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 רוטוקולפ

. 25.12, 16/2019בבקשה סדר יום ישיבה מס' נתחיל .. طيب خلينا   פאיז אבו צהבאן:

תיקון תשתיות  1285. על סדר היום יש לנו שוב תב"ר מס' 17:00שעה 

בסכום של מיליון שקל. מקור המימון זה משרד השיכון. אתם 

 מאשרים?

 ברור.   דובר: 

 הצעות ...في عندي  ע'ם:עטא אבו מדי

 لحظة شوي. خلينا نخلص قبل פאיז אבו צהבאן:

 ..شو اسمه  أسألك قبل ... بكرا تقول لي ...  القانون بقول... לא הכל מובן( .... ) עטא אבו מדיע'ם:

 شو؟ פאיז אבו צהבאן:
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أجيبهم بقول ( המימון??)القانون  , ביקשתי מהמזכיר. אז حطيت أنا حاجتين עטא אבו מדיע'ם:

 أنا أول الجلسة إذا انت ما حطتهم، أو بدك تحطهم؟

 وين شفتهم ؟ ... حطهم.وين أحطهم؟  פאיז אבו צהבאן: 

 ... انكم تعرفوا. עטא אבו מדיע'ם:

 ماشي.. פאיז אבו צהבאן:

 להוסיף אותם.. الزم  עטא אבו מדיע'ם:

 .. بتقدر؟ פאיז אבו צהבאן:

 جلسة اإلدارة؟ עטא אבו מדיע'ם: 

 اا ז אבו צהבאן:פאי

 העניין טופל ,    ראיד:

 עדכוןاا بدنا منكم   עטא אבו מדיע'ם: 

 .. ال؟האשפה..ال؟ העניין טופל    ראיד:

 עדכוןبدنا  עדכוןاا  עטא אבו מדיע'ם: 

 גזברإنه نجيب من الـ לא צריך ال..  לא עודכן פאיז אבו צהבאן:

ביצענו את הלה .. ההנفي זה טופל הנושא ) מילה לא ברורה(    : ראיד

 ההחלטה.

 .. נגב אקולוגיمع  ביצעתם את ההחלטה  עטא אבו מדיע'ם:

 אני יכול לתת עדכון אם אתם רוצים לגבי מה?    דובר:

 רוצה עדכון.לא, לא  פאיז אבו צהבאן:

 )מדברים יחד( 

 ואני ביקשתי דירקטוריון מרהט להתייחס אלי..  דירקטוריון أنا بدي بس עטא אבו מדיע'ם:

 هذا برضه في اإلدارة؟ פאיז אבו צהבאן:

 ال شيعت هون.  עטא אבו מדיע'ם:

 לא הכל מובן( - הרבה רעש מסביב)

 ماشي، ماشي  פאיז אבו צהבאן:
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 תעלה לי אותו, תצרף לי אותוبس  עטא אבו מדיע'ם:

 نحن راح نبدأ فيه ... פאיז אבו צהבאן:

 ؟؟؟؟؟ ما لقيته  עטא אבו מדיע'ם:

 خلص في اإلدارة. األسبوع الجاي. مش مشكلة.  :פאיז אבו צהבאן

 ما أنت حاطين هون עטא אבו מדיע'ם:

 أنا حاطط ألنه أنا .. مش البند الخامس פאיז אבו צהבאן:

 .. توكل على هللا. ماشي עטא אבו מדיע'ם:

 מסגרת אשראי בנק طيب.  פאיז אבו צהבאן:

 ... ביישוב שלכם.مليون  3مليون شيكل.  5   ראיד:

 ؟؟؟ ما عندنا مشكلة לחזור בחזרה ..    בר:דו

 مليون في ؟؟؟ مركنتيل 2مليون في مركنتيل و  3   ראיד:

 ؟؟؟؟תבר"ים طيب عندكم قائمة بأسماء الـ  פאיז אבו צהבאן:

  ...؟؟؟؟ شيكل... תבר"ים  7عندنا    ראיד:

 ؟؟ كلهم؟ פאיז אבו צהבאן:

 مليون 2.5   ראיד:

 ن جيبتك..أدفعهم م עטא אבו מדיע'ם:

 אין לי שום בעיה    ראיד:

עדכון אוטומטי צו הארנונה  ...يعني ألنه  סדרإذا بتغيروا الـ צו הארנונה  

في  יתשלומים בכרטיס אשרא 12תנאי תשלום אפשרנו وفي אחוז,  2.58

 ؟؟؟؟  סעיףآخر 

 לא היה תשלומים? אין שינוי העברה? דובר:

 כן. הוספנו את זה ..  ראיד:

 חד()מדברים י

 فهمت شو بقول هذا؟   חסן:

 وهللا أنا ...  آسف ..   דובר:
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 .תשלום 12يعني. ..  התשלוםما غيروا شي. بس    דובר:

 בכרטיס אשראי, כרטיס אשראי   דובר:

 כרטיס אשראי כל הזמן ... היה? היה    דובר:

 לא, לא   דובר:

 תשלומים. 12זה בתוך הצו .... צריך להופיע, ב    ראיד:

 אבל כל הזמן, כל תושב ??? קרדיט   :דובר

 .17שכונה  800מגרש  6180768721אישור תוכנית מס' عندنا טוב   פאיז אבו צהבאן:

 شو هذا؟   דובר:

 في اإلدارة..   דובר:

 ال. بس في ناس ما كانوا في اإلدارة  עאט אבו מדיע'ם:

 ... מגרשطيب يا جماعة هذا الـ    דובר:

 وا في اإلدارة ..طيب بدكم تسكر   דובר:

 ال، ال.   :דוברים

 عرفوهللا ما ب   דובר:

 أبو سالمة ما كان   דובר:

 بس الزم أبو سالمة يعلمك. עטא אבו מדיע'ם:

 أنا أبو سالمة مش السكرتير تبعي.   דובר:

 شريكك. ! עטא אבו מדיע'ם: 

 (מדברים יחד)

 . في غاد...، عند أحمد الكتان17موجود في حارة  מגרשهذا الـ    דובר:

 ! 18أحمد الكتان في    דובר:

 أمير. ؟؟؟ ولده ، 17שכונה    דובר:

 ال    דובר:

 أنا قلت لك القصة، بتتذكر انت، مرق عليك.، اا 800 מגרש   דובר:

 ما فيها أحمد الكتان. 17   דובר:
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 ؟؟؟ يا زلمة 18   דובר:

 ؟؟؟ 18و  17   דובר:

 מרכז השלום    דובר:

 18مش  17هذا    דובר:

 מרכז השלום עטא אבו מדיע'ם:

 ااا   דובר:

 זה מרכז השלום    דובר:

 ؟מרכז השלום وين هو   דובר:

 وين المسجد..   דובר:

 ؟؟ בתי –و  وين المسجد   דובר:

 )מדברים יחד(

 ..18هذا    דובר:

  אישורضل علينا الحين  התוכנית נידונה בוועדת משנה ואושרה במחוזית   : ח'ליל אלטורי

 שצ"פ. أول فكرنا إنه שצ"פمن الـ  מטר 24מועצת העיר. התוכנית גורעת 

 שצ"פإنه الـ התברר نأخذ منه ونعطيه. الحين מטר  24החלפת קרקעות,  –

؟؟؟ نقدر  מועצת העירعشان هيك جبنا لـ  .للبلدية ، هذا في عليه طابوשצ"פمش 

 ؟؟

 הוא עשה את כל ההליך?  יוסף אלרומילי:

 اا يا زلمة 'ם:עטא אבו מדיע

 كل شي  ח'ליל אלטורי: 

 مشوا   דובר:

 )כולם עונים מאשרים( 

 למה אתה מחייך?    שרון: 

 لما يقولك ؟؟؟ עטא אבו מדיע'ם:

 מטר. 24הקרקעות  לא, כל   דובר: 
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בסדר אנחנו ערים לזה שיש בעיה... ברגע שמדובר בחכירה ובעלות   שרון:

 יכולה להיות בעיה ברישום.. 

 תחכו לטלפונים מזג האוויר סוער.    מוחמד:

 מאשרים..   דובר:

כמו שאמרתי )מילה לא ברורה( פעם אחת שהתעצבנתי, אחרי שזה   שרון:

 יתקע נמצא פתרון.

סמי אבו בסדר אנחנו מאשרים. מינוי וועדת השתלמויות, יש לנו עו"ד   פאיז אבו צהבאן:

גזבר ר העירייה, מזכי ומחמד אלקרנאויויש לנו את ד"ר מאזן  צהיבאן

 העירייה מנהל כ"א. 

 وتنازلنا ألبو سالمةאישרנו طيب  עטא אבו מדיע'ם:

 מאושר.  יוסף אלרומילי: 

 أبو سالمة تنازل. פאיז אבו צהבאן:

 מאושר.   יוסף אלרומילי:

 ؟؟ تساوي لنا شي עטא אבו מדיע'ם:

 وكمان بأبو سمير.בוועדת מכרזים وهللا تنازلتلك    أبو سالمة:

 اسا معايرة ..   בר:דו

 )מדברים יחד(

 ؟؟8، وين 7עכשיו    דובר:

 סליחה   דובר:

אני נפסלתי בגלל שאני הייתי נוכח בהם יש שני סעיפים שאחד   פאיז אבו צהבאן:

אז אני בישיבה. אני מבקש מינוי ראש העיר לדירקטוריון מי רהט. 

 יוצא..

 طيب ليش أنا ما قدمت؟ דובר:

 ים האחרונים.שני הסעיפ   : ח'ליל

 שני הסעיפים האחרונים. פאיז אבו צהבאן: 
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 توكل على هللا.   דובר:

 ... وأقرب أسمعكم.. بس لما أنا جبت هذا كنت قاعد17منحطكم كلكم الـ  :פאיז אבו צהבאן

 ראש העיר יוצא החוצה. خلص. برا.   :ח'ליל

 )ראש העיר יוצא החוצה( 

 )מדברים יחד(

 ، وخليل بعرف 7 עיףסكملوا   :פאיז אבו צהבאן

 . 8و 7    ראיד:

 מדובר בהוצאות משפטיות לראש העיר. 7טוב חברים סעיף מס' יצא?     חליל אלטורי:

 דירקטוריון  ؟؟؟ انا قدمت   חסן:

 لما يرجع فايز ، ما أنا قدمت ... لما يرجع فايز نحكي على الموضوع. עטא אבו מדיע'ם:

שאחרי הבחירות ראש העיר נאלץ לשכור עו"ד כולכם יודעים התקופה   חליל אלטורי:

לחודש התכנסה וועדה  22שילווה אותו בשימוע במשרד הפנים. ב

מייעצת, היא המליצה למועצת העיר שמועצת העיר תאשר לראש העיר 

 שקל. 41,800השתתפות בהוצאות של העו"ד, בסכום של 

 זה לא אמר ... ראיד:

 يا حبيبي דובר:

 וז...אח 59בהשתתפות    ראיד:

 משרד הפנים.אישור והכול בכפוף לזה מה שהוא שומר, כן?  חליל אלטורי: 

 זה לפי מה ש..   שרון: 

 תן ליועץ המשפטי..   ראיד:

 תן מהסוף עטא אבו מדיע'ם:

 תן ליועץ המשפטי   ראיד:

 מהסוף. תן    חליל אלטורי:

 מהסוף?    שרון:

 כן.    חליל אלטורי:
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 מהסוף הוא אמר.   שרון: 

 מבקשים אישור מועצת העיר..    חליל אלטורי:

 ..בהתאם ל . רק שזה לא סכום מלא זה סכום חלקי   שרון: 

 לפי חוזר המנכ"ל.   חליל אלטורי: 

 מלא? שהסכום האלף זה סכום חלקי או  41    :דובר

 זה מה שהוא שילם.   דובר:

 خلونا نسمع شوي. דקה, דקה חברה   דובר:

 )מדברים יחד(

 ... תראו..  אני לא, אנחנו לא ...בואו אני אגיד לכם  שרון: 

 تبعه؟ התפקידهو هذا شو الـ  חסן:

ביולי. זה  28-תראו, מדובר על ההוצאות שיצאו על השימוע שהיה ב  שרון: 

לא קשור והדגשנו את זה גם בישיבה שלנו וזה גם מופיע בפרוטוקול 

ים לגבי פיזור שקרה עד למכתב של משרד הפנבאיזשהו שלב. לכל מה 

המועצה. אנחנו לא נכנסים לנושאים הפוליטיים. הנקודה היא נקודה 

הבג"ץ )מילה לא ברורה( כזאת, באותו זמן היה.. אני מזכיר לכם את 

של ראש עיריית טבריה. וראש העיר הוזמן לשימוע במשרד הפנים 

בעניין הזה. שבוע לפני זה הוא פנה למשרד הפנים, ואני מזכיר יצא צו 

ביולי. והוא פנה אליו הוא  31ל יניים בעניין של רונן קובי, התיק נקבע ב

אמר לו שהוא מבקש לדחות את השימוע עד לאחר קבלת החלטה 

 טבריה, כי יכול להיות שכל הנושא של השימועים עיריתבבג"ץ של 

הטענה אני מזכיר לכם . אנחנו לא יודעים מה ההחלטה תהיה, ???

בזמן ה שאין לקיים שימועים לראשי רשויות שראש עיריית טבריה היית

 )מילה לא ברורה(מעבר ממשלת 

 בסופו של דבר התקיים.  עטא אבו מדיע'ם:

הוא קיבל למחרת תשובה בכתב שהיא מחייבת אותו להתייצב לשימוע,  שרון: 
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לשימוע  התייצבנוואז הוא שכר את השירותים של עו"ד גלעד שר. 

לכם יושבים פה ואתם יודעים בדיוק מה אחרי שלושה ימים היה דיון, וכו

 היה..

 כולנו יודעים מה היה הסיפור.    חליל אלטורי:

לא רק מה שאני אומר ההמלצה שלנו היא נכנסת בתווך שבתקופה  שרון: 

שבין פיזור המועצה, לבין כינוס המועצה מחדש לחודש יולי. לא מה 

יש הערה  קרה לאחר מכן ולא מה קרה לפני כן בעניין הזה. עכשיו

, יש תעריפים שיצאו בעניין 2004 6מנכ"ל שכעיקרון זה על פי חוזר 

שכתוב שם איזשהו תעריף ישן הזה, ההחזר הוא לא החזר מלא. 

אנחנו מקסימום לגבי דיון בהליך... זה כמו הליך משמעתי כמו לגבי 

הליך בבית דין למשמעת, זה מה שאנחנו המלצנו לאשר. אנחנו בפנייה 

את הסכום המעודכן, כי הסכום שכתוב משם הוא משנת  נבקש כמובן

שקל  40,000אבל זה לא החזר מלא. הסכום המלא הוא מעל  2004

 כולל מע"מ.

 כמה?    פייצל אלהוזייל:

 בעניין הזה. 11,500או  11,000בסכום המקסימלי שוב שם זה כתוב    שרון: 

 מה המקסימום שהעירייה משתתפת?  טלאל אלקרינאוי:

 אני לא יודע כמה זה היום. 2004-לא.. אז זה סכום ל 11,500    שרון:

 .2000-אתה היום ב 2004 11,000  טלאל אלקרינאוי:

 לא מעודכן. 11לא מעודכן, בוא נגיד  11  עטא אבו מדיע'ם:

 אם אתה מוסיף על זה..  טלאל אלקרינאוי:

 אחוז. זה לא יכול לעבור, סכום 50אבל זה לא יכול לעבור   שרון:

 ההשתתפות של הרשות לא יכול לעבור..

 אלף. 200-זה פחות מ    סמי סהיבאן:

 אחוז. זה המקסימום. 60או  50זה    שרון: 
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. 2020-אנחנו נמצאים היום ב 2004-שקל מ 11,000אם אתה לוקח   טלאל אלקרינאוי:

אם אנחנו שמים עכשיו במחשבון זה מגיע  11,000שנה  16שנה,  16

 שקל. 25,000-ל

 אחוז. 60נכון אבל הוא לא יכול לקבל בכל מקרה החזר מעל    ון: שר

אם אתה רוצה  استنى شوي..  בסדר זה עניין של פוליטיקה? استنى شوي..  טלאל אלקרינאוי:

 לתת גם האופוזיציה שילמה לעו"ד בזמנו.

אבל זה לא הסדר יום של האופוזיציה, אנחנו מדברים עכשיו על סדר   חליל אלטורי:

 הוצאות של ראש העיר. יום 

לא אני אסביר לך טלאל. אני לא מדבר אני שוב פעם מזכיר, הפיזור של  שרון: 

 המועצה הוא פיזור אוטומטי הוא לא תלוי. 

 יענו לא צריכים עו"ד..  טלאל אלקרינאוי:

.. אני לא נכנס למה הוצאתם אבל  לא לא שנייה אבל העו"ד שאתם שרון: 

חברי המועצה הוא לשימוע פיזור העו"ד שמתבקש הוא לא לשימוע של 

 של הדחת ראש העיר, זה לא אותה סיטואציה. 

 אותה סיטואציה.  עטא אבו מדיע'ם:

 זה לא אותה סיטואציה!   שרון: 

כי הפגם צדק טלאל שאמר לך גם האופוזיציה אני אגיד לך למה,   עטא אבו מדיע'ם:

 שמשרד.. הרי למה פאיז יזכה? פאיז זכה בגלל ש..שבהליך 

 שהחזירו את..   שרון: 

לא בגלל שמשרד הפנים התעקש לעשות לו שימוע והוא לא היה צריך   עטא אבו מדיע'ם:

 להתעקש, 

 נכון, נכון. שרון:

ן ומשרד הפנים טעה שפיזר אתנו בכוח למרות.. הרי בימה"ש עליו עטא אבו מדיע'ם: 

העיר מה שהעיר לדרעי ודרעי תפס רגלים. אמר במקום שאני אפסיד 

 אני אחזיר את כולם ובגלל זה חזרתי. 
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 הוא נתן לנו הארכה נוספת.   חליל אלטורי: 

 עטא נכון בגלל זה אנחנו מדברים על )מילה לא ברורה(   שרון:  

 חברה, חברה ... שלא נכנס לזה ..   חליל אלטורי:

 רנו זה התחומים זה הסכום שקבוע בחוזה.אבל אמ   שרון: 

 )מדברים יחד(

רגע אני לא אמרתי שאני נגד אנחנו אמרנו שאנחנו צריכים גם לתת   טלאל אלקרינאוי:

 לצד השני...

 ואנחנו כשזה יהיה על השולחן של מועצת העיר נאשר אז מה?    סמי סהיבאן:

  ... يا أبو يوسف؟ה תקשיבו טוב כדי שלא יהיה פגם בהחלט  עטא אבו מדיע'ם:

 تفضل   חליל אלטורי:

 )מדברים יחד(

במקום שנעשה עכשיו פגם בהחלטה ונחזור  ברשות מנהל הישיבה.. עטא אבו מדיע'ם:

וזמתנו נגיד עוד פעם, ניתן החלטה בסעיף הזה ספציפי, ואנחנו מי

אם הדבר מתאפשר מבחינת הליך משפטי  מועצת העיר גם מאשרת,

 גם באותו..

 ריך להעביר את זה לדיון ..צ ראיד:

 )מדברים יחד(

שרון אני אעזור לך כאן התכנסה וועדה מייעצת והוועדה המליצה   חליל אלטורי:

אז  يا جماعة، هذا اللي منحكي عنه למועצת העיר על הנושא הזה ספציפי

 בוא נתקדם.

ת )מילה לא ברורה( שנאשר השתתפו في שני משפטים.خليني أقول   פייצל אלהוזייל:

נביא את הטענות הללו ونحن  לראש העיר, אין בעיה בוא נאשר את זה.

 לוועדה מייעצת

 ()מדברים ביחד

 זה בדיוק מה שרציתי לומר, מאשרים? מאושר.    חליל אלטורי:
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 אני נמנע.    דובר:

 גם אני.    דובר:

 אני נגד ... נעשה את זה בכפוף לאישור משרד פנים   ראיד:
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 כל בכפוף לאישור משרד הפנים.ה    חליל אלטורי: 

 )מדברים יחד(

יש וועדה במשרד הפנים ההחלטה הזאת והמלצה שלנו, שיהיה ברור  שרון: 

 זה לא אומר ש..

 חברה אני נמנע ?? דובר:

 מאזן נמנע? דובר:

 מאזן נגד לא נמנע. חליל אלטורי: 

 נגד, נגד, מאזן נגד. דובר:

 אא מאזן נגד וטלאל נמנע. דובר:

תשמע אנחנו היינו אופוזיציה נגד קואליציה, הייתה מריבה אחת גדולה.   סיאם: מאזן אבו

ראש העיר היה לו יועמ"ש מטעם העירייה היה יכול לייצג אותו.. היה 

 מייעץ לו כל הדרך לפי..

 ממש לא.. ראיד:

 לא ממש לא!    שרון: 

 )מדברים יחד(

ים באופן אישי, והיינו תוקעים את אנחנו שהיינו מתייחסים היינו מתייחס  מאזן אבו סיאם:

 ראש בקיר ולומדים לקבל..

 )מדברים יחד(

מי רהט.  בדירקטוריוןמינוי ראש העיר  8יש עוד סעיף, סעיף מס'   חליל אלטורי:

חברים ראש העיר אושר בישיבה הקודמת, אבל מאחר שהוא היה נוכח 

בישיבה אז היועמ"ש של תאגיד המים אמר לו אתה חייב לצאת 

 שיבה על מנת שיאשרו לו. אנחנו מאשרים את האישור הקודם. מהי

 מה עם החברים? דובר:

חברים היועמ"ש של תאגיד המים לא התנגד עליהם, הוא התנגד רק  חליל אלטורי:

 על ראש העיר שהוא היה נוכח והוא היה מנהל את הישיבה.
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 ()מילה לא ברורהלא אבל הוא לא נתן חוות דעת סופית לגבי     שרון:

 עדיין לא קיבלנו אבל אני מדבר ספציפית לגבי סעיף של ראש העיר.    חליל אלטורי:

 יש..לא שלא יתפרש כאילו שכולם הוסרו כי אפשר    שרון: 

 לא לא לא...     חליל אלטורי:

לא לא אנחנו רוצים להבין לפני שאנחנו דנים בסעיף הזה, למה הסעיף   סמי סהיבאן:

 אושרו רי הזה מובא לסדר היום? ה

 גם הם היו ... דובר:

למה לא אמרו לנו תאשרו את הסעיף עוד הפעם? אני רוצה  ?מהל סמי סהיבאן: 

 לשמוע מהיועמ"ש לא ממך.

יש אחת הבעיות שלי לא רק א' קודם כל אין לי תשובה לשאלה שלך.  שרון: 

בזה אלא בכלל שהרבה פעמים אני רואה חומר בדיעבד. ואז נוצר מצב 

לפסול החלטות, וזה לא בסדר. כשמביאים מינוי של  שאני צריך

דירקטור כלשהו למועצה, וזה לא משנה אם זה נבחר ציבור. תראו 

יש באמת הוראות ספציפיות בחוק החברות לגבי תאגידים 

הממשלתיות וזה, זאת אומרת נבחרי ציבור לא נבחרים באופן אוטומטי 

רות הממשלתיות לתאגידי מים וביוב. יש את הדרישות של חוק החב

את המונח הזה נבחר ציבור. הוא עיוור, דינו של חבר שהן לא מכירות 

מועצה כדינו של כל נציג ציבור עובד של הרשות. למרות שהחלוקה 

שוב פעם היא שליש שליש. אבל בתאגיד אחר גם בתאגידים אחרים, 

 אנחנו יושבים פה ודנים בחלוקות של דירקטורים..

 אני לא מדבר על חלוקהאבל     חליל אלטורי:

אני מדבר על אופן עקרוני. אני אומר אתם מביאים שמות אני לא רואה  שרון: 

 לא הקורות חיים שלהם, לא את התעודות השכלה שלהם.

 אתה מתפזר עכשיו שרון.    סמי סהיבאן:

 שרון עשינו פרסום, כל אלה שהגישו העבירו קורות חיים..    חליל אלטורי:
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ק אבל הפרסום לא הופך להיות באופן אוטומטי )מילה לא אתה צוד  שרון:

 ברורה(

 תראה אני אין לי בעיה..    סמי סהיבאן:

שנייה מה שאני מציע לכם זה כזה, תראו תנו ליועמ"ש מאחר וזה שוב  שרון: 

פעם זה לא הוראות של תאגיד עירוני רגיל זה לא מתנ"ס ולא מי 

 החברה הכלכלית ולא עידן הנגב.

 אבל אתה אומר זה לא מי רהט.    להוזייל:פייצל א

לא כי יש הבדל, במי רהט יש הוראות של רשות המים והוראות של   שרון:

החברות הממשלתיות, שיש להם יועמ"ש שמכיר אותם מן הסתם יותר 

מה שצריך לעשות זה שהוא יבדוק יגיד טוב ממני כי על זה הוא עובד. 

חזיר את זה לפה. אם הבאתם לכם מי עומד בדרישות החוק, וצריך לה

איש, יכולה להיות שחמישה שישה שבעה לא  20לו רשימה של 

 עומדים בדרישות.

 יכול להיות שכולם לא עומדים בדרישות.     חליל אלטורי:

 יכול להיות שכולם.   שרון: 

אתה יודע כמה אנשים שלחנו ובסוף לא עמדו בדרישות? אז אנחנו   חליל אלטורי:

 יותר..שולחים כמה ש

 אבל בסוף ההחלטה של לבדוק מי שמתאים צריכה להיות פה.   שרון: 

 אפשר לקבל רשות דיבור?  עטא אבו מדיע'ם:

 סליחה, סליחה טלאל אלקירנאוי:

 אפשר לקבל רשות דיבור? עטא אבו מדיע'ם: 

 אני ביקשתי טלאל אלקירנאוי:

 ؟؟؟ ؟؟؟ وهللا ما أردلك طلب، بس يال عشان أنت עטא אבו מדיע'ם:

אם אנחנו מדברים על אישור מומלצים להיות דירקטורים במי רהט   טלאל אלקרינאוי:

ומתוכם יש חברי מועצה או נבחרי ציבור, הרי צריך לאשר את נבחרי 
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 במליאה האחרונה ... הציבור כאן במליאה.

 מה? שרון:

 את כולם. טלאל אלקירנאוי:

של מנהל התאגיד קובע  התקנוןאת כולם צריך את כל הדירקטורים!  שרון: 

 את זה במפורש.

סן, שיציעו את במליאה את ראש העיר את סמי את ח אנחנו אישרנו  טלאל אלקרינאוי:

עצמם כחברי מועצה. והם היו נוכחים בישיבה והם הצביעו. אז גם הם 

 צריכים עכשיו לצאת החוצה ואנחנו צריכים..

 )מדברים יחד(

 להכשיר אחד ולאחרים לא מכשיר?אז מה אז אתה בא   טלאל אלקרינאוי:

 מחר יגידו אתם הייתם נוכחים בישיבה.    סמי סהיבאן:

 )מדברים יחד(

 ..פה אחד بس كمان .. بس كمان    דובר:

 ביקשתי לדבר, תנו לדבר... ما تساوا هذه ..  לא, לא, לא עטא אבו מדיע'ם:

 خلي يحكي، تفضل .. لو سمحت. تفضل.   דובר:

 אני לא יודע למה  وشفتوه كلكم وشافه الرئيس. מזכירشافه الـ מייל أول شي الـ   עטא אבו מדיע'ם:

 . חבר דירקטריוןتاعة خليل الدراوشة إنه يكون נמשכה ההצעה 

 ???   דובר:

 חשבתי ש..אני לא יודע למה אמרתי, זה היה בהפתעה. אני לא יודע..  עטא אבו מדיע'ם: 

 מישהו לחץ...   דובר:

 כן : עטא אבו מדיע'ם

 תחת לחץ   דובר:

 לכן אני ביקשתיחשבתי שמשהו חוקי.  עטא אבו מדיע'ם: 

 לפי חוק צריך להיות בעל תואר ראשון.. לפחות.   דובר:

 )מדברים יחד(
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 خلوه يحكي.   דובר:

אני ביקשתי לצרף אותי כחבר דירקטור הצעתי את ההצעה כאן   עטא אבו מדיע'ם:

אם כרגע מאשרים מחדש אז אני  במליאה, ואני ביקשתי שיהיה סעיף.

 מחדש. .. מבקש לאשר אותי בשלושה 

 אני מבקש רשות בסדר?     סמי סהיבאן:

 تفضل   חליל אלטורי: 

 קצת .אני אדבר בערבית שרון  ..... أول شي קודם כל...  קודם כל   סמי סהיבאן: 

 אין בעיה.   שרון:

 المي وال  תאגידاقفين وال واحد بدري عن شفت اليوم ؟؟؟ وين كل أوالد عمي و   סמי סהיבאן:

بشوفهم كلهم  פתאום.  תאגיד המיםأنا بجيب أقدم لـ  פתאוםواحد قدم ورقة. 

 תאגיד המיםفي  חברים .. وبدهم يصيرواחברים 

  عمالة   דובר:

 אדם שמכיר את כ كمان دشرني منك. الحين يا ناس، يا .. أول شي أنا بقول لك   סמי סהיבאן:

כל  פעם בתאגיד מים וביוב.אפילו למנכ"ל והייתי מועמד התנאים 

 רי ציבורחבחיצוניים חלים גם על נ דירקטוריוןהתנאים החלים גם על 

 יבחן, יבחן.. עטא אבו מדיע'ם:

  במקרה של תאגיד מים וביוב.אני אומר לך .. חלים גם על נבחרי ציבור   סמי סהיבאן: 

 בסדר? אז...

 ש לך את התקנון?ש לך.. ייבחן, ייבחן,   עטא אבו מדיע'ם:

 אז אני מעמיד להצבעה אני מבקש להעמיד להצבעה.    סמי סהיבאן:

 לא לא אתה לא תנהל את הישיבה.  עטא אבו מדיע'ם:

שלי אני מבקש להעמיד להצבעה מה שהציעו  הדיבור שלי .. בזכותאני   סמי סהיבאן:

 צאו...כן י ן, ששני המועמדים שהיו מועמדים גםהחברים כא

 למה אתה מכניס ....? דובר:

לא אתה לא... תראה אין שום סיבה שאם מצביעים על אחד ששני  שרון: 
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אתם מצביעים על פאיז יהיה בחוץ, פאיז יחזור האחרים היו בחוץ. אם 

 אתה תצא תצביעו תחזור חסן יצא.

 )מדברים יחד(

צעתי לסדר יום לנושא זה, רבותי אני מבקש לצרף את השנייה, שנייה ,   עטא אבו מדיע'ם:

 ..לא מקובלת  ההתעלמות היא פשוט מאוד

דירקטריון לכם תהיו חברי ווויכנס ראש העיר ינהל את הישיבה, כו  חליל אלטורי:

 )מילה לא ברורה(. 

 נאשר את ראש העיר. עטא אבו מדיע'ם: 

 בוא נסיים את הסעיף הזה,  חליל אלטורי: 

 ..רק את ראש העיר  עטא אבו מדיע'ם:

 מסכימים?חברים, רק את ראש העיר.  חליל אלטורי: 

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 تفضل يا فايز. תכניס את ראש העיר.   חליל אלטורי:

 )ראש העיר נכנס(

 )מדברים יחד(

 أنا خلصت חליל אלטורי: 

طيب، بالنسبة ل ؟؟؟ منجيبه لإلدارة ؟؟؟؟؟ . ألنه برضة موجود في المركز  פאיז אבו צהבאן:

 وبرضه في ؟؟؟؟ דירקטריוןفي الـ  ،جماهيري في مشكلةال

 מי רהטتبع  תקנוןعشان بس أزودك في الحاجات حاجة. إذا ممكن تجيب لنا الـ أنا  עטא אבו מדיע'ם:

  الجلسة الجاي نجيبه، ما في مشكلة. פאיז אבו צהבאן:

 نقرأه، يمكن نفهم  עטא אבו מדיע'ם:

 לנו היינו נוכחים בישיבה )לא ברור(פסולים כי כוكلنا ???  סמי סהיבאן:

 في إشكالية في ؟؟؟ פאיז אבו צהבאן:

 נתקן הנוסח ?? )לא ברור(؟؟؟؟ ؟؟؟  סמי סהיבאן:

عضو  שני תאגידיםالاا. مش ألنكم موجودين، في إشكالية في التركيب. يعني مثال  פאיז אבו צהבאן:
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 ني ؟؟؟وشو يعדודו ספיר بلدية واحد. فاهم علي؟ منستنى مكتوب من 

 ל ??? בלי שום קשרوإذا هو بكرا محامي ؟؟؟ وما بشتغل ...  أبو سالمة:

 חבר עירייה ?!هو  חליל אלטורי:

 اا بس انتم بتحكوا عن حالكم انتم، أعضاء البلدية פאיז אבו צהבאן:

 ال ما منحكي סמי סהיבאן:

ל הוא אומר שיש משהו ספציפי לגבי ניגוד עניינים שרציתי לדבר ..  שרון: 

 ראש העיר, בגלל שאתה ראש עיר.

 לא חוץ מזה.  פאיז אבו צהבאן:

 לא לגבי חברי מועצה.   שרון: 

 חברי מועצה. 7לא לגבי חברי מועצה הם הגישו כבר   פאיז אבו צהבאן:

 לא לא עניין של זה.. כן אבל אפשר אתה ועוד שניים זהו.   שרון: 

 לא לא אחד.  פאיז אבו צהבאן:

 ש שם זה רבע ולא שליש.היועמ"    דובר:

 )מדברים יחד(

 עכשיו מותר רבע, איך בוחרים בין סמי וחסן?    סמי סהיבאן:

 מי אמר שזה רק סמי וחסן?  עטא אבו מדיע'ם:

 רו אני אומר.אלה שנבח   סמי סהיבאן: 

 לא הכל מובן( –מדברים בצרחות )

ניגוד . طلع ما في נייניםניגוד עالزلمة انسحب ألنكم قلتم في מה קרה?  עטא אבו מדיע'ם:

 .עניינים

 إال كيف طلع؟   סמי סהיבאן:

 اسأله ! עטא אבו מדיע'ם:

 كيف طلع؟   סמי סהיבאן:

 ؟ مين ניגוד ענייניםمن قالك إنه في  ؟ניגוד ענייניםأسأله ! ؟؟؟ الكل، كيف  עטא אבו מדיע'ם:

  הטעה אותו ?
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 הטעה אותוمش  פאיז אבו צהבאן:

 ؟؟؟؟  סמי סהיבאן:

 مين؟ טא אבו מדיע'ם:ע

 ؟؟؟؟ انت وإياه .. متى قدمتم؟  סמי סהיבאן:

 انت ب؟؟؟؟ علينا ليش؟؟ عندك لنا ؟؟؟؟ עטא אבו מדיע'ם:

 بسألك ...  סמי סהיבאן:

 

 אנחנו סיימנו את הישיבה הזאת. פאיז אבו צהבאן: 

 

  **נעילת הישיבה**  


