
 נ.ש  -1- 08748

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 עיריית רהט
 תמלול - מליאה לא מן המנייןת ישיב

 טתשע"ד' בתמוז , 2019באוגוסט  07רביעי  מיום 

 
 ראש העיר - פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:

 חבר העירייה -  ח'ליל אלטורי   
 חבר העירייה - מאג'ד אבו בלאל   
 חבר העירייה - עו"ד סמי סהיבאן   
 חבר העירייה - עודה אבו מדיגם   
 חבר העירייה - עטא אבו מדיע'ם   
 חבר העירייה - ד"ר עלי כתנאני   
 חבר העירייה - עמאר אבו גרארה   
 חבר העירייה - שריף חמאייסה   

 
 חבר העירייה - חסן אלנסאסרה  :נעדרים ה"ה

 חבר העירייה - טלאל אלקרינאוי   
 חבר העירייה - יוסף אלרומילי   
 העירייה חבר - ד"ר מאזן אבו סיאם   
 חבר העירייה - מוחמד אבו האני   
 חבר העירייה - מחמד אלקרינאוי   
 חבר העירייה - סלימאן אלעתאיקה   
 חבר העירייה -  עלי אלזיאדנה   
 חבר העירייה - פייצל אלהוזייל   

 
 מזכיר העירייה  - עלי אבו אלחסן         נוכחים ה"ה:

 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי   
 יועץ משפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מהנדס העיר -  אברהים אבו סהיבאן   
 לשכת רה"ע -  סמי אשווי   
 קב"ס חינוך -  חסן טורי   

 
 על סדר היום:

 
 ₪. 300,000שיפוצי קייץ בסך  – 1265אישור תב"ר מס'  .1

 
 , 149וועדת כספים סעיף  בחירת וועדות החובה: .2

 א', 149ק לשעת חירום(סעיף וועדת מל"ח )מש      
 ג',  149וועדה לענייני ביקורת סעיף      
  ד',149וועדת הנחות סעיף      
 ו',  149וועדת בטיחות בדרכים סעיף      
 ז', 149וועדה לקידום מעמד הילד סעיף       
 ח',  149וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור סעיף      
 , ט' 149וועדת חינוך סעיף      
 י',  149לאיכות הסביבה סעיף  וועדה      
 יא',  149וועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים סעיף      
 יב'. 149וועדה למיגור אלימות סעיף      
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  פאיז אבו צהבאן:

אוקי, אז אנחנו מתחילים, שלום לכולם, מתחילים את הישיבה, לא מן המניין. יום רביעי, תשיעי 

וחצי. והיום  6, אז אנחנו מתחילים את הישיבה ב6חצי. כי לא היה לנו מניין בשעה באוגוסט, בשעה שש ו

אלף. ונוכחים  300שיפוצי קיץ בסך הכל  1265ב"ר תהישיבה של עיריית רהט. על סדר היום יש לנו את 

חברים מועצת העיר. אוקי, אז גם אחד הדברים שלי, אני רוצה להודות  18חברים, בסך הכל  9בישיבה 

ר אריה דרעי, וגם המנכ"ל שהחזיר את חברי המועצה להיות באמת שרתי העם במועצות שלנו. אז לש

 , להצביע, מי בעד?1265אישור תב"ר מס' 

  :עטא

 ?סכום

  פאיז אבו צהבאן:

 אלף שקל.  300

  :עטא

 איפה מקור המימון?

  :אלקרינאוי ראיד

 קרן עודפים. 

  פאיז אבו צהבאן:

 קרן עודפים?

  :נאויאלקרי ראיד

 שלנו, כן. 

  פאיז אבו צהבאן:

וועדת חובה. וועדת הכספים. וועדת כספים חשובה מאוד,  בחירת , 2קרן עודפים , אוקי, אני עובר לסעיף 

ד ועו. االخوة والمساواة محمد القرناويבאשר התקציב של עיריית רהט. הוועדה ככה היא תורכב מיושב ראש 

 בר השני שלהם. חבר באותו סיעה, שני חברים, זה הח

  :עטא אבו מדיע'ם

 מאזן, אני חושב שמאזן, ד"ר מאזן. 
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  פאיז אבו צהבאן:

 ד"ר מאזן. 

  :עטא אבו מדיע'ם

 ד"ר מאזן היה במוצעת העיר פעם שעברה.

  פאיז אבו צהבאן:

 ד"ר מאזן אבו סיאם. 

  :עטא אבו מדיע'ם

 רצינו להציע לו. 

  פאיז אבו צהבאן:

 . סהיבאןבו , זה סאמי א2חבר מספר 

  :עטא אבו מדיע'ם

 לא, זה כבר שלוש, כי אתה שלוש...

  פאיז אבו צהבאן:

 שלוש...

  :עטא אבו מדיע'ם

 יש את מחמד, יש את מאזן.

  פאיז אבו צהבאן:

 בהיעדר היושב ראש, אז סאמי יהיה הממלא מקום. אתם מסכימים?

  כולם:

 כן, כן. מסכימים. 

  :אבו מדיע'ם עטא

 ב. כא נסיים את כל ההראבל קודם כל בו

  באן:הפאיז אבו צ

 חברים.  2אוקי, אז סיעת "אלנהדה", 

  فايز ابو صهيبان:

 خليني احكي
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  :عطا

 تفضل

  فايز ايو صهيبان:

 חברים עטא אבו מדיע'ם, חליל אלדראושה. שני مكتوب عندي 

  :אלטורי חליל

 אלטורי

  פאיז אבו צהבאן:

 אלטורי, אני חוזר בי אלטורי. 

  :אלטורי חליל

 זה בסדר. 

  פאיז אבו צהבאן:

חבר אחד זה יוסף עטיה الوحدة والسالم חבר אחד הוא פייסל אלהוזייל. סיעת االضالح والتغيير" סיעת "

מאג'ד אבו בלאל, חבר رهط للجميع עת ירארה, וסגזה עמאר אבו חבר אחד الهدى والسالم רומיילי. סיעת 

 אחד. 

  :עטא אבו מדיע'ם

 ה. בסך הכל  תשע

  פאיז אבו צהבאן:

 בסך הכל תשעה חברים. 

  :אבו מדיע'ם עטא

 בוא, בוא, בוא נקרא אותם עוד פעם. 

 מדברים יחד

  פאיז אבו צהבאן:

אמרתי ממלא מקום, עוד פעם, יושב ראש. עוד פעם, יושב ראש מחמד אלקרנאוי, ממלא מקום שלו זה 

 סאמי אבו סהיבאן. 

  :אבו מדיע'ם עטא

 ., יושב ראש הוועדהיושב ראש, שניה
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  פאיז אבו צהבאן:

 נאוי. ימחמד אלקר

  :אבו מדיע'ם עטא

 נאוי. ימחמד אלקר

  פאיז אבו צהבאן:

 ממלא מקום סאמי אבו סהיבאן. 

  :אבו מדיע'ם עטא

 ממלא מקום יושב ראש הוועדה, סאמי אבו סהיבאן. 

  פאיז אבו צהבאן:

 חבר הוועדה עטא אבו מדיע'ם. 

  :אבו מדיע'ם עטא

 אחר כך עטא. 

  פאיז אבו צהבאן:

 ח'ליל אלדראשוה

  :אבו מדיע'ם עטא

 חליל אלטורי. 

 פאיז אבו צהבאן:

 מאג'ד אבו בלאל

  :אבו מדיע'ם עטא

 מאג'ד אבו בלאל

  פאיז אבו צהבאן:

 אבו גרארהעמאר 

  :אבו מדיע'ם עטא

 גרארהעמאר אבו 

  פאיז אבו צהבאן:

 פייצל אלהוזייל. 
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  :אבו מדיע'ם עטא

 יצל אלהוזייל. פי

  פאיז אבו צהבאן:

 יוסף עטיה רומיילי. 

  عطا:

 مازن او صيام. 

  فايز ابو صهيبان:

 ההשנייהרכב של וועדה, וועדת הכספים, הוועדה 

 מדברים יחד

  :שטיין שרוןעו"ד 

 תרשמו גם את השם של המחליף...

  פאיז אבו צהבאן:

 מי בעד ההצעה?

 אוקי, אז אנחנו עוברים לוועדה 

  :אבו מדיע'ם עטא

 אם יש מי שרוצה להצביע...

  פאיז אבו צהבאן:

אנחנו גם נותנים את הדלת פתוחה. מי שרוצה להחליט, לסיעות האחרות הוא יכול להודיע. להודיע לי 

 . זה וועדת הנחות. 2בכתב. אוקי, אז וועדה מספר 

  דובר:

 כן

  פאיז אבו צהבאן:

الوحدة والسالم עדת הנחות שלושה חברים. והיושב ראש, ברוטציה. וועדת הנחות. וועדת הנחות. אז יש לנו וו

 . על יוסף אלעטיה ומאג'דמדברים رهط للجميع. עם 

 יחד מדברים
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  פאיז אבו צהבאן:

יוסף עטיה רומיילי, והחבר חבר יושב ראש ברוטציה بالوحدة والسالم אלחאג' עודה אבו מדיע'ם, חבר 

 ...בלאלהשלישי זה מאג'ד אבו 

  : כתנאני עליד"ר 

 מי היושב ראש?

  :אבו מדיע'ם עטא

  אלרומילייוסף 

  פאיז אבו צהבאן:

 מי שמתחיל זה יוסף עטיה רומיילי. 

 מדברים יחד

  פאיז אבו צהבאן:

 אנחנו מסכימים בעד הצבעה? אוקי, ברוב קולות. 

  :אבו מדיע'ם עטא

 אפשר הערה?

  פאיז אבו צהבאן:

 כן

  :אבו מדיע'ם עטא

 אר החברים שיהיו חברים על פי הוראות פקודה. להוסיף לש

  :עו"ד שרון שטיין

 יש מקומות שיש אה...

  :אבו מדיע'ם עטא

 אז צריך להגיד את זה

  :שטיין שרוןעו"ד 

 שינה, יש וועדות שהעובדים, שהחברים בהם זה עובדי עירייה. 

  :אבו מדיע'ם עטא

 כן, כמו וועדה הזו למשל. 
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  :שטיין שרוןעו"ד 

אז כשהם עובדי העירייה, מי שעובד עירייה אז אוטומטית, אם זה מנהל הרווחה אז זה אוטומטית כן, 

 חבר עירייה. לא צריך אפילו לציין ...

  :אבו מדיע'ם עטא

 לציין ששאר ההרכב הוא לפי הפקודה. 

  דובר:

 כן

  :אבו מדיע'ם עטא

 בכל הוועדות. 

  :שטיין שרוןעו"ד 

 יש וועדות שחבר בהם...

  :אבו מדיע'ם עטא

 יועץ משפטי..

  :שטיין שרוןעו"ד 

 לא, חבר בהם גוף חיצוני...

  :אבו מדיע'ם עטא

 משטרה, איכות סביבה...

  :שטיין שרוןעו"ד 

 משטרה, אז פונים למשטרה... אז מגיע קצין משטרה לעירייה. 

  פאיז אבו צהבאן:

 עה לוועדה. מזכיר העירייה יפנה לכל הגורמים הרלוונטיים אשר יש להם נגי

  :אבו מדיע'ם עטא

 בדיוק

   פאיז אבו צהבאן:

ויושב ראש االخوة والمساواة חברים.  5. וועדה למעמד הילד. שיש בה לישית הש האוקי אנחנו עוברים לוועד

 االصالح والتغيير הוועדה הוא פייסל אלהוזייל, 
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 מדברים יחד

  פאיז אבו צהבאן: 

 מאג' אבו בילאל.  חברق, رهط للجميع سواعد الوفاחבר ו  الوحدة والسالم 

  :אבו מדיע'ם עטא

 אז עוד פעם תקרא את השמות. 

  פאיז אבו צהבאן:

 . חברاالخوة والمساواه עוד פעם 

  :אבו מדיע'ם עטא

 . נכון? רוצים להחליט להם, הם יחליטו לבדאנחנו לא  االخوة والمساواه

  דובר:

 מי היושב ראש?

  פאיז אבו צהבאן:

שריף  חבר. סוואעד אלוויפאק  חבר الوحدة والسالمפייסל אלהוזייל,  االصالح والتغيير ש הוא מ היושב רא

חבר מג'ד אבו בילאל. החברים שכאילו רק, בעלי הסיעות, או ראשי הסיעות  رهط للجميعחמאייסה. ו 

נו שלושה ישלחו לנו את השמות של החברים. מי בעד ההצעה הזאת? וועדת ביקורת. וועדת ביקורת יש ל

 חברים. 

  מדברים יחד

  דובר:

 בטיחות בדרכים.

  פאיז אבו צהבאן:

 االخوة والمساواهבטיחות בדרכים, יאללה. בטיחות בדרכים, היושב ראש זה מכח הפקודה זה ראש העיר. 

חבר אחד סלימאן אלעתאיקה,  االصالح والتغييرעטא אבו מדיע'ם.  חבר אחדالنهضة واالخالص שני חברים, 

 مين بعد؟ אחד ד"ר עלי אלכיתנאני.  חברالهدى والسالم חבר אחד ו  دة والسالمالوح

  متكلم:

 مش الوحدة والسالم الهدى والسالم الهدى والسالم
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  فايز ابو صهيبان:

 الهدى والسالم

  متكلم:

 مين الهدى والسالم؟

  فايز ابو صهيبان:

 دكتور عابد. اوكي. ايش؟

  عطا:

 بقول هنه ثنتين في الوحدة والسالم وفي كمان الهدى والسالم. 

  فايز ابو صهيبان:

פה אחד. אוקי. וועדת ביקורת, שלושה חברה, חבר שלה זה ד"ר עלי, מי בעד ההצעה הזאתי?  الهدى والسالم.

 "والمساواة الخوه اהיושב ראש הוא ד"ר מאזן אבו סיאם, וסיעת "  

 מדברים יחד

חבר  الهدى والسالم, סוואעד אלוופאק, סליחה, סוואעד אלוויפאק, שריף אלחמאיסי, ע, רגעניה, רגע, רגש

 אחד. 

 מדברים

  פאיז אבו צהבאן:

 הוא... الهدى والسالم

  عطا:

 קדימה. נוותר לכם, מתחלפים. אז נציין את זה מעכשיו. ما بكون في  וועדת ביקורת اللي بكون في ال 

  הבאן:אבו צפאיז 

 ד"ר עליד"ר עלי, 

  :אבו מדיע'ם עטא

 تفضل

  פאיז אבו צהבאן:

 בוועדת הביקורת, התחלף עם עמאר אחר כך. ר עלי הוא חבר ד"
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  דוברים:

 אוקי. 

  פאיז אבו צהבאן:

יוסף עטיה  والسالم الوحدةחבר אחד. יושב ראש הוא בסיעת וועדת הנצחה.   מי בעד ההצעה הזאתי? אוקי,

מי בעד ההצעה? פה אחד. עמאר אבו ע'רארה.  חבר אחד שהוא والسالم هدىالרומיילי  االخوة والمساواة

חבר, מיהו? חליל אלטורי? יושב النهضة واالخالص חבר ,   االخوة والمساواة חברים. 4וועדת איכות הסביבה. 

 חסן אלנסאסרה.  .الوسطהוועדה הוא מסיעה סוועד אלוויפאק, סאמי אבו סהיבאן.  וחבר מסיעת 

 . מדברים יחד

  :אבו מדיע'ם עטא

 חבר? 

  פאיז אבו צהבאן

 חבר

  עטא אבו מדיע'ם:

 עוד פעם תקרא לו.

  פאיז אבו צהבאן:

אלטורי, יושב ראש הוועדה חבר אחד הוא חליל النهضة واالخالص ,  חבר אחד  االخوة والمساواةעוד פעם. 

מי בעד? אנחנו עוברים שהוא חסן נסאסרה.  .الوسط מסוואעד אלויפאק, סאמי אבו סהיבאן. וחבר מ

אבו  דשהוא מאג'رهط للجميع וחבר מ  االخوة والمساواة לוועדה הבאה, וועדת המלחמה בסמים . חבר מ

וועדת, הוועדה  שהוא חסן אלנסאסרה והוא יושב ראש הוועדה, מי בעד? .الوسطבילאל, וחבר מסיעת 

העיר , בתוקף הפקודות, וחבר ,  הבאה, מיגור אלימות. מיגור האלימות, יושב ראש הוועדה הוא ראש

 النهضة واالخالص.

  متكلم:

 هذه القضية قضية العنف, محاربة العنف. انت مع الرئيس اللجنة رئيس, انت عضو فيها. 

  فايز الو صهيبان:

סלימאן אלתעאיקה. וועדה פנים, מי וועד? פה אחד. וועדת מל"ח. יושב  والتغيير صالحاالחבר, ו الحاج عوده 

והשאר הם פקידים וגם גורמים חוץ. וועדת חינוך מתקוף הפקודות בעירייה, ועדה הוא ראש העיר ראש הו
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עטא אבו מדיע'ם  النهضة واالخالصוחבר מסיעת  االخوة والمساواةהיושב ראש הוא ראש העיר וחבר מסיעת  

ו סהיבאן, וחבר שהוא פייסל אלהוזייל. וחבר מסוואעד אלוויפאק שהוא סאמי אב والتغيير االخالصוחבר 

מי בעד? פה אחד. אוקי. יש . שהוא חסן אלנסאסרה .الوسط , שהוא ד"ר עלי. וחבר מ والسالم الهدىמסיעת 

 הערות?  שרון?

 ד"ר עלי כתנאני:

 שרון, לא...שרון, וועדת הנחות, כיצד יש לקבוע מי הממלא מקום? 

 נקבע יושב ראש שהוא ... 

 מדברים יחד

    :עו"ד סמי סהיבאן

 ג'ד , מאג'ד ממלא מקום. מא

  פאיז אבו צהבאן:

מאג'ד, בקשר לוועדת הנחות, אז אנחנו גם עכשיו מצביעים על ממלא מקום, יושב ראש הוועדה הוא חבר 

 הוועדה מאג'ד. 

    :עטא אבו מדיע'ם

 מאג'ד ועודה

 מאג'ד ועודה, ויוסף רומיילי עטיה. 

 מאג'ד אבו בלאל:

 شغل يا شيخ  הרבה في 

    عطا:

 اتو شغل؟ 

  פאיז אבו צהבאן:

 יש הערות חברים? 

    :אבו מדיע'ם עטא

 עטא, אני חושב שהערות, אנחנו מכריזים, לא התייחסנו אליה, כי הוועדה

    :שטיין שרוןעו"ד 

 נשארה אותו דבר. 
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    :אבו מדיע'ם עטא

 והיא, נבקש...

    :שטיין שרוןעו"ד 

 וקה שקבוצה שבעלת מכרזים...רק נציין.. החלוקה הזאת תיקח בחשבון החל

    :אבו מדיע'ם עטא

 ברור

  פאיז אבו צהבאן:

 כן, בחלוקה הזאת אנחנו הצבענו על וועדת המכרזים. 

    :אבו מדיע'ם עטא

 بالنسبه اليش؟

    :שטיין שרוןעו"ד 

 וועדת הנחות 

    :אבו מדיע'ם עטא

 אה

  פאיז אבו צהבאן:

 כן

    :אבו בלאל מאג'ד

 יה רוטצهو كان ب 

    :אבו מדיע'ם עטא

 כן, רוטציה. הוא מתחיל ו... הוא ממלא מקום. 

    :אבו בלאל מאג'ד

 النكאתה ממלא מקום קבוע. 

    عطا:

 ايش؟

    ماجد:

 النك 
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    متكلم:

 לא קיבלנו النه 

    :אבו מדיע'ם עטא

 עוד וועדה? ؟ايشלא קיבלת 

    متكلم:

 اه

    عطا:

 عندي كان انا. في فكر انا. بس هذا. حكينا ماבריאות וספורט.  عنهن حكينا احنا. ונותת שוועד نعمل بدنا احنا ما. طيب

וועדות שונות. הרבה וועדות שונות.  هون بس. اخذها والرئيسבטיחות בדרכים . اخذها والرئيسוועדת חינוך 

מכרזים  ال خلصو فكر نتاוועדת בריאות. יש הרבה וועדות.   ال يشوف يكونמועמד حتى الكتور حكينا في غيابه 

  ايشظ وال

 עו"ד שרון שטיין:

 אה

    :אבו מדיע'ם עטא

 נכון או לא? אני חושב שאתה, אתה רוצה הנצחה? 

 מדברים יחד

    :אבו מדיע'ם עטא

אתה מבין? הוא רצה את זה. אבל אתה ממילא ממלא מקום, כי אני אגיד לך מה, הוא . منيح اسمعني اه خليك

 לא. 

  אן:פאיז אבו צהב

, היושב ראש לא נמצא עד ה או ממלא מקום בינתייםשניה, אז אני מבקש ככה, אני מבקש שיושב ראש וו

 שהוא פייסל אלהוזייל. 

    متكلم:

 ال يا زلمه

    عطا:

 صهيبان نت تخربطت محمد القرناوي وسامي ابو
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  פאיז אבו צהבאן:

דת כספים. אני מבקש להיכנס לוועדה נאוי, של וועיאה, סליחה. יושב ראש הוועדה הוא מחמד אלקר

 הזאתי, אחרי החג מיד, על מה שתדון בתקציב עיריית רהט. 

          עטא אבו מדיע'ם:

 ך? מה התאריך שאתה רוצה לזמן? מה התארי ובמידה.

  פאיז אבו צהבאן:

 זה ביום חמישי. ביום חמישי הבא.

    עו"ד שרון שטיין:

 שעה? שעה?

   פאיז אבו צהבאן:

 ה שש. בשע

 ד"ר עלי כתנאני

 בשעה שש. 

  פאיז אבו צהבאן:

 בסדר?

 ד"ר עלי כתנאני

 والمساواه؟.יושב ראש... 

       עטא אבו מדיע'ם:

 כן

 ד"ר עלי כתנאני

 הכספים

    :   עטא אבו מדיע'ם:

 פים. סהכ

 ד"ר עלי כתנאני

 ועוד חבר?النهضة والمساواة 
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  פאיז אבו צהבאן:

 כן

 ד"ר עלי כתנאני

 שני חברים? ه واالخالص النهض

  פאיז אבו צהבאן:

 כן

 ד"ר עלי כתנאני

 واحد؟חבר والتغيير  االصالح

  באן:פאיז אבו צה

 כן

 ד"ר עלי כתנאני

 الوحدة والسالم عضو؟ سواعد الوفاق واحد, الهدى والسالم واحد, ورهط للجميع واحد 

    ماجد:

 والوسط؟

   

       עטא אבו מדיע'ם:

 ני כאילו? אתה רוצה את זה לפ

  אבו צהבאן:ז פאי

 . בואו נעשה את זה בארבע. 4ב

       עטא אבו מדיע'ם:

 . במידה ולא תצא הזמנות. 4, בשעה 4בשעה , בסדר גמור. 4ב

  באן:פאיז אבו צה

 כן

       עטא אבו מדיע'ם:

 במידה ולא תצא הזמנות

 מדברים ביחד
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  פאיז אבו צהבאן:

 ליום חמישי הבא.  אז תוציא הזמנות, עלי תוציא הזמנה

       עטא אבו מדיע'ם:

 4בשעה 

  פאיז אבו צהבאן:

 . 4בשעה 

       עטא אבו מדיע'ם:

 עכשיו תוציא לזה תאריך. 

 ד"ר עלי כתנאני

 שניה בבקשה. 

   פאיז אבו צהבאן:

    :הח'מאיס שריף

  מה יהיה התאריך?

  פאיז אבו צהבאן:

 לחודש.  15התאריך יהיה 

    כולם:

 לחודש 15

       עטא אבו מדיע'ם:

של הוועדה לא יזמן אותה, הממלא מקום, סליחה, ראש העיר. במידה ויושב ראש הערה. להעיר אני רוצה 

 ראש העיר מסמכותו להורות. 

  פאיז עבו צהבאן:

 אנחנו נקבע בתאריך הזה, בסדר? 

       עטא אבו מדיע'ם:

 כן, כן. 
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  פאיז אבו צהבאן:

 שישלח הודעה לכל החברים של הסיעות, שכל אחד ישלח כאילו את הנציג שלו. אז אני מבקש מהמזכיר 

    عطا:

 קבוצה.  عالوبنبعت תיקון ما حد يصورهن بنساوي בחזרה. اخوانا هذول االوراق رجعوهم 

 מדברים ביחד

  פאיז אבו צהבאן:

 بخير وانتو عام كلתודה לכם. 

 ננעלה הישיבה. 

       עטא אבו מדיע'ם:

 ניה, אל תסגור. ראש העיר רוצה לדבר לפני שאתה נועל. שניה, ש

  פאיז אבו צהבאן:

גם ליהודים מגיע  هللا شاء ان سعيد اضحى عيدחג הקורבן מגיע ביום ראשון, אז אנחנו מאחלים לכם חג שמח, 

 נות. ילה

    :   עטא אבו מדיע'ם:

  همه؟ يصومو ايشגם ליהודים ביום לפני החג מגיע צום. 

  צהבאן: פאיז אבו

 תשעה באב

       עטא אבו מדיע'ם:

 גם לכם מגיע ... 

 מדברים יחד

 צוחקים

      עטא אבו מדיע'ם:

 איך הוא אמר? לא, באותו יום, באותו יום. 
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   דובר:

 אסור לך לאכול בשר אתה. 

 מדברים יחד. 
 ננעלה הישיבה,

                                                                     18:49:46 
 
 

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

   
 

                                           
 תפוצה:

  מבקר המדינה ,
 במשרד הפנים,  המחוז, הממונה על

 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 , עירייהלהיועץ המשפטי 
 דובר העירייה, 

 בקר העירייה, מ
 הנהלת חשבונות, 

 ,חשב מלווה
 היועצת לקידום מעמד האישה.

  ------------------------------------------- 
 ההודפס ע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העיריי

 

 


