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 עיריית רהט

 7/2020פרוטוקול ישיבת המועצה  מן המניין מס' 
 18:00שעה  2020 ביולי 15, תאריך רביעימיום 

  אולם הישיבות באגף הרווחה, עיריית  רהטמקום הישיבה: 

 
 ראש העיר -  פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:

 סגן רה"ע -  פייצל אלהוזייל   
  רה"עסגן  -  יוסף אלרומילי   
 המשנה לרה"ע -  אג'ד אבו בלאלמ   
 המשנה לרה"ע -  עו"ד סמי סהיבאן   
 המשנה לרה"ע -  עטא אבו מדיע'ם   
 המשנה לרה"ע -  עמאר אבו גרארה   
 חבר העירייה -  ד"ר מאזן אבו סיאם    
 ייהחבר העיר -  מחמד אבו האני   
 חבר העירייה -  סלימאן אלעתאיקה   
 העירייה חבר -  עודה אבו מדיגם   
         

 התנצל –סגן ומ"מ רה"ע  -   ח'ליל אלטורי  נעדר ה"ה:
 חבר העירייה -  חסן אלנסאסרה   
  חבר העירייה -  טלאל אלקרינאוי   
 התנצל, חולה –חבר העירייה  -  מחמד אלקרינאוי   
 רייהחבר העי -  ד"ר עלי כתנאני   
 חבר העירייה -   עלי אלזיאדנה   
 התנצל, חולה – חבר העירייה -  ייסהשריף חמא   

 
 מזכיר העירייה  -  עלי אבו אלחסן     נוכחים ה"ה:

 גזבר העירייה -  ראיד אלקרינאוי   
 יועץ משפטי של העירייה -  עו"ד שרון שטיין   
 עוזר רה"ע -   עלי דבסאן   
 עוזר סגן רה"ע -  ח'אלד אבו סוכות   
 העירסגן מהנדס  -  פאוזי אלקרינאוי   
 דובר העירייה -   מרזוק כתנאני   
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 על סדר היום:

( אבו 3הקמת בי"ס יסודי חדש אלהאלאל בשכונה ) – 876אישור הגדלת תב"ר מספר  .1

 ₪. 1,338,280עוביידה שלב ב' בסך

מגרש דשא מלאכותי  -966הגדלת תב"ר מספר  -6/2020מליאה  8תיקון סעיף  .2

חשבון התקציב של המועצה להסדר ההימורים  על₪  125,816)סינטטי( לקהילה בסך 

 בספורט.

 ₪. 981,357בי"ס יסודי בית אלחכמה בסך  -1223אישור הגדלת תב"ר מספר  .3

 ₪. 754,505גני ילדים חינוך מיוחד בסך  -1255אישור הגדלת תב"ר מספר .4

משם מתחם תיירות ומסחר לשם מתחם תיירות ומסחר  -1260שינוי שם תב"ר מספר  .5

 ₪. 4,516,550, הגדלת תב"ר בסך 922+ 2397ה החלטות ממשל

 סגירת תב"רים )מצ"ב(. .6

 יות רה"ע לחברי המועצה. והאצלת סמכ .7

 שינויים בהרכבי וועדות מועצת העיר. .8

 .איוש מנהל לשכת ראש העיר .9

 אישור העמדת רכב לווטרינר הרשות. .11

 , השם המוצע אולם ספורט ע"ש נימר אבו זעילה2מתן שם לאולם הספורט בשכונה  .11

 )ז"ל(, מנהל מחלקת ספורט+ מצ"ב השיפוצים באולם )עו"ד סאמי+ מאג'ד(.

 

 רוטוקולפ
 

. االعمال جدول عندها. هللا شاء ان الجلسة نبدأ طب،. اسالم عليكمמתחילים?   :ابوصهيبان فايز

 في, מחוז ال في والبوليص. مصاب 240 عندنا في للكورونا، بالنسبة اشي اول

הם . القوات يعززو بدهم الواحد بالحرف وقالو, روناعالكوממונה  واحد عندهم

הולכים לתגבר את הכוחות של המשטרה ברהט, לאכוף חוק 

הבריאות בחינה וגם בחתונות. אם יצטרך העניין, אמרו לו ככה, 

נשתמש קודם כל בהסברה ואם זה לא ילך בהסברה, אז זה יפוזר 
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בקורונה או  נדבקו רק בחינה, או 71%, כמעט 241בכח. בגלל כמעט 

 بذكرني, بالخير يذكرك هللا كمان، برضو طبعا. هيك زي شغالت والבאירוסין 

 أبو إبراهيم – علي أبو المرحوم بوفاة جربوع أبو عيلة بنعزي برضو احنا عطا

 . عليه هللا رحمة عامر أبو منجد كمان وبرضو. عليه هللا رحمة, جربوع

 امين, امين رب، يا امين  :الجميع

 . العاجل الشفاء...  السالمة وبنتمنى  :صهيبان وأب فايز

 מדברים יחד

 .ميالدة عيد كان البلدية رئيس بعيد احتفلنا مرة وال  :متكلم

 عيدة؟ كان متى  :متكلم

 زلمة يا 10/7  :متكلم

 هللا؟ امانة  :متكلم

 .بخير وانت عام كل يقولي البلدية أعضاء من واحد تتوقع ال  :صهييان أبو فايز

 

 ... بخير وانت عام كل  :ميعالج

 :األول البند طيب. أيام 5و هالحين سنه 55 عمري  :صهيبان أبو فايز

הקמת בי"ס יסודי חדש  – 876אישור הגדלת תב"ר מספר : 1סעיף 

 ₪. 1,338,280( אבו עוביידה שלב ב' בסך3אלהאלאל בשכונה )

 حارةסודי חדש אהלאל, הקמת בי"ס י -876אישור להגדלת תב"ר מס'   :صهيبان أبو فايز

 شغل فيهم نكمل ودنا هذول المصاري هذا، طبعا. شيكل 1,338,280 - عبيدة أبو

 بحاجة المدرسة. والتعليم التربية وزارة من طبعا والميزانية, المدرسة نفس في

 شوي شوي وضعها هي اللي الوادي شقة, الخلفية الشقة في لترميمات برضو

 .اخوان يا بيستاء

 هللا يح   :متكلم

 מאשרים?... عندي. هللا حي   :صهيبان أبو فايز

 اه   :متكلم

קדנציה  ال اول معك حكينا. ننسا ما عشان, عملية ذكرتהערה, הערה  بس :القرناوي رائد

מסלעה  لل بالنسبة الزهراء مدرسة في إشكالية عندنا في احنا انه, السنه اول
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 يروحه هللا, صهيبان أبو مإبراهي. هذه المدرسة فيפיתוח  ال في وربطناها

 بصفحة غاذ بصير الليפיתוח  ال انه ننسا ما انه كبلدية علينا انه قال, بالسالمة

שילב את התוכניות ביחד להתקדם בתכנית, מסירים את  اللي انه وادي

 המסלעה מכאן, שמים, משתמשים בה בסניף אלנור. 

 מדברים יחד.

 צודק צודק  :אלקרינאויפאוזי 

 رجاء -وتعليم وتربية هندسة كان ان المتابعين االخوان يعني بذكر, بذكر وانا  :اويالقرن رائد

 .كذه يتطبق انه عاساس فوزي اخ يا هذا االمر خذو

 אפשרות בתקציבי עומק ... ...  في اذا. هللا شاء ان. هللا شاء ان  :القرناوي وزيف

 ال هذا...  3 ةبحار مدرسة اعطاني ونص شهر قبل إبراهيم – هذاתקציב  ال  

. ورجعنا وساوينا تلفوناتو مع وصلنا وماתצרוכות הנדסיות  بسموهתקציב 

. זה לא תקציב משרד חינוך ال تبعاتזה תוספות הנדסיות לפרויקטים  

 משהו 

 فيه نتصرف احنا اللي  :صهيبان أبو فايز

 זה תוכניות הנדסיות של פרויקט ...  :القرناوي فوزي

 נזכרתי במשהו.  اناזרק מילה אז  رئيس لما بحكي انا   :القرناوي رائد

  8תיקון סעיף  عندنا طيب،. ماشي    :صهيبان أبو فايز

 -966הגדלת תב"ר מספר  -6/2020מליאה  8:תיקון סעיף 2סעיף 

על חשבון ₪  125,816מגרש דשא מלאכותי)סינטטי( לקהילה בסך 

 התקציב של המועצה להסדר ההימורים בספורט.

 . يعني تصليح وده هذا  :صهيبان أبو فايز

 ؟125 ال قبل ؟...يا قبل كان قديش  :القرناوي فوزي

 بس, فاتت اللي المرةאתם קיבלתם את ההחלטה   احنا يعنيתיקון.  مش :القرناوي رائد

החלק של המועצה, והגלדה החלק  הקטנה  تساوو ما بدلהגדלה  ساويتو

 . بسשל העירייה, 
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גני ילדים חינוך מיוחד בסך  -1255אישור הגדלת תב"ר מספר. طيب : صهيبان أبو فايز

754,505 .₪ 

 . الحكمة مدرسة, الحكمة قبل في  :القرناوي فوزي

בי"ס  -1223אישור הגדלת תב"ר מספר : الحكمة بيت برضو عندنا, طيب :صهيبان أبو فايز

  ₪. 981,357יסודי בית אלחכמה בסך 

 הגדלות? هذا  :القرناوي فوزي

 يمكنתוספת  بس هذا  :قرناويال رائد

 תוספת. بسתוספת  بس  :مضيغم أبو عطا

 כל זה תוספות הנדסיות.  :القرناوي رائد

 .ماشي  :القرناوي فوزي

 מאשרים?, طيب  :صهيبان أبو فايز

 מאשרים.   :متكلم

 عليه مصادقين  :مضيغم أبو عطا

ם תיירות ומסחר משם מתח -1260שינוי שם תב"ר מספר . 5, طيب :صهيبان أبو فايز

, הגדלת 922+ 2397לשם מתחם תיירות ומסחר החלטות ממשלה 

  ₪. 4,516,550תב"ר בסך 

 2397זה מרכז המורשת לבדואים, כאן יש מימון מהחלטת ממשלה  :الروميلي يوسف

מיליון שקל זה השלמה  7מיליון שקל. בפרויקט ...  3סדר גודל של כ

 . 922להחלטת ממשלה 

  مفتوح؟ بكون سنتين هللا شاء ان  :القرناوي فوزي

 هللا شاء ان  :صهبان أبو فايز

 כמה על החלטת... 922  :الروميلي يوسف

 פלישה על הקרקע? في  :مضيغم أبو عطا

 ال ال   :متكلم

 .سنتين او, هللا شاء ان سنه كمان الشريط نقص بدنا. ايوا  :مضيغم أبو عطا
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 . معكم موجودة قائمة عندكم يف סגירת תב"רים )מצ"ב(.  :صهيبان أبو فايز

 ... بمليونהתב"ר ... לתקציב, הביצוע  תסגיר  :القرناوي رائد

 البند هذاיות רה"ע לחברי המועצה.והאצלת סמכ: السابع البند في, طيب :صهيان أبو فايز

 .السابع

 הקלטה לא שמע שום מילה ממה שאמר ראיד.  ال   :متكلم

 رائد رائد رائد   :متكلم

 בגלל המסכה. : רינאויאלקראיד 

 מדברים יחד.

 אוקי  :אלקרינאויראיד 

 תעמוד, תעמוד   :דובר

 

ואין לנו  11,973,111הביצוע ₪,  11,988,111תב"רים, ב  17סוגרים  : אלקרינאויראיד 

 רעונות. זהו. ישאר הג

הריני מציג  יות רה"ע לחברי המועצה.והאצלת סמכ 7סעיף  طيب :صهيبان أبو فايز

ת למשנה לראש העיר מר עמאר גרארה בתחום הנוער סמכויו

ממנה את חבר העירייה מר  برضوוהספורט, בנוסף לתחומים שבידו. 

לחוק  17סלימאן אלעתאיקה למשנה לראש העיר על פי סיעף 

הרשויות המקומיות, ומצהיר לו סמכויות בתחום החינוך האקדמי. 

 מאשרים?

 כן  :דובר

 כן מאשרים  :דובר

 יםמאשר  :דובר

אז בוועדת  שינויים בהרכבי וועדות מועצת העיר.: 8סעיף .طيب :صهيبان أبو فايز

הכספים פייסל אלהוזייל ימנה  ליושב ראש הוועדה במקום מוחמד 

. בוועדה לקידום מעמד הילד סלימאן אלעתאיקה ימונה אלקרינאוי
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ליו"ר הוועדה במקום פייסל אלהוזייל. הוועדה תעריך אישור 

אלטורי ליו"ר הוועדה במקום עלי אבו אלחסן, התקשרות חסן 

ובוועדה למאבק בנגע הסמים מאג'ד אבו בלאל ימונה יו"ר במקום 

 חסן אלנסאסרה. מאשרים?

 מאשרים, מאשרים.   כולם:

 עדכון :עלי אבו אלחסן

 اه؟   :صهيبان أبو فايز

 ال تبعהמניין יושלם . الكوروناוועדת  لل بالنسبه فاتت الليישיבה  بال :الحسن أبو علي

מאג'ד יו"ר, ד"ר מאזן, : اذنكو بعد يعنيחברים. אני קורא את זה 

 عندي مكتوب العبرة؟ يوسف والסלימאן אלעתאיקה, יוסף אלרומיילי, 

 الهزيل، علي دكتور الزبايقه، سعيد دكتور العتايقة، مفلح دكتور. العبرة يوسف

 زميلي؟ال وال الرميلي فاطمة لطيف، أبو خالد الطوري، سالم

 .الزميلي  :متكلم

 القرناوي حامد سويس، أبو سالم الهزيل، سارة الطوري، عايشة, الزميلي فاطمة :الحسن أبو علي

 .غرارة أبو عفاف والدكتور

 .االسامي عشو قلتلنا ما انت اسامي؟ مرة كمان لي اقرا  :القرناوي محمد

 .اللجنة ئيسر الموضوع كلف. اللجنة لرئيس لك، مش هاي  :الحسن أبو علي

 רשימה. ال اعطيني منه،...  من  تحطو ودكو منه نظرلنا اللجنة رئيس طيب، :القرناوي محمد

 ...اياتو ودو اللي ايش يشوف هو انه.... ذاكر انت اذا... و اعطيناك احنا  :القرناوي فوزي

 .موجودةוועדה  هي والתפזורת  هي الוועדה  ال    בסדר   :صهيبان أبو فايز

 . سمحت لو االسامي بس وريني  :لقرناويا محمد

 .هيك بعد لمحمد اتنازل بدي, سؤال بس ممكن اذا   :مضيغم أبو عطا

 .بس هذهוועדה ال مش. شوي استنا ال ال  :القرناوي محمد

 . اوكي  :مضيغم أبو عطا

הרבה  وفي شايف؟חילקתם אותה לאף אחד. انت الليהרבה וועדות  في :القرناوي محمد
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ואף אחד לא . يعنيלצערי הרבה ... برا برا...  حطيتو انتو ليالהרכבים 

 .حتىמדבר, אף אחד לא ממליץ 

  د؟.ج لل انضموאיזה וועדות אתה חושב   :مضيغم أبو عطا

 يعني؟ ايش زي  :القرناوي محمد

 .عادي, عالطاولة, وبتاخذ عالطاولة, اطلب, احكي, اطلب  :مضيغم أبو عطا

 ... ال اسمه ايش دكعن في ما  :القرناوي محمد

 הנחות ال رئيس نتو معكوا ضلتהנחות  ال  :مضيغم أبو عطا

 עזוב, אין הנחות, אני לא מדבר על הנחות.  :אלקרינאוימוחמד 

 معناהנחות   من شي في ما  :الرميلي يوسف

 ماشي   :القرناوي محمد

 איזה הנחות?  :الرميلي يوسف

 ת. הנחו ال خذو. د.ج شي اول  :القرناوي محمد

 שום דבר. . الك وال الي ال  :الرميلي يوسف

 بعد؟ عندنا في ايش  :صهيبان أبو فايز

 אני חושב, שניה, אם הוא כבר העלה את זה  :مضيغم أبو عطا

למה אני לא מקבל אימייל? ולא  كمانלצערי...  انا ماהעלה את זה . ال : יאלקרינאומוחמד 

 שיבות האלה? ולא מקבל שום עדכון על הי ? מקבל טלפונים

 עזוב את העדכון כרגע :יוסף אלרומילי

 לא, אני חייב גם את זה.  :מוחמד אלרומילי

 העדכון זה לא העיקר עכשיו :יוסף אלרומילי

 عليها؟ خذت ما هذهישיבה  ال  :القرناوي رائد

 ....6 الساعة عليه تلفن هو. خذت ما. ال  :الرميلي محمد

 . دامكقמזכיר  ال هاي طب  :الرميلي يوسف

 בסדר, הוא לא מקבל שום עדכונים.   :مضيغم أبو عطا

 الوحيدين هم, عندهم ما -محمد واالخ, عودة الحاج, ليهم  بنتلفن احنا اللي اثنين :الحسن أبو علي
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 . الدار لحدהזמנה  ال ليهم وبنودي ليهم بنتلفن

 .معاي حكا واحد ووال تلفون، جاني والהזמנה  اجتني الלצערי  :الرميلي محمد

 מדברים יחד

 לישיבה לא הוזמנתי אליה. ...  هالحين. مرة وال  :الرميلي محمد

 מדברים יחד

 אישית.  انتהודעה  انت؟ عالواتساب توديله ما ليش طب  :مضيغم أبو عطا

 الواتساب علىהזמנות  اودي انيאישור  اعطوني  :الحسن أبو علي

 اه هو،  :مضيغم أبو عطا

 .عالواتساب وديلهم ودك اذا  :صهيبان أبو فايز

 .عالواتساب وديلهم  :مضيغم أبو عطا

 מדברים יחד

 וועדות لل بالنسب  :الرميلي يوسف

 ... 6 الساعة قوله الواتساب فيהודעה קולית  وديلهم  :صهيبان أبو فايز

 ...اه  :مضيغم أبو عطا

 וועדות אני חושב שאנחנו צריכים لل بالنسبه  :الرمييلي يوسف

 מדברים יחד

 צריך לדון בעניין הזה ולהביא את זה לישיבה הבאה, אבל צריך   :الرمييلي يوسف

 לקחת את זה באופן כזה שזה ירשם ב  

 شريف؟ أبو ايش  :صهيبان أبو فايز

 וועדות  لل بالنسبه  :الرمييلي يوسف

 اه؟  :صهيبان أبو فايز

 ומר לכם. מקופחת, אני כבר א هللا حي د.جאנחנו מקופחים.   :الرميلي يوسف

 ... وال هللا حي وال  :متكلم

שום  وجابو وودوا ساووا, حددوا غيروا،. عالهمش حطينا احنا. بقولك انا ما ال، :الرميلي يوسف

 .كلها هذه بالخرفية بسمع مرة اول اناאפילו לא הציעו לנו, שום דבר.  דבר. 



 נ.ש.  -10- 08867

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 خرفية؟ أي َ  :متكلم

 וועדות... האצלת סמכויות ال :الرميلي يوسف

 كסמכויות منתאציל סמכויות  ودك...  انت؟ ودك ايس :القرناوي ائدر

 معا   يتكلمون

 אני כבר דיברתי.... اسمعني :الرميلي يوسف

סמכויות שלו רוצה להאציל לחבר שלו, אתה רוצה להאציל  من هو :القرناوي رائد

 بقدر اناלחבר שלך, אז תאציל, תאציל! מה? מה זה? מי מונע ממך? 

 يمنعني؟ بقدر حدا ,ملفاتي نص الخمساية شريف اعطي عاسم ، אאציל

 ال :متكلم

 ال :متكلم

  .الملفات من ودك شو اعطيه انت אז :القرناوي رائد

  .كمان برا من جم ملفات في بس סליחה, :الرميلي يوسف

 واذا؟ :القرناوي رائد

  ... :الرميلي يوسف

 برا؟ من جم ما ספורט :الرميلي محمد

 فيصل مع كان .فيصل مع كان هذا :القرناوي رائد

 معاي معاي :الهزيل فيصل

 من؟ مع كان ספורט ال :الرميلي يوسف

 معاي :الهزيل فيصل

 معاك؟ :الرميلي يوسف

  .زلمة يا إياه واعطيته ,معاي :الهزيل فيصل

 וועודת هلل بالنسب :الرمليلي يوسف

 محمد مع كان مش מתנ"ס ال سالمة؟ محمد مع مش من؟ مع كان מתנ"ס ال تاع :القرناوي رائد

 سالمة؟

  ... בוועדה חבר להיות מאשר בוועדה חבר להיות לא עדיף :صيام أبو مازن
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 ... علي يقعد מציע אני :مضيغم أبو عطا

  בכלל הוגן לא זה :الرميلي محمد

 ...ل بالنسبه :متكلم

 .شوي لحظه ,لخظه :صهيبان أبو فايز

 اذنك بعد انس أبو...  لل بالنسبه אבהיר نسيت :متكلم

 .... الحاجة هاي بس اخلص بدي عشان. لحظة بس, ال :صهيبان أبو فايز

 معا يتكلمون

 . كلها هذه والشغالت اللجان موضوع كل بنفحص الجاية اإلدارة جلسة :صهيبان أبو فايز

 . لإلدارة محمد األخיוזמן  :مضيغم أبو عطا

 طبعا :الحسن أبو علي

 בסדר?, كمان حتى תאגידים ولل :صهيبان أبو فايز

 אם אפשר להזמין את מחמד :עטא אבו מדיע'ם

 .لإلدارة محمدמוזמן  :עלי אבו אלחסן

 . مدعو برضو انت سامي أبو :صهيبان أبو فايز

 . اإلدارة في ونحكي لإلدارة يجي, الجاي لإلدارة :مضيغم أبو عطا

 .تفصل :صهيبان أبو فايز

 جاهزة تجيله وهي ملفاتها على تقعد تقدر قائمة وكل. مقوائ على تقسمو الملفات :صهيبان أبو سامي

האצלת  نجيب واثنين احد كل  بنقعد ما احنا. تبعيتها لالعضاء بالنسبة

 هي ما مصلحة صارت هاي, مش هذهמועצת העיר.  علىסמכויות 

 .الجاي اإلدارة الجلسة في هذا على بنحكي احنا ال، :صهيبان أبو فايز

  -اثنين :صهيبان أبو سامي

 هللا شاء ان العيد بعد :صهيبان أبو فايز

, الطاوله على انا هايב"כ.  تجيب انه تبعت هاي،טענה  ال سمعت انا -اثنين :صهيبان أبو سامي

 اعطيه مستعد انا. صوت 2700 ب هو, صوت 3500 ب انا. األعضاء كل وقدام

 سمعت مرة من اكثر. عالطاولة هاي, معاه اللي ويعطيني, معاي اللي الملفات كل
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 الملفات واعطيني. الملفات, معاي اللي كل اعطيك ودي انا. منكو هذهטענה  ال

 . تعال. هالحين الطالولة على معك، اللي

 معك؟ اللסמכויות ال مع :الرميلي يوسف

 ايش؟ :صهيبان أبو سامي

 معك؟ اللסמכויות ال مع :الرميلي يوسف

 مين؟ مع :صهيبان أبو سامي

 סמכויות? ال مع :الرميلي يوسف

 بساويها ادم البني هذهסמכויות  ال :صهيبان أبو سامي

  الملفات بيعطيكסמכויות  اه :مضيغم أبو عطا

 بايش؟ ملفات بعطيك :صهبان أبو سامي

 . شي كل معاه يعطيك بدو! فاضيات؟ ملفات يعطيك بدو :مضيغم أبو عطا

 شي؟ كل معסמכויות?  ال مع :الرميلي يوسف

 ול את זה עד הישיבה הבאה. תשק :مضيغم أبو عطا

 בסדר :الرميلي يوسف

 בסדר :مضيغم أبو عطا

 . اإلدارة جلسة في بعض...  رح...  احنا :صهبان أبو فايز

 . معا يتكلمون

שיקולים לא פוליטיים.  ال. الكورونا تبعتוועדה  لل بالنسبة. جماعة يا :بالل أبو ماجد

מרפאות,  ال في بشتغلو الليרופאים  اخذناהשיקולים יותר מקצוענים.  

 اخذنا تبعتناמטרה  ال كل  أساس على אנשי חינוך اخذناאנשי כלכלה,  اخذنا

 ،נצמצם و الدراسية السنه نفتح كيف تبعتناמטרה  ال كلאנשים מגשרים. 

וועדה התפקיד שלה  ال. الكورونا تبعتהתפשטות  ال נעזור לצמצם نقدر

יבצעו בשטח.  همه اللي להעביר המלצות לראש העיר ולוועדת חירום

היא לא וועדה ש, הסמכות שלה יותר להגביר את המועדות בקרב 

באמת להגיע  عشان اسمه شو واخذنا...ال كمان اخذناאוכלוסיה ואנשים. 
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ימליץ לי  سليمان، ימליץ לי, بعرفهم ما شخصيا انا ناس في. اسمه شوלכל 

 לא שיקולים פוליטיים בכלל.  -מישהו אחר

 אני מציע להוסיף את השם עבאס אבו מדיע'ם.   :יע'םעטא אבו מד

 תוסיף. אין בעיה.  واحد كمان عندك واذا תוסיף :بالل أبو ماجد

 בסדר בסדר, אין בעיה.  :עטא אבו מדיע'ם

 هنديه أبو عباسמציע להוסיף  انا  :بالل أبو ماجد

 .بعده الليבסדר. תעבור לסעיף   :مضيغم أبو عطا

איוש מנהל לשכת  9סעיף .عنديלשכה  ال في برضوשינוי  في عندنا يبط  :صهيبان أبو فايز

 رقم, الزيادنه سليمانמבקש אישור המועצה למנות את מר  .ראש העיר

למנהל לשכתי במשרת אמון ובשכר בכירים על פי  028384238 هويته

בכירים.  41%בכירים ועד ל 31%טבלת משרד הפנים. התחלתי 

  موافقين؟

 ماشي :مضيغم أبو عطا

 بالتوفيق :متكلم

 . بالتوفيق موافقين، :متكلم

 .مبروك الف :مضيغم أبو عطا

, מבקש אישור אישור העמדת רכב לווטרינר הרשות: 10 بند طيب، :صهيبان أبو فايز

הצמדת רכב ליסינג לד"ר אחמד יונס. הווטרינר  طبعاמועצת העיר 

 הרשותי לעירייה. 

 אליו? הא?  הרכב הזה יהיה צמוד :יוסף אלרומילי

 اه :صهيبان أبو فايز

הנהלה: הודלפו או  ال في كان الليבנוסף לדיון  אני רוצה רק לרשום  :مضيغم أبو عطا

לא הודלפו, זה לא מעניין, אני לא נגד האיש, הבעתי שם עמדה 

, רכב צמוד אם הוא לא רכב שטח לצורך עבודה –פומבית שרכב צמוד 

רייה. והבעיה היא לא זו, הבעיה שהולך מחניית הבית עד לחניית העי
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היא אם יש לזה גיבוי תקציבי, האם הגזברות, הגזבר או החשב 

 המלווה יכבד את ההחלטה שלנו או לא. 

 נכון לרגע זה לא!  :אלקרינאויראיד 

אז לא, אני לא רוצה להצביע הצבעה ואני לא אקבל עליה כבוד, או  :עטא אבו מדיע'ם

 יש גם אנשים במעמד של אותו רופא تقل انا לכבד אותה. דבר נוסף 

 חשב מלווה  مش انت חבר עירייה,  انت :אלקרינאויראיד 

 قلت قلت،לא, לא.  :עטא אבו מדיע'ם

 وال نصوت ؟דני  يا رايك ايش انت. هينا ونقعده... דני نجيب بدنا بقدر، ما يعني :القرناوي رائد

  نصوت؟ ما

 نعطي انهבעד  انا. كانت كيف تبعتيדעה  ال بحكيلك انا :مضيغم أبو عطا

 .تحت مقامك نتزل الמשנה לראש העיר  بلدية عضو انت, ال :القرناوي رائد

  ال ال ال :مضيغم أبو عطا

 . فوق حالك ارفع :القرناوي رائد

 ...المقام اناבעד,  انا :مضيغم أبو عطا

 מאשר, משרד הפנים אישר אישר :القرناوي رائد

אם מאשרים . ودي اناעוד  الجلسة في حكيتלאשר עוד.  بقول نااאין בעיה  :עטא אבו מדיע'ם

 واحد كل. بس دقيقهבמעמד,  همه الليלי עובד כזה, לאשר לעוד עובדים 

 معاهم، حكيت لما العبره سعيدמנהל אגף.  كمان جامع أبو محمود. رايه يعطي

 الناس فيיטפלו  بيطلعو. نسمة 11,111פריפריה  ال, פריפריה ال اخذو لما

מגיע להם רכב שטח כי הם לא  كمان. والجنوب الشمال واللي، شرق اللي

מגיעים העובדים הסוציאליים ברכב הפרטי. אז אני מאשר, אני 

מצטרף עם ההערות שיש לי, אבל אני אומר: אם לרווחה כפי שאני 

רווחה.   ال عن بحكي انا. حورة تبعتמחלקות  ال عن بحكي ما اناבדקתי 

נממן  احناמחוז,  ال من 71%ת לאשר, יש מימיון הם מבקשים עקרוני

 .31%רק 
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חסכונית מאוד,  سيارة تكون هي اللي سيارة بنشوفגזבר.  ال مع بنشوف انا :صهيبان أبو فايز

 . تصرف اللي سيارة ومش

 רווחה? لل :مضغيم أبو عطا

  اسمه، الشو عن بحكي ال ال :صهيبان أبو فايز

 .الدكتور :مضيغم أبو عطا

 אבל אתה צריך רכב שטח :لقرناويا رائد

 ال بسרכב שטח.  بيستعملو همרכב שטח,  فيמה? לא קשור. לא קשור.  :פאיז אבו צהבאן

 . غاد الدار على في يروح يقدر ماרכב שטח 

 اااه :القرناوي رائد

 דלק ! كثير -جاي ماشي 6כביש  ع بمشي لماרכב שטח  ال تاعتהוצאות  ال :صهيبان أبو فايز

 דלק.  يرغ وبرضو

 רווחה. עקרונית אם אשפר. כן? لل بس تبعتبהערה  ال :مضيغم أبو عطا

 לא :صيهابن أبو فايز

  מאשרים רכב לקטגוריה מסוימת? احنا. انت :صهيبان أبو سامي

 איזה קטגוריה. :صهيبان أبو فايز

 זה לפי תפקיד. :שרון שטיין

 זה לפי תפקיד :אלקרינאויראיד 

 ה הקטגוריה שלו. כתוב מ :א אבו מדיע'םטע

 לפי תפקיד ולפי החלטה.  ال :ראיד אלקרינאוי

 זה רכב אישי שרון שטיין:

 זה לא הוא לא מקבל אחזקת רכב ? :סאמי אבו סהיבאן

 לא.  :שרון שטיין

 מדברים יחד

זה נקרא רכב צמוד לעובד. זה הכל. זה לא נקרא רכב פרטי. זה רכב  :באןפאיז אבו צה

 צמוד, זה לא רכב פרטי. 
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 מאשרים كلياتناמאשרים?  :متكلم

 عاهلل توكل رجل، ياמאשרים  :עטא אבו מדיע'ם

 מאשרים מאשרים :متكلم

 11תעבור לסעיף  :עטא אבו מדיע'ם

, השם המוצע אולם ספורט 2מתן שם לאולם הספורט בשכונה . طيب  :صهيبان أبو فايز

 מנהל מחלקת ספורט דאז + מצ"ב يرحمة هللاע"ש נימר אבו זעילה 

 تفضل השיפוצים באולם )עו"ד סאמי+ מאג'ד(.

מועצת העיר מאג'ד אבו הלאל הבאנו  –הסעיף הזה אני וחבר מועצה  :صهيبان أبو سامي

את זה לסדר היום, אנחנו חושבים שהגיע הזמן שמנהל מחלקת 

הספורט שהיה בעיריית רהט שנים ארוכות, ז"ל, גם כן להנציח את 

תחום שהוא פעל ועוד שזה היה שמו. זה חשוב מאוד, הוא אחד ב

תחום ספורט. זה לגבי השם, ואני חושב שיש קונצנזוס כאן לגבי זה. 

אבל לגבי השיפוצים באולם הספורט. אני הייתי עם מהנדס העיר, 

ממלא מקום מהנדס העיר. ומה היה איתנו גם? חסן אבו זוייד היה 

ות סרק, איתנו גם כן. תראו, חברה' הטענות ששם יש ונדליזם זה טענ

זה לא נכון. פשוט מאוד, אנחנו שפכנו כסף שם. והם עשו פיקוח כמו 

 אחרון? الתב"ר  ال كان قديشשצריך על הכספים ששפכנו. 

 651 :יוסף אלרומילי

 כמה? :סאמי אבו סהיבאן

 , וגם משרד הנגב והגליל לא ישלם לו ממנו אגורה. 651 :יוסף אלרומילי

 בסדר :סאמי אבו סהיבאן

 מימון :ומילייוסף אלר

 אלף שקל שעד היום לא אישרו את התקציב הזה, נכון? 651כן.  :סאמי אבו סהיבאן

 . מדברים יחד

  לא ישולם ולא אגורה בגלל המצב :ראיד אלקרינאוי
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לא ישולם, אז מתי, העבודות הסתיימו כבר כמעט שנה. כמעט שנה.  :صهيبان أبو فايز

כבר כמעט שנה. אף אחד אני שומע על אולם הספורט הזה שהעבודות 

לא מבקר שם, אף אחד לא, תגידו לי אנחנו, היום אנחנו מביאים לנו 

ל הבריכה, מלפני שנתיים, אנחנו רוצים להגדיל. עוד פעם? חשבונות ש

אנחנו לא רוצים להיות, להפוך לחותמת גומי כאן, לחשבונות שאנחנו 

לא מודעים להם. אנחנו מבקשים מההנדסה שתיתן לנו תמונות מצב, 

  ומתי אנחנו יכולים להפעיל את האולם הזה?

 האם העבודות יסתיימו פאוזי?  :מאג'ד אבו בלאל

אתם כל פעם זורקים את הרפש על האוכלוסייה שנמצאת שם, וזה  :פאיז אבו צהבאן

הקבלן לא ביצע את העבודות  -שקר וכזב. אני אומר על השולחן הזה

כנדרש. לא היה פיקוח מצד העירייה כנדרש, לא היה שום וונדליזם 

 שם, והעבודות שבוצעו לא תואמות את ה... שהוכן. 

 מדברים יחד

 למה אתה אומר שלא היה? :ינאויאלקרפאוזי 

 לא היה, לא היה כלום.  :באןיסאמי אבו סה

 היה :אלקרינאויפאוזי 

 לא היה, לא היה כלום. לא היה כלום. עזוב, זה לפני השיפוץ.  :אןיבסאמי אבו סה

 לא, זה היה אחרי השיפוץ. :אלקרינאויפאוזי 

 לא לא.  :אןיבסאמי אבו סה

 חירות אפילו. זה אחרי הב :אלקרינאויפאוזי 

 לא, לא. :סאמי אבו סהיבאן

אפשר לתקן, ברגע שאתה מתקן אתה צריך גם להפעיל. ואם  بقولك انا :مضيغم أبو عطا

 אתה לא מפעיל

 מדברים יחד

 . المهندس نسمع بدنا!!! سمحتوا لو :صهيبان أبو فايز
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: 2ר אני אישית לא מלווה את השיפוצים בכלל. בסדר? מספ شي اول :بالل أبو فوزي

זה השיפוץ החמישי או השישי  -יצאתי לשטח, הבניין הזה יש לו בערך

 שיש פה. 

 כן :פאיז אבו צהבאן

 ב 918כל הזמן אני דגלתי לבנות אולם ספורט שמי מידו, במגרש  :אלקרינאויפאוזי 

 פאוזי אתה לא, אני יודע מה אתה הולך להגיד :יוסף אלרומילי

 בסדר :אלקרינאויפאוזי 

 . امسكه وبعدين, زلمة يا يقولها خلي طب :يغممض أبو عطا

סובלים, ככה  سنه 20 احنا. يحكي بدو شو بعرف اناשנה,  21קהילה,  ك احنا :יוסף אלרומילי

וככה. זה רק ילדים משחקים שם. אף פעם לא היה וונדליזם, לא היה 

 שום דבר. אין כוונה

 מדברים יחד

 . תפעיל אותו. אף פעם לא הופעל כמו שצריך :יוסף אלרומילי

 بتجادلني؟ وين من :هالل أبو فوزي

 .يوسف مين بعرف انا, بجاوبك انا َ  :الرميلي يوسف

 בניין? ال تبع هالحينסטטוס  أي :صهيبان أبو فايز

 הבניין עכשיו לא ראוי ל :אלקרינאויפאוזי 

 גם אחרי השיפוץ שנעשה? :הבאןצפאיז אבו 

לא ראוי לא לשימוש, ולא לכלום. וגם  גם אחרי השיפוץ שנעשה, :אלקרינאויפאוזי 

 משרד הנגב והגליל

 כן? :אןצהבפאיז אבו 

 בא איש בקרה  :אלקרינאויפאוזי 

 כן? :הבאןצפאיז אבו 

 שצריך לראות את החשבון :אלקרינאויפאוזי 

 כן? :הבאןצפאיז אבו 
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לא  לא עניין טוען שהדברים האלה לא ...על עוד הבניין לא שמיש הוא :אלקרינאויפאוזי 

 יכול להיות מאוכלס. בגלל זה אומר שלא משלם. 

 מה הסיבה? :דובר

רגע השיפוץ הזה שעשיתם אותו, שילמתם עליו? שילמנו עליו?  :דובר

 دفعتولهم؟

 לא יודע.  :אלקרינאויפאוזי 

 מדברים יחד

רגע, אני רוצה להשלים כמה נקודות. קודם כל, הוכן אומדן מצד  :הבאןצפאיז אבו 

איך הבניין הזה צריך להיות מוכן.  –, אגף ההנדסה מחלקת ההנדסה

בסדר? הוכן אומדן, ואנחנו צריכים בשביל שהמבנה הזה יהיה שמיש 

ומוכן. ואחר כך גייסנו תקציב, התקציב הנדרש גויס, מועצת העיר 

כאן הצביעה על התקציב. למה אחרי שגייסנו תקציב, ופעלנו לפי 

עדיין אנחנו נמצאים במצב האומדן, ופעלנו לפי התקציב, והכל, ו

שהבניין לא מוכן? מי? איפה המחדל כאן? גם אם אל תגידו לי 

וונדליזם כי לא היה שום וונדליזם. לפחות הוונדליזם היה בתקופה 

מסוימת, ולכן אנחנו, שזה לפני השיפוצים. ואת הסוגיה הזאת פתרנו 

 העברנו את התקציב שליד בית ספר אלתקווה, ואנחנו –דרך גיוס 

בונים אולם ספורט חדש ליד בית ספר אלשייח' סלמאן, בסדר? את 

זה פתרנו. אבל מהיום והלאה, התקציבים שגויסו על מנת שהבניין 

 הזה יהיה מוכן, גויסו התקציבים והאולם עדיין לא מוכן. 

 .מדברים יחד

 האולם ... מהנדס, ויש לקוחות. האולם לא ראוי לשימוש.  :פאוזי אלקרינאוי

 למה? אז למה עשינו שיפוץ בכלל?  :בו צהבאןפאיז א

 היינו הורסים :דובר

 זה הכסף שדרשתם.  :פאיז אבו צהבאן
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 סליחה, בדקתי את הסעיפים. :פאוזי אלקרינאוי

 כן? :פאיז אבו צהבאן

הסעיפים שבוצעו, זה בוצע השיפוץ. נשרף והקבלן והעירייה ניסו דרך  :אלקרינאויפאוזי 

 חברות הביטוח

 כן? :צהבאןפאיז אבו 

 לא צלח. הקבלן המשיך ושיפץ ומסר את העבודה.  :אלקרינאויפאוזי 

 כן? :פאיז אבו צהבאן

ישנה בשטח. ישנה עוד העבודות שבמכתב הכמויות תואמות את מה ש :אלקרינאויפאוזי 

 מה לשפץ בבניין. 

 . מדברים יחד

 כל טוב ויפה ונשרף, נכון?בניין שופץ וה ال انكو بتقولو انتو, رجاء فوزي :סאמי אבו סהיבאן

 כן :אלקרינאויפאוזי 

 נכון?  :סאמי אבו סהיבאן

 כן :אלקרינאויפאוזי 

אז  رايي حسب اناאם הוא כל פעם נשרף ומשפצים ונשרף. . كذه بفكرאז  :סאמי אבו סהיבאן

 צריך להצמיד לו איזה שומר וזהו. 

 شي اولישיבה.  ال نلخص خلينا :صهيبان أبو فايز

 امع يتكلمون

 وودك بتصلحه بتيجي انه المشكلة غادאולם  لل بالنسبة: جملين أقول ودي انا :مضيغم أبو عطا

 ال خلي. ثانيات خدماتמפעילים   احنا ما زيאז . شيخ ياלא מפעילים אותו 

  اذا. فوزي ياמתפלא עליך  انا وبعدينמתנ"ס יפעיל אותו. יפעיל אותו 

כסף  فيهלמה השקענו  نهده؟ نييعלא ראוי   اذا اخر، بمعنى يعني احنا

 בכלל. 

 نهده؟ ودنا كيف לא פשוט :بالل أبو فوزي

 ال. انا احكيه بدي اللي التلخيص انا هذا ما :صهيبان أبو فايز
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 معا يتكلمون

 شي اول :صهيان أبو فايز

 معا يتكلمون

 عالنبي صلوا :صهيبان أبو فايز

 محمد سيدنا على صل اللهم :مضيغم أبو عطا

 . زغيله أبو نمر المرحوم تاعت القاعة اسم على نتقف خلينا شي اول...  شي كل :صهيان أبو فايز

 يرحمة هللا :الجميع

 . مشاكل في ما :متكلم

 خليناיכין אומדן לשימוש האולם.  انه فوزي المهندس من بنطلب وبالنسبه، :صهيبان أبو فايز

 احننا

 ... :بالل أبو فوزي

- 600 دفعنا. مصاري ندفع نضلنا بدناش. هذه البنايه نستعمل ممكن احنا كيف, اه :صهيبان فايزابو

 بشدد – الخير جماعة يا مرة كمان انا طب. قرار تخذو ما وحتى. شيكل الف 700

 . الغالق متجهه الدولة انه على مرة كمان

 . شجيرللت بالنسبه هذه...  :مضيغم أبو عطا

 .اه :صهيبان أبو فايز

 אולם لل بالنسبه بس انس، أبوהרה הצ ال قبل :الرميلي يوسف

 اه؟ :صهيبان أبو فايز

 حاجه اول, يرحمه هللا نمر اسم على تسمية على وافقوا المجلس أعضاء ما بعد :الرميلي يوسف

 وكلهم...  في اليوم يشاركو نمر األخ البناء توجه سامي األخ انه فهمته اللي

 أعضاء اتشكر اني مني بوطل فاבידוד.   في موجودة العيلةבידוד  في موجودين

 اقل اني بفكر. يرحمه هللا نمر األخ باسم القاعة تسمية على وافقو انه على المجلس

 اناעדיף מאוחר מאשר לא.  شوي تأخرت اني رغم مجلس، كاعضاء واجب

 20 الرياضة قسم مدير كان, الرياضة خدم الزلمه, سنه 11 اله توفى الزلمة افكر

 وخدم الرياضة خدم يعني, ومدرب, كاراتيه ومدرب, قدم كرة مدرب كان. سنه
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 .خاص بشكل ورهط, عام بشكل النقب

 .كرة والعب :متكلم

 نقدمه بنقدر بلدي كمجلي واجب اقل هذا فا, سنه يزيد ما على قدم كرة والعب :الرميلي يوسف

 الرياضية المالعب נהוג رايي حسب انا. المستقبل في...  نمر وامثال لنمر

 فا. عام بشكل الرياضة خدمو اللي ناس أسماء على يتسمن انه رياضيةال والقاعات

 بنشكركو زغيلي أبو عيلة – نمر عائلة باسم

לפני . للتشجير بالنسبه, طبعا. علية هللا ورحمة فيك هللا بارك. يخفظك هللا :صهيبان أبو فايز

שבועיים אני הנחיתי גם את היועץ המשפטי לעניין שמה שעתה 

זיאדנה ואלהוזייל, קטעו שם עצים בלי אישור עירייה שטח אל -קק"ל

בלי כלום. ונטיעה ככה דווח לי, כי היא עברה כל מימדים מבחינת 

ברוחב על  -השטח. אז זה לא רק נטיעה בתוך הנחל, אלא על גדות

מ', מכל צד. זה אומר דרשני! השטח  211-מ'  151גדות הנחל, כמעט 

אנחנו באמת התנגדנו, אני רוצה הזה נועד לתושבי רהט, ולא ליעור. 

להודות גם לשרון שהוציא מכתב למנהל המחוז של קק"ל וביקש בו 

את הפסקת העבודה. וגם התושבים בעצמם התנגדו והיו שם בשטח. 

 ؟... تحكي بدك امير أبو

 اذا غاد احنا األساس في احنا. غاد التلفزيون في كنت وحتىסיור  ال في كنت انا :مضيغم أبو عطا

 هنيا انه المشكله. إشكالية عندها وما, الرجال قصة في بنحصر بضل تشجيرال

 وال الوادي في بس مش كمان انه اكثر اقولكو وودي وتبحبح، توسع التشجير انت

 اذا يعني. عالطور قريبات مش بالمرة اللي طلعات في. طلعه في وانما ،ערוצים 

 الوضع في شجر؟ فيها سكنن وال ناس؟ فيها نسكن ناخذ ودنا منطقة ناخذ ودنا

 ضد احنا انا موقف احنا, كبلدية موقفنا احنا فا. الناس قبل سكن الشجر الموجود

 . هنيا عضو كل في هللا وبارك, شيخ يا فيك هللا وبارك...  بشكله هذا التشجير

 بس كلمة اضيف بدي :صيام أبو مازن

 .تفضل :مضيغم أبو عطا
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 الئيس اذن بعد :صيام أبو مازن

 تفضل :صهيبان أبو فايز

בעיית היעור נתפסת בימים האחרונים ככלי לנישול אדמות בדואים  :صيام أبو مازن

וככה גם כן ערוצי התקשורת חשפו לאחרונה את המיזמים לצערי, 

שלטונות של רמי להשתלט על שטח של בדואים, לנטוע עצים במקום 

ים שלו בני אדם. המאבק בשאר הנגב ידוע ומורכב, ויש לו את האנש

צפון רהט,  ال في هنه هللاשיאבקו. אנחנו כאן מדברים על הנטיעות 

מקם השיפוט. אנחנו תומכים בהצהרת ראש העיר שיפנה לקק"ל 

שיעצרו את הנטיעות לאלתר, עיריית רהט גם כן רוצה להגן על השטח 

שנה, אנחנו  15-16הנקי שנשאר לה, וגם כמה שהיא תקעה אותנו לפני 

אר סיכמנו בהנהלה שנדרוש, נעשה דיון וצריך גם בתוכנית המת

עמר אבו האני, כן?  -לטעון את הטענה שחשף לנו מבקר העייריה

ששטח הייעור הוא בתוכנית המתאר מוגדל באופן מופרז, ועל כן 

 אנחנו צריכים לתקן את תוכנית המתאר לפני האישור שלה. 

 .فيك هللا بارك :مضيغم أبو عطا

 عند غاد الليאז מועצת העיר מתנגדת לייעור, לשטח . اوكي, طيب. شكرا :صهيبان أبو فايز

 مرة كمان جماعة ياעודף פעם אני מדגיש את העניין . والزيادنه الهزيل

אנחנו בפני סגר, המדינה עומדת בפני סגר. אם התפשטות של 

  الموضوع؟ في كلمة تحكيلك مازن دكتورהקורונה היא גם מתרחב. 

זר , העניין זה כבכר חודש ימים, בכל המדינה לא רק במגזר במתשמעו :صيام أبو مازن

הבדואי הולך ומחמיר, מבחינת עליה במקרים תחלואה. בעקבות 

עלייה מספר המקרים התחלואה, מתחילת חודש יוני במקורב של 

 1711מקרים ביום, היום אנחנו מגיעים לממוצע של  211איזה 

איטליה, בריטניה  מדינות שלא ... צרפת, 4מקרים, זה בסה"כ 

וספרד. אם אתה לוקח אותם ביחד אין להם את העליה שיש בישראל. 
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יש אנשים שלוקחים את הקטע הזה לעניין פוליטי, יש מניפולציה 

מאחורי הקלעים של ביבי והחברים שלו, כאילו שהם משחקים 

זה לא נכון. זה מערך אחד גדול שעובד, זה תוצאות אמת.  -במספרים

חולים  251לכיוון יותר גרוע. היום יש בארץ קרוב ל אנחנו הולכים

, פי עשר מהכמות הנדרשת. עם 21קשים. הגענו לפני חודש כזה ל

משוואה מאוד פשוט. אמרתי את זה מאה פעמים ואני חוזר על זה 

שוב פעם. ככל שעולים המקרים עולה במקביל גם התחלואה באנשים 

חד שאין לו בבית איש אנשים שיש להם מחלות רקע. אין א -מבוגרים

מבוגר, או אח או בן דוד שיש לו מחלות רקע, כולם. לצערי הרב יש 

אנשים שלא מאמינים בקורונה. ומפיצים הלאה שהיא לא קיימת, 

... ולצערי הרבה מתוך  241והיא כן קיימת והמספר ... בהתחלה זה 

 , חצי מהם או יותר מחצי לא שומרים על חובת בידוד. 241ה

 صحيح :صهيبان أبو فايز

 . تبعته عالجملة علقو, كورونا في بدحي عليه علقو :مضيغم أبو عطا

... לא רק על רהט. ומה שיש ברהט זה כמעט מכל המשפחות, אין  :מאזן אבו סיאם

 כמעט משפחה שאין בה קורונה. 

 נכון.  :באןצהפאיז אבו 

 בכל שאר העולם, :מאזן אבו סיאם

 נכון :באןצה פאיז אבו

הכל. מה שמדאיג אותי יותר זה מניין -נתחיל מצפון, דרום, מזרח :ו סיאםמאזן אב

 241האנשים המבודדים ביחס לאנשים המאומתים. אם לוקחים 

אנשים בבידוד, דבר שהוא לא קיים.  241סביר להניח שיש עוד איזה 

זה פחות משליש מהספר הזה. אם אתה הורה אז בטוח יש לך אישה 

וח יש לך הורים ואחים. אין מספר כזה וילדים, ואם אתה ילד בט

. אנשים 71ל 61ומספר המבודדים נע בין  241שמספר החולים הוא 
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 פשוט לא משתפים פעולה עם משרד הבריאות בתכנית ...

 מה אתה מציע? אז מה אתה מציע? :עטא אבו מדיע'ם

 בשביל ככה :מאזן אבו סיאם

 מה אתה מציע? :עטא אבו מדיע'ם

 אני מציע? שוועדת הקורונה תיכנס בתדירות מאוד גבוהה, אנחנו  מה :מאזן אבו סיאם

 .تبقى يوم كلכמעט   :مضيغم أبو عطا

לא כמעט כל יום, אבל אני אומר לפחות פעם בשבוע, זה המינימום  :מאזן אבו סיאם

 ככה לייב שהיא צריכה להתכנס. ועדיף שתתכנס ב

 דרך זום, דרך זום :מאג'ד אבו בלאל

לא, לא דרך זום. זה צריכה להיות בשידור לייב בכמה ערוצים בשביל  :מאזן אבו סיאם

שיותר הנחיות. אני מסתובב יותר באבלים. לשדר לאנשים כמה 

חתונות אני לא מגיע בכלל ולא מתכוון להגיע אפילו אם החתונות 

 5יושב  بعيد منבבית שלי. וגם  באבלים, אני לא מתבייש שם מסיכה... 

ייב אותך לשבת עשרים דקות או חצי שעה. אם דקות, אף אחד לא מח

תשב חמש דקות בסוכת אבלים או חצי שעה זה אותו דבר, גם 

הם  -המשפחה של המנוח גם אם תשב חמש דקות, זה לא יציק להם

מבינים את הסיטואציה. גם אם לא תלחץ להם יד הם יכבדו אותך 

אחוז עוד יותר. לצערי הרב, המבוגרים  כן משתמשים, וזה אחוז, 

קטן, והאחוז הקטן הזה מתבייש רואה כמה צעירים לא משתמשים 

במסכות. והוא רואה את עצמו כאילו שונה ומוזר בתוך הכנסות אם 

 זה של חתונה ושל אבלים. המצב לא הולך להיות טוב. 

 יותר גרוע :עטא אבו מדיע'ם

. זאת עליה כולם אמרו שבקיץ הולכת להיות צניחה, זה לא קרה בכלל :מאזן אבו סיאם

מאוד משמעותית. יש לנו עוד חודש וחצי בית ספר, עוד שבועיים יש 

לנו חג קורבן. הבית ספר מאוד גרוע, תשמע, הילדים שלנו מחודש 
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אפריל לא הלכו לבית ספר, אם עכשיו אתה נותן לו עט ונייר הוא לא 

 מצליח לתפוס את העט בידיים שלו. 

 מה אתה מציע? שאלה אליך ايش؟ السوق؟ مع ايش :مضيغم أبو عطا

אני הייתי מציע לסגור את השווקים לאלתר! כל  –בענייני השווקים  :מאזן אבו סיאם

איש, או שמצטבר, יש מצב שיגיע, סיכוי  51התקהלות שיש בה יותר מ

לא חשוב אם זה שוק, אם זה אולם,  -איש, לסגור אותו 51שיגיע מעל 

 אם זה בריכה. 

 מדברים יחד

 זה סכנת נפשות.  :'םעטא אבו מדיע

צריך להפעיל את הילדים, לפי דעתי מחלקות הנוער, צעירים יכולים  :מאזן אבו סיאם

להשגיח המון על הגדולים. אנחנו יכול להיות שאנחנו הזדקנו מדי, 

להעיר  15, בני 12להפעיל ילדים בני והאנשים לא שומעים לנו. 

גם כן לעזור. לאנשים אם זה בצמתים, אם זה בכיכרות, זה יכול 

צריכים מאמץ של כל אנשים העירייה, אנשי דת, אנשי חברה. לא כל 

כולכם , זה עבודה  -אחד יגיד הוא עושה את העבודה אז אני מסתכל

של כולם. להעיר לאנשים. וגם גרוע מזה זה עניין החורף שמתקרב, 

זה אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה לנו בשבת הבאה. כי גם אם יש 

נה ואין סימנים, אם וחס ושלום יחלה בשפעת זה מאוד לא לנו קורו

טוב. אין אף אחד שיכול להגיד לך לא, אולי יעבור חלק הקטע. המצב 

לא טוב, צריך שיתוף פעולה של כולם. אף אחד לא יכול להגיד 

שאנחנו מעבר לזה, אנחנו באמצע. וגם עניין האבטלה בשטח. שמעתי 

האבטלה ברהט  –שאומר אתמול בטלוויזיה מלשכת התעסוקה 

, יש מצב שזה גם יותר. אנשים חיים על בסיס שכר 35%הגיעה ל

מינימום. הם בקושי שורדים עם החודש. ואנשים לא יודעים 

 להתעסק עם משברים 
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 כלכליים.  :עטא אבו מדיע'ם

ארבעה חודשים הם תקועים בבתים. יש  -ארוכים. והם כבר שלושה :מאזן אבו סיאם

ו לחל"ת והמעסיקים שלהם ראו שהם מסתדרים גם עובדים שיצא

 עם המכסה הקטנה של העובדים ולא החזירו אותם לעבודה ... 

 נכון :פאיז אבו צהבאן

כל אחד יסתכל לסביבה שלו, על האנשים שנפגעו  -זה גם עניין :מאזן אבו סיאם

 כלכלית, ולנסות להתמודד ולעזור בכל האמצעים. 

 انه. األخير في حكيتهاרוצה גם נקודה חשוב מאוד,  اناן. צודק ד"ר מאז :פאיז אבו צהבאן

אני טיפלתי בכמה מקרים . داريين احنا ما واحنا العوز عليها اللي ناس في

 من مساعدة اخدت لكن. مضرب االجتماعية الشؤون قسم, االحترام كل ومع

 لك بتشيع الناس اذا يعني. الناس عند كويس مش الوضع بس, القسم رئيس

 وفيها, بطاطا وفيها, طحين وفيها كلور، فيها الليרשימה  لك بتشيع, ضاألغرا

 .يعني أساسية مواد

 דברים בסיסיים :עטא אבו מדיע'ם

 من. االجتماعية الشؤون في عفكرة موجودة هي اللي عائالت من ومش. اه :صهيبان أبو فايز

 بس. شتغلب والزلمة بتشتغل الحرمة. يعني بشتغلو ناس هي اللي محترمة عائالت

 األغراض؟ يجيبل بدو مينבידוד, אז  في والزلمة كورونا عندها الحرمة ايش؟

 ناحية من كويس مش الوضع ،طريق وعن جمعيات طريق عن نتحرك نجبرنا فا

, كل يعني. بسيط لو حتى. فيه للناس نتوجه الزم احنا اللي وهذا. الناس عند مادية

אז , الثالثا يوم البيت اذا. يعني تروح انك شرط مش. شيكل 200 بسيط شي يعني

, فريح أبو احمد عند فرح في صار اللي هذا. تتعشا انك شرط مش الثالثا يوم نقط

-400 حوالي اجو. ادم بني 1600-1500 تقريبا يجيله المفروض كان فرح عملو

 يصير رح انه عارف وهو, يجو بدو الناس الثالثا يوم من والكل. ادم بني 500

 برضو احنا. عنده كانم اللي للنقوطבהתאם  االكل كمية قلل ووه. طبعا, هذا

 ومش الدحيهהזמנה , ... الشهر 27 ب فرح عندك. عندنا اجت ما اللي الفروح
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 הם הולכים להביא. إياه بلغتو. سمعته اللي حكيته اللي الحكي انا. ايش عارف

 الحارة؟ في :مضيغم أبو عطا

 . 7/24 ب, 24 حارة في في :صهيبان أبو فايز

 .معا يتكلمون

 فرح؟ الحارة في عندينا في يعني :متكلم

 . والحنا عاالفراح يجي ودو البوليص انه بقول انا فا. الناس بشيعو :صهيبان أبو فايز

 . عشا بس  يساوون بدهم, العشا بس :مضيغم أبو عطا

 ال. مازن كتورالد عنها حكا الليהקלות  ال المهم. يتساوا بدو ايش بعرف ما :صهيبان أبو فايز

  50 حتىהתקהלות 

 معا يتكلمون

 كويس مش الوضع :صهيبان أبو فايز

 مراقب يكون الزم معو، تحكي الزم :مضيغم أبو عطا

 من توفى راجل عندنا بكفي. بالمرة خطير والوضع, كويس مش الوضع :صهيبان أبو فايز

 من واحد وكل. يتوفى سنه 25 او سنه 20 شاب ندور يعني؟ ودكم شو. الكورونا

 خطير الوضع انه, لهم قريب طبعا هو اللي للناس يحكي موقع في البلدية أعضاء

 ان طلبت انت انه هذا عالموضوع معي حكمמחוז  كذا في, يعني. بالمرة البلد في

  الشباب صارت النهחולה קורונה ال انهהצעה  عندي كان حتى انا. مساعدة

. قاسم عكفر اطلع وبقول علي؟ فاهم ,اخوه مع التلفون بخلي سنه 20-18, تتفلسف

 . ادم بني...  بعد في يعنيממש 

 اهזה קשה  :مضيغم أبو عطا

 סטודנט. –אחווה  في امتحان يقدم بمشي وواحد :صهيبان أبو فايز

 .يمسكوه يكونو ما عشان :مضيغم أبو عطا

 وبقول. البيت في التلفون وخال, اه :صهيبان أبو فايز

 בידוד? في...  ونبك يعني :مضيغم أبو عطا

 . معا يتكلمون
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 . التلفون خلى هوעקוב אחריי אז  بعطيهשב"כ    ال هو ما. زلمة يا اه :متكلم

אני נמצא  –משרד הבריאות  من عليه بتصلو علي؟ فاهم, هذا... ال زي :صهيبان أبو فايز

 بركض. كورونا عندو, سنه 23 عمرة شاب واحد في...  اكثر ايش. اهבבית. 

 بصير؟ اللي االشي ايش فاهم انت". اعديك غير وهللا" لعبة صارت, ابالشب ورا

 . يعني بالمرة خطير الوضع

 انس أبو هالحين :مضيغم أبو عطا

 اللي عانسان يأثر يمكن هاذ بس. 14 سنه 30 ،50 عمرة عشاب يأثر ما يمكن :صهيبان أبو فايز

 . سنه 70 عمرة

 . معا يكلمون

 واحد ؤالس بس انس أبو :مضيغم أبو عطا

 حبيبي اه :صهيبان أبو فايز

 متر 400 ساحة في بمطرح :مضيغم أبو عطا

 اه؟ :صهيبان أبو فايز

 ? זה מקובל, متر 3מרחק  يكون :مضيغم أبو عطا

 مسكر؟ وال فاتح :صهيبان أبو فايز

 . مسكر :مضيغم أبو عطا

 العدد صغر يقولك أتطلع :صهيبان أبو فايز

 العيا كثر ام كثر من, اه :مضيغم أبو عطا

 . الهوا طريق عن ينتقل يقولو وهالحين. اكثر بي العيا :صهيبان أبو فايز

 ثانيةהערה  عندي هالحين :مضيغم أبو عطا

  اه؟ :صهيبان أبو فايز

, المتأخرات الساعات باجي ما كل. انا هني عالبلدية بجي مرة اول مش انا. رجاء :مضيغم أبو عطا

 و الدبسان على موجود هنه وكان. بنفتح ما وقسم لقسم بنفتحשער  ال الباب

 يا ال بقوله حسن, شيكل 1511תקציב  ال بقول. التلفون علىניסינו לפתוח 

 ماאני חוזר הביתה.  بنفتح ما دقايق 5 عالباب باجي انا, شيكل 1500 هول رائد
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 . ساعة ربع بستنا

 ...هذا الموضوع, هذا طب :صهيبان أبو فايز

 عالباب بقف ما دقايق 5 من اكثر :مضيغم أبو عطا

 ...  الباب يا, الكل بغير يا :صهيبان أبو فايز

 . وفتحو بعديا جم ناس في :مضيغم أبو عطا

 . معا يتكلمون

 المشكلة؟ ايش, فاتح البال يضل, 4ال بعد جلسة في يومية, انس أبو :القرناوي فوزي

 .ماشي, طب :صهيبان أبو فايز

 انس أبو :بالل أبو ماجد

  اه؟ :صهيبان وأب فايز

 חניה لل بالنسبة :بالل أبو ماجد

 اه؟ :صهيبان أبو فايز

 ... انا :بالل أبو ماجد

 .معا يتكملون

 אני לא עושה بقولك خالد, خالد مع حكيت :بالل أبو ماجد

 .شريف أبو, المهندس مع خلص. الهندسة مع بس,  الهندسة فوزي...  مش ال، :صهيبان أبو فايز

 معا يتكلمون

 باقي فيעניין  فيאחרי התקציבים והדברים.    وضعنا يوم 130... اسمهان :القرناوي فوزي

 בהתאם ל .ونزبطها هذهנשקם את המצב של החנייה   ودناתקציב  عنا

 השאלה אם יש לך מקום  :مضيغم أبو عطا

 دقيقة بس :القرناوي فوزي

 تفضل :مضيغم أبو عطا

יועצת נוער   نعطي ودناובוחנים  هللا شاء نا هالحينמקביל  ب كمان في َ  :القرناوي فوزي

לחשוב או תת , قعدنا لما وهيك تبعتيهاלבנות זה קשה, לפי הראייה 

נראה לי נתכנן  هندسية ناحية من احناנראה לנו   بسקרקעית או עילית. 
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ראשון לציון עוד חניית על כדי לענות  تبع الكنيون في في ما زيעילית. 

 ייה ונבחרי הציבור. על הדרישה של עובדי העיר

 המון כסף هذا طب، :مضيغم أبو عطا

 للفروح הודעה  وصلتني هالحين الفروح, ايانه ودي اللي انا... ودو هذا. طب :صيهبان أبو فايز

 منהודעה  يعني جد االمر ان تعرفوا حتى. اليوم موجودات اللي البوليص من

 مضيغم أبو عند فرح، يف القرناويه عند فرح، في عابد أبو عند: يعني الشرطة

 فرح في مضيغم أبو عند فرح، في الرميلي وعند فرح، في العبره عند فرح، في

 17 في فرحين في حارتكو في يعني.  17-17 -17. فرح في هاني أبو وعند

 . الهواني عند الشهر 18 وفي, الشهر

  في 18و 17 :مضيغم أبو عطا

 معا يتكلمون

 25 :صهيبان أبو فايز

 انس أبو, انس أبو :اللب أبو ماجد

 .معا يتكلمون

  اه؟. 18 الحارة من :صهيبان أبو فايز

 .البوليص مع مزح يعني مش هذا االمر يعني, فات اللي األسبوع :بالل أبو ماجد

 اه؟ :صهيبان أبو فايز

 الفرعة في فرح على جو فات اللي األسبوع :بالل أبو ماجد

 اه؟ :صهيبان أبو فايز

 أبو واخذو 300 ال. ... العريس أبو الزلمة مختمين كاين, واحد 300 فيها قواوال :بالل أبو ماجد

 وما. اللقية في... سليمان فرح على فاتت اللي الجمعة يوم جم. اسمه شو العريس

 . عشا ما جا البوليص. جاهز والعشا جا البوليص, همه جم يعني, بعرف

 شفتها. واحد الفين فيها الدحية بيوم قبلها بخوف فرح ساووا خبيزة أبو عند :مضيغم أبو عطا

 . بتلقاهاאלי עצמון  صفحة حط, عالفيسبوك

 مزبوط :متكلم
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 اه :مضيغم أبو عطا

 ان شي اول وتعالى سبحانه هللا ونسال. جماعة يا عندنا موجودة اللي الصورة هذا :صهيبان أبو فايز

 . الوباء عنا يرفع

 .معا يتكلمون

כל שני וחמישי מחליפים את  يعقل ال. البلدية في رنتلالنت بالنسبة :بالل أبو ماجد

 ...  بتحكي بلد كل اليومהסיסמות של האינטרנט. 

 . اليوم كلها للبلد انترنت نساوي ودنا احنا :صهيبان أبو فايز

 ...يضل مش فاتح ويضل :بالل أبو ماجد

 . البلد لكل :صهيبان أبو فايز

 يتكلمون معا  

 ***הישיבה נעילת  ***


