحذير ع  ,300خليه يدفع  500الف شيكل مش  30الف شيكل.
محمد القرناوي:
ال شك انه احنا موجودين بين المضربة والسندان .من جهه واحدة بنصرخ من هالنفايات اللي موجوده حوالي البلد
وبدنا نرفعهن وبدنا نحاربهن  ,ومن جهه ثانيه في عندنا شوية ...امثله ثنين -النفايات باليل الساعة ثنتين واالساعة
ثالثه ما في عندك פקחים يشتغلو.
حسن:
נגב מערבי خليهن يشتغلو
محمد القرناوي:
ال ال נגב ما
حسن:
גנב מי שגונב תמיד גונב .זה בעיה .מתי תתפוס אותו זה.
محمد القرناوي:
خليني اقعد حدك احسن
فايز ابو صهبان:
كمل ابو ساهر.
متكلم:
בסוף יתפס הגנב
محمد القرناوي:
من جهه ثانيه ,من جهه ثانيه احنا المفتشين اللي عندنا بضلو على ...
مازن:
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פיקוח ואכיפה בעיר מחייב חוק עזר עירוני? وال أل؟ מחייב?
שרון שטיין:
בוודאי
مازن:
בוודאי?
שרון שטיין:
בוודאי.
مازن:
יש לנו חוק?
שרון שטיין:
האכיפה הזו גם מכוח חוק העזר וגם מכוח החוקים של המדינה ,מה שאצלנו ...שמירת הניקיון...
מאזן אבו סיאם:
יש חוקי עזר.
אחד אומר  100,000אחד אומר  20,000בשביל לדעת אם זה מעוגן בחוק.
לא בשביל להבין אם יש חוק עזר עירוני ,הרי אם אני בתוך יישוב אני לומד את החוק האם כדאי
לעשות עבירה או לא כדי לעשות עבירה.
חסן אלנסאסרה:
תראו יש שתי דעות באמת ...כל אחד צודק בעמדה اللي هو بحكيها .הייתי מציע הצעת ביניים
לתקופה של זמן מוגבל כמה חודשים ,לייעל מערך הפיקוח של העירייה .לייעל אותו שיהיה יעיל
בעבודה ...מי שלא רוצה ננסה מה זה ...في מערך يا زلمه .في ناس .في מחלקה ,מה זה? אם עובד 20
שנה .אם היינו עשרים שנה ...מה הבעיה?
אי אפשר כל דבר אנחנו לא יכולים לעשות להביא גורם חיצוני לטפל בזה .זה רע ,כך אנחנו
פושטים את הרגל .לא יודעים לנהל דברים .כל דבר שאני לא יודע לעשות אני אביא גורם חיצוני ,זה
כבר פשיטת רגל של מועצת העיר וראש העיר.
פאיז אבו צהבאן:
זה אכיפה.
עטא אבו מדיע'ם:
כיועץ משפטי אנחנו כשהצטרפנו לאשכול נגב מערבי ,הרי יש שם נוהל מסוים יש שם הסכם ,איך
יעבוד האשכול .אולי אנחנו כבר שם כאילו.
שרון שטיין:
"חבר" – הקלטה ותמלול

05598

-20-

נ.ג

אנחנו כבר שמה כי זה כבר עבר ...איגוד ערים .אין תקנון של חברה נגמר התקנון .יש איגוד ערים
יש צו איגוד הרים אושר ע"י...
עטא אבו מדיע'ם:
השאלה אם הדבר הזה כבר בלתי הפיך ,يعني من ناحية סמכויות من ناحية שיכולים לעבוד כאילו
אולי חתמנו ולא ידענו?
שרון שטיין:
לא לא  .היה לפני  4שנים התחילו בוועדת חקירה להקים איגוד ערים לסביבה ואז כשהקימו את
אשכול נגב מערבי וכבר הפכו אות ולאיגוד ערים ,אז כבר אמרו ממילא איגוד ערים יכול לעסוק
בעניינים סביבתיים .לא הקימו את האיגוד ערים לאיכות הסביבה אשכול נגב מערבי עושה את זה.
בעניין הזה ,עכשיו אוטומטית כל עיר כל רשות מקומית שחברה באשכול ,היא יכולה "ליהנות"
ממה שהאשכול מספק אני לא חייב .זה כמו שהאשכול עושה לי מכרז לפינוי פסולת ,אני יכול ללכת
לקבלן שלו אני יכול ללכת למשכ"ל ואני יכול לפרסם מכרז בעצמי זה לא קשור אחד לשני הוא לא
חייב לקבל את זה .אבל פה באים נותנים יתרון אחד של קיים לנו זה אכיפה עפ"י חוקי המדינה,
ובאזורים באמת עם כל הכבוד .הפיקוח העירוני הוא משקף מצב שהיה לפני  20ו 30-שנה ברהט .יש
פה שנים שלושה פקחים עד כמה שאני יודע רהט קצת גדלה מאז גם בשטח גם בגודל של
האוכלוסייה גם בכמות הפסולת ,אז אפשר תמיד להישאר עם אותם שניים שלושה פקחים גם
כשרהט תהיה  160שנה.
חסן אלנסאסרה:
לייעל ולתגבר את המערך.
פאיז אבו צהבאן:
אנחנו יכולים לדבר על זה עד מחר.
יש לי הצעה אנחנו נזמן את המנכ"ל של נגב מערבי ...איך זה עובד .אם זה עובד  24שעות אם זה
רק אכיפה ברהט כמו שאמר טלאל ,או גם מסביב לרהט.
טלאל:
ומה עם הסמכויות שאנחנו הולכים להציג?
פאיז אבו צהבאן:
אז אנחנו נזמן את המנכ"ל שיסביר בדיוק על מה .ובינתיים يا جماعة الخير هذا امانه في رقابكو الدنيا
لرمضان ال ...هذظال ناس עבריינים ...בדודאים לפרוק  ...في رهط .بحطو  800شيكل وااللف شيكل في
جيبته .وبكرا نا كبلدية ,وهذا عحساب الناس وعحساب الشعب ,هذا انا بدفعله حوالي الفين شيكل من شان  ...ال
הוצאות تبعته .סבלה من البلدية اللي قبل واحنا هالحين ما زال נסבול من هذا .الناس هذول اذا ما كان في ردع
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وضرب عالجيبه ما بينفع الكالم .والخواطر هذول مش كويسات .عمستوى  ...مو مستعد يعطي شو اسمه קנס.
طيب עוברים لل סעיף  .13بالنسب هلل ..انا بعتقد انه هذا الموضوع شائنته افضليا محمد .انه يكون شو اسمه .ما
بعرف ايش...
محمد ابو هاني:
كان في كمان ...ال משולב اللي كان عجنب اخرى .اللي كان ...كان فيמבצעים את התוכנית ומאושר ,
ואנחנו המבצעים .משולב انه بس اذا في حساب مثال الزم يكون מתחת לחסות העירייה .مش محمد ابو
هاني ...في תוכניות وفي كل شي .הגשתם בקשה למתנגדים .انا בתור محمد ابو هاني ما بقدر אתנגד
לשטח ציבורי...
فايز ابو صهبان:
ذاكر يوم االحد الجاي جلسه لمندوبين عيلة ابو هاني .انتو ما تيجو معاه .النو ما عندكو توافق.
محمد ابو هاني:
חילוקי דעות.
فايز ابو صهبان:
اه في .وودي اجيب كل االطراف الخمسة تالقيهم من عندنا وين واسمع منهم .وبعرف لما كان طالل كان خالف
على هذا وال زال مستمر.
محمد ابو هاني:
ال כביש מאושר وفي תקציב מקבלן اخرى
فايز ابو صهبان:
صح
فايز ابو صهبان:
كل الناس اللي معارضين عال תוכנית ...ان شاء هللا :14
פאיז אבו צהבאן:
תכנון כביש שביל בין שכונת עטש לבין...הרעיון התגלגל בקדנציה שעברה ולא הספקנו...
عطا:
من شان نحافظ على البارك ومن شان المنتزه في نص البلد ومن اجل ايضا معالجة  ...في شوية استياء من جيران
البارك .في شوية خروج من الحدود الמגרשים .الوضع غاد بدنا نساوي لترتيب تخطيط .كيف؟ انه اذا بضل
المنتزه بدون ما يكون فيه حياة يعني بجوة ال ...في اليل .بجو الشحادات بنامن فيه واللي بحشش بنام فيه .بس لما
بكون ציר شغال مع  ...وحس والناس بتقدم .يمكن الناس ياخذو شوي  ...عفكرة .لعند אפס ويكون חזית
מסחרית واللي بيجي من غاد ما بيوصل لعند  ...الفالفل .بقدر يخش على ال שדרה هنيه ويطلع و ישתלב
ימינה.
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عطا:
انا מציע يا سيارة يا הולכי רגל .שביל ,انا كتبت يا שביל.
טלאל אלקרינאוי:
שביל זה להולכי רגל בכלל.
עטא:
נכון.
عطا:
احنا ودنا مع بعض نتشاور .ما انت شايفن...
فايز ابو صهبان:
هو كتبلك او כביש او שביל واحد من التنين
فايز ابو صهبان:
انا مع ال רעיון.
طالل:
انه موضوع سيارات يفوتن ...
מהנדס העיר נמצא פה אין שום סיכוי בעולם שמשרד התחבורה יסכים...
عطا:
يا اخوان احنا بنحكي عن שביל اللي يقدر يفوت ويطلع سياره.
طالل:
انا بقول في غاد אפשרות انا نساوي הסדרה اشي كويس .الناس يعني فيها كم من עבירה ,נסדיר את העבירות
غاد .الناس بياخذو يمكن شوية متر 3 ,متر يمكن كل واحد ...وبقدر يبني عال חזית على ال אפס  ...ويفتحن
محالت للناس.
متكلم:
מדרחוב?
طالل:
מדרחוב .كمان الناس غاد  ...المنتزه.
ابراهيم:
ممنوع يفون سيارات غاد
عطا:
اسمعوا عشان الفكرة بس .انا كتيت انه ودنا من المهندس .فجبت المهندس يتفضل .انا كتبت او שביל او דרך او
מדרחוב .يعني انا قصدي المكان اللي غاد ...تخطيطي.
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תשמע את המנהדס...
ابراهيم:
انا بعرف انه هذا كان מוצע בקדנציה هذه
طالل:
نعم
سليمان:
وبعرف انه في قصة ال השתלטות ולא השתלטות .ما بدري بالزبط قديش الموضوع هذا .احنا نقعد مع الناس
نقولهم انو في غاد  .4 3 2 1ونقول لهم  ... 3 2 1في מדרחוב وده يصير فبدون سيارات.
اسمعني يا ابو محمد هللا يخليك .نقولهم انتو  ...كل واحد بضل ورا مثال عشرة متر  15متر هذول هو الللي
بشتريهن .وبضل متر او  4متر هو اللي بشتريهن و ..تجارية والسالم عليكم.
אברהים:
היום יש לנו בעיה של השתלטות על כל שטח هذا לבין שביל هذا ...אנחנו לא מצליחים אנחנו יכולים
להצליח כאילו אבל אם נרצה להפוך אנחנו יכולים להפוך.
חסן אתה גם כשתשב אתה תתחשב באנשים
פאיז אבו צהבאן:
לא צריך ...كم بير غنم موجود في حاره 3؟
فايز ابو صهبان:
خليني اسمع الساعة .3
אברהים אבו סהיבאן:
טוב יש הצעה אנחנו נמקם כביש שלא עובר לצד השני לא עובר לכביש הראשי ,הוא מגיע עד לכאן
משמש את האנשים האלו שיכנסו גם מאחור וגם את הולכי הרגל .פה תהיה חנייה ויחזרו חזרה,
כאילו ימינה ימינה יציאה אין ...מי שירצה יצא ימינה בכיכר...
طالل:
الناس اللي هنا مش مستعدين يكون מדרחוב
انا بعرفه وبعثت يمكن  ...10الموضوع اللي بحكي ابراهيم.
وال واحد يجي يوقف عند بيوتهم  ...يقولك انا واقف عالشارع ايش ودك مني.
متكلم:
ما ودهم يساون עסקים فيه؟
طالل:
ما ودهم .الناس هنه ودو يقولك
عطا:
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סליחה ,סליחה ,انا قعدت مع الناس وسمعت كالم ثاني...
طالل:
انا بقترح اقعدو مع الناس .بالش تساووا شي  ...الن الناس اول شي ودهم موضوع االرض לצרף להם ...
מהפארק وبعدين ما يكون محل اللي ماشيين جايين الن الناس يقولو احنا ما ودنل كل واحد يجي...
فايز ابو صهبان:
انا اقول نلخص النقطه هذه .انا بلخص النقطة هذه .انا انتدب مع سليمان العتايقه مع المهندس مع صاحب االقتراح.
تقعدوا مع الناس ,ايش اللي ودهم اياة بالزبط .كمان مرة هالطمع في االرض العامة بالنسبة اللي غير وارد وبعدين
حدث ثاني بطلب من المهندس הנגשת המסלול هذا ال מסלול هذا ما في הנגשה לבעלי צרכים מיוחדים.
واحد معله عجله ما بقدر يطلع الدرج هذا .الزم يكون في عاالقل הנגשה للناس اللي ما يقدرون يمشوا .النه ما في
הנגשה ما في  ...فا انتو الثالثة بتقعدوا مع الناس الموجودين غاد وبالزبط  ...صوره .مش توعدوهم وتقولولهم احنا
بنعطيكو عشره متر وخميه متر .ايش التصور تبعهم للمنطقه هذه .زين ان شاء هللا .الجلسة .

*** נעילת הישיבה ***
14:54:27
____________

________

פאיז אבו צהבאן
ראש העירייה

עלי אבו אלחסן
מזכיר העירייה
תפוצה:
מבקר המדינה ,
הממונה על המחוז ,במשרד הפנים,
חברי העירייה,
גזבר העירייה,
היועץ המשפטי לעירייה,
דובר העירייה,
מבקר העירייה,
הנהלת חשבונות,
חשב מלווה.

------------------------------------------הודפס ע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העירייה
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