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 רוטוקולפ

  فايز ابو صهيبان:

. נתחיל ככה. יש 9/2019הישיבה מן המניין, ישיבה מס' אנחנו מתחילים את هللا يمسيكو بالخير. 

מנהל מרכז צעירים שרוצה  בעטוהלנו שני עובדים שעזבו את העבודה שלהם מרצון. ומדובר 

היה עובד  עטוהשנים. שבע וחצי שנים  9להודות לו באמת על העבודה שלו, כמעט יותר מ

ן לי מילים באמת להודות לך. מסור ואכפת לו מהעיר שלו, מהצעירים שלו, גם ברהט. אי

, כי התחלנו ביחד, באמת צר לי שאתה עוזב את העבודה הזאת, מרכז הצעירים. ואני עטוה

סומך עליך שאתה תעשה גם חפיפה עם הבחור שיכנס במקומך. ואני מאחל באמת עשיה 

اب يعطيك العافية على كل ما قدمت  لرهط ووالد رهط وشبטובה, והרבה בריאות אושר ועושר. 

سنين. كان كل يوم احسن من الوم اللي فات. بفتخر كرئيس بلدية اني  8سنين,  7رهط. شتغلنا مع بعضنا 

شتغلت معاك وبالفعل يعني انسان انت من الصعب الواحد يالقي واحد زيك بالمجال هذا يعني. النه 
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هو جاي مثال  لعمل  االنسان يقوم بعمل اللي ماخذة لرسالة ومش جاي ياخذ معاش بفرق عن انسان اللي

صاحب رسالة, بهمك الشباب وبهمك البلد  عاساس انه ياخذ معاش. وهذا اللي شفناه منك انك انسان

وبهمك يعني المستقبل ابناء رهط وبنات رهط من الناحية االكاديمية ومن ناحية الجامعات الكليات. والف 

 بد العزيز اللي هو موجود. بمسية بالخير. شكر لك ويعطيك العافية على كل ما قدمت...االخ سليم, ابو ع

  سليم:

 هللا يمسيك بالخير والسعادة

  فايز ابو صهيبان:

 كيف وضعك يا سليم؟

  سليم:

 هللا يحيك 

  فايز ابو صهيبان:

 راضي عنا وال أل يا سليم؟ 

    سليم:

 هللا يرضى عليك.

  :فايز ابو صهيبان

 مدير وحدة الشبيبة في بلدية هللا يسعدك. سليم برضو كمان مدير مركز. او 

رهط . كمان مرة الموضوع الحقيقيه, وهذا حكيتة قدام وجه. ما بتعرف االنسان غير لما تشتغل معاه 

ليم في البداية كان خايف مني لما جيت هنا في البلدية. فا مسكته في غرفة زي كذه. قلت سيعني وتعاملة. 

 حاجة غير كل خير. اللي فات ... بفتخر فيك وبفتخر ماش وال... حط, مد ايدك. قال ايش فيه؟ قلتله 

بشغلك. وودنا نشتغل مع بعضنا. قال حاضر يا ابو انس, انا ان شاء هللا رب العالمين  دراعك اليمين. 

وكل ما يتلق بالشبيبة في رهط. كنت مثال للموظف المثابر. مثال للموظف اللي بمثل بلدية رهط. في 

يك العافية على همتك وعلى عملك اللي انت قدمتة. انا حاب طوب. بقولك هللا يعمحافل كثيرة في لواء الجن

بتحكو كويس خاصة انتو ناس. ثنين اسمع منكو. اعضاء البلدية حابين نسمع منكو برضو كمان. يعني 

 . وهانتو وعطسليم 
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   عطوه:

 مش في يوم زي هذا..

 فايز ابو صهيبان:

 ال. احكي.

  عطوة:

العافية. المزبوط ترددت كثير اني اجي اشارك او ما اشارك. النه بالنسبه لي بحاول  طيب. هللا يعطيكو

وعلى التكريم.  دايما اني اخفف من, اشتغل اكثر وانشر اقل يعني. ولكن بقول شكرا البو انس على الدعوة

في اشهر بشتغل  ن فترة معينة مع ابو االمير, مع الدكتور عامر. كمان فترة ممتازة. كانوهللا ما بنسا كما

معهم. المزبوط, بجوز مش كثير قعدت بمركز الشباب. مؤسسة نسبيا مواردها قليلة جدا, متواضع جدا. 

في دعم من البلدية, مؤسسات, شباب, الموظفين اللي قدرنا بس المدللة رب العالمين نجحنا. مش لحالي. 

بمكانه انا بقولك حتى بمستوى الوسط  احنا نجندهم خالل السنوات اللي كانت. انه عن جد نعطي المؤسسة

العربي. حتى عمستوى مراكز الشباب في اسرائيل. والكل بيعرف هذا الشيء. اخذت اكثر من حجمها 

واكثر من المواد اللي هي عن جد موجودة فيها. بشكل عم عند قاعدة. عندي قناعة انو كل انسان بعد 

جديد. هاي قاعدة ... خالل سنوات في شغلي.  خمس ست سنوات الزم يغير محل عملة. يبحث عن تحدي

العمل االهلي وبعترف انه هذا الشيء جدا يعني طيب, ممتاز وبتأمل  سنه في المجال  20اللي هي تقريبا 

سنوات....  3في مركز الشباب تقريبا ليس ... في انه يكون كمان ثقافي. حابب انه نحنا نستفيد منها. 

رهط كان اول نموذج في الوسط العربي اليوم تقريبا في اكثر من  مركز الشباب. ومركز الشباب في

المدن والبلدات  العربية بالشمال وفي الجنوب  صارو يجو يتعلمو من رهط يتعلمو من النموذج تبع رهط 

ولليوم النموذج يعني مستمر في اكثر من سلطة عربية. فطبيعي, هذا الشيء ما كان بصير بدون دعم 

عم كمان رؤساء البلدية في البداية حكيت معاهم كمان قبل فترة. واالن انهينا االقسام ... البلدية. وبدون د

الدايرة. . طبيعي كل اقسام البلدية طبيعي ومهم جدا كمان التعاون, الدعم. الصناديق, يعني بجوز ما حدا 

لبلدية. يعني بتيجي ... يعني قسم من ميزانيتنا ما بتيجي باسم ا بيعرف انه مركز الشباب قسم كبير من

بالمية من معاشي  20باسم يعني ضئيل جدا من ميزانية البلدية والباقي بيجي من دعامات. حتى معاشي, 

انا ... طبيعي تحدي مش سهل, اكيد الشيء اللي بدي اقوله يعني  بالنهاية وحكيتلك اياه في جلسة بيننا. 

نهج, بنفس الطريقة. نفس الهوية يحافظ عليها. النه  مهم  جدا بالنسبة لي انه مركز الشباب يستمر بنفس ال
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مهم جدا الشباب ودهم هذا الجسم يضل بهذا الشكل مستمر. وطبيعي كل شي بتعلق في مركز الشباب 

 ومساعدة الموجودين والشخص اللي يتم اختياره. انا جاهز وبارك هللا فيكم.

   الجميع:

 بارك هللا فيك. هللا... موفق ان شاء هللا

   يمسل

 طيب. هللا يمسيكو في الخير جميعا. 

   الجميع:

 هللا يمسيك بالخير

   سليم

في ميزان  اوال بارك هللا في رئيس بلدينا الشيخ فايز ابو صهيبان على اللفتة الطيبة. ان شاء هللا تنحسب 

قلت انت  حسناتك. وهذا الشي بان على هذا الشي يدل على اهميتك بالنسبة لعالقتك مع العمال. وزي ما

يعني بتحكي عن اللي اشتغلت فيه. طبعا بشكرك على االحترام وعلى الدعم, وهذا يعني يذكر بحسابك 

سنوات كمدير قسم الشبيبة.  4وبارك هللا فيك. طبعا ا انسا االخ طالل القرناوي اشتغلنا معاه كمان... 

كمان من هذا المكان الدكتور علي  بارك هللا فيك على الدعم واعطاني القوه يعني بفترة صعبة جدا. اشكر

د الزيادنة جميع اعضاء البلدية الموجودين طبعا من البداية اعضاء البلدية. اليوم قسم الشبيبة فؤااالخ 

مراسي شغالة  في جميع انحاء البلد.  7مراسي. ال  7مؤسسات مركزية اللي عبارة عن  7موجود في 

مدار السنة. فعاليات سباحة اليوم متواجدة حتى هذا اليوم في االف ... الشبيبة لى  5... او تعطي خدمات 

طالب. وهكذا يستمر البرنامج ويتطور. اليوم قسم الشبيبة باستطاع أي مرشد او أي مدير او مركز  350

وبالتالي هذا بفضل جميع االخوة المتعاونين والموجودين. ...  ادارة هذا المشرع. النه كوننا مؤسسات 

م جميعا اتمنى الوفاق الهالي رهط جميعا وان رهط تمشي دوما في المحبة والخير والسالم بارك هللا فيك

كل االختالف السياسي, ولكن اجتماعيات  والمحبة والخير هو . ونحترم اهالي رهط  بجميع االختالفات

 فيكم جميعا. سيد الموقف دوما. وان شاء هللا يكون  عندنا دايما الحب لالخر في جميع االشكال. بارك هللا

وبارك هللا في الموجودن. وبنحيي االخ سامي القرناوي تحية خاصة. تحية خاصة لالخ علي واالخ ... 

 .... ولجمع الشركاء اللي شتغلو معي بشكل مباشر وغير مباشر وبارك هللا فيكم جميعا.واالخ دكتور عامر

 כפיים מחיאות 
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  فايز ابو صهيبان:

 ه.الحج  طالل برضو اشتغلت مع

   طالل

ة من اجل والفاعلانا ال شك... شيخ فايز. عطوه وسليم  وال شك انه وجت فيهم القوه البشرية الممتازة 

ان بقوم فيها. واالخ .سواء مركز شباب رهط مع كل الفعاليات اللي كمستقبل رهط, من اجل شباب رهط

نوات . وكمان عندنا في الوظيفه س 5 4سم الشبيبة في ... رهط... على الوظيفة هذه  قبل سليم القيت ق

هذه. هم االثنين عملو جهد من ابرز ومن احسن الموظفين في السلطات المحلية سواء العربية او اليهودية 

. يعني كل واحد منهم خال وراه بصمة. بصمة عطاء, بصمة خير, بصمة نتائج مميزة برهط. ومع هيك 

كاديميين المتواجدين. لديهم القدرات ولديهم االمكانيات. شباب نقدر نقول احنا فخورين بشبابنا عامة وباال

وبتمنى لهم التوفيق لعطوة ولسليم. كمان في قدامهم في طريقهم مستقبل ... ورح تعطو. اعطو دوركو. 

بتأمل انكو تندمجو في اطار فعاليات رهط. بتأمل. اول وسط العربي بالجنوب. ولكن انا بقول انتو من 

  ..مستقبل ... عامة وفي لوسط العربي ال ي هيالشبيبة الل

   فايز ابو صهيبان:

م. هدية رمزية على عطائكو اللي شتغلو. تعال يا عطوة انت وسليطيب. احنا حبينا نكرمكو ... الثنين 

 وعلى عملكو في بلدية رهط. 

 מחיאות כפיים. 

   عطوة:

 بارك هللا فيك. يعطيكو الف عافية.

    الجميع:

 يا رب يوفقكو.

 יאות כפיים. מח

 يتكلمون معا.

  פאיז אבו צהבאן:

אוקי, אז אנחנו עוברים לסדר היום. סעיף ראשון על סדר היום תיקון מספר הרשאה בתב"ר 

טכני  תיקון. זה 2397. אמצעי פיקוח, פיקוח ושיטור עירוני, החלטת ממשלה 1109מספר 
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. יש 2397החלטת ממשלה , פינוי ואיסוף אשפה. 1087בתב"ר  ההיה. וגם תיקון מספר הרשא

, תיקון כבישים ותשתיות בשכונות 1264לנו אישור תיקון, ויש לנו אישור תב"ר מספר 

 ברהט. בסה"כ חצי מיליון שקל.  24, 14ותיקות 

    עטא:

 ... 27قبل سنتين ساويناها   27, 27

  פאיז אבו צהבאן:

 המימון זה משרד השיכון. 

    עטא:

 ن المدرسه؟ اه صحيح ناسي. مירידה ساويناها... ال  27

  פאיז אבו צהבאן:

 אז אתם מאשרים את התיקון וגם את התב"ר? 

    כולם:

 כן, מאשרים. מאשרים. 

  פאיז אבו צהבאן:

ב', במינוי מורשה חתימה בחשבון  נא יאישור פתיחת חשבון בנק לבית ספר אבן ס 4סעיף 

הבנק, מנהל בית הספר, ונציג המינהל הכספי. מנהל בית הספר זה .... נציג המינהל הכספי 

 נאוי. מאשרים? יאלקר מקבול

    כולם:

 מאשרים. מאשרים. 

  פאיז אבו צהבאן:

 , הגדלת הפרמיה.5/2018, עדכון לגבי הסכם ביטול נכסים, מרכז 5סעיף 

    :ייןשט שרוןעו"ד 

פרסמנו מכרז לקבל ביטוח. מכרז ביטוח. אחרי שנים שלא אם אתם, מי שהיה פה לפני שנה 

היו בעצם, הייתה רק מבטחת אחת מחברת אילון, והייתה לנו הצעה של הפניקס. היא לא 

הייתה בתנאי הסף, אישרתם את זה לשנה פה. אני זוכר שאמרתי לכם במקרים קודמים, כל 
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ת ביטוח מכרז, קודם כל יש לממש אופציה. אנחנו חוזרים למועצה פעם כשהמועצה מאשר

להאריך ... עכשיו הפרמיה לא... אנחנו של, אנחנו התכתבנו לא קצת, התכתבנו עם שמעון ... 

של העירייה. הפרמיה לא... עדיין נשארה כמו שנה שעברה. ולכן גם הפעם אין יותר מדי טעם 

לון, ולנסות איכשהו להשוות את ההצעה. אבל, מה ללכת. יש לנו במכרז רשות ללכת לאיי

שגדל, מה שהשתנה, זה סכום ההשתתפות של בגביה בגין נזקים שנגרמים בזדון. זאת 

אומרת כל פעם שמישהו פה מהמועצה בכללי, ופוגע בנכסים, ההשתתפות העצמית היא גם 

ח הזה. היו שני אלף שקל. הוא כתב לי שהשנה הפניקס רצו להסיר את הביטו 200בפוליסה, 

אירועים, היה בית ספר בשכונה שלוש, היה מחסן עירייה. הם לא רצו, הם לא הסכימו 

את העירייה, בגלל זה גם לא היה טעם לפנות לאיילון, כי איילון לא היה בהתחלה לבטח 

 מבטחת את העירייה. 

    :אלטורי חליל

 אבל היה מאה אלף, לא מאתיים על. 

    :שטיין שרוןעו"ד 

. לא זה צד ג'. יש ביטוח על נזקים ... זאת אומרת מישהו בא, מצית פה מבנה, שורף  200

 מבנה, פורץ מבנה, מפרק מבנה זה לא משנה. זה ביטוח אחר, זה לא צד ג' רגיל, שמישהו ש.. 

    :אלטורי חליל

 זה חבלה נקרא. 

       עו"ד שרון שטיין:

 בדיוק. זה נזק... 

 מדברים יחד. 

    :ריאלטו חליל

 לא, חצי מיליון שקל אנחנו נתקן את זה לבד. מה? 

    עו"ד שרון שטיין:

 קודם כל לא, קודם כל הנזק בבית ספר בשכונה שלוש היה ... היה יותר. 
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    :אלטורי חליל

 אני לא חושב שיש לנו נזקים ...

    עו"ד שרון שטיין:

ה עם איילון לגבי הפיצוי על הנזק היה, היה מעל לחצי מיליון שקל והייתה מריבה מאוד גדול

הזה. כי לא הסכימו בהתחלה. זה הייתה ... עכשיו מה שצריך לצאת מצד א'. כמובן אני  

לפני כמה ימים האריכו לנו את זה. להאריך  הביטוח פקע  מבקש להאריך לנו את הביטוח ,

שחקים את זה לשנה נוספת עם הפניקס... אבל צריך לצאת מסר חדש משמעי, תראו, המ

אנחנו חושבים שחברת הביטוח. אנחנו נשלם והאלה שפוגעים בנכסים של העירייה, 

ו ויפגעו בנכסים של השתתפות עצמית באיזה סכום נמוך, סביר, בינוני והתושבים ישתולל

 פה, אנשים יתבעו. העירייה,  ואם יתפס סתיים חצי מיליון שקל זה המון כסף.העירייה, זה ה

מעית, אני לא אהסס להגיש תביעה. מספיק לפעמים לתביעות אני אומר לכם חד מש

אפקטיביות מהליכים פליליים, ולפנות למשטרה ממש לא ... ממש אזרחיות יש הרבה יותר 

ואנחנו לא נהסס חד משמעית. זה חצי מיליון שכואב לו בכיס, מרגיש את זה הכי כואב. 

זקים  ש... למועדונים, לבתי ספר, שקל, זה המון כסף. תושבים יתבעו על ידי העירייה על נ

 לגני ילדים, למה שלא. 

    :אלטורי חליל

 אבל למה אנחנו צריכים ביטוח אם ההשתתפות העצמית שלנו היא חצי מיליון שקל? ... 

    עו"ד שרון שטיין:

 מה זה... 

   סהיבאן: עו"ד סמי

 ...נזקذا ال טוח. ודם כל אתה לא חייב להפעיל על ביקمليون؟  20נזק اذا ال תגיד לי 

 يتكلمون معا 

    עו"ד שרון שטיין:

 אז רק בשביל להבהיר לכם, קודם כל... תקשיבו...

 מדברים יחד
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    עו"ד שרון שטיין:

אמרתי לכם פה שנה שעברה, סכומי ההשתתפות העצמית של העירייה... אנחנו נאלצים 

על השתתפות העצמית להתמודד עם תביעות שנדרשות בסכומים. פעם, רק שתבינו, פעם ה

שקל. היום היא היא חמישים, וכנראה גם היא תעלה למאה. זה  7000 6000נזקי גוף היה 

אומר שאנחנו נאלץ להתמודד, יכול להיות שנצטרך לייצר איזה שהיא קרן לצורך התמודדות 

עם תביעות. אין לנו כמות מאוד גדולה. אבל, חמישים אלף שקל זה הון שש תביעות של פעם. 

 אין מה לעשות, ונזקים לצד ג' זה ... התביעות הולכות ... ו

   :סהיבאן עו"ד סמי

 השאלה יש אלטרנטיבה? 

    עו"ד שרון שטיין:

 לא, א' אנחנו לא...

    :אלטורי חליל

 מכרז? למה?לצאת למה הוא לא 

    עו"ד שרון שטיין:

 שיבטחו אותך, אז ... אם ידעו שהתובעים...ברגע שאתה יש לך את החשיפה לסירוב לביטוח 

 :סהיבאן עו"ד סמי

 השאלה כמה אנחנו נשלם פרמיה?

    עו"ד שרון שטיין:

 מה שזה ... 

  חסן אלנסאסרה:

 חמישים אחוז מהפרמיה זה השתתפות עצמית. 

    :אלקרינאוי ראיד

 התביעות של שנה שעברה, עברו את המיליון שקל. 

  חסן אלנסאסרה:

 אוקי, והפרמיה מיליון. 
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 רים יחדמדב

  חסן אלנסאסרה:

 הפרמיה זה דבר יחסי, הפרמיה זה מיליון. 

    :אלקרינאוי ראיד

 השתתפות עצמית רק מיליון. יעני לא... 

 מדברים יחד. 

    رائد:

 في واحد ممكن سمع كلمة نص مليون 

   :אבו מדיע'ם עטא

לא  תקשיב לי, אתה מדבר, תן לו קצת להשלים משפט. אתה אמרת. אתה אמרת, אבל

 שמעתי אותך טוב. ההשתתפות העצמית חצי מיליון. 

    עו"ד שרון שטיין:

 אני אומר ההשתתפות העצמית, הנזק בזדון. 

   :אבו מדיע'ם עטא

 בזדון, עולה חצי. 

    עו"ד שרון שטיין:

 כן

   :אבו מדיע'ם עטא

 כמה עכשיו? 

    עו"ד שרון שטיין:

 אלף.  200

 :אלקרינאוי ראיד

היה? מי היה לפני  יו  ככה. אנחנו אז אמרנו שנחסוך. אתה זוכר את האיילון אלף, עכש  200

 ואנחנו חסכנו מבין המכרז הראשון לשני? כן? איילון הם כמעט ולא רצו 
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    עו"ד שרון שטיין:

 כן

   :אלקרינאוי ראיד

 חסכנו כמה? 

   דובר:

 חסכנו, אני זוכר שחסכנו. 

    עו"ד שרון שטיין:

ומשהו אלף שקל.   200ב... ההצעה. קודם כל ההצעה שלכם הסתכמה באיזה לא, לא המכרז. 

 יותר זולה מהפריה השנתית. אני חושב שזה היה. ועכשיו אם אנחנו נפנה ל... 

   :אבו מדיע'ם עטא

 נזק לא כדאי לנו להפעיל את הביטוח. כל נזק של אחד ומיליון מיליון. אז אם זה ככה, זה כל 

   :אלקרינאוי ראיד

 זדוןב

    עו"ד שרון שטיין:

כל, אבל כשמגיעה התביעה ביטוח, מה אתם חושבים, אנחנו הולכים ובודקים. הנקודה שזה 

 מעמיס עלינו את הטיפול בתביעות האלה. אם היה ... 

  נאוי:ימחמד אלקר

... הביטוח. בקיצור, אני יודע שזה קשה, אני יודע שיש בעיה 90אתה פה מביא אותנו בדקה ה

אבל לפחות לא היית בא ואומר לנו אנחנו... שבוע ימים. הייתם צריכים לעשות  עם זה.

שיעורי בית. לבדוק, אבל החמש מאות אלף שקל זה סכום די רציני, סכום גבוה מאוד. 

מישהו ישרוף חצי בית ספר... הוא לא משלם. אנחנו משלמים. ישרוף גן ילדים עולה מאתיים 

חשבים, הוא לא משלם. אז מה? צריך למצוא פרוצדורה אלף שקל, הוא לא משלם. יגנוב מ

אתה בא  90אחרת, ואולי לחלק את זה לשניים, לשתי חברות. אולי למצוא, אבל לא בדקה ה

ואתה אומר נתנו לו אורכה של שבוע ימים. זה לא ככה. היינו צריכים להיות ערניים לפני 

 . חודש על מנת ל...ולהתמקח ולהגיע לעמק השווה. תודה רבה
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    עו"ד שרון שטיין:

החלופה היא לא לא לבטח, החלופה הייתה שיסרבו לבטח אותנו. המשמעות שחברת ביטוח 

מסרבת לבטח משמעות... עצם זה שהפניקס מבטחים... יש לזה יתרון. אם היו אומרים לך 

 אנחנו לא מבטחים אז... זה כמו, תחשבו שזה, אם אני אמשיל לבן אדם דתי... לך חשבון, אז

 זה כולם כבר יודעים מזה. זה לא, זה לא מדלג לבנק, הבא בתור הוא פותח חשבון. 

   :אלקרינאוי טלאל

שרון, אנחנו לא היחידים בעניין הזה שקורה בביטוח. לנסות למצוא אישור... ואישור... יש 

 עוד אישורים... יש עוד ישובים ערבים בגליל גם ... צריך לבחון מה קרה איתנו. אני זוכר

שהייתה בעיה כזאת בכלל ש... במדינת ישראל. יצא מכתב חמור מאוד לשר האוצר הממונה 

על ... ואמר נתון, כתב שם, מדוע חברות הביטוח דווקא במגזר הערבי לא רוצות ... גבוהים 

מאוד, וזה בעצם פוגע בקופה הציבורית. ואם הרשויות המקומיות בכל פגיעה שתהיה 

חצי מיליון שקל, אם המדינה לא משלמת, אז מה הטעם בביטוח בנכסים שלהם, בעניין של 

בית ספר שעולה עשרה מיליון, עשרים מיליון שקל, זה תהליך. צריך  שישרף אם ככה? עד

לבחון את זה גם מול הרשויות הבדואיות האחרות. איך הם מבטחים. מול הרשויות 

יטוח, שוועדת המעקב של הערביות בצפון. מה, איך, איפה הם מבטחים. הייתה סוכנות ב

ערביי ישראל, שמטפלת בנושא של ביטוח ברשויות הערביות, צריך לבחון אותה. אולי להביא 

וכנות ביטוח, לא זוכר מה השם שלה... משהו כזה... המליצה... אותה לכאן לשיחה. יש ס

 צריך לבחון את זה. אני לא יודע. אבל צריך לבחון את זה. 

   :י סהיבאןעו"ד סמ

 ן,  אני רוצה לדעת כמה נשלם חודשית? לסעיף הזה בלבד. שרו

    עו"ד שרון שטיין:

אני חוזר ואומר. הפרמיה השנתית מה ש... היא לא משתנה, זה לא משנה כמה. תקשיבו, 

היא נשארת אותו דבר. מה שמשתנה זה ההשתתפות העצמית שלנו. ואל תערבבו בין שני 

 ח ואני משלם. פרמיה זה התשלום השוטף. הדברים. השתתפות עצמית זה כשיש ביטו
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  :סמי סהיבאןעו"ד 

 אז התשלום השוטף לא משתנה. 

    עו"ד שרון שטיין:

 טלאל אומר ששילמנו יותר. כי שילמנו יותר השתתפויות עצמיות במהלך השנה... 

  פאיז אבו צהבאן:

 כן, חברים. 

   :אבו מדיע'ם עטא

זה שמוסדות ציבור נשרפות, ונשרפים ה היא שהמסר שצריך לצאת מכאן, קודם כל המסקנ

בגלל הוואקום שנמצא כל סביב בית ספר, מי יהיה מנהל, מי יהיה קבלן. קיבלנו הרבה ... 

בית ספר בשכונה שלוש. אחר כך ... נשרף כפעמיים. הבעיה היא לא בעיה ציבורית. הבעיה 

ה... הם אלה שמשליכים נימוסית בציבור. אז גם  הנזק הזה צריך לקחת בחשבון. לפעמים 

את דפוס ההתנהגות על הציבור. עכשיו אני, אני חושב שזה בלתי בלתי הפיך. הנושא של 

 הביטוח. צריך ללכת ולזרום ולאשר את הבקשה שלנו. 

  פאיז אבו צהבאן:

 מאשרים חברים? מאשרים? 

 מאשרים, אך לבדוק חלופות אחרות. מדברים יחד

  פאיז אבו צהבאן:

נאוי גזבר העירייה כנציג העירייה בתאגיד אשכול נגב י, מינוי ראיד אלקר6בסדר? סעיף 

 מערבי. אתה רוצה לעשות את זה כגזבר. 

 מדברים יחד. 

   :אבו מדיע'ם עטא

 לא יעזור בית דין. 

 פאיז אבו צהבאן

אני רוצה להוסיף סעיף לסדר היום. זה פתיחת חשבון להשקעות בבנק מרכנתיל. פתיחת 

 בבנק מרכנתיל. אנחנו צריכים אישור ל...  חשבון להשקעות



 נ.ש  -15- 07497

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 טלאל אלקרינאוי:

 לא חושב שיש בעיה. 

  פאיז אבו צהבאן:

בסדר? אוקי, אז אני. אני אנעל את הישיבה הזאת. ישיבת המועצה מן המניין. ואפתח ישיבה 

 שניה לא מן המניין. 
 נעילה הישיבה

18:56:35 
 

__________        ____________ 
 פאיז אבו צהבאן        לחסןעלי אבו א

 ראש העירייה                                                                 מזכיר העירייה
                                             

 תפוצה:
 מבקר המדינה , 

 הממונה על המחוז, במשרד הפנים, 
 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 
 י לעירייה, היועץ המשפט

 דובר העירייה, 
 מבקר העירייה, 

 הנהלת חשבונות, 
 חשב מלווה.  

 

 

 

 

 

 

 

 


