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 רוטוקולפ

 . הצגת תוכנית מומנטום1

זה התוכנית של המתמטיקה ברהט שהתחילה בתחילת  "מומנטום" :מר פאיז אבו צהבאן

יחידות מתמטיקה אז אנחנו נתחיל עם הצעד הזה. חברים  חמשהשנה, 

 מהשני. תתרחקו כמה שיותר אחד

, אני שלום לכולם, תודה שאתם מארחים אותנו פה, לי קוראים דניקודם כל   :דני פרלמר 

מבית יציב אחראי על תחום החנוך בבית יציב. בית יציב מי שלא מכיר נמצא 

בבאר שבע, שכנים, עושים פעילות בנושא חינוך. יש שם את המוזיאון על שם 

לכם, תלמידים שלכם מגיעים אלינו קרסו ועוד הרבה דברים טובים. מורים ש

כבר הרבה שנים ואנחנו עמותת בת של קרן רש"י אז אנחנו גם נמצאים הרבה 

המטרה שלנו היום להציג לכם תוכנית  ביישוב ועוזרים בכל התקופות.

מצוינת שפועלת כבר שנה בעיר בשיתוף מלא עם המובילים בעיר, זה ראש 

עלי מנהל מחלקת החינוך, כל מנהלי העיר פאיז, פייצל הממונה על החינוך, 

בתי הספר. זאת תוכנית שכשאנחנו נכנסנו היה הרבה חשדנות, היה הרבה 

מה זה עוד תוכנית הגיעה ליישוב. ככה קיבלו את זה המנהלים וחלק 

, זה משהו SFIמהמורים גם, אבל זאת תוכנית שהיא בשיתוף פעולה עם 

ם בין הממשלה ויש תרומות ייחודי בארץ, זה אג"ח חברתי. כלומר יש הסכ
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לא מצליחים להשיג  ,אם אנחנו מצליחים הממשלה משלמת .לכסף שמגיע

אז זה הכל זה הישגים טובים לילדי רהט, הממשלה לא משלמת על זה ו

, אנחנו באים ורוצים SFIפילנתרופי. השקף הראשון יש לנו? אמרו למדינה 

ויש שם אתגר, יש  להשקיע במתמטיקה ותגידו לנו יישוב שאנחנו הולכים

סיכוי ויש שם אתגר. מכל הארץ בחרו ברהט ורהט באותה תקופה כשבחרו, 

אלה הנתונים. אם אני אסתכל על הגרף זה הממוצע בנגב של כל המגזר 

הבדואי בנגב, זה הממוצע הארצי, כלומר כל השקלול של כל היישובים בארץ 

פחות, ומה שאנחנו ופה נמצאת רהט. כלומר גם פחות מהמגזר הבדואי בנגב, 

 יודעים זה שמתמטיקה,

 : אפשר להגיד פחות, הכי פחות בארץ.מר חסן אלנסאסרה

 לא, לא, לא, אנחנו ביקשנו פה, :מר דני פרל

: המגזר הערבי בטוח יותר מהמגזר הבדואי מבחינת הממוצע הארצי, מר חסן אלנסאסרה

ר שהיא . אם היו פחות מהמגזר הבדואי זה אומ17-המגזר הערבי יותר מ

 פחות בארץ, רק המגזר החרדי אולי פחות מהם.

 אז זהו יש כמה, :מר דני פרל

 : תביא נתונים מדויקים קודם כל, אני חושב שאין לכם,מר חסן אלנסאסרה

 פחותيمكن اللقيه, يمكن اللقيه ( ...03:14)לא ברור,  :דובר

 אומר ...: לא, אני מדבר על המגזר הבדואי חוץ מרהט, הוא מר חסן אלנסאסרה

 : חברים מי שיש לו הערה שירשום אותה, אחר כך נדבר על זה.מר פאיז אבו צהבאן

 אפשר להעביר לך גם נתונים הלאה כדי ... דובר:

 : ... בו זמנית אני אתן לך הערות, בסדר?מר חסן אלנסאסרה

 בסדר. :דובר

 מידים אז מה המטרה שלנו פה? המטרה שלנו זה לקחת את הילדים ב, התל :דני פרל

  ,שלכם למעשה פה ברהטהילדים  

 : זה מצב החינוך מה לעשות.מר חסן אלנסאסרה

ולהוביל את הילדים שלומדים ברמה של ארבע וחמש יחידות לימוד, כלומר  :מר דני פרל

, להגיע לאיזושהי נקודה הרמות הגבוהות של המתמטיקה, לעשות מהפך

המשימה שלנו, כמובן  שאנחנו באים ופורצים דרך גם ברמה הארצית. זאת

אנחנו, ציינתי את השותפים, היינו כמה מפגשים אצל ראש העיר, נתנו 
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גייסו  SFI-סטטוסים, הסברנו על התוכנית, התחלנו שאנחנו יודעים ש

זה צריך ₪ מיליון  15,000,000-למשימה הזאת, שה ₪מיליון  15,000,000

ממשיך יא', יב', שנים, שילד שמתחיל בכיתה י',  חמש וחצילהספיק בערך 

קיבל את כל האימפקט הזה שאנחנו נותנים לו במתמטיקה וככה זה הולך 

שלושה מחזורים של ילדים שמתחילים בכיתה י', מסיימים יב' כשהם 

מגיעים למצוינות ולמעצימות. זה במתמטיקה ויש ערך מוסף גם בעברית. 

הם תקרת עברית גילינו שזה הכלי שהם יכולים לבוא ולהתקדם ולא יהיה ל

זכוכית למעשה של האקדמיה. אפשר להעביר? מפה אני מעביר למתן, שמתן 

 הוא מנהל את התוכנית בפועל יחד עם וואסים.

 : אבל לפני שתיתן לו אפשר לשאול שאלה?מר חסן אלנסאסרה

 כן, בוודאי. :מר דני פרל

 חמשי ממוצע, אחר 12-: מה היעד שלך? אתה אומר אתה נמצא היום במר חסן אלנסאסרה

 , מה היעד שלך להגיע לאיזה ממוצע ברהט?₪מיליון  15,000,000שנים יש לו 

אתה תכף תראה את כל היעדים וגם בגלל שיש לנו נתונים טובים, אני אולי  :מר דני פרל

אומר מה היעד שלי פה מהמפגש הזה במועצה. אנחנו הצגנו את זה לראש 

 העיר,

 טוב. : אתה איש שיווק לא מר עטא אבו מדיע'ם

 גם אנחנו צריכים לדעת, לא רק ראש העיר.: מר חסן אלנסאסרה

: תמיד תתחיל חבר'ה המצב הוא טוב, הגענו ליעדים אבל בוא נגיד, מר עטא אבו מדיע'ם

 היית מרגיע את כל החדר.אז ניתן לכם את ההיסטוריה, 

 . אינדיקציות מראים שאנחנו בכיוון הנכוןאנחנו בכיוון הנכון, ה מר דני פרל:

 : אני יודע.מר עטא אבו מדיע'ם

 יש לנו עוד חמש שנים. :מר דני פרל

 : אני הייתי בהשקה אצלכם בטקס הראשון ובוא נתקדם.מר עטא אבו מדיע'ם

, 25%. 30%-, אם אתה מדבר אנחנו רוצים להגיע ל30%נכון מאוד. בערך  :מר דני פרל

 זה היעד שמשרד החינוך, 35%

 הצהרה להתחייבות, אתה יודע. לא רק תקציבים וזהו.: זה נקרא מר חסן אלנסאסרה

אני רק אומר משהו לציפייה שיש מהמועצה, הציפייה שלנו מהמועצה זה  :מר דני פרל

, זה לא הרבה ₪ מיליון 15,000,000לקחת את הסכום שזה נשמע הרבה 
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ואנחנו ביקשנו מכבוד ראש העיר, מהפורום שהיה שגם תהיה השתתפות של 

בים. רצינו חצי מיליון לשנה למשך ארבע שנים וזה תומך בנו העירייה במשא

לא מאפשרים להגיע לזה. זה בגדול ההתכנסות  SFIבכל מה שהתקציבים של 

 עכשיו ועכשיו אנחנו נראה למה אנחנו רוצים להגיע ליעד הזה.

טוב שלום לכולם, אחר הצהריים טובים, קוראים לי מתן שחר, אני מנהל את  :מר מתן שחר

ויקט. במקצוע שלי, בהשכלה שלי אני מהנדס חשמל ומדריך מורים הפר

למתמטיקה. במקצוע שלי אני כבר בערך עשר שנים מנהל פרויקטים שזה 

תוכניות התערבות עבור גופים חיצוניים, משרדי ממשלה, משרד החינוך. למה 

משרד החינוך צריך אותנו בכלל, למה המשקיעים צריכים אותנו, מהסיבה 

שהם רוצים להזיז דברים מאוד קשה להם לעשות את זה בעזרת הפשוטה כ

משרד החינוך בלבד, הם צריכים גופים חיצוניים שיבואו ויעזרו ויתמכו. היה 

מכרז גדול ובסופו של דבר הגענו לגמר עם חברת מתנ"סים וזכינו בו. המטרה 

שלי בחמש דקות הקרובות להציג לכם קצת את התוכנית ובעיניי, אני מאמין 

שאתם תרצו להשתתף בחלק מהדברים שאנחנו יכולים להציע לכם. אז ככה, 

קודם דני הראה לכם למה מתמטיקה ולמה רהט, מתמטיקה מפתח לעתיד, 

למה רהט? המון פוטנציאל, עוד לא ממומש. אמרת קודם ככה החינוך נראה, 

אני חושב שאולי ככה הוא היה נראה, זה לא אומר שככה הוא חייב 

ת הסכר חילקו בצורה שווה בכל הארץ ובכל הבתים. מתוך, מה להיראות, א

צריך אבל? צריך הזדמנות, צריך שמישהו יפתח את הדלת, איך יפתחו לי את 

תלמידים, שכבה של תלמידים בוגרי ט' לקחנו  1,210הדלת? מתוך שכבה של 

מהם שאנחנו מאמינים שהם יכולים, שמנהלי בתי הספר מאמינים שהם  492

לקחת אותם למחנה קיץ להראות להם איזה כיף זה מתמטיקה. לפני יכולים, 

תלמידים התחילו בכלל ללמוד ארבע וחמש  285תוכנית ההתערבות רק 

מתמטיקה זה קשה, צריך מתוך זה נשירה,  24%יחידות מתמטיקה, 

להשקיע, צריך להכין שיעורי בית, צריך להתכונן לבגרויות וכולנו יודעים שזה 

 השנואות.אחת הבגרויות 

 : איזה שנה זה?מר עטא אבו מדיע'ם

, בעזרת תוכנית ההתערבות ויחד עם 285תשע"ט, לפני שאנחנו נכנסנו. רק  :מר מתן שחר

תלמידים מכיתה י' לארבע וחמש יחידות  475האמון של המנהלים הכנסנו 
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מתמטיקה. קודם כל צריך להכניס יותר תלמידים פנימה, אם אני אוותר 

שראיתם קודם,  14עם כמה אני אישאר בסוף? עם  285עם  מהתחלה ואתחיל

אם אני אכניס יותר אני אקבל בסוף יותר. איך אנחנו בוחרים? אז בעצם 

בסמסטר א' עבדנו על שיפור הישגים ועל צמצום נשירה של התלמידים, זה 

אומר כל תלמיד שיש לו פערים משנים עברו לצמצם, לעזור, לחזק, להפעיל 

להפעיל אותם בחופשות. אתם רואים כאן תלמידים לומדים, אותם בשבתות, 

הולכים לסיור במפעלים לטייל, אני לא אפרט לכם את הכל אבל בסופו של 

תלמידים נכשלים במתמטיקה, ששכנענו את מנהלי בתי  244דבר התחלנו עם 

הספר ובזכות האמון שלהם ואת המורים והצוותים המקצועיים, להכניס 

מש יחידות. בדרך כלל תלמיד שמתחיל עם נכשל בסוף בכל זאת לארבע וח

כיתה ט', מה קורה לו בכיתה י', הציון שלו משתפר או שהציון שלו אמור 

לרדת? יורד, נכון? אם הבסיס לא חזק הבניין לא יקום. אחרי סמסטר אחד 

נכשלים, זאת אומרת שהצלחנו לצמצם את מספר התלמידים  141-הגענו ל

א' של השנה הזו, רק התחלנו. בסמסטר ב' קורונה, הנכשלים וזה בסמסטר 

שעות שכל תלמיד במדינת ישראל הפסיד.  50משבר עולמי, יש בערך 

ביישובים פריפריאליים, ביישובים חלשים סוציו אקונומית ההפסד הוא גדול 

הרבה יותר בגלל שהבסיס היה חלש יותר, בגלל שהמורים מתאמצים פחות, 

בגלל שהאפשרות של תלמיד לשבת בבית וללמוד  בגלל שהפיקוח נמוך יותר,

בתקופה הזאת מתוך הבית שלו, אם יש לו בכלל חדר נוח ואם יש לו אינטרנט 

או מכשיר טלפון וכו' ללמוד בעזרתו, כמעט אפסית. באופן מאוד מפתיע 

השיעור השתתפות של תלמידים בלמידה מהבית דווקא במשבר הקורונה 

ר גבוה מהשתתפות שלהם בסמסטר הראשון. , אפילו קצת יות73%-הגיעה ל

עכשיו תגידו מה זה ממכר, נכון משעמם להם, הם רק בבית, זה כל מה שהם 

רוצים לעשות, ללמוד מתמטיקה. חבר'ה הראיתי לכם קודם מי זה 

מהם בכלל היו נכשלים לפני שנכנסנו לתוך התוכנית. אנחנו  204התלמידים, 

ואנחנו גמישים כמו שאמרתי לכם יכולים, לקחנו בעצם את סכום הכסף 

מקודם, שתכננו לתת למתרגלים, לסטודנטים שיעשו איתם שיעורי בית 

במהלך השבתות. היה קורונה, נאלצנו לסגור את העסק, שלחנו את הילדים 

הביתה, לקחנו את אותם סכומים ואמרנו לתלמידים שמי שמתאמץ 
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יפה שהוא היה ומשתפר, לאו דווקא אם הוא טוב, הוא צריך להשתפר מא

בהתחלה ולעשות את זה שבוע אחרי שבוע במשך שישה שבועות, יזכה 

להערכה וגם לפרסים. אני מדבר אתכם על דברים שמעניינים בני נוער, על 

רמקולים אלחוטיים, אוזניות אלחוטיות, סמארטפונים וחלקם גם קיבלו 

מחשבים. גילינו שההישגים שלהם יותר טובים כשהם לומדים מהבית 

ובאמת רוצים מאשר כשהם נמצאים בבית ספר ועושים לנו טובה. אז עד כה 

הניסיון שלנו עם משבר הקורונה מאוד מאוד חיובי. למה זה מעניין אותנו? 

אחד אנחנו מעריכים שיהיו לזה השפעות גם בעתיד, שתיים אתם בטח 

חמישה שבועות -יודעים כל אחד שהיה כאן בתוך בית ספר יודע שיש ארבעה

ארבעה שבועות של גשם, יש לנו -רמדאן בשנה, נוסיף לזה עוד שלושה של

( שהם לא שבועות של 12:34... )לא ברור,  כמות אדירה של שבועות ב

פחות  30%לימודים, אי אפשר לנצל אותם. איך אתם מצפים מילד שמקבל 

מילדים אחרים בזמן להגיע להישגים? אז אנחנו מאוד מתרגשים כי אנחנו 

שיש כאן איזושהי התחלה של פתרון ונדבר על זה בהמשך. מבחינת מרגישים 

 204, מתוכם היו 492תכנון לקיץ, אז בעצם התחלנו בשנה בקיץ הקודם 

נכשלים, בסופו של דבר לאחר נשירה טבעית של חלק מהתלמידים, אגב לא 

-בגלל ציונים, אנחנו לא פוסלים אף אחד בגלל ציון אלא בגלל רצון, הגענו ל

הולכים למכינה לקורס קיץ ואנחנו משלבים בה גם  95למידים, מתוכם ת 412

את התלמידים בוגרי השנה הראשונה, מד"צים. למה אנחנו כאן ולמה אני 

מספר לכם את זה, קודם כל אנחנו מאוד גאים, גאים בצוותים החינוכיים, 

במנהלי בתי הספר, בצוותי ההוראה, בסטודנטים שכולם תושבי רהט עובדים 

מורים שמלמדים ברהט, מורים למתמטיקה, אני  15לנו, לא ציינתי קודם, אצ

סטודנטים תושבי העיר רהט שמקבלים מלגות, מלגות מאוד  50חושב כמעט 

נדיבות של מפעל הפיס כדי, סטודנטים למדעים והנדסה כדי לבוא וללמוד 

 את הנוער הצעיר כאן באמצעות תוכנית "מומנטום", ואנחנו מאוד גאים בזה

וזו תשתית שתישאר בעיר אינשאללה בשנים הקרובות וגם אחריהן. גייסנו 

להשקיע בעיר בחמש שנים ₪ מיליון  15,000,000באמצעות המשקיעים 

הקרובות, אנחנו רואים אתכם ואת הרשות שותפים, אנחנו מצפים ומבקשים 

תמיכה. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, יש דברים שגדולים 
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למשל למידה מהרחוק, הרבה תלמידים בלי מחשב, אנחנו יכולים  מכוחותינו

לסמן לכם אוכלוסיית איכות של תלמידים שהם מודל לחיקוי, שכל אחד 

בעיר יכול ויסתכל עליהם וירצה להיות כמוהם. הם צריכים את התמיכה 

עכשיו, הם צריכים שמישהו ישקיע בהם כדי שהם יצמחו ויפרחו, יש לכם את 

שפיע על זה. תלמידים שאין להם מחשב בבית, תלמידים שאין ההזדמנות לה

להם טאבלט, זה עלויות שהן לא גבוהות ובעיניי זה דבר שאני מאמין שאפשר 

למצוא סביבו קונצנזוס. הנושא השני זה ציר חברתי, אנחנו רוצים להביא 

כמה שיותר מהתלמידים למרתונים בבית יציב, לסיורים בתעשייה, 

להם יריד תעסוקה של חברות נוספות, גם זה דורש  באקדמיה, לעשות

משאבים. אנחנו יכולים להצטמצם רק למצטיינים, אנחנו לא שם, אני חושב 

שביחד אנחנו נוכל להגיע לכולם. אני מסיים. העלות שאנחנו מעריכים עבור 

בשנה כפול ארבע שנים. אנחנו נהיה כאן  ₪התמיכה הזו היא חצי מיליון 

את הפירות, את אותם בוגרים שהגיעו לעיר להישגים  למשך ארבע שנים,

אינשאללה כולכם תקטפו. אז אני מסיים, בעצם בעיניי וגם לפי המדדים 

כרגע, אני אהיה צנוע כי זה רק שנה אחת, יש כאן הישגים משמעותיים 

 ואנחנו נשמח לתמיכה שלכם כדי להגדיל את זה. תודה רבה.

 : תודה.מר פאיז אבו צהבאן

, יש לי שאלה 412-משתתפים, בסוף ירדנו ל 492: שאלה. אתה דיברת על אלנסאסרהמר חסן 

... או האם ( 16:03)לא ברור, , בערך. מה עשיתם למניעת נשירה 20%-עבור ה

( ... ביניכם לבין אגף החינוך או לבין 16:06הייתה איזושהי )לא ברור, 

זה צעדים המוסדות הפזורות בעירייה או עם בתי הספר, האם נעשה אי

זה מספר מאוד מאוד גדול, האם  20%כי אני מסתכל,  20%-למניעת ה

נכנסתם איתם לאיזה שיחות מוטיבציה? האם הייתה איזה הגברת מודעות 

גם  300-בנושא או זהו, אנחנו רצים והכסף רץ וגם אם נגיע, בסוף נגיע ל

ניח בשבילנו זה בסדר, התוכנית נשמרת פה והם נשארו בעיה אבל מה עם נ

 ש, 20%

שאלה מצוינת. קודם כל דני ציין קודם, בעצם התוכנית הזאת, מאיפה כל  :מר מתן שחר

הכסף מגיע? ממשקיעים שבעצם מהמרים על התוכנית, אם יש הישגים הם 

יקבלו את הכסף בחזרה, אין הישגים, לא מקבלים כלום, תרומה. זה דבר 
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ל הלב, אני מקבל את ראשון ככה שכל אחד קובע, לא בשביל הלב, גם בשבי

הכסף שלי בכל מקרה, את המשכורת שלי כי אני שכיר אבל הם יקבלו רק אם 

 נצליח והם שותים לי את הדם בדרך כדי שנצליח.

 תהליך הנשירה. מה תהליך הנשירה. :מר דני פרל

 ?20%-: מה נעשה עם המר חסן אלנסאסרה

תלמיד שנושר זה אך ורק , אז קודם כל 20%תהליך הנשירה היום מותר  :מר מתן שחר

החלטה של מנהל בית הספר, כל אחד מהם מנהל בית הספר מכירים אותו 

בשם, מקבלים את ההישגים שלו, ערכו איתו שיחות ובסופו של דבר החליטו 

 (. אני יכול להגיד לך ש,17:24לכאן או לכאן, אנחנו יודעים ... )לא ברור, 

 ספר מחליט אם ינשור או לא ינשור. : מה זאת אומרת מנהל ביתמר חסן אלנסאסרה

אני כן יכול להגיד לך שהאחוז הזה מטריד. השנה החלטנו להכניס יותר  :מר מתן שחר

תלמידים ממה שחשבנו בהתחלה למרות שהיו נכשלים, כדי לתת ליותר 

תלמידים הזדמנות. בשנה הבאה אחד הלקחים שלנו הוא להתחיל עם פחות 

 לפי הקריטריונים. חלק מהתלמידיםלסנן ותלמידים 

יש לנו ועדת היגוי הוראה עם מנהל בית ספר ושם אנחנו עוברים ברמה שמית,  :מר דני פרל

שם שם ועכשיו זה תלוי בילד, אם הילד מגיע לשיעורים אנחנו מנסים לעזור 

 ( ... קטן אבל סיוע חומרי זה,18:03לו גם בסיוע חומרי, כלומר )לא ברור 

ה יודע מה מצב הילדים, חלק מהילדים באים ממשפחות סוציו : אבל אתמר חסן אלנסאסרה

אקונומית נמוכות ויש מצב חברתי וזה, האם הייתה איזה שיחת מוטיבציה 

 עם הילדים? האם דיברתם איתם ....

 (18:15)מדברים בערבית 

, الكل התייחסוابو حاتم, برضو اعضاء البلدية الثانية بدهم يحكو, ابو حاتم. كثار  :متكلم

 وجود هون.م

 يا اخي لسا ما خلص السؤال. حسن النصاصرة:

 ال, بس لسا ضل غيرك :متكلم

 غيري يسأل, انا ما خلصت.  בסדרطب  حسن النصاصرة:

 פאיז סליחה אבל אלה שאלות מצוינות שזה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים. :מר דני פרל

 התייחס.: אין בעיה אבל כל חברי מועצת העיר רוצים למר פאיז אבו צהבאן

 (18:31)מדברים ביניהם 
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 ילד למה הוא לא מגיע להישגים? בגלל כמה סיבות. אחד הבעיה זה,  :מר דני פרל

 : הוא מורה, מנהל בית ספר.מר פאיז אבו צהבאן

 (18:44הבעיה השנייה שאנחנו .... )לא ברור  :מר דני פרל

 תאמין לי. : כל השאלות שהוא שואל הוא יודע את התשובותמר פאיז אבו צהבאן

 : אני לא יודע את התשובות.מר חסן אלנסאסרה

 משהו שמתן לא אמר, :מר דני פרל

 שנה במערכת. 30: מר פאיז אבו צהבאן

 מה שמתן לא אמר שאנחנו בונים על תמונת עתיד לילד,  :מר דני פרל

 ברור, כן. מר פאיז אבו צהבאן:

תשתוק ( 19:04 .... )לא ברורשהילד יראה את העתיד שלו, לשם זה אנחנו  :מר דני פרל

 خالص اسكت.

 : שאלה ראשונה, מתי התחלתם בתוכנית?עו"ד סמי סהיבאן

 , לפני שנה.2019מיוני  :מר מתן שחר

 : לפני שנה, ומתי הפסקתם את התוכנית מבחינת הלימודים?עו"ד סמי סהיבאן

 לא הפסקנו. :מר מתן שחר

 : הקורונה, מבחינת הקורונה.עו"ד סמי סהיבאן

 לומדים מהבית.ממשיכים.  :מתן שחר מר

 .ZOOM-דרך ה  :דובר

 : למידה מרחוק.עו"ד סמי סהיבאן

 כן. :מר מתן שחר

 : השיפור שאתה מדבר עליו זה בשנה הזאת תוך כדי הקורונה.עו"ד סמי סהיבאן

 נכון מאוד. :מר מתן שחר

 התוצאה ויש,: ואמרת שזה נתן עדות דרך טאבלט, זה נתן את התוצאות, עו"ד סמי סהיבאן

 יש עלייה.  :דובר

 .30%: יעני אם נגדיל את הטאבלט במזגן וטלוויזיה נקבל עו"ד סמי סהיבאן

 לא, זה מה שאתה חושב? :מר מתן שחר

: לא, אני שואל, אתה, הרי אתה ציינת את המתנות שאתם נותנים לילדים עו"ד סמי סהיבאן

 וזה ה, כאילו זה התמריץ שגרם לעלייה באחוזים.
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אם אתה מגדיל את הפרסים, אם אתה מגדיל את המתנות אז אתה תגדיל  :דובר

 את ההישגים, זה השאלה.

 : כן, בבקשה.מר פאיז אבו צהבאן

נתנו מודל לחיקוי לילדים, זה הדוגמא שאנחנו רצינו אבל המאסה הגדולה  :דני פרלמר 

לא קיבלה את הפרס על החידון, היה חידון, הם לא קיבלו את הפרס על 

דון. זאת אומרת שאנחנו באים ומראים להם שכדאי ויש פה תמורה החי

 למצטיינים אבל זה לא לכולם.

: אני חושב שהתוכנית אחרי ההובלה של שר החינוך לשעבר נפתלי בנט, מר עטא אבו מדיע'ם

צריך להזכיר אנחנו לא מצביעים לו וגם אני אישית לא מכבד אותו אבל 

ואנגלית היא הייתה הכרחית למערכת המהפכה שהייתה בענייני מתמטיקה 

החינוך בישראל כולה, היא הצילה את מערכת החינוך ודווקא עזרה דווקא 

לשני התחומים האלה אבל אני גם הייתי בטקס, אני נאמתי מול התלמידים, 

גם עלי היה שם מנהל החינוך, אני הראיתי כמה התלמידים מאוד, אגב 

אתמקד בעיר רהט שמערכת החינוך תלמידים מכל המגזר הבדואי, ואם אני 

היא המערכת הכי גדולה והכי, היא מאוד, יש לה עלייה במשקל והיא לא 

ממהרת, היא לא עולה בעליות כמו שצריך ולכן באמת צריך שיפור והיא, 

התוכנית הזאת בנוסף לעוד תוכניות היא הכרחית. הוויכוח כאן, למה אנחנו 

את העבודה ממש הלכה למעשה כאן, אנחנו סומכים שבאמת אתם עושים 

בעניין ובעניין התמיכה  ,ואתם עושים אותה טוב, הבעיה שלי שני דברים

ההתפלגות של המצטרפים לתוכנית. אני מבקש ממך להגיד לי בבקשה אם 

אני אקח את הבית ספר הכי נמוך בהישגים וזה בית ספר אלנור, כמה היו לך 

ת המצטרפים בבתי ספר במקיף מצטרפים? והאם אתה יכול לחשוף לי א

ראזי היו לך למבית ספר אהתיכוניים, יעני מבית ספר אלנור היו לך עשרה, 

, אם יש לך נתונים כאלה עם פערים בבתי ספר זה אומר שיש לנו בתי ספר 60

שמשתפים פעולה ובתי ספר שלא משתפים פעולה. הבת שלי יב'תית, קוראים 

י הרב היא אינה יכולה ללכת לה מייאר, מצטיינת בכל התחומים, רק לצער

לבגרות ארבע יחידות מתמטיקה. היא הלכה לעברית חמש יחידות, לאנגלית 

חמש יחידות, למדעים, כולם חמש יחידות, משהו שם באלנור לא בסדר. 

כשאני שואל אותה לפני יומיים מה מצבך במתמטיקה, אומרת לי אני שלוש, 
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זה המערך המקומי אבל אתם רביעית אני והרבה כמוני לא מצליחים. אולי 

כ"מומנטום", כתוכנית תומכת תיתן לי, תצביע לי כי היא השיגה הישגים, 

הבית ספר השיג הישגים הכי נמוכים בעיר. אני לא רוצה שיהיה כאן פערים 

חברתיים, צמצום הפערים מאוד מאוד חשוב, זה מפחית את הניכור אבל גם 

שגים ובתי ספר על הפנים, את זה לא רוצה גם פערים בהישגים, בתי ספר משג

לא רוצה. לכן אני יודע שהאקלים בית ספרי שם על הפנים אבל לפחות 

התוכנית הזו, אני רוצה נקודתית לדעת את ההתפלגות וכמה הם היו. לגבי 

התמיכה, אני אישית אומר לא צריך לתמוך בכם, יש לכם את התקציב הזה, 

י מציע לחברים, תגיעו ליעדים תסתדרו בו לבד. אני בעד לשים תנאי, אנ

תקבלו תמיכה, לא תגיעו ליעדים לא תקבלו. תגיעו ליעדים, תעברו את ה, 

התקציב הזה יש לך יעד מסוים, אתה לא צריך ממני כלום. אם אתה עובר 

את היעד אני מקבל, אתה תבוא למועצה תגיד אני רוצה בונוס, תבוא אלינו 

ריה, שנה הבאה השגת, כך אחריה. שנה אחרי, השגת השנה, תבוא אלינו אח

יש לנו בעיית תזרים מזומנים מבחינת גבייה, מבחינת תקציבים יש לנו בעיה 

של הבריכה שהיא בחברה הכלכלית שמבחינת סגירת פערים תקציביים, אני 

 חושב שהבקשה שלכם לגיטימית אבל זה לא הזמן. תודה רבה. 

 תלמידים. 70אלנור יש רגע שאלת לגבי אחוזים באלנור, ב :מר מתן שחר

 תלמידים, כמה נשארו? 70: מר עטא אבו מדיע'ם

 כמה נשארו? :מר מתן שחר

 .70: נכנסו מר עטא אבו מדיע'ם

 מתן מכיתה י'. :מר דני פרל

 .65בכיתה י', נשארו  77נכנסו  :מר מתן שחר

 זה יותר מהממוצע של ה, :דובר

מצבו ומשתף פעולה בצורה מדהימה, בית ספר אלנור משתף פעולה, מבין את  :מר מתן שחר

 מההיכרות הקצרה שלי.

 : זה מרגיע אותי לגבי אלנור לפחות.מר עטא אבו מדיע'ם

 כל הכבוד לכם. :1דובר 

 יש לי איזה שאלה. :2דובר 

 : שנייה קודם כל חברי העירייה.מר פאיז אבו צהבאן
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שנה או לא שנה זה  : אוקיי, רציתי לשאול, קודם כל אני חושב אחרימר מאג'ד אבו בלאל

קשה מאוד לשפוט תוכנית או לקחת תוכנית לארבע שנים, לא לשנה אחת. 

 )תלמידים(. 1,200בתוכנית שכבות הגיל שאתם בחרתם תלמידים יש מעל 

 .1,210 :מר מתן שחר

 ,470, בחרתם בתוכנית 1,210: מר מאג'ד אבו בלאל

 תלמידים. 492 :דובר

ואם התלמידים  492ואם בהתחלה היה יעד לקחת תלמידים  492: מר מאג'ד אבו בלאל

משתתפים מבחינת תשלום  םהשנלקחו לתוכנית האם משתתפים ב, הילדים 

 האם בתי ספר גם לוקחים חלק בתשלום בעלויות.ו

 אין עלויות על בתי הספר.  :מר מתן שחר

 : גם על התלמידים?מר מאג'ד אבו בלאל

 גם על התלמידים, שום דבר.  :מר מתן שחר

 : רק רצון של התלמיד.ר חסן אלנסאסרהמ

רק רצון להגיע ביום שבת, תלמידים יהודים לא היו באים זה ברור לכם,  :מר מתן שחר

 מגיעים ביום שבת ולומדים ארבע שעות.

 : כמה תכננתם לקחת ל,מר מאג'ד אבו בלאל

 עובדים עם שיעורי בית ושומרים על הקצב. :מר מתן שחר

 ים בשבת?: לומדמר יוסף אלרומילי

כן, מתרגלים בשבת. לומדים לאורך השבוע עם המורה, שבת באים, עושים  :מר מתן שחר

 את כל עבודות הבית להתחיל את השבוע ברגל ימין.

 : וכמה תלמידים תכננתם לקלוט מהתחלה לתוכנית הזאת?מר מאג'ד אבו בלאל

 .500תכננו  :מר מתן שחר

 : כן, אבו אמיר.מר פאיז אבו צהבאן

:  אני רוצה לומר ככה שהתוכנית הזאת תוכנית מאוד חיונית לרהט ואני יצל אלהוזיילמר פי

מאוד שמח שבכלל רהט נבחרה לתוכנית הזאת, ולהיות מאוד גלויים אם 

ואם  492תלמידים, שיהיה ברור לכולם, לא יסיימו  492אנחנו מדברים על 

קטן, אנחנו לקחו את זה בחשבון חבל על הזמן ואם צריך להגיד איזה סוד 

צריכים כאן להודות לבית יציב ולאנשים שמובילים בכלל את הפרויקט הזה 

ואני אומר לכם בגילוי לב, יש לנו מורים של מתמטיקה שנמצאים בבתי 
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והם  קטע הזהב נוהספר שהם יכולים ללמד חמש יחידות. יש מורים שהצטיי

אני מדייק,  מלווים, לוקחים את התלמידים, מלווים אותם לארבע שנים ואם

יפה בגדול, ענק. עכשיו אני חושב שזה גם  50%-אם יגיעו בסוף ארבע שנים ל

לגבי התמריצים שדיברו חסן לפני כן, זה תמריצים, לא תמריצים בשביל 

לקחת את התלמיד מהתחלה אלא פשוט תמריץ לתת לתלמיד שימשיך וזה. 

כפי שאמר  אני חושב מבחינת התמיכה מהעירייה אני בעד שכן לתמוך אבל

עטא בהתניה והוא הזכיר כאן משהו, הרי בסופו של יום גם יש מקום 

שהרווחה כאן תיכנס הרי שמדובר בתלמידים שלנו שלפעמים אין להם את 

 האמצעים בשביל להיות חלק מהתוכנית ומהפרויקט הזה. 

 : כן, התייחסות חברים, יוסף.מר פאיז אבו צהבאן

 תלמידים, נכון? 412היום נכון לרגע זה  : אני מבין שישמר יוסף אלרומילי

 נכון מאוד. :מר מתן שחר

 : ומה אם אתה יודע שלא תהיה נשירה יותר?מר יוסף אלרומילי

 יהיה. מר מתן שחר:

 : יהיה עוד נשירה, נכון?מר יוסף אלרומילי

 בטח. :דובר

ך לשנה במש₪ אלף  500,000עכשיו אתם מבקשים כאן סיוע של העירייה  :מר מתן שחר

, נכון? חלילה ולעירייה לא יהיה את התזרים ₪ארבע שנים זה שני מיליארד 

 הזה כפי שאמר חברי עטא, השאלה אם אתם יכולים להסתדר, להמשיך.

 התשובה היא כן אבל יש, כדי להשאיר, :מר מתן שחר

 : יש בעיה?מר יוסף אלרומילי

יך לפעול אחרינו צריך לא לא. כדי להשאיר משהו אחרינו, שהתוכנית תמש :מר מתן שחר

מורים למתמטיקה בתיכונים ברהט, מתוכם  25להכשיר מורים, נכון? ויש 

לכמה יש הסמכה להגיש לבגרות לארבע וחמש יחידות? שישה, אני יכול 

 זה אבל מה עשיתי. בלילהסתדר גם 

, יש לנו שבע תיכונים ברהט, זה : זה אומר שיש בתי ספר שאין להםמר חסן אלנסאסרה

שאחד מבתי הספר אין לו בכלל מוסמך. איפה אגף העיר בכל השנים אומר 

 האלה מבחינת תכנון אסטרטגי ...

 : אלנור דווקא מופיע.מר עטא אבו מדיע'ם
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: אני לא חושב אלנור, אנחנו מחשיבים כולם אותם דבר. כולם בתי ספר, מר חסן אלנסאסרה

 כולם שלנו.

 ת.זה בעיה לאומית, זו בעיה ארצי :מר דני פרל

 כן יש מחסור, זה כמו האחיות. כן עמאר. מר פאיז אבו צהבאן:

 (30:24)מדברים בערבית 

 وهللا مركز انا عالناس اللي قالولي ركز عندهن.  حسن النصاصرة:

: אני ממש בקצרה, קודם כל שיהיה לכם בהצלחה על התוכנית אבל מר עמאר אבו האני

מי שלא יודע זה לא עשה,  צריך קודם כל גם לנצל את הזה ולהודות לחברי,

( עטא אבו פריח ויוסף אבו ג'עפר שהם היו בוועדת 00:48זה ... )לא ברור, 

היגוי הארצי שבגללה רהט זכתה. צריך להודות להם שהם היו חלק גדול 

להביא את התוכנית הזאתי לרהט. ראיתם שאתה מדבר על כיתה י' אבל אני 

ח' ט' ואתה היום מדבר -התחיל מגם לפי הידע שאני, אני יודע שהיה צריך ל

על כיתה י' שגם כשהוקמה ועדת ההיגוי הארצית רצו להתחיל מגיל יותר קטן 

ולהמשיך לפחות איזה חמש שנים, להתחיל איתם מכיתה ח' ולהמשיך איתם 

עד כיתה יב' ושם למדוד את הסוד של ה, למדוד את ההצלחה. היום אתה 

ובתיכונים מדובר, הסטודנטים,  מדבר על כיתה י', ממש קפצתם לתיכונים

התלמידים נכנסים ממש לתוך הבגרויות כבר מכיתה י', אני לא חושב שזה 

יא' אלא ממש לחזור טיפה אחורה -כבר ריאלי להתחיל כבר מכיתה י' ו

כמה שנים מה באמת עשינו  ראות בעודלחטיבות ביניים ומשם להתחיל ול

זה כבר התלמידים לא מעניין  יא'-איפה הצלחנו. להתחיל מכיתה י' ו, ואיך

אתה הם ממש, זה מאוחר. לפי דעתי הם כבר זה גיל, אותם חמש יחידות, 

מתחיל באיחור וצריך להתחיל לפני ואני יודע שהתוכנית הייתה מיועדת 

מכיתה ח' וכיתה ט' אז אתה קפצת, לא דיברת על החטיבות ביניים ולנו יש 

 איזה, לפי דעתי יש איזה פער.

 אז קודם כל אתה צודק, הפערים נפתחים בחטיבות ביניים, זה ברור לכולנו. :רמר מתן שח

 מגני הילדים. :מר דני פרל

מגני הילדים אבל בכיתה ט' ילד שלא יודע אם הרקע מתאים ואם הניסיון  :מר מתן שחר

מתאים קשה מאוד, אפשרי אבל. זה מה שאני עושה למחייתי, אפשרי, 

 בתיכון אפשרי.
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 : מי קובע מאיפה מתחילים?סרהמר חסן אלנסא

 משרד החינוך. :מר מתן שחר

 )מדברים יחד(

: חסן שאל מה היעד, הוא קיבל איזה מספר ואמרו לו בהמשך מר אברהים אבו סהיבאן

נדבר. מה היעד שנגיע לאיזה, כמה אחוז שיהיו עם בגרות יגיעו לבגרות של 

 ארבע וחמש יחידות?

אנחנו קבענו לעצמנו. זה אומר שאנחנו רוצים לעמוד אנחנו, יעד זה משהו ש :מר מתן שחר

בו כמו ספורטאי שמתכונן, זה לא משהו שפחות מזה יהיה מחדל. אנחנו 

 , אין שום סיבה שבעולם,30%-מצפים מעצמנו להגיע ל

 זה פחות מהממוצע הארצי? :מר אברהים אבו סהיבאן

 כן אבל רגע, לאט לאט, זה בחמש שנים, חכה. :מר מתן שחר

 רוצים. 29%: אברהים אבו סהיבאןמר 

 זה המחזור הראשון. יש שלושה מחזורים. :מר דני פרל

 מר אברהים אבו סהיבאן: התוכנית מסתיימת בעוד ארבע שנים.

 בעוד ארבע וחצי שנים, שלושה מחזורים. :מר מתן שחר

 (33:31)מדברים בערבית 

 خليه  يزرع يا جماعة الخير وبنقطف اول قطفه.  :متكلم

למה?  ₪: שנייה. מה, אתם אמרתם שאתם צריכים חצי מיליון אברהים אבו סהיבאןמר 

לא נותנת לכם, לא ₪ מיליון  15,000,000-לאיזה דברים שהתוכנית של ה

 מאפשרת,

 לא מכסה. :דובר

 : את זה תסביר, לא מכסה.מר אברהים אבו סהיבאן

ית, אנחנו חילקנו מעולה. תלמידים של העיר שנזקקים לתמיכה סוציאל :מר מתן שחר

לתלמידים לתמיכה סוציאלית בהמלצות של  ₪אלף  120,000השנה בערך 

כמובן של מנהלי בתי הספר וכו', לתלמידים שצריכים. בעינינו זו אחריות 

שהעיר יכולה לקחת במידה והתלמיד מקיים את ההתחייבויות שלו ומחזיר 

ה הוא לא ילמד, את זה אחר כך לעיר. מחשבים וטאבלטים, אם אין לו את ז

(, לתמוך 34:20זה קשה מאוד. סיורים שייתנו לו מוטיבציה ... )מדברים יחד 
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בו. להכשיר מורים שזה כל זה תשתיות שנשארות בעיר, זה לא צריך לעבור 

 דרכנו. ממליצים לכם.

 אני יכול לתת לך הערה אברהים? :דובר

ד רק רבע שעה לכל ההצגה הזאתי : תן לי ... אנחנו כבר, אני פשוט מאומר פאיז אבו צהבאן

אבל חברים רצו להתעניין, אני רוצה להזכיר להם שזאת לא הפעם הראשונה 

שאתם מציגים את התוכנית בפני חברי המועצה אבל אנחנו הפוליטיקאים יש 

לנו, תמיד עושים אתחול למחשב שלנו ... שמונה חודשים יוסי הציג את זה 

, אנחנו בסוף המדד של 27%זוכר זה  גם בצורה טובה מה היעד, היעד אני

-, נגיע ל50%-לקפוץ ל 12%-ההצלחה זה להגיע אל היעד, אנחנו לא רוצים מ

27% ,30%. 

 (35:17-35:29)מדברים בערבית 

 هو اللي ودو. من وين جبتها هاي؟ من وين جبتها؟ )يضحك( :متكلم

 موجود موجود :فايز ابو صهيبان

 يمكن عندك انت :متكلم

 ال, ال بتذكر. :هيبانفايز ابو ص

 وهللا يا زلمة احنا ما جبناها. :متكلم

 : ... במועצת העיר, אני זוכר את זה טוב מאוד. מר פאיז אבו צהבאן

 هذه عندك انت اه يا زلمة. :متكلم

תחזור לפרוטוקול, אני הזמנתי את החבר'ה, ماجد מועצת העיר. ال ب :فايز ابو صهيبان

גם אבל אני עוד פעם אומר שהדיסק  הם הציגו את התוכנית עם מצגת

 הקשיח שלכם,

 (35:36)מדברים בערבית 

 هو اللي بقولي انك انت ... )يضحك( :متكلم

 لك. עוזר مش עוזר ראש העיר دشرك منه, هو  :فايز ابو صهيبان

 )يضحك( :متكلم

: אני חייב בסיכום להגיד ככה חברים, חייב להיות לעירייה תרומה מר פאיז אבו צהבאן

עם כל הכבוד  SFIניין הזה, זה לא יכול להיות שהמדינה נותנת כסף, גם בע

שהם נותנים כסף ואנחנו חובקי ידיים ככה. ילדים שאין להם מחשבים אז 

לפחות העירייה תיתן את החלק שלה, אני דיברתי עם יוסי על העניין הזה. 
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ם לתת לפחות דמי רצינות ואני באמת מתבייש במעמד הזה כי אנחנו לא יכולי

כלום, לא, זה תהליך, אני בתור מנהל אומר את זה. זה תהליך, ההצלחה 

, לא, זה תהליך 25%אתה לא יכול לראות אותה בסמסטר הזה אני רוצה 

עליונות, יש ככה ירידות ויש שפשוט מאוד צריך כסף, יש כישלונות, יש 

עליות, צריכים ללמוד מההצלחות וגם ללמוד מהכישלונות שלנו. אנחנו 

 500,000כעירייה, אמר את זה הגזבר, חייבים לגרד תקציב פה ושם אבל לא 

, מה ש, איך אומרים מה שהיכולת שלנו לתת 1רהט סוציו אקונומי ₪, אלף 

 אז אנחנו ניתן, 

 אל תשכח את הקורונה גם כן. :דובר

ני בסוף אפילו מתקציב של הקורונה אנחנו ניתן, אין לנו בעיה. אנחנו, א פאיז אבו צהבאן: מר

רוצה להודות לכם באמת על המאמץ, זה לא קל לעבוד בבתי ספר עם מאות 

תלמידים, גם מול מנהלים והפרטנרים שלכם זה המנהלים, יכולים להוביל 

תהליך הצלחה בחמש יחידות מתמטיקה וחמש יחידות מתמטיקה זה הישג 

לעיר, גם זה הישג לתלמיד עצמו, אם רואים בתעודה שלו שיש לו חמש 

 תעודות במתמטיקה אז זה אומר דרשני.

 איכותי. :דובר

: זה משהו איכותי, הוא יכול ללמוד מה שהוא רוצה. שלוש יחידות מר פאיז אבו צהבאן

' זה איך אומרים, לא כוס מים 84מתמטיקה כמו שאני למדתי בתיכון בשנת 

 אפילו ניתן לך אז באמת ישר כוח ובהצלחה.

 (37:20-37:35)מדברים ביניהם 

: אני רוצה גם בהמשך להישגים של בתי הספר שאני קיבלתי לפני מר פאיז אבו צהבאן

, זה ממוצע 64%כשבועיים, ההישגים שלנו טובים, הממוצע של העיר הוא 

, דאר אלקלם היא בראשית בתי הספר 60%טוב מאוד. היה לפני זה כמעט 

, ראזי 84%שההישגים שלהם בבגרויות היא טובה מאוד, אנחנו מדברים על 

, יש לו עתודה מדעית בראזי. בית 75%שהיה במקום ראשון עכשיו מקום שני 

, בית 58%, בית ספר נג'אח 71%ספר אלתקוא שהוא בית ספר יחסית חדש 

, אלנור 54%אבן רושד בית ספר גם חדש  , 55%אלהוזייל  ח' סלמאןיספר שי

נו פשוט . אני דיברתי עם כל המנהלים בקשר לעניין הזה, המטרה של52%

מאוד לא לרדת אלא לעלות ולהיות גם צמוד לממוצע הארצי. אנחנו כרשות, 
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נכון היכולות שלנו דלות מאוד לתמוך בעניין החינוך אבל אנחנו נשתדל לתת 

כמה שאנחנו יכולים בתמיכה, אם זה ב"מומנטום" במתמטיקה או זה גם 

 במקצועות אחרים. זהו אנחנו מתחילים את ה, את מוכנה?

 כן. :שירן תעסה פיינשטייןגב' 

 

 מתן שמות לרחובות – 24סעיף 

, מתן שמות לרחובות. אנחנו 24: אוקיי אז בואו נתחיל עם סעיף מר פאיז אבו צהבאן

רחובות אני חושב, אלעודה, אלנג'את,  16מדברים על רחובות, ככה זה 

אלמוהנדס, אלמועלם, אלמע'אר, יבנה, סרפנד, באב אלעאמוד, אלרייף, 

 וב, אלזעתר, אלאומה, אלרואד, אלראשד, אלח'רוב, אבן חיאן.אלער

 : כמה אנחנו רוצים?מר עטא אבו מדיע'ם

 זה שנבחרו? :דובר

 : זה אלה שנבחרו כן, זה נבחרו באקראי, כן?מר פאיז אבו צהבאן

 כן. :גב' שירן תעסה פיינשטיין

 : בסדר. מה זה אלנג'את? מר פאיז אבו צהבאן

 (09:34ת )מדברים ביניהם/בערבי

 النجاة :متكلم

 النجاة؟  :متكلم

 اه النجاة. :فايز ابو صهيبان

 النجاة من النار. :متكلم

 ال, معلم لغة عربية. :فايز ابو صهيبان

 تاء مربوطة هذه ودها, مش مفتوحة.  :متكلم

 ايش هاي النجاة؟  :فايز ابو صهيبان

 تاء مربوطة. :متكلم

 ايش هاي؟  :فايز ابو صهيبان

 ذه مفتوحة. ه :متكلم

 : אלנג'את זה הצלם כאילו?מר פאיז אבו צהבאן

 סוג של כרוב. :דובר

 לא רואים, בכלל לא רואים. :גב' שירן תעסה פיינשטיין
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 (39:57)מדברים ביניהם/בערבית 

 :يمكن الجنات خياابراهيم ابو صهيبان

 ال, النجاة ابراهيم, النجاة. النجاة النجاة متكلم:

 . אלנג'את אברהים :דובר

 בסדר. אז אלנג'את, : מר פאיז אבו צהבאן

 اذا حد ودو يشوف يعني وين الشوارع هذول يعني ؟ متكلم:

 : الشوارعابراهيم ابو صهيبان

אמרנו في شارعين,  ( 40:14: אני אסביר לכם את זה ... )לא ברור מר אברהים אבו סהיבאן

( 40:23 כמה שקרוב ... למשל לשמות כמה שקרובות לשמות ... )לא ברור

פי שמות קרובים למה שנבחרו ... )לא ברור الموجودات مثال في حارتي اسا 

 نسيناهن في الجولة االولى... الشارع هذا المهندس, هذا الشارع االخالص( ...40:25

 المهندس يمكن :متكلم

 المعلم, المعلم :متكلم

 : هذه المغار, هذه يافنه, هذا سرافان, اييهابراهيم ابو صهيبان

 باب العامود يز ابو صهبان:فا

 : باب العامودابراهيم ابو صهبان

 בסדר, נו :فايز ابو صهيبان

)מקריא את שמות הרחובות(, זה השמות שאנחנו, שבחרנו את השמות : ابراهيم ابو صهبان 

שנה משהו قبل بيجي حوالي  ( 41:07האלה, אישרתם אותם אתם ... )לא ברור 

 כזה.

 לקחתם מהמאגר. :דובר

 לקחנו מהמאגר שמות, רק התאמנו את ה, :שירן תעסה פיינשטיין גב'

 : אז אתם מאשרים חברים?מר פאיז אבו צהבאן

 מאשרים. :דובר

: רק אנחנו מבקשים עוד פעם, לגבי מספור על בתים. אנחנו צריכים מר סמי אבו סהיבאן

למספר את הבתים עכשיו לפי מה שמצד ימין זוגי וצד שמאל אי זוגי, 

חדשים, זה בשביל הכתובת. עכשיו זה שונה מהתב"ע, מה שהיה  המספרים

נמצא ש מגרש تبعاتنا, يعني في ال  (41:46בתב"ע גם בתוכניות ... )לא ברור 

 במינהל. 
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 זה עושה בלגאן. :דובר

 (41:50)מדברים ביניהם/בערבית 

 كل الناس بستعملو الخطواط االوالني فايز ابو صهبان:

 וק אז,: בדימר סמי אבו סהיבאן

 : כן שרון.מר פאיז אבו צהבאן

: אם אתה בא מהצד הזה של הרחוב זה צד שמאל ואם אתה בא מהצד הזה עו"ד שרון שטיין

 של הרחוב זה צד שמאל.

 גב' שירן תעסה פיינשטיין: בוא נעשה את זה ככה, רגע. 

 (42:04)מדברים יחד 

 הכניסה קובעת. אל תתחכם, הכניסה קובעת. :דובר

: לא, שנייה. לא אנחנו קבענו איפה ימין ואיפה שמאל, מי שעשה עסה פיינשטייןגב' שירן ת

את העבודת מיפוי הזאתי זה מפ"י שהם אמונים על המיפוי בכל מדינת 

ישראל על פי התקנות שלהם. הם עשו לנו את המיפוי כדי שבכלל נוכל 

להתחיל את התהליך הזה של השמות ושל המספרי בתים, הם עשו את 

י בתים בעצמם, זה לא תהליך שאנחנו עשינו וזה נעשה על פי החוק המספור

 של מפ"י. יש תשובה?

 מר סמי אבו סהיבאן: יש שתי כניסות לשכונה.

 (42:35)מדברים יחד 

 : לא היה ימינה או שמאלה.גב' שירן תעסה פיינשטיין

 הנה היא אמרה לך הסבר. :דובר

 : זה מקובל כבוד היועמ"ש?מר פאיז אבו צהבאן

 : לא יודע אז אם קבעו קבעו.עו"ד שרון שטיין

 (42:44)מדברים יחד 

 אבל זה ככה משנה לנו את הרחובות. :דובר

 : לגבי ה, תתייחס בלשכה.מר פאיז אבו צהבאן

: לא אבל מה שכן, מתי, תראו עד עכשיו כל ה, את כל העבודה בעירייה עו"ד שרון שטיין

ביטלנו את המספר של השכונה  אנחנו עושים עדיין על שמות של שכונות אז

הוא עדיין  ל הבתיםומתחילים לעבוד לפי שם השכונה אבל הבתים, הזיהוי ש

 לפי מגרשים גם בהנדסה, גם בגבייה,
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 אפשר להשאיר את ההיתר כך. :דובר

בכל  GIS: למה? למה אתה עובד ככה אבל? יש לך היום מערכת גב' שירן תעסה פיינשטיין

 יר הזאתי,מחשב וגישה לכל אזרח בע

 אני אומר לך כמה כי אני יודע איך הגבייה מוציאה את ה, עו"ד שרון שטיין:

: בסדר אבל צריך לשנות את זה, לאט לאט סמי יכניס את זה מר אברהים אבו סהיבאן

 לשינוי.

 : לא, מתי, השאלה מתי, מה הסעיף שלכם להתחיל עם זה כי,עו"ד שרון שטיין

להציג לנו, שירן רגע, אני מבקש להציג לנו לחברי העירייה : אני מבקש מר פאיז אבו צהבאן

איך זה נראה פשוט מאוד, עכשיו אנחנו לא נדון על זה פשוט מאוד. זה יגזול 

 זמן שלנו.

 : פאיז רק צריך לקחת בחשבון שזה ייצור,עו"ד שרון שטיין

 : אני יודע אבל צריך,מר פאיז אבו צהבאן

 שנה ... 20-בלגאן, בן אדם ש :עו"ד שרון שטיין

 : שיעשו עבודת נמלים שם.מר פאיז אבו צהבאן

 : העבודה כבר נעשתה.גב' שירן תעסה פיינשטיין

: לא רוצה לדון על זה עכשיו, אנחנו מאשרים את השמות, שירן אנחנו מר פאיז אבו צהבאן

 מאשרים את השמות. זהו. שרון זהו, נקסט.

 ה.: פאיז יש איזה הערה קצרמר אברהים אבו סהיבאן

 : אין הערה, אין כלום.מר פאיז אבו צהבאן

 : שנייה רגע.מר אברהים אבו סהיבאן

 תכינו עבודת בית כמו שצריך, בסדר? תחלקו, לא על זה? מה?  מר פאיז אבו צהבאן:

, 12, 11, 10, 9: אני מדבר עכשיו יש לנו הרחבה חדשה, מתחמים מר אברהים אבו סהיבאן

שמות ברחובות שנמצאים שאושרו, ניתן , אנחנו שמה נעשה עכשיו 14, 13

 מספרים,

 : בדיוק.מר פאיז אבו צהבאן

 (44:29)מדברים יחד 

 : ככה כשזה מגיע לשיווק זה יהיה כבר מוכן.מר אברהים אבו סהיבאן

 בסדר. : מר פאיז אבו צהבאן

 (44:35)מדברים ביניהם/בערבית 
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 بالنسبة لالسامي.  :عطا مضيغم

 شششش :فايز ابو صهبان

 هذوال ابراهيم  :مضيغم عطا

 ינדקס שמותא هذوال انتو. ما في خلفة   (44:41-45:00: ... על השמות ... )ערבית מר עטא מדיע'ם

 خلفة؟

 שמותفي  :ابراهيم

بس تحفظ على, قبل ما تحفظ يبني عربي وال اسمنا תרשום يا زلمة انا موافق عالكل  :عطا مضيغم

 في االصل ايش؟ 

 ربي. ال, عربي, ع :ابراهيم

 هنه يكتبوها كذة صح يكتبوها؟ :عطا مضيهم

 بالهاء...  متكلم:

 طيب اييه :فايز ابو صهيبان

 اه صح صح :عطا مضيغم

חברים, "מומנטום" אתם משוחררים. אנחנו עוברים לסדר יום, גם  : מר פאיז אבו צהבאן

 את שירן. 

 

 )מר מתן שחר, מר דני פרל וגב' שירן תעסה פיינשטיין יוצאים(

 

 והעברה להגדלת תב"ר 1346, ביטול תב"ר מס' 5/2020במליאה  18תיקון סעיף  – 2עיף ס

 ₪  346,000מבנה תרבות, היכל פיס לתרבות רהט בסך  – 950מס' 

, ביטול 5/2020-במליאה שהייתה ב 18תיקון סעיף  2: עוברים לסעיף מר פאיז אבו צהבאן

רבות, היכל פיס , מבנה ת950והעברה להגדלת תב"ר מספר  1346תב"ר 

 מה זה כבוד הגזבר?₪. אלף  346,000לתרבות רהט בסך הכל 

פתחו תב"ר חדש אז מבטלים  950: זה במקום להגדיל את תב"ר מר ראיד אלקרינאוי

 ומתקנים.

 : אתם מאשרים?מר פאיז אבו צהבאן

 כן. :דובר
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 ₪ 6,86556בסך  25575הקמת אצטדיון ספורט ס.מ.  – 610הקטנת תב"ר מס'  – 3סעיף 

, הקמת אצטדיון ספורט סמל מוסד, סך הכל 610הקטנת תב"ר מספר  מר פאיז אבו צהבאן:

 בהשתתפות משרד התרבות.₪  566,865

 לפי הודעת משרד התרבות. :דובר

 כן. מר פאיז אבו צהבאן:

 : איפה זה?מר יוסף אלרומילי

 (46:01)מדברים ביניהם/בערבית 

 ليه طيب؟  عطا مضيغم:

 יזה אצטדיון אתה מדבר?על א : דובר

 وين هذا؟ وين هذا؟  :ابراهيم

 مليون.  18اللي بلم ال... وصلنا : אצטדיון אל כביר ... מר עטא אבו מדיע'ם

 (46:09-46:13)ערבית 

 ال, هذا بحكي عن ... ال. :متكلم

 : לא, סינטטי.מר פאיז אבו צהבאן

 (46:16-46:38)מדברים ביניהם בערבית 

 סינטטיاكتبو طب  :عطا ابو مضيغم

 صار؟סינטטי אצדטיון وال  :ابراهيم

 אצדטיון?  :عطا ابو مضيغم

 מגרש משולב סינטטיمش ال, مش ال  :متكلم

في القرنه هذيكا؟ هو ما في غير في מגרש اخوانا القصة, اخوان كم من  :מר עטא אבו מדיע'ם

 الغرب؟ هي وين ما في قريبة قبور بتحطو؟ ايش؟ 

 موجود :متكلم

 אנחנו כאן בשליפה.שליפה.  ال ال ال . هذاك كان ب :مضيغم عطا ابو

 (46:41)מדברים בערבית 

 لحظة شوي يا عطا :فايز ابو صهيبان

 بضلني الغزو عطا ابو مضيغم:

 ال, انا ودي اردلك جواب :ابراهيم

 اه؟ عطا ابو مضيغم:

 : עטא אני אסביר. מר אברהים אבו סהיבאן
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 (46:44)מדברים ביניהם/בערבית 

נגדי שהיה אפשר להקים בו מגרש ... צפון דרום, זה היה על מקום : ר אברהים אבו סהיבאןמ

 הוא עלה לנו גם הרבה כסף בשביל לבצע עקירות, עברנו על כל המשטחים, 

 : ועד עכשיו יש בעיות.מר פאיז אבו צהבאן

 (47:04)ערבית  غير بالجامع هذاك... לא היה לנו אפשרות מר אברהים אבו סהיבאן:

 : אז אתם מאשרים הקטנת התב"ר? מר פאיז אבו צהבאן

 כן. :1דובר 

 יש לנו ברירה? :2דובר 

 

 אלמרוא בסך  5בניית כיתות גני ילדים שכ'  – 980אישור הקטנת תב"ר מס'  – 4סעיף 

15,317 ₪ 

 ₪ 190,867כיתות גני ילדים שכ' אלמידאן בסך  2בניית  – 988הקטנת תב"ר מס'  – 5סעיף 

)ביטול מענק ₪  39,225שיפוצים במבני פיס בסך  – 1228הקטנת תב"ר מס'  – 6סעיף 

 ₪ 327,624מפעל הפיס(, לאחר ההקטנה התב"ר יעמוד על סך 

 מגרש דשא מלאכותי )סינטטי( לקהילה בסך  – 966אישור הגדלת תב"ר מס'  – 7סעיף 

125,816 ₪ 

 ₪ 108,877בסך  82גני ילדים שכונה  – 981אישור הגדלת תב"ר מס'  – 8סעיף 

 ₪ 348,441בסך  1115גני ילדים מתחם  – 984אישור הגדלת תב"ר מס'  – 9סעיף 

 ₪  72,591בסך  27גן ילדים שכ'  – 1042אישור הגדלת תב"ר מס'  – 10סעיף 

 אלואדי  1בניית בית ספר מקיף חדש במתחם  – 1098אישור הגדלת תב"ר מס'  – 11סעיף 

 2,3061,29שלב א' בסך  1008מגרש 

הצטיידות ותפעול קאנטרי קלאב רהט החלטת  – 1105אישור הגדלת תב"ר מס'  – 12סעיף 

 מימון משרד הפנים₪,  258,780בסך  2397ממשלה 

 ₪ 1,666,090ב'+ג' בסך ב בי"ס אלרסאלה של – 1283אישור הגדלת תב"ר מס'  – 13סעיף 

 ₪ 31,000בסך  2020פעולות לבטיחות בדרכים  – 1351אישור תב"ר מס'  – 14סעיף 

זה  5, בניית כיתת גני ילדים שכונה 980, אישור הקטנת תב"ר מספר 4: מר פאיז אבו צהבאן

 ₪.  15,317אלמרוא בסך הכל 
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 שקל בניה? אה הקטנה. 15,000 :דובר

 20, בניית שתי כיתות גני ילדים שכונה 988: הקטנת תב"ר מספר מר פאיז אבו צהבאן

, 1228הקטנת תב"ר מספר  (.47:32)ערבית ₪ ...  190,867אלמידאן בסך הכל 

ביטול מפעל הפיס המענק, לאחר ₪,  39,225שיפוצים במבני פיס בסך הכל 

אישור הגדלת תב"ר מספר ₪.  327,624הקטנת התב"ר יעמוד על סך הכל 

 ש"ח. 125,816, מגרש דשא מלאכותי סינטטי לקהילה, בסך הכל 966

 (47:56)מדברים ביניהם/בערבית 

 : شغالين عليه هذا؟ عطا ابو مضيغم

 هذه اللي قبال ابو علي يا زلمة, هسا انت  :ابراهيم

 وين هاض؟ :عطا ابو مضيغم

 2מתחם  :ابراهيم

 2מתחם  :فايز ابو صهيبان

 ?2מתחם  :متكلم

 اه ما هو, اكتبو اكتبو وين. :عطا ابو مضيغم

 אישור  ₪. 108,877בסך  28ונה , גני ילדים שכ981: אישור הגדלת תב"ר מר פאיז אבו צהבאן

 אישור ₪.  348,441בסך הכל  1115מגרש  5, גני מתחם 984הגדלת תב"ר 

 אישור הגדלת ₪.  72,591בסך הכל  27, גן ילדים שכונה 1042הגדלת תב"ר 

  1008אלואדי מגרש  1, בניית בית ספר מקיף חדש מתחם 1098תב"ר מספר 

 , הצטיידות 1105שור הגדלת תב"ר , אי₪12.  1,292,306שלב א', סך הכל 

 מימון משרד ₪,  258,780, 2397ותפעול קאנטרי קלאב רהט החלטת ממשלה 

 , בית ספר אלרסאלה שלב ב' פלוס ג', 1283, אישור הגדלת תב"ר 13 הפנים.

 , 2020, פעולות לבטיחות בדרכים 1351, מספר 14אישור תב"ר,  ₪. 1,666,090

 ן תקציב, בסדר מאשרים?תיקו ₪15.  31,000בסך הכל 

 מאשרים.  :דובר

 ,966: יש לי שתי שאלות. לגבי תב"ר מר עמאר אבו האני

 : סעיף.מר פאיז אבו צהבאן

 , בסגירת תב"רים הוא מופיע שם בסגירה, איך, מי העביר את 7: סעיף מר עמאר אבו האני
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 זה לסגירה במקביל גם מגדילים.

 זה לא הגדלה.  :דובר

 : לא, זה הגדלה וסגירה, כן.ימר ראיד אלקרינאו

 : מה זאת אומרת, תסביר את זה.מר עמאר אבו האני

 : תראה אז אנחנו, בתב"ר הזה בוטל חלק מהתקציב של המשרד, עכשיו מר ראיד אלקרינאוי

 אם אנחנו נשאיר את הביצוע על אותו סכום יהיה לנו גרעון בתוך התב"ר אז 

 (50:12עדיף להגדיל אותו ושיהיה ... )לא ברור 

 : מאיפה המקור?מר עמאר אבו האני

 : ציינתי את זה ברשימה אצל המזכירה.מר ראיד אלקרינאוי

 מה השאלה?   :1דובר 

 מה מקור ההגדלה. :2דובר 

 מה מקור ההגדלה?   :1דובר 

 .966: ראיד אלקרינאוימר 

 ما هو عارفها؟  (50:40.... )לא ברור   :1דובר 

 ال, ما هو  رائد القرناوي:

 לא, המקור זה מהקרן לעבודות פיתוח.: מר ראיד אלקרינאוי

 קרן לעבודות פיתוח.  :2דובר 

 : כן.מר ראיד אלקרינאוי

 , כולכם יודעים מה קורה שם אז איך מקטינים 610: שאלה שנייה לגבי מר עמאר אבו האני

 כאשר כל הסיטואציה ששם קיימת? יצא הרבה כסף,

 وهللا ما انا عارف ...  (50:50ר : ... )לא ברומר ראיד אלקרינאוי

 : כן, כאשר אפס הכנסות, איך בכל זאת גם מקטינים? אני רוצה להבין מר עמאר אבו האני

 את הסתירה.

 : אוקיי, ההקטנה היא נובעת מהודעת משרד התרבות והספורט שהםמר ראיד אלקרינאוי

 אלף שקל. 566,000הורידו מתוך השאר   
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 חבי? קיצוץ רוחבי?זה רו: מר עטא אבו מדיע'ם

 : זה מכתב שיש לך אותו גם. מר ראיד אלקרינאוי

 : לכל ה, בסדר.מר עטא אבו מדיע'ם

 : אז אני לא יכול להשאיר את התב"ר כולל מה שביטלו ממנו. אני חייב מר ראיד אלקרינאוי

 להוריד אותו, אחר כך הם יכינו את עצמם, הם יכינו את עצמם אם הם 

 פיס או ממקור אחר יש להם אפשרות.רוצים לגייס השאר מה

 זה כאילו הפחתה ממה שבוצע או ממה ש, עו"ד שרון שטיין:

 .30%: לא, מהתקציב. בוצע מר ראיד אלקרינאוי

 מיליון וחצי ... 44יש   :דובר

 (51:40: ... )לא ברור עו"ד שרון שטיין

 : אין לך בעיה.מר ראיד אלקרינאוי

 (47:21)לא ברור  ... : לא, יש לנועו"ד שרון שטיין

 אין בעיה, אל תעשה בעיות.  :דובר

 : לא סתם חליל צחק.עו"ד שרון שטיין

 

 )מצ"ב( 2020תיקון תקציב העירייה לשנת  – 15סעיף 

 .. התקציב שלנו עדיין לא אושר15: אוקיי אז אנחנו עוברים לסעיף מר פאיז אבו צהבאן

 ה עם משרד הפנים.יש לנו קצת בעי 15: אוקיי, סעיף מר ראיד אלקרינאוי

 : כן.מר פאיז אבו צהבאן

 : משרד הפנים בתקופה של הקורונה השתמשו במענק של ... )לא ברור מר ראיד אלקרינאוי

 ( צמצום הפערים בקרן, בשביל לתמוך ברשויות המקומיות בארץ 52:18

 מיליון  1,300,000והזרימו להן כספים. עכשיו זה הוריד לחלק שלנו סך של 

 או ₪ מיליון  1,000,000למזלנו המשרד להגנת הסביבה הזרים לנו עכשיו ₪, 

 ומשרד הפנים אמר, אתה חייב לתקן, להוריד בעצם ₪ מיליון  1,066,000

 מתוך הקרן לצמצום פערים שתקצבת אצלך את הסכום, ולמצוא מקור 
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 תקציבי אחר ולהביא לתקציב מאוזן. אז אני מבקש את התיקון הזה, בעצם 

 המענק של צמצום הפערים ולהגדיל את המענק של משרד הגנת להקטין את 

 הסביבה וקצת לתקן סעיפים אחרים שהם יכולים לאזן את זה. אנחנו 

 נפגעאני עשיתי את זה בצורה שלא ₪,  382,900נשארים עם אותו תקציב 

 עלבתקציב ההוצאות למרות שאנחנו כרגע נצטרך לדון מתישהו באוקטובר 

 החלטותאבל מצד שני אני יודע שיש  ,מה מצב הקורונה התקציב של העירייה

 ממשלה לתת כסף,

 : לרשויות.מר פאיז אבו צהבאן

 ₪,מיליון  2.5-אנחנו תיקנו ל: מר ראיד אלקרינאוי

  זה על רקע השביתה שהייתה במגזר הערבי לפני כשבועיים, לא קיבלנו: מר פאיז אבו צהבאן

 . את זה

 אנחנו לא רואים את הכסף ולכן אני אומר לא צריך למהר  : אבל עדייןמר ראיד אלקרינאוי

 ולצמצם ולחתוך בתקציב. זה מה שאני אומר.  

 : אנחנו מקווים לקבל את הכסף בחודש הבא אינשאללה.מר פאיז אבו צהבאן

 שמשרד הפנים עדיין לא בלע אותו, עכשיו אתה 2020: זה תיקון תקציב מר עטא אבו מדיע'ם

 ה תיקון תקציב,בא ואומר אני עוש  

 עם  ים: כן, אני עושה את זה, יכולתי לא לעשות אבל יש לנו תב"רמר ראיד אלקרינאוי

 והם מחזיקים אותם שם כמו הזה של  2020השתתפות שלנו מתוך תקציב   

 בית ספר אלאמל ואחרים, אם זה יעבור אז הם יאשרו גם את התקציב, את   

 הם השתתפות.להתב"רים שיש 

 : אוקיי עכשיו כתבתי לך במייל בהתייחסות לתיקון, האם זה כלל אתמדיע'ם מר עטא אבו

 ומשהו אלף שקל לחינוך המיוחד דרך ביטוח 400-הסעיף התקציבי של ה  

 לאומי.  

 : כן, על זה דיברתי, זה כלל את זה.מר ראיד אלקרינאוי

 שיקום האסיר. כלל. תן לי קצת הסבר לגבי הסעיף לפני האחרון,זה  מר עטא אבו מדיע'ם:
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 ואנחנו כבר קלטנו את שני התקנים פה ברווחה.₪  57,000: הוסיפו עוד מר ראיד אלקרינאוי

 , אנחנו פרסמנו מכרזים.לא עדיין לא קלטנו :עו"ד סמי סהיבאן

 (55:03: אחד מהם קלטנו, קיים ופרסמנו מכרז ב ... )מר ראיד אלקרינאוי

 ספים שהייתה ערב אישור התקציב דיברנו על: על פי החלטת ועדת הכמר עטא אבו מדיע'ם

 הצעתי לגבי לתת מענה לעבודות שירות שאנשים שנאשמים בעבירות קלות   

, כמו נהיגה בלי واحد ببلط في دارة (55:24כמו העסקת שב"ח ... )ערבית 

ש, סיכמנו אז  ציתירישיון, לא עבירות של סמים ואלימות ורצח. אני ר

יתבטא בתקציב אז לפחות בוא נעמיד סעיף  זהעקרונית בוועדת הכספים ש

₪,  50,000תחילים עם הדבר הזה ליישם אותו עד מ₪  50,000תקציבי סמלי 

מפסיקים ואז מתארגנים לשנה הבאה ורואים ₪ 50,000-מתי שמגיעים ל

בשנה, סך הכל צריכים ₪  50,000-נגיע בכלל ל שאנחנו כמה. אני לא חושב

الناس اللي بقدرو וסנדוויץ' אז לפחות ...₪  70חזור שזה עולה -כרטיס הלוך

 8اشهر و 6بساوو ( ... 56:10( ... על בתי אבות ... )ערבית 56:07)ערבית  يمشو 

לפי מה שיחליט قُلنا يساوي عندنا فا  ( ... 56:13עבודות שירות ... )ערבית اشر 

המזכיר והרווחה והמוסדות האחרים ... נשים נורמטיביים חבר'ה, כולכם 

 ,להיקלע לסיטואציה לעבודות שירות. אז אני מבקש עלולים

 (56:29)מדברים ביניהם/בערבית 

 ان شاء هللا أل :رائد القرناوي

 هاض؟סעיף شيروت يعني؟ عشان ال  :فايز ابو صهيبان

 מבקשال وهللا, بس انا  :عطا ابو مضيغم

 עבודת שירותل احتمال يطلعو שוחד  اسمع, كثير من اللي نحبسو عشان ال  :ابرايهم

 رهط نظيفة :متكلم

 נתוניםانا ما بحكي عن هذا, وهللا انا بحكي على كثار من والدنا. انا بقدر اجيبلك  عطا ابو مضيغم:

 هذا انتסעיף المهم ودك تاعك ال :فايز ابو صهيبان

 اه :عطا ابو مضيغم
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 هذا ليك :فايز ابو صهيبان

 לפתוח לו סעיף לבד.₪  50,000: אני מבקש להוסיף מר עטא אבו מדיע'ם

 في التوقيت هذاדווקא هاللحين في ال  (58:01)ערבית ₪...  50,000 شوف :מר פאיז אבו צהבאן

 انت هالحين تعطيهم مليونين :عطا ابو مضيغم

 ال ال شوف :فايز ابو صهيبان

 ابعتلهم مليونينמצווה  :عطا ابو مضيغم

 ال, انا بقولك ما لقينا حقها :فايز ابو صهيبان

 الف 500 :تكلمم

 الف بنقدر نجيب 50 :عطا ابو مضيغم

 اسا ال ما بنقدر :فايز ابو صهيبان

 وحياة امي بقدر :عطا ابو مضيغم

 الف ؟ 60اسا من وين حبت ال :فايز ابو صهيبان

 שלטון מקומיهذول تبعات ال  :رائد القرناوي

 خالص :فايز ابو صهيبان

 اقولك ايش؟  :عطا ابو مضيغم

السنة  : אני מבקש, שנייה, מותנה, אם מקבלים לקורונה עושים ב ...יע'םמר עטא אבו מד

 الجاي.

על מענק  خالل الشهر الجاي( ...57:24: אנחנו נקבל אינשאללה ... )ערבית מר פאיז אבו צהבאן

 מיוחד ... 

 (57:28)מדברים בערבית 

 לשכה على ال נציבות ونجيبلك ال  :عطا ابو مضيغم

 هذا يا زلمةמיוחד ال מענק  ال :فايز ابو صهيبان

 اه؟  :عطا ابو مضيغم

 اول اشي مليون شيكل ان شاء هللا :فايز ابو صهيبان

 ايوا :عطا ابو مضيغم
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 وبنخلي االسير فايز ابو صهيبان:

 انت بتجيبهمממונה רווחה ما انت بتقول  :متكلم

 انا ودي اجيبهم عند الرئيس. :عطا ابو مضيغم

 בסדר?  :فايز ابو صهيبان

 ان شاء هللا خير :عطا ابو مضيغم

 ان شاء هللا, هللا يسمع منك. طب عندنا: :فايز ابو صهيبان

 

 )בגלל כפילות( – 1315ביטול תב"ר מס'  – 16סעיף 

 , כפילות.1315: ביטול תב"ר מר פאיז אבו צהבאן

 פתיחת תב"ר. סגרו שני תב"רים על אותה הרשאה.ב: כן, כפל מר ראיד אלקרינאוי

 هذا الجلسة اللي فاتت؟סעיף مش كان نفسها ال  (57:49: ... )ערבית אבו צהבאןמר פאיז 

 اه, اه :متكلمين

 : אישרנו את זה בהנהלה. מר ראיד אלקרינאוי

 من العجلة. :متكلم

 סגירת תב"רים )מצ"ב( – 17סעיף 

 : סגירת תב"רים, הנה כל הרשימה.מר פאיז אבו צהבאן

 شد حاله. (57:59רבית ... הוראות מבקר )עشفناها  :דובר

 موافقين على هذا يا جماعة؟  :فايز ابو صهيبان

 اه : متكلمين

 

 פתיחת חשבון בנק להלוואות עובדים בנק מרכנתיל דיסקונט רהט – 18סעיף 

 : פתיחת חשבון בנק להלוואות עובדים בבנק מרכנתיל דיסקונט.מר פאיז אבו צהבאן

  : גם אני אסביר את זה.מר ראיד אלקרינאוי

 

 : יש עובדים שצריכים הלוואות, עכשיו ההלוואות אנחנו משלמים אותם מר ראיד אלקרינאוי
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 במס"ב בנפרד לחשבונות השונים של ההלוואות של העובדים. עכשיו הבנק 

 ביקש למען הסדר הטוב שיהיה רק חשבון אחד ללא עמלות וגם ללא קו 

 . אשראי שאנחנו נעביר לשם את הכסף ומשם נשלם לעובדים

  (58:36)מדברים בערבית 

 برضو هاي زين. :فايز ابو صهيبان

 عمنه يشتغل معاه مع ...  :عطا ابو مضيغم

 ما هم ماسكين بس في مركنتيل :متكلم

 ال, بس في مركنتيل. :فايز ابو صهيبان

 ... جرب الرئيس :رائد القرناوي

 פועלים :عارف وقعدت انا واياه مرة مع ال عطا ابو مضيغم

اللي شوي اللي סעיפים : صارت واعطينا اجار للعمال. طيب, في عندك اخلص ال و صهيبانفايز اب

 بعشرين. عندنا, اللهم صل على سيدنا محمد

 ... יש בעיה עם הבנקים האחרים :מר ראיד אלקרינאוי

 (58:42-59:03)מדברים בערבית 

 תשלום שכר בכירים למנהל מחלקת גביה – 22סעיף 

 اللي هو نادي תשלום שכר בכירים למנהל מחלקת הגביה. מר פאיז אבו צהבאן:

 אנחנו עשינו את החישוב, עובד רגיל שעובר 30% ( ...59:10)לא ברור  :מר ראיד אלקרינאוי

 את השכר. אתה זוכר את 25%-לשכר בכירים לא יכולים להעלות לו ביותר מ  

 זה?  

 : כן.מר פאיז אבו צהבאן

 עד  30%התחלתי, אתם יכולים להגיד  30%תחשיב, זה : עשיתי את המר ראיד אלקרינאוי

40%. 

 (29:33)ערבית   :דובר

 040- 30نقول החלטה في ال  :عطا ابو مضيغم

 : כן, כדי שמשרד הפנים לא יחזיר את הבקשה.מר ראיד אלקרינאוי
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 (59:39-59:46)מדברים בערבית 

 الزلمة هذا ..  :فايز ابو صهيبان

  20%-הם יותר מ 30%-ם גם כן לפרוטוקול, אתה אומר לי שה: שזה יירשעו"ד סמי סהיבאן

 מהשכר שהוא מקבל היום?  

 25%-: צריך לקחת את השכר שהוא מקבל היום ולהעלות אותו במר ראיד אלקרינאוי

 ואת זה לתרגם לשכר בכירים.  

 יותר ממה שהוא מקבל  20%הוא יותר,  30%-אז אתה אומר לי שה עו"ד סמי סהיבאן:

 ?30%-ה ?היום

 .26%זה פי כמעט  30%-: המר ראיד אלקרינאוי

 (1:00:13)מדברים בערבית 

 בין כה וכה לא יאשרו לך את זה. איך הם יאשרו?: עו"ד שרון שטיין

 : למה?עו"ד סמי סהיבאן

 : כי זה קפיצה של מעבר לרבע מהשכר.עו"ד שרון שטיין

 עד 30%אין אז  25%זה אז : לא, יש שם את ה, הרי אי אפשר פחות ממר ראיד אלקרינאוי

  40%. 

 שכר בכירים,  30%: לא הבנתי, עו"ד שרון שטיין

 התחלתי.  :דובר

 : כמה זה גבוה מהשכר היום? עו"ד שרון שטיין

 כמעט. 25%: עו"ד סמי סהיבאן

 נו אבל משרד הפנים לא משלם, מאשר כאלה קפיצות. עו"ד שרון שטיין:

 : פחות.מר ראיד אלקרינאוי

 ?40%עד כאילו  25%: אז מה ו צהבאןמר פאיז אב

 -לא יכולים להעלות את השכר של עובד שבא מתוך המערכת ביותר מ  : דובר

25%. 

 בסדר? 40%עד  30%-: אז אנחנו נאשר ממר פאיז אבו צהבאן
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 מאשרים.  :דובר

 : ותכינו תקציב לבקשות הבאות.עו"ד שרון שטיין

 : כן, יש הרבה הכנסות.מר פאיז אבו צהבאן

 איש. 18, 15-כאלה. אם נגיע ל 18-: צריכים להגיע לעטא אבו מדיע'ם מר

 מספר ההסכמים של זה לדעתי על  : תשמעו היה לנו את הוויכוח הזה כברעו"ד שרון שטיין

 אפילו, אתה זוכר את הוויכוח שהיה לנו? עד

 : כן, חסר לנו שמונה.מר עטא אבו מדיע'ם

 מהחשב המלווה ואנחנו חורגים.: לא, אז קיבלת תשובה עו"ד שרון שטיין

 : החשב המלווה לא נתן תשובה.מר עטא אבו מדיע'ם

 : הוא כן נתן תשובה.עו"ד שרון שטיין

 : הנה הגזבר, לא נתן תשובה.מר עטא אבו מדיע'ם

 ,תקשיבכי אתה,  :עו"ד שרון שטיין

 : תשמע אתה כמוני מתחיל קצת לשכוח, מר עטא אבו מדיע'ם

 : לא.עו"ד שרון שטיין

 חסר לי עוד שמונה בכירים בעירייה.: מר עטא אבו מדיע'ם

 : לא כי אתה שוכח שסופרים את המשרות הבכירות וצירפת,עו"ד שרון שטיין

 : מעבר כתוב.מר עטא אבו מדיע'ם

 , עטא אני לא רוצה שתייצרו ציפיות, אל תייצרו ציפייה ש,וצרפנו : לאעו"ד שרון שטיין

 

 קורונה אישור הקמת וועדת – 23סעיף 

 , אישור הקמת ועדת קורונה. חברים אנחנו היום23: בוא נעבור לסעיף מר פאיז אבו צהבאן

 אנשים מאומתים, שתי שכונות  147המצב שלנו בקורונה הוא לא טוב,   

 בהסגר נושם והמצב לא בסדר בגלל החתונות וחינה שיש לנו בעיר. היום 

 וני עברה על החוק היאהמשטרה עשתה אכיפה בעניין המסכות, אפילו שר

 נתנה קנסות לאנשים שהיו הולכים עושים ספורט על המדרכה, זה נגד החוק. 
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 בכלל לא בשכונה מסוימת. :עו"ד שרון שטיין

 : זה בכלל, זה לא בשכונה, זה על הכביש הראשי איפה המתנ"ס.מר פאיז אבו צהבאן

 אבל החוק הוא כלל ארצי, זה לא,  :דובר

 זה כנראה השוטר שנתן את הקנס הוא לא מבין עדיין את החוק אבל :מר פאיז אבו צהבאן

 ככה בגלל שאנחנו דיברנו בתקשורת הרבה על עניין האכיפה אז התחילו כמו  

 מגרסה לעשות את זה. אני רוצה גם עזרת חברי מועצת העיר פשוט מאוד   

 , יש להתנדב ולדבר עם אנשים שלא יהיו התקהלויות, יש לנו השבוע גם חינה  

 לנו גם חתונות. אני עכשיו יצאתי מאירוע שפשוט מאוד רוצים להעריך את   

 150, שמה אירוע גדול, כמעט سمير الهزيل (1:03:03המנהל ... )שם בערבית   

 אנשים שמה 

 , אני לא יכול לחכות וזאת18:00ואמרתי להם חבר'ה אני יש לי ישיבה בשעה   

 זה לא בסדר, למרות שהם כולם עוטים הייתה הזדמנות באמת לברוח משם.  

 מסכות אבל המצב שמה לא בסדר.  

 : אחרת היית נכנס גם לבידוד עוד פעם.מר יוסף אלרומילי

 אני יש לי רעיון להקים ועדת קורונה, אולי הקורונה : כן אז בגלל זה מר פאיז אבו צהבאן

 שאני הזאת תחיה הרבה זמן איתנו אז, את האמת אני התעייפתי. זה לא  

 בתסכול אלא התעייפתי באמת מעניין הישיבות וגם, ובחרתי בחבר העירייה  

 מאג'ד ... שהוא מנהל תיק הבריאות, שיבחר לו גם, אני נותן לו את הקרדיט  

 שיבחר לו פקידים וגם אנשי רוח וגם רופאים, ועדה כך שתנהל את עניין   

 וגם הוא השתתף בישיבת הקורונה בעיר, זה יתלווה כנראה הרבה זמן איתנו  

 הבטחון בשבוע שלוש פעמים, אז אני רוצה את האישור שלכם בעניין הזה.   

 אם מישהו רוצה הערה, משהו להוסיף.  

 (1:04:09)מדברים בערבית 

 ال ال ال بدناش :عطا ابو مضيغم

 ماجد انت تاخذ معك عضوين ثالثة او اربع اعضاء من البلدية :فايز ابو صهيبان
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 : עם חברי מועצה או בלי חברי מועצה?רון שטייןעו"ד ש

 : עם חברי מועצה, כן. עובדים, חברי מועצה, אנשי רוח.מר פאיז אבו צהבאן

 אנשי דת.  :דובר

 : רופאים, כן. אולי תהיה ועדה סטטוטורית.מר פאיז אבו צהבאן

 חברי מועצה : לא, אני לא אומר, בוועדות וולונטריות שליש צריכים להיות עו"ד שרון שטיין

 אז אם זה מעין החלטה עקרונית ובוחרים כזה צוות של נכבדים שילווה, 

 סבבה. אם אתם רוצים ועדה של ממש צריך לבחור,

 מישהו שירצה,   :דובר

 : לא, שום דבר.עו"ד שרון שטיין

 : ד"ר עלי.עו"ד סמי סהיבאן

 : אין לו זמן ד"ר עלי.מר פאיז אבו צהבאן

 אתם אומרים חברי מועצה לא חברים יגיעו כשמזמינים אותם ...: או שעו"ד שרון שטיין

 (1:04:54)מדברים ביניהם/בערבית 

 منكم انا ودي, من الحاضرين.  :فايز ابو صهيبان

 معاه. 24يوسف يدير بالو ع  :رائد القرناوي

 13و  24 :عطا ابو مضيغم

 مين وده كمان؟  :فايز ابو صهيبان

% من 25تبها הרכב ال  (1:05:06ה, ועדת רשות ... )ערבית : הרכב הוועדמר עלי אבו אלחסן

 חברי מועצה. اعضائها 

 )מדברים ביניהם/בערבית(

 : בסדר חברים? בהצלחה אבו מחמד, ירבו כמוך.מר פאיז אבו צהבאן

 

 17האצלת תפקידים וסמכויות של רה"ע לסגני רה"ע וחברי מועצה עפ"י סעיף  – 19סעיף 

 יו וכהונתם(לחוק )בחירת הרשות וסגנ

 , האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר לסגני19יש לנו סעיף : מר פאיז אבו צהבאן
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 לחוק )בחירת הרשות וסגניו 17ראש העיר וחברי מועצת העיר על פי סעיף   

 וכהונתם(. לאור השינויים בהרכב הקואליציה אני מבקש את אישור המועצה   

 יני ממנה בזאת את מר יוסף אלרומילי על השינויים בסמכויות כדלקמן, הר  

 סגן ראש העירייה ללא שכר.  15לסגן ראש העיר על פי סעיף   

 (1:06:13)מדברים בערבית 

 موافقين على هالشي وال أل؟    :فايز ابو صهيبان

 : موافقين موافقينمتكلمين

 ابو حاتم, موافق؟  :فايز ابو صهيبان

 : מתנגד.מר חסן אלנסאסרה

 מתנגד. :גרארה מר עמאר אבו

 חסן ועמאר.  :דובר

 מתנגדים? حسن وعمار وماجد  :عطا ابو مضيغم

 ال يا زلمة, ال.   :متكلم

 انا شفتك رفعت ايدك مع حسن. حسن وعمار.  :عطا ابو مضيغم

 : האצלת סמכויות לסגן ראש העירייה מר פייצל אלהוזייל כממונה עלמר פאיז אבו צהבאן

 המתנ"ס.  

 : ללא שכר.עו"ד סמי סהיבאן

 : ללא שכר זה.מר פאיז אבו צהבאן

 אתה מדבר על יוסף אלרומילי.  :דובר

 (1:06:39)מדברים בערבית 

 انتو بتخربطو عطا ابو مضيغم:

 אני מוותר על הכסף. מר יוסף אלרומילי:

 : סגן כבוד.מר פאיז אבו צהבאן

 כבוד.كلهم عندهم סגן כבוד. ما في  מה זה סגן כבוד?  :דובר

 : ויתרתי.ף אלרומילימר יוס
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 : החוק ויתר בשבילך.עו"ד שרון שטיין

 : סגן ראש העיר פייצל אלהוזייל כממונה על המתנ"ס, בסדר?מר פאיז אבו צהבאן

 אנחנו מתנגדים. אני ועמאר. :מר חסן אלנסאסרה

 : טוב. מר עטא אבו מדיע'ם כממונה על הרווחה. מר פאיז אבו צהבאן

 גם מתנגדים. אותו דבר. :מר חסן אלנסאסרה

 : מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הריני להציג את גם מרסוואה אבו סהיבאן מר פאיז אבו צהבאן

 כממונה על החברה הכלכלית והתאגיד למים, מי בעד? מי נגד? אוקיי. מאג'ד  

 אוקיי אז,אבו בלאל ממונה על "עיר ללא אלימות", בעד? נגד?   

 ות.זה נוסף למה שהסמכויות הקיימ  :דובר

 : כן, בהמשך לישיבה הזאתי גם בישיבה הבאה יהיו גם שינויים בוועדותמר פאיז אבו צהבאן

 ובתאגידים גם, בסדר? אנחנו מדברים על המתנ"ס, הנהלת מתנ"ס, אנחנו   

 מדברים על תאגיד המים, אנחנו מדברים על החברה הכלכלית וכל   

 התאגידים ששייכים לעירייה.

 (1:08:06)מדברים בערבית 

 : مبروك يا جماعة. رائد القرناوي

 البند هاذ ايش معاه؟ :متكلم

 : ها؟ فايز ابو صهيبان

 ساويتوه؟ 26رقم  :متكلم

 جايين له :متكلم

 ان شاء هللا. جايين له. طيب,  :فايز ابو صهيبان

אישור עקרוני ההבנות עם משפחת אבו ג'אמע, שינוי ייעוד משצ"פ למגורים  – 20סעיף 

 ( אלואחה33בשכונת ) 36-35למגרשים  בשטח שגובל

 : אישור עקרוני ההבנות עם משפחת אבו ג'אמע, שינוי ייעוד משצ"פמר פאיז אבו צהבאן

 אלואחה. חליל. 33בשכונת  35,36למגורים בשטח שגובל למגרשים   

طيب يا جماعة. اول شي مبروك الصدقائي الجدد  (1:08:27: ... )ערבית מר חליל אלטורי
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 يف الجديدة. ان شاء هللا ربنا يوفقكو. في الوظا

 הפנימי שמחבר 6מדובר, אנחנו אמורים לסלול כביש  .

 דין לבין המתחמים, כביש שהעלות שלו, האומדן הגיע -בין כביש סלאח א  

 מבצעים את ה, אמורים לבצע את הכביש חברת ₪. מיליון  57,000,000-ל  

 הקרובים. על תוואי הכבישחודשיים -איילון והם אמורים להתחיל בחודש

 מתגוררים משפחת אבו ג'אמע שכולכם מכירים, זה צמוד למסגד הסחוואה.

 התושבים האלה מתגוררים שמה כבר שנים רבות, אנחנו בהידברות איתם,

 ישבנו איתם כמה ישיבות, הם מוכנים לעבור, מוכנים להתפנות משמה, 

 1122, 4י במתחם בהסכם. הגענו איתם להסכם שהם עוברים לשטח ציבור

 מספר השטח, מעבר זמני ואנחנו נתכנן להם את השטח איפה שהם נמצאים 

 היום, נתכנן להם שינוי ייעוד מציבורי למגורים. התכנון הזה אנחנו עכשיו 

 רוצים את אישור מועצת העיר שהיא מוותרת על השטח הזה לשינוי ייעוד 

 חנו כעירייה. המטרה שלנווגם עבור התכנון, שאנחנו מקדמים את התכנון, אנ

 להוציא אותם משמה ובשביל להוציא אותם משמה אנחנו חייבים לבצע את

 הדברים האלה. אני מבקש ממועצת העיר שתאשר לנו ותקבע שאנחנו נוציא

 אותם משמה תוך כמה ימים. שרון מרים את היד.

 בנות את הכביש, לסלול את הכביש.: המטרה שלך היא לעו"ד שרון שטיין

 : לסלול את הכביש, תיקנת אותי.חליל אלטורי מר

 : התייחסות המהנדס.מר פאיז אבו צהבאן

 : טוב מה שחליל אמר זה נכון, יש מוסכמות עם משפחת אבו ג'אמע מר אברהים אבו סהיבאן

 אבל הם צריכים להחזיר לנו תשובה סופית.  

 : זאת אומרת שאין הסכמה עדיין.מר יוסף אלרומילי

 : הם, זה מה שהם ביקשו ואנחנו צריכים להחזיר להם תשובה.סהיבאן מר אברהים אבו

 : הסעיף זה ההסכמה העקרונית.עו"ד שרון שטיין

 אנחנו לא מוסמכים להחזיר תשובה בלי שמועצת העיר לפחות  :מר אברהים אבו סהיבאן



 א.א  -42- 07797

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 תיתן אור ירוק שהיא מסכימה למהלך לשינוי ייעוד משצ"פ למגורים,   

 תבעטו ואחרי זה אנחנו נמשיך איתם ואם לא יקבלו את תוספות למגרשים

 אותה לצערי אז אנחנו נפעל באכיפה. 

 אפשר שאלה?  :דובר

 : שנייה, שרון.מר פאיז אבו צהבאן

 מהצריפים,מטר למעלה איפה שהקיוסק מי שזוכר, הוא חלק  600: מר אברהים אבו סהיבאן

 מטר 300-400. בערך עוד רוב הצריפים יוצאים, הכביש בא על הצריפים ל ..  

 תוספת למגרש, זה מה שיהיה שם, לא יותר.  

 וזה שטח של כמה?  :1דובר 

 אני יכול לשאול שאלה?  :2דובר 

 : שנייה.מר פאיז אבו צהבאן

 אברהים רק תדגישו, תקשיבו, החיבור, החיבורים בין רהט הוותיקה  :עו"ד שרון שטיין

 זה כבישים שהם סופר חיוניים, זה  למתחמים של שלב א' זה לא עוד כביש,  

 בתוכנית הכוללנית ההתניה של הוועדה המחוזית, אחת ההתניות בתוכנית  

 הכוללנית היא,  

 : לאשר.מר פאיז אבו צהבאן

 : לייצר את ה, בדיוק, את המעברים.עו"ד שרון שטיין

 : שני מעברים.מר פאיז אבו צהבאן

 יוון דרום ובעתיד לכיוון צפון לשטחים למתחם : בדיוק, מעל נחל גרר לכעו"ד שרון שטיין

 ש...   

 (1:11:41)מדברים בערבית 

 وين هذا بيجي؟  4מתחם وين هذا بيجي؟  :متكلم

 1128 :عطا ابو مضيغم

 מה שנקרא צרכי ציבור בליבה שלהם, זה לא עוד כביש, עוד דרך שאיזה עו"ד שרון שטיין:

 א מאוד חיוני לעיר. מישהו פלש פה לשצ"פ ונשאר, זה כביש שהו  
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 : זה כביש שאמור להמשיך ולהגיע למרכז העיר בסופו של יום.מר אברהים אבו סהיבאן

 : לא משנה, זה החיבור העיקרי צפון דרום שלנו.עו"ד שרון שטיין

 لحظة شوي بس, احكي, بعطيك تحكي. انا, ال, الزلمة رفع ايدو. هو ...  :فايز ابو صهيبان

 ارفع ايديهاي ثالث مرة  :متكلم

 . تفضل.4مش مهم, يكون  :فايز ابو صهيبان

 هذول تبعات ال... מגרשים بالنسبة لل  (1:12-1:13: ... )מדברים בערבית מר חסן אלנסאסרה

 יחסاعطيه  :تكلمم

 : يا زلمة, الزلمة ما حكاعطا ابو مضيغم

 مرات رفعت اصبعي 4انا  :متكلم

 قبلك. حتى لو خمسة, بخليه يحكي :فايز ابو صهيبان

 ليه؟ ليه؟  :متكلم

 احكي احكي احكي :حسن النصاصرة

 بحكي قبلك :فايز ابو صهيبان

 ليه؟  :متكلم

 الجلسة مش انتמנהל انا זכותי  :فايز ابو صهيبان

 احكي احكي :حسن النصاصرة

 مرات 4... ارفع ايادي  :متكلم

 نقي مين يحكي.مع االحترام انا بدير الجلسة مش انت وانا اللي ب :فايز ابو صهيبان

 لحظة لحظة لحظة لحظة :حسن النصاصرة

 ... منطقية مش اختراع. :متكلم

 لحظة شوي, لحظة شوي.  :حسن النصاصرة

 كمل :فايز ابو صهيبان

يا جماعة الخير انا من االول, من اول جلسة في حياتي, ما قطعت وال واحد وال ودي  :حسن النصاصرة

 حد يقاطعني.

 احكي تفضل :فايز ابو صهيبان
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 تفضل احكي عطا ابو مضيغم:

 تفضل :متكلم

 مرات طلبت قبل.  4المفروض لما تحكي تطلب قبل,  :متكلم

 تفضل تفضل. :فايز ابو صهيبان

 ماشي؟ بعطيك انت, ايش اساوي؟  :متكلم

 انا بدي اعطيه انا, محابي معاه. :فايز ابو صهيبان

 פרוטקציהهذه  :متكلم

 טקציהפרוتفضل. اه  :فايز ابو صهيبان

 توكل ع هللا.  :متكلم

 protection :متكلم

 protection :فايز ابو صهيبان

  2تبعات ابو جامع, السؤال اذا هم االطار تبعهم ماكسيموم מגרשים بالنسبة لل    :حسن النصاصرة

 מגרשים. 

 احنا باالخر اللي اخذناه. :فايز ابو صهيبان

هذا, اللي هو تبع يوسف ابو جامع. وفي וסק קי: في عندك اللي وين ال دقيقة حسن النصاصرة:

وفي عندك اللي منهن وفوق هذا تبع ابو العرجان, وفي נכון? ثنين تحت.  מגרשיםال 

ودها תוספת . السؤال اذا هو ال اللي بطالب فيها ابراهيم ابو جامعתוספת ال 

 מגרשים. 2ابراهيم תכלול 

 .36-ו 35השטח הצמוד לשני מגרשים,  ,: לא, אני אענה לך. התוספת תכלולמר חליל אלטורי

 : אני רוצה, קודם כל אין לי שום התנגדות לפיתוח כביש החיוני לטובתמר חסן אלנסאסרה

 תושבי רהט. השאלה אם המגרש הציבורי שהם עוברים אליו זמני ואחר כך  

 יש תכנון עתידי, אם הם יקבלו אותו אבל זה קנייה או בחינם? איך זה?  

 זמני.מעבר   :דובר

 : אני יודע מעבר זמני, אתה אומר לי תכנון עתידי.מר חסן אלנסאסרה

 זה לא עניין שלנו. :עו"ד שרון שטיין
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 : אחד מהם אמור לרכוש את המגרש, אנחנו מתכננים אותו, מר אברהים אבו סהיבאן

 הופכים אותו מציבורי, משצ"פ לציבורי, אחד מהם. הארבעה האחרים

 רחבה שלנו.יקבלו מגרשים להתחלה בה

 : עבור תשלום?מר חסן אלנסאסרה

 : ישלמו, ודאי.מר אברהים אבו סהיבאן

 באיזה הרחבה?  :דובר

 : אם ככה למה שלא יקבלו מגרשים מיועדים למקוריים ולמה להפוךמר חסן אלנסאסרה

 מגרש ציבורי,  

 : אין להם מקום.מר אברהים אבו סהיבאן

 זה מעבר זמני.  :דובר

 למה לעבור, אתה אומר אחרי המעבר הזמני יתוכנן הציבורי, יתוכנן :מר חסן אלנסאסרה

 למגורים.  

 : לא.מר אברהים אבו סהיבאן

 : הוא אמר חליל.מר חסן אלנסאסרה

 : שנייה אני רוצה להסביר.מר אברהים אבו סהיבאן

 : אסור להפוך מגרש ציבורי למגרש מגורים.מר חסן אלנסאסרה

 זה, לא אמרתי את זה. אמרתי השטח איפה שאין מגדרונים : לא אמרנו את מר חליל אלטורי

 היום.

 : תן לי אני אדבר איתו בשפה שהוא יבין. השטח איפה שהם מר אברהים אבו סהיבאן

 נמצאים, הם יושבים על השצ"פ, שטח ציבורי פתוח. הם מבקשים למגרש 

 500-600בסביבות  ( 1:15:17, איפה שהקיוסק, להפוך למגרש ... )ערבית 36

 נשאר שטח רצועהכביש יוקם بعد ما ال נשאר متر. والقسم اللي تحت اللي 

 מטר, אנחנו הופכים אותה למגרש. אחד מהם  300-400בערך עוד איזה 

 ,4אמורים להתפנות, יתפנה למגרש הציבורי במתחם 

 )מר חסן אלנסאסרה יוצא(
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 זמני?  :דובר

 ש שהמגרש שם יאושר יחזור לשם,: זמני, ואז נתכנן את המגרמר אברהים אבו סהיבאן

 הארבעה האחרים לבד יקבלו מגרשים על ההרחבה, יעברו להרחבה אחרי  

 שירכשו את המגרש.  

 ?4: אבל הציבורי נשאר ציבורי מתחם מר חסן אלנסאסרה

 تفضل ... : הציבורי נשארמר אברהים אבו סהיבאן

 (1:15:50-1:17:46מדברים בערבית )

ביוב ا المنطقة اللي غاد زبل ووسخ وغنم وبريكسات, منظر مقرف. غير ال يا اخوان :خليل الطوري

اللي بصير بنكسر عنده. ايش ما كان احنا اللي كسبانين, بدنا ننضف المنطقة غاد. ما 

وال غنم وال غنز. عجول في غاد, واول شي ال بودي. ودنا רפת. ودنا يضل غاد وال 

ر غاد شارع كل رهط بتقول شكرا لما تنضف غاد القرنة كله. ووده يصيשפע كمان 

متر  200الشارع هذا يصير. هالحين احنا بدنا نقول نواطير لدولة اسرائيل, مانها فوق 

متر. انا بقول طلبهم حتى قليل. حاليا هذا الجودة اللي بنقدر احنا نعطيهم اياه,  300و

و عندك ال نوافق عليه, خلي الهندسة تشتغل عليه يا زلمة. التركات ممنعات يوقف

 קדנציה. 

 طيب, موافقين؟ :فايز ابو صهيبان

 موافقين. :خيليل الطوري

 موافقين, موافقين. ماشي ماش :متكلمين

 5-6בסך הכל : اول شي الشارع اللي بينزل من غاد, وده يمرق من جنب حوالي ابراهيم ابو صهيبان

 بيوت. 

 מגרשים 6 :متكلم

لي بدو يمرق من عجنبهن, مقابل الحنان ودو ينزل. يمكن كل الמגרשים  6  :ابو صهيبان سامي

يتوقف هم اللي ביוב من ال אלה שמנעו ودو يتوقف ביוב لما ال לא יכול להיות 

للعرجان.  מגרשים  2هم الناس اللي مسالمة, وهللا هذا حصوتهم. في كمان  זוכים. 

 اللي بعدهم ودك تساوي ليهمמגרשים  3ليش انت يعني نقزت و... على ال 
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... ؟ النه الناس مسالمه؟ وما حد حط في מגרשים  2بدي افهم انا, كيف תוספות? 

 ؟ هذا الي ناقصنا؟ ציבוריال 

 سامي دحج :متكلم

 : אתה רוצה שנוותר על כל השטח שיש שם?מר חליל אלטורי

 ايش؟  :سامي ابو صهيبان

 : על מה?מר חסן אלנסאסרה

 : כל השטח הציבורי שיש שמה.מר חליל אלטורי

 (1:17:54-1:18:09)מדברים בערבית 

  מגרשים?مش في מצד ימין. ال, انا بحكي  :سامي ابو صهيبان

 عالزاوية هذه؟ وين العرجان؟   :خليل الطوري

 6كلهن ال מגרשים متر. ضلن بين ال  50عرضه מגרש? مش في ...  :سامي ابو صهيبان

 متر.  40متر  20اللي انت نزلت. ضل  7מגרשים 

 : תיפול התוכנית בוועדה המחוזית. אבו סהיבאן מר אברהים

 (1:18:12-1:18:25)מדברים בערבית 

 ها؟  :سامي ابو صهيبان

 וועדה מחוזית مع ال שיטה انا احنا عارفين. ال  خليل الطوري:

 حبه حبه :متكلم

 ال, ما...  خليل الطوري:

 حبه حبه :متكلم

وازيد, תוכנית م. ما بتقدر. اذا ودي اجيبلك اه بالزبط, حبه حبه الزم تشتغل معه :خليل الطوري

 بقولي עוד שנים מגרשים واعطي ال... שני מגרשים. واعطي العرجان فوق 

 : ... איפה נשאר לך שטח שצ"פ? תן לי במקום שצ"פ ...אברהים אבו סהיבאןמר 

 : גם ככה אני אתקן אותו, מבחינה תכנונית שם יהיה מעגל ואני אומר מר עטא אבו מדיע'ם

 לך המנהל יהיה, יילחם יחד איתנו להפוך אותנו למגורים חזית מסחרית. תן  

 לדברים להתקדם.  
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 אני נותן לדברים להתקדם למה הכל הגיוני... )מדבר בערבית : אברהים אבו סהיבאןמר 

1:18:54) 

 سامي لحظة. في شو اسمة. لحظة, ابراهيم خليل الطوري:

קיוסק לא מפריע לנו. לא מפריע  اللي بعد ال, وين الש מגרزي ما ال   :ابراهيم ابو صهيبان

بعده اه؟ احنا جينا מה שמפריע לי غاد. يعني الشارع بقدر يمرق. מגרש 

 הוא לא מפריע לנו. وحكينا كمان مع اللي فوق. 

 : לא תאושר התוכנית.מר חליל אלטורי

 (1:19:17)מדברים בערבית 

 .7/1احنا. احنا الزم نبدا شغل في יכון סابراهيم. بدناش ناخذ  :فايز ابو صهيبان

 احنا مش معارضين. :متكلم

 אם זה לא מפריע אז למה לכלול אותו? לא מפריע לא כוללים אותו, :מר עודה אבו מדיג'ם

 קיוסק לא מפריע. بيختلق. بس بتقولو ال  קיוסק לא מפריע.  

نه او سنتين. احنا وهذا ودك س( 1:19:37פאיז התוכנית אשר תוגש ... )ערבית   :דובר

 شهر.יאושר תוך هذا وده תוכנית. ההסכם بنحكي انه احنا من بكرا خضرنا 

 اه :فايز ابو صهيبان

 ودها سنه او سنتين.תוכנית كويس؟ وال  سامي ابو صهيبان:

 ال, احنا بنحكي عن الشارع. :متكلم

 احنا بنحكي هالحين على ال... :سامي ابو صهيبان

 يا زلمة على الشارع. בלן קفي  :فايز ابو صهيبان

 احنا بنحكي على  :خليل الطوري

 (1:19:49)מדברים ערבית  

 : אנחנו נלך על אישור עקרוני, אנחנו נקדם בהסכם איתם, נקדם את מר חליל אלטורי

السنه الجايه, المهم תאושר السنه هذه,  (1:20:00התכנון, תאושר ... )ערבית 

 المهم نطلعهم من غاد. نطلعهم من غاد وبعد نساوي الشارع.

 طب واذا ما رضي االخ بكرا؟ :متكلم
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 احنا قعدنا معاه.  خليل الطوري:

 : אין הסכמה בינתיים.מר יוסף אלרומילי

 (1:20:11)מדברים בערבית 

 في محكمة بعدين. :فايز ابو صهيبان

 في محكمة. خليل الطوري:

 : בסדר?מר פאיז אבו צהבאן

 . توكل على هللا عطا ابو مضيغم:

 : מאשרים.מר חליל אלטורי

 (1:20:21-1:21)מדברים בערבית 

 עוד סעיףفي عندنا  :خليل الطوري

 طيب.  :فايز ابو صهيبان

 עוד סעיףفي عندنا  :خليل الطوري

 انا للي بقرا الورقة. :فايز ابو صهبان

 بحكي له هو.  :خليل الطوري

 انا اللي بقرا الورقة.  :فايز ابو صهيبان

 ا معاي. هو حك متكلم:

 استنا. סעיפים  3لسا ضل عليك واقعد. סעיף وانا اللي بقوله في كمان  :فايز ابو صهيبان

 )يضحكون(

 ال تشاركني في ... خليني اخد راحتي.  :فايز ابو صهيبان

 )يضحكون(

 انت بتسجل انت؟  :فايز ابو صهيبان

 قولي هالحين اخدت راحتك يا شيخ؟  :خليل الطوري

 هاذ. פרוטוקול مش لل  :فايز ابو صهيبان

 )يضحكون(

 مسجل, وماخذ راحتك عاالخر. خليل الطوري:
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 هسا ... كل حاجة بضايقك فيها بتاخذ من الحساب اللي ضل.  :فايز ابو صهيبان

 يوم. وهللا غير ... السنه الجاي :متكلم

 يتكلمون معا.

 انت روق.  :عطا ابو مضيغم

 اسمع. باسل.  :فايز ابو صهيبان

 : זהו? לא כי בסוף אני רוצה את האישור שלכם לעשות מחטף קטן אז שטיין עו"ד שרון

 כשאתם מסיימים רק תגידו לי.

 : מה זה מחטף?מר אבו צהבאן

 : על הביטוח של העירייה.עו"ד שרון שטיין

 ביטוח או פיתוח? :מר יוסף אלרומילי

 : ביטוח.עו"ד שרון שטיין

 تأمين.ביטוח  فايز ابو صيهبان:

מתן שירותים בסיסיים לתושבי המשולש הצפוני לעיר )דחייה, אום נמילה,  – 21עיף ס

 אלחווז(, ניקיון, תשתיות, חינוך ועוד... )ח'ליל(

 : מתן שירותים בסיסיים לתושבי המשולש הצפוני, זה לא אום אל מר פאיז אבו צהבאן

 פאחם ולא ערערה. 

 המשולש הצפוני של מה?  :דובר

 (1:21:21)מדברים בערבית 

 قطع الكملة. زيادة وال أل؟  :عطا ابو مضيغم

 زيادة. :متكلم

 : כן, לעיר.מר פאיז אבו צהבאן

 צפוני לעיר.  :דובר

 : שנייה אני רוצה ל, הודעתי הקדמה גם אם אתם ... )ערבית מר אברהים אבו סהיבאן

1:21:37,) 

 خلص كمل. :خليل الطوري
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 תה מדבר אבל אני רוצה לתת,אני לא יודע על מה א  :ابراهيم ابو صهيبان

 : כן.מר פאיז אבו צהבאן

 : יש בקשה של רשות הבדואים להפוך את היער ... )לא ברור מר אברהים אבו סהיבאן

אנחנו ביקשנו לייעד שם שני שטחי ציבור. الغربي اللي عند ال... (, 1:21:49

 עכשיו הוא הלך,

هذا كله. את היער ... מאיר מעיין הלך יותר קדימה, אמר אני לא, בואו נבטל

אם תוכל לבטל את היער הזה, תבטל, אין לי בעיה ותעביר את  אמר قلتله 

בסדר. הלך, قالي לכיוון הר שובל, منه وورا   264מעבר לכביש  היער הזה

, هذا ونقز, قالהוציא מכתב לקק"ל, הנה הוא מבקש להעביר את יער ...

ه على الحي. على الغربيين. حطבמקום זה אני רוצה שעל השטח החלופי ליער 

 الجبل الغربي

למה אני אומר את זה? احنا هالحين ( ... להרחיב את זה ... 1:22:29... )ערבית 

 אני רוצה 

 להגיד את זה גם, אני מוציא מכתב, כתבנו כבר מכתב התנגדות לקק"ל 

 والمكتوب هذا, اسمع,  (1:22:49ואנחנו מתנגדים לזה ו... )ערבית 

 جاه تلفون ودو يطلع. كمل. ما قلك كمل. :خليل الطوري

 المكتوب هذا :ابو صهيبان ابراهيم:

 )מר חליל אלטורי יוצא(

 ( ואני אומר את זה לפייצל ... )ערבית 1:23:02: ... )ערבית מר אברהים אבו סהיבאן

ايش بساوي עמיר פרץ انت وتشيع ل אתה צריך תכתוב المتكتوب هذا , (1:23:06

סרטונים אם הוא לא ايام بشيع  4-3يمكن شوفتوه في اخر  יאיר מעיין  النهיאיר מעיין, 

 للبدو.  קשור לאבא, הוא לא עורך והוא לא מקלקל

 והוא לא עושה דברים רעים לבדואים, הוא לא גזען ולא ולא ולא ולא, וזה 

ולתכנן אותה  الضحية لالرض اللي מראה וזה התוכנית שלו אם להעביר את ...

 עברית... )ערבית ו
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.. غادקרקע מינל .الي بين خوالك ويوسف. في מינהל ال קרקע ( 1:23:40ביחד 

תוכניות من غاد لهنيه. عشان ترضى هذا اللي غاد, ويجيب بعدين بال רוצה להעביר אותה 

بقعد לקק"ל אבל ...  אז אנחנו נוציא מכתבيجيب ابصر عائالت من برا ويحطهم غاد. שלו 

על המעשים שהוא עושה וזה דבר שהוא פוגע באמון של  נסגנן ביחד מכתב לשר معك

בדואים ועל המדינה ועל המערכת ועל משרד הכלכלה ושר שעומד  התושבים על

 בראשה.

 ולגופו של עניין.: מר עטא אבו מדיע'ם

  לגופו של עניין אני חושב, אם העירייה צריכה,: מר אברהים אבו סהיבאן

 ת.: להתחיל, ריבונומר עטא אבו מדיע'ם

 יל ריבונות בשטחים הנמצאים שם.פע: בדיוק, להמר אברהים אבו סהיבאן

 .יעני סיפוח  :דובר

 : זה מסופח במילא.מר עטא אבו מדיע'ם

הכל ממנה, צריך منا حكمة منا מקבלים שירותים ...  התושביםاحنا : מר אברהים אבו סהיבאן

 ... )ערבית 

ל העירייה בכל רהט בפחי סמל שالزم نفرجي ونحط ال  (, 1:24:33ועברית 

העירייה, צריך לשים מכולות עם הסמל של העירייה ...  עם הסמל של האשפה 

וטרקטור עם סמל של  والיופיעו שם للناس والسيارات اللي  ( ..1:24:4)ערבית ועברית 

 העירייה ייגש לשם יעשה לפחות ... 

חליל לתת עוד על זה מה שאומר  مرة بالشهر, مرة بكل اسبوعين )ערבית( ...

 שירותים לתושבים.

خلينا نكمل بهذا الكالم. انا صارت لي قعدة مع دكتور   (1:24:59: ... )ערבית מר פאיז אבו צהבאן

.. מצד שני ובצדק, بقول בצדק  ... ד"ר שריף شريق. والقعدة الثانية خليت خليل هو اللي يكمل عني

 ות חלק מרהט, אנחנו לא רוצים להיות אנחנו שייכים לקו הכחול של רהט, אנחנו רוצים להי

 פזורת רהט.

לא בקו הכחול והיא בשטח ד', حالينا לא בקו הכחול, ... هم  : ... מר אברהים אבו סהיבאן
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 لينا אמור לעבור ל ...

 : התוכנית הכוללנית.מר פאיז אבו צהבאן

 ובין ועדה מחוזית. ויכוח בין הרשותما احنا هذا ال  : יש לנו בעיה ... מר אברהים אבו סהיבאן

 : אז הוא רוצה, העירייה תיתן שירותים מינימליים שם, כאילו אנחנו מר פאיז אבו צהבאן

 שייכים לרהט ואני חושב שאם אנחנו נעשה שם ... אשפה.  

 שייכים לרהט.هذا بسجل. هم : מר אברהים אבו סהיבאן

רות חינוך, רווחה, הכל שיفاهم علي؟  רהט. في  : בסדר, הוא מצביע מר פאיז אבו צהבאן

 מרהט, אז הוא רוצה שירות עבור השייכות לרהט, שירותי מינימלי הבן אדם מחפש.

 נותנת לו.: מה שבני שמעון לא מר אברהים אבו סהיבאן

مرات פינוי אשפה, אם יש אני יודע, אולי סלילת כביש לאוטובוסים ... :מר פאיז אבו צהבאן

 تكون مثال

 זה עבירה על החוק. :מר אברהים אבו סהיבאן

 : אבל האוטובוסים מביאים את הילדים משמה, מה זה עבירה על מר פאיז אבו צהבאן

 החוק, זה לא עבירה על החוק.

 شفت ايش ساوين في الزيادة؟ (1:26:14: ... )ערבית מר אברהים אבו סהיבאן

 اه :فايز ابو صهيان

 لو ...  :ابراهيم ابو صهيبان

 נו נוציא להם מכתב, אין בעיה, נבקש את האישור שלהם שהם אנח :מר פאיז אבו צהבאן

 تفضل. יעשו את זה.

 : אני רוצה לחזק את הגישה של ראש העיר והעירייה ולחזור חמשמר עטא אבו מדיע'ם

 שנים אחורה, חמש שנים אחורה ראש מנהל התכנון אברהים ... )ערבית   

ילו משם. השטח תתח قالت بنصحكوישיבה في ال למעלה ( ...1:26:35 

המקווקו הזה הוא בהסכם בינינו לבין בני שמעון. עכשיו מימושו הוא הבעיה, מתי 

הרלוונטיות, כתוב בהסכם מתי הרלוונטיות, מי החליט שהוא לא רלוונטי עכשיו 

בשבילי? אני אחליט שהוא רלוונטי בשבילי ואני עכשיו אכניס את השירותים 
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 החיוניים, עכשיו.

 בני שמעון ורשות הבדואים עכשיו ביחד, היבאן:מר אברהים אבו ס

 תקשיב, אני רוצה שתגיד לי עכשיו מה הסטטוס של תכנון ובניה שם. :מר עטא אבו מדיע'ם

 מי הוועדה שם? אתה או המחוזית? בני שמעון.  

 בני שמעון. :מר אברהים אבו סהיבאן

 , תציב שם גן ילדים : תקשיב טוב, שנייה, אני רוצה שתעשה ניסיוןמר עטא אבו מדיע'ם

 טרום ותגיש בקשה לרישוי, הנחה זמנית. 

 אין, אתה לא יכול, זה קרקע חקלאית. :מר אברהים אבו סהיבאן

 ( שנייה, קודם כל ... 1:27:37)ערבית  חקלאיתال ال مش كلها : לא ...מר עטא אבו מדיע'ם

 חקלאיתكلها  :ابراهيم ابو صهيبان

 . استنا شوي איתחקלكلها ال مش  :عطا ابو مضيغم

 بيت ال... في بعضهم كمان. משבצת في  (1:27:44: ... )ערבית מר פאיז אבו צהבאן

 , האישור, מתי?2040תגיד לי מתי מסתיים ההליך של התוכנית جوا. : מר עטא אבו מדיע'ם

 זה תהליך אולי שנה שנתיים ייקח, מההתנגדויות בין שנה 2040: מר אברהים אבו סהיבאן

 .לשנתיים  

تبعه סטטוס هذا ايش ال מקווקו ال שנתיים في ال , (1:28: )ערבית מר עטא אבו מדיע'ם

 حطيناه؟ 

... אמור לעבור לרהט هذا יש מוסכמות בין בני שמעון עם השטח  :מר אברהים אבו סהיבאן

 הסכם העברת שטח, הכרזת שטח הציבור. לפי

 ה אותו?כללاللي كانت   כרזת דרעי: שנייה המר עטא אבו מדיע'ם

 הוא לא בקו הכחול, הוא בהסכם אבל הוא לא בתוך הקו : לא, מר אברהים אבו סהיבאן

 קיבל ביטוי בהסכם שזה שטח, הכחול. הוא

 : למה נרדמתם בשמירה?מר עטא אבו מדיע'ם

 : שנייה, שטח ד' יעבור לעיריית רהט. עכשיו תשמע, עכשיו מה מר אברהים אבו סהיבאן

 על רשות הבדואים ועל בני שמעון יתחברו, יש להם שצריך לעשות על המנהל,
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 מטרות משותפות, יש להם הרבה דברים שהם משתפים פעולה ביניהם.

 (1:28:59זה אחרי ... )לא ברור   :דובר

 استنا شوي يا زلمة.   :متكلم

 : בדיוק, עכשיו ניר יש לו דברים משלו, עכשיו אני הגעתי לסיכום מר אברהים אבו סהיבאן

 דס מר ולדימיר, הגעתי לסיכום, אמרתי לו תשמע יש הסכם, הראיתי עם מהנ

לו את ההסכם, אמרתי לו אנחנו רוצים להעביר את השטח לתחום השיפוט 

שלנו. כתוב פה אחרי שנתיים ממועד זה יישבו בשביל להעביר את השטח. 

, בשביל זה אני רוצה גם לעכב את תוכנית هذا עכשיו אני התחלתי בתהליך

 עכשיו תוכנית המתאר בסופו של דבר תכלול את השטח כאן.عشان   המתאר.

 .يا سالم היא לא כללה אותו  :דובר

 : היא לא כללה אותו, הם הוציאו אותו, בסדר, לא כללה אותו.מר אברהים אבו סהיבאן

 אנחנו אישרנו את התוכנית?  :דובר

 ש לכם, מה שנתתי לכם : אני זוכר את המשפט, הוא אמר תנצלו מה שימר פאיז אבו צהבאן

 ואנחנו ניתן לכם את זה, זה שלכם.

 אנחנו אישרנו אותה במקומית?  :דובר

 (, מתי אני אתן לך את זה, אתן לך את זה ...1:29:48: ... )ערבית מר אברהים אבו סהיבאן

, זה מה االرضעוד בבני שמעון عائالت وهي  5 – 4بعد ما يجيب  ( )ערבית  

בוא נרחיב את שטח بعدين في االخير يقولك בני שמעון بعد ما  ית(שהוא מתכנן ... )ערב

 השירותים שלנו. 

 (1:30:00)מדברים בערבית 

 امانة اللة اسمع.אישרנו את התכנית? امانة رد على بس, احنا  متكلم:

 : ככה עשו ...מר עמאר אבו האני

انا بحكي عال נו ... : לא, לא משנה, זה הגדלה טבעית, זה גידול שלמר אברהים אבו סהיבאן

 תושבים שלא ,

( 1:30:17)ערבית  تساوولنا انتو שירותים احنا موافقين نساوي : אברהים ... מר עטא אבו מדיע'ם
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 ساوي غاد مش بس  רעיונות מה לעשות, אפילו קייטנה ...

 שירותים של ניקיון וכל מיני. אני מסיים בשאלה קטנה ... אנחנו אישרנו את   

 מית? אנחנו המלצנו?התוכנית במקו

 המלצנו.  :דובר

 (1:30:34)לא ברור على غراب البين يضل معنا؟ המלצנו על ...  מר עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים ביחד(

 (1:30:41: ... )ערבית מר עטא אבו מדיע'ם

 ال ال عطا عطا. لحظة عطا عطا  :متكلم

 يتكلمون معا

 شو؟اسمعوني. واحد يجاوبني مش الف.  :عطا ابو مضيغم

 : עטא כן.עו"ד שרון שטיין

 : אני כן.מר עטא אבו מדיע'ם

 זה לא נכון, אנחנו הגשנו, תשמע, :מר אברהים אבו סהיבאן

 תשמעו אני יודעת מה , : הכוללנית אושרה, זה הישיבה שרותם באה ואמרהעו"ד שרון שטיין

 היא אמרהאתם מדברים על כל החזית של התעשייה, זה היה סיפור של, אז   

 שיאיר רוצה להעביר ...  

 : לא אבל זה של דבירה.מר עטא אבו מדיע'ם

 : לא אבל זה הדיון שאישרתם את הכוללנית. זה הדיון הזה. היא באה עו"ד שרון שטיין

 ואמרה אני יודעת שאתם, 

אנחנו ما برد علي. يا بترد علي, يا بالش ترد علي. . אנחנו אישרנו :מר אברהים אבו סהיבאן

اللي غاد الضحية, والجهه الشرق ال... أل סימבול שהוא סימבול של שני יישובים ... מה אישרנו 

 في ضحية وايش كمان؟ 

 ( 1:31:28)מדברים בערבית 

 الزيادة. النمير. النمير. :متكلم

 النمير الزيادة يا زلمة.  :متكلم
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 ما قلنا زيادة.  :متكلم

 زيادة يا زلمة. :متكلم

 ما ادري.  :متكلم

 لزيادة.ا :متكلم

 (,1:31:37... לשני סימבולים ליישובים. לא משנה ... )ערבית  حطينا :מר אברהים אבו סהיבאן

كانن שני סימבולים  منهم وشرق.סימבלול حطينا الجبل الغربي, وحكينا ال ,  

מעוגלים נכון? ואמרנו זה אנחנו אישרנו ליישובים אם אתם זוכרים, שני סימבולים  مدورات 

 ومدينا ليهن شارع.  ,... )ערבית(

התוכנית על המחוזית  هذه ال ,14ותמ"מ  4, תיקון 14זה גם לפי תמ"מ 

הלכו, אמרו, זה מה שהמלצנו בוועדה המקומית  מהالحين  אומרת גם כך.

שלנו, העברנו את זה לוועדה המחוזית, שמו את זה בוועדה המחוזית לדיון 

לא هذا ( 1:32:27רבית לא מאשרת ... )עאני وقالب هذا לקראת ההפקדה, 

. وقال يعني انا ودي اجيب العقبه, יאיר מעיין לא רצה النه ايش؟ النه מאשרת. 

 احطه في ال... 

סימבולים ما في؟ حطينا סטטוס קיים? ايش هالحين ال  (1:32:29... )ערבית  :דובר

 وبس؟  

וזית קיבלה ... הוועדה המחوالסימבולים  هالحين احنا حطينا: מר אברהים אבו סהיבאן

החלטה, הפקידה, החליטה להפקיד את התוכנית בתנאים, אם היא לא מקבלת את 

)ערבית  هذولעוד דברים عجنب الزيادنه, وעוד איזה ישוב نحط הסימבולים נבטל אותם ו...

1:32:46 ) 

 )מדברים ביניהם בערבית(

 غاد؟טיול سوينا  :متكلم

 اشهر 7 اشهر 6قبل טיול בהפקדת תוכנית سوينا  :متكلم

 تبعتنا؟ טעות والغ :متكلم

 : העלינו את הטענות, עכשיו אנחנו כתבנו עוד מכתב לוועדה מר אברהים אבו סהיבאן
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مههم לנו בעמעום, עכשיו יש לי ישיבה,  המחוזית, הוועדה המחוזית השיבה 

 مع الشو اسمه. .ZOOMישיבת 7/1في 

 , תגיד לי בבקשה מה ההסכם אז לא נשאר אלא לחשוב גם על משק: מר עטא אבו מדיע'ם

 של המת"ש בינינו לבין בני שמעון? מה ההסכם בינינו, מה אומר ההסכם?  

 (1:33:27)מדברים בערבית 

 هذا بعدين. دشرنا. :متكلم

 למה? :عطا ابو مضيغم

 ال, ما ودي احكي.  :فايز ابو صهيبان

 بس يمكن ...  :عطا ابو مضيغم

 هالحين. בסדר?  ة على هذا الموضوع. بنحكي في االدار :فايز ابو صهيبنا

 מה שסוכם עבר. :עו"ד שרון שטיין

 ... )לא ברור(  :דובר

 خالص. فايز ابو صهيبان:

 לא, מה שסוכם סוכם.  :עו"ד שרון שטיין

 : אנחנו עוברים לישיבה לא מן המניין.מר פאיז אבו צהבאן

 : אפשר לעשות מחטף?עו"ד שרון שטיין

 ه؟ شغال هذ عطا ابو مضيغم:

 : אז אנחנו ניתן שירותים מינימליים ל ... )ערבית(מר פאיז אבו צהבאן

 خليه يفتح. خلية يسكر, وال افتحه؟ متكلم:

 بس هذا شغال. لويش؟ متكلم:

 : אפשר לנסות לעשות מחטף?עו"ד שרון שטיין

: בסדר אז אנחנו ניתן שירותים, מועצת העיר מספיקה לתת שירותים מר פאיז אבו צהבאן

 מליים לתושבי רהט שגרים בצפון רהט ...מיני

 ما احنا بنعرف ايش...  שירותים ...قول שירותים מינימליים, ال تقول לא רק  דובר:

 : שירותים, מה שאנחנו יכולים.מר פאיז אבו צהבאן
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 שירותים מוניציפליים.  :דובר

 : כן, אני סוגר את הישיבה הזאת.מר פאיז אבו צהבאן

 ר לנסות לדבר אתכם על משהו שתי דקות?: אפשעו"ד שרון שטיין

 : כן בבקשה.מר פאיז אבו צהבאן

, אני אזכיר : תראו האמת שפספסנו קצת את הנושא של הביטוחעו"ד שרון שטיין

שההתקשרות עם חברת הביטוח הפניקס היא התקשרות ... )לא ברור(, כל 

ם לפה פעם שאנחנו באים להאריך לעוד שנה כמו שהיה עם הגבייה אנחנו באי

לבקש אישור להארכה. אז טוב בגלל זה אז כמובן שקצת התעוררנו מאוחר 

מדי. בכל מקרה סולימאן פנה לשמעון שחר היועץ ביטוח של העירייה והראה 

לו את הצעת הביטוח להארכה מהפניקס כי כל שנה מעדכנים את ההצעה 

שלהם, הם מעלים קצת את הפרמיה אבל משאירים את ההשתתפות עצמית 

שמעון שחר אמר, תקשיב היום כבר יש השתתפויות ₪.  100,000ו שהיא, כמ

עצמיות גבוהות עוד יותר, אנחנו במקביל בלי קשר לזה עם הפניקס הגענו 

להסדר שגם בגביות שהן מתחת להשתתפות העצמית, אנחנו עושים על זה 

פיילוט, מאפשרים להם לטפל בהן. זאת אומרת יש להם איזה משרד פנימי 

איתם שאם מגיעה דרישה הם הולכים ומנסים לסגור, ואם לא הם  שעובד

יכולים או להחזיר את זה אלינו אם זה מגיע לבית משפט או לעורך דין שלהם 

ואנחנו מנסים לראות, זה לא בחינם כמובן, לראות איך זה עובד. עכשיו 

אנחנו צריכים לחדש את הביטוח בשנה נוספת. הם מעלים את הפרמיה לא 

גדול, נכון ראיד? אין שמה איזה סכום אסטרונומי אבל בכל מקרה בסכום 

שמעון סיכם עם סולימאן שאנחנו לקראת סוף השנה, אנחנו נבדוק את זה 

עוד פעם. זאת אומרת שיכול להיות שלקראת שנה הבאה כבר כן יהיה טעם 

לעשות מכרז, זאת אומרת כי לא נוכל להתחמק מזה, זה אומר ש ... )לא 

 השתתפות עצמית,₪  200,000מונה זה ברור(, די

 זה נשמע לי סכומים אסטרונומיים. :דובר
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: אז מה שזה אומר, אנחנו נעשה ביטוח לסכומים מאוד גדולים ואנחנו עו"ד שרון שטיין

נצטרך לבוא למועצה ובמסגרת תקציב העירייה לעשות קרן לפיצויים מתחת 

 להשתתפות העצמית כי זה רוב התביעות.

 : אז מה אתה רוצה לומר? שרון?ו צהבאןמר פאיז אב

 להאריך את זה בעוד שנה. :עו"ד שרון שטיין

 : אוקיי אז נאריך את זה בעוד שנה.מר פאיז אבו צהבאן

 אבל איזה פרמיה יש?  דובר:

: בסדר, אנחנו נאריך בשנה, אנחנו גם, אני חוזר על זה עוד פעם, בקשר מר פאיז אבו צהבאן

ן להם את השירותים שמגיעים להם על פי חוק. לתושבים שבצפון רהט נית

 אני סוגר את הישיבה ועוברים לישיבה לא מן המניין.

 

 ***הישיבה נעילת  ***
03:30:19 

 
 
 


