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 עיריית רהט
 

 8/2020מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 18:00, שעה פ, תש"' באלולאי, 31/8/2020 שני מיום

 נוכחים
 ראש העיר -  פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:

 סגן רה"ע -  פייצל אלהוזייל   
  רה"עסגן  -  יוסף אלרומילי   
 המשנה לרה"ע -  עו"ד סמי סהיבאן   
 שנה לרה"עהמ -  עטא אבו מדיע'ם   
 המשנה לרה"ע -  עמאר אבו גרארה   
  חבר העירייה -  טלאל אלקרינאוי   
 חבר העירייה  -  מחמד אלקרינאוי   
 חבר העירייה -  ד"ר מאזן אבו סיאם   
 ייהחבר העיר -  מחמד אבו האני   
 חבר העירייה -  סואר אבו חאמד   
 רייהחבר העי -  ד"ר עלי כתנאני   
 חבר העירייה -   דנהעלי אלזיא   
  חבר העירייה -  שריף חמאייסה   
      

 סגן ומ"מ רה"ע  -   ח'ליל אלטורי  נעדר ה"ה:
 המשנה לרה"ע -  מאג'ד אבו בלאל   
 חבר העירייה -  סלימאן אלעתאיקה   
 חבר העירייה -  עודה אבו מדיגם   

 
 מזכיר העירייה  -  עלי אבו אלחסן     נוכחים ה"ה:

 גזבר העירייה -  ד אלקרינאויראי   
 יועץ משפטי של העירייה -  עו"ד שרון שטיין   
 יועץ לענייני אזרחים ותיקים -  סעיד אלעוברה   
 סגן מהנדס העיר -  פאוזי אלקרינאוי   
 לשכת רה"ע -   אשווי סמי   
 מנהל לשכת רה"ע -  סלימאן זיאדנה   
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 רוטוקולפ

 .هللا بسم سمي، :مضيغم أبو عطا

, ذهام أبو المرحوم بوفاة الهزيل عيلة بنعزي احنا طبعا. العافية يعطيكم هللاאנחנו מתחילים,  :صهيبان أبو فايز

 اللي الطفلة وفاة حالة عندهم كمان العتايقة برضو, البلد في المعروف واالنسان اإلصالح رجل

 . البيت في دهس لحادث تعرضت

 .والمالحي والجعار :مضيغم أبو عطا

 .الحي على يعف رب ويا, الميتين ويرحم, والمالحي والجعار :صهيبان أبو فايز

 .فريح وأبو :مضيغم أبو عطا

 .والقرناوي :متكلم

 .ةوالقرناوي فريح وأبو :مضغيم أبو عطا

 . والقرناوية :متكلم

 . بلدنا من ماتوا اللي كل :مضيغم أبو عطا

 تقريبا احنا الجلسة، تبع الجدول على نفوت دغري. طيب :صهيبان أبو فايز

 .عليكم السالم :متكلم

 אדום.  والכתום  ال اللون بين كنا أيام خمس, أيام اربع النا. السالم وعليكم :صهيبان أبو فايز

 قبل؟ بتقول كيف, شي اول...  :متكلم

 . اسمه شو قبل, ال :صهيبان أبو فايز
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 ...  كنا يعني :متكلم

 . إياه بنعطيه يشترك، :صهيبان أبو فايز

 (يضحكون)

 البلد انه هذا الموضوع في...  البلدية أعضاء اغلب انه بالرغم, اسف كل مع حمراء مدينة اصبحنا :صهيبان أبو فايز

 سلبية اسقاطات بقولوا ما زي هي انه معناتها حمراء مدينةو. اليوم له وصلت لما توصل ما

, للكل والبلد ائتالف وال معارضة ال بنحكي ال هنيا واحنا. وعالكل البلد وسمعة البلد على, لألسف

 وكان. لهاليوم وصلناه للي وصلنا لكن سويناه اللي سوينا. لعلتان وال لفالن وال بلدية لرئيس مش

 يا كويس مش والوضع. الكورونا عن المسؤول الطاقم ومع لحكومةا رئيس مع مبارح جلسات

, شيقل الف 500 وال, شيقل الف 400 لك بيعطوك صح. التحتاني السطر يعني باختصار, جماعة

. مشن مين وعلى نتوزعن لمينדוח ביקורת  عليهن بساوي هاني أبو وعامر, كرتونه 200و

. هذا نمنع كيف طرق معانا وحكو, ساعة واليوح الحكومة رئيس مع قعدنا مبارح الوضع، لكن

% 95 انا بينا, العربي عالوسط ممثلين كنا يونس ومضر انا بينا, قلنا احنا. مستعدة مش الشرطة

 على تفوت مستعدة مش الشرطة. االجتماعية المناسبات, والحنا االفراح من هي اإلصابات من

 مستعدين مش احنا. بلدية أعضاء في, بلدية يسرئ في, للبلدية مراقبين في بتقول. حنا على او فرح

 في قعدنا اليوم. سياسية إشكالية تصير األخير في, إشكالية يساوي ممكن اللي شي في نفوت

 تخش بدها الجاي األسبوع. حكوا االشي نفس برضو. אריה דרעי ومعגנץ  مع األمن وزارة

 بحكوا. واالخضر واالحمر قاليوالبرت األصفر: يعني, للكل صارت المعروفةרמזור  ال طريقة

, حمراء مدينة نكون ما شي عاالقل, لالسرع نرجع احنا ان أساس على عملية من كم ساووا انه

 7 الساعة من, اليل في عالبلد امني طوق بفرض الحكومة لرئيس بحق معناتها حمراء مدينة

 المصالح أصحاب -معنا يحكوا بدوا الناس, بدينا احنا. تجارية محالت واغالق. الصبح 7 للساعة

 اليومמוגדרת  رهط النه ليش؟, رهط على بفوتوا اللي الناس قلة على معانا يحكوا بدوا, التجارية

 انهפוטנציאל  يكون ممكن رح هذا بتالقية واحد كل يعنيעיר אדומה. עיר אדומה  الدولة في

 يركا شفتوا. حمراء لدب وهي منها يشتروا, عبلد يجوا مستعدين مش والناس, كورونا حامل يكون

 اكثر هاي شغل اشتغلت غاد اسا هي بسוועדה קרואה  فيها انه بالرغم, 4...  تقريبا هي اللي

 ما زي سوا المجلس رئيس انه, عنها بحكي مبارح الحكومة رئيس, فيها بفتخروا. الكورونا من



 נ.ש.  -7- 11039

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 مش...  نبحينا مازن والدكتور انا يعني. رهط من اكثرפעולות   سوا جد ماפעולות.  بقولو

 في يركا, رهط زي مش يركا. هذه البلد في دورها الها السياسة لكن%. 1 سوا ما, رهط عمستوى

 יו"ר וועדה. وفي, إياه ودكوا والليאלוף, ותת אלוף ורס"ר 

 ... ثقافة في   :متكلم

 وزير ييبين بدو فا, الداخلية وزير حاطه اللي يعنيמטעם משרד הפנים,  هو اللي, غادממונה  :صهيبان أبو فايز

 جانب عن نشتغل الزم احناוועדה קרואה.  ال برضو طريق عن نجاحاته برضو الداخلية

 نسبة من نقلل نقدر ما قدر أساس وعلى الناس مع نحكي احنا ان, عندنا العائلي والجانب اإلعالن

 ونرجع صفراأل او البرتقالي الللون نرجع احنا ممكن اللي معينة معادلة في. الكورونا تفشي

 شوي هذه المسؤولية من اخذ واحد كل اذا, صعب يعني اللي شيء مش وهذا. هللا شاء ان لالخضر

 اللي, النجاح حارة في, 380 حوالي رهط في إصابات عن بنحكي احنا. هاذ نساوي احنا ممكن

, 10 نخيلال, 15 تقريبا ً حوالي الغدير حالة, حالة 13 الفردوس حارة في. حالة 140 من اكثر فيها

, حاالت 3  فيها البدر, حاالت 3 فيها تقوى. بقولو ما زي... شوي فيها, فيها حارة وكل, 15 الواحة

 فيها عبيدة أبو, عبيدة أبو الرازي, حالة السنابل, حالتين الميدان, حاالت 3 البيادر, حالتين القادسية

, 4 الهدى, 2 خلدون ابن, 2 االخاء, 5 البيان, 5 المروة, 4 الصفا, حالتين العباس, حاالت 8

 من انه بعرف, االجتماعي التواصل الشبكات على هذا انشر رح انا. وهكذا, حاالت 10 الصالح

 بنذكر ما احنا. تزعل ممكن الناس, صعبه جماهرية ناحية من, السالم عليكم جماهرية، ناحية

 الحارة, 10 فيها الفالنية ارةالح. بالكوا ديروا, 5 فيها الفالنية الحارة بنقول لكن عائالت أسماء

 كيف. 4 شهر في فيه فياتين كانوا الللي يفوتو شوي الناس خلي. بالكوا ديروا – 100 فيها الفالنية

. حاالت 4ل 25/4 في بتذكر رمضان اخر في وصلت رهط, 4 شهر وفي 3 شهر في احنا حافظنا

 فحص يساوي وده ما سنه 18-17 عمرة اللي الشب اليوم. خوف في ما اليوم, البداية في خفنا

 ورحמאומת  يكون ممكن, يضل رح هو كورونا فحص بعمل اذا النه. عادي وبيطلع, كورونا

 هيك عشان. احنا حكيناه اللي وهذا, البيت في يضلو انه كلهم الهله يسبب ورح البيت في يضل

 قديش اليوم لعند الخميس يوم فحص ساوينا الحمدهلل احنا. الكورونا وما الفحص من بشردوا الناس

 تقريبا ؟ دكتور عندنا

 .ومية الف عندنا   :متكلم
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, واقنعناهم للناس كويسקמפיין  بقولوا ما زي ساوينا, الحمدهلل تأثرنا ما يعني. ومية الف عندنا :صهيبان أبو فايز

 التربية من برضو طلبنا. نفسة لإلنسان كويس والفحص, فحص يساووا انهم الناس مع وبنحكي

, محلية سلطة كرئيس انا, اجباري مش الفحص الخير جماعة يا لكن, فحص يساووا الكل ليموالتع

 على بفرض بقدر واحد وال. فحص يساوي انه عمواضن يفرض بقدر الحكومة رئيس حتى وال

 بياخذ برا وبيطلع فعالة حالة عنده, إيجابي يعني هو كان اذا اال. عنه غضب الفحض هذا, انسان

 شيقل 5000 مش مخالفة بفرض طلب اللي, اليوم رؤساء بعض حتى لالفراح بالنسبة. محالفة طبعا ً

, اللي الصندوق من ياخذهم يمكن شيقل 5000 ال النه. شيقل الف 100, اليوم معمول هو ما زي

 100 بفرض بنطالب احنا قالوا اللي رؤساء بعض في. 5000 – 5000, له جابولهم اللي النواقيط

, الشمال في غاذ عندكوا اذا, عندنا الناس وقلت, رفضته وانا, برفضه احنا اهذ طبعا ً. شيقل الف

 نجيبلك وين من... و وشرب اكل مع شيقل الف 50 بكلف كله فرحنا احنا, شيقل الف 100 عندهم

 . هذا الفرح من خسران وهو بخلص فرح سوا اللي شيقل؟ الف 50

  كيف؟...  بدنا كيف, بدك كيف بالحالة وانت :متكلم

 ضد القانونية اإلجراءات لموضوع بالنسبة أيدينا في ايدها تحط الشرطة بنطالب, مرة كمان احنا :صهيبان أبو فايز

 عند جه انه بكفي, بكرا معاه نقعد بدنا اسا جديد شرطة ضابط في, مرة كمان انا يعني. الناس

 في 6/9 في الجاي سبوعاأل الجديد القانون في فكرة على, اكثر بقى وشوف, الصاهبين عند, الفرح

 من اكثر ممنوع. غلطان انا اذا صلحني دكتور؟ يا أل وال. 20 من اكثر ممنوع المفتوحة المناطق

 بس واحد 100 وال, 50 مثال بتشوف اذا الشرطة بنطالب احنا. 20 من اكثر ممنوع البيت في ،20

ק מקבל קנס עובר על החו الليאנחנו מבקשים להתפזר. : الناس على ينادي بالسماعة

 ال جت, يشارك اللي القاعات من وحدة في مرة رهط في عندنا صار. بتمشي الناس. طول على

 الشرطة بس. النسوان انتشرن, تنتشرن ساعة ربع معاكن قالهن. حرمة 150 غاد ولقيهمניידת 

 وين يبتدر وما, الف 70 تقريبا ً فيه هذه بلد على بتقدر ما, بسפקחים  4 عندها اللي بلدية احنا

, الفرح بسووا, الشمال في العرب زي او اليهود زي مش احنا. الحنا حاطين وال الفرح حاطين

 الزم قلنا الشرطة فا. مرات الشارع على بنساويه, البيت حوش في بنساويه احنا. قاعة في بساووا

 ويعني, الموضوع هذا في الداخلي األمن وزير مع يحكي الحكومة رئيس صار. دورها تأخذ

 في موجود اللي الشرطة ضابط وبين المحلية السلطة رئيس بينממשק  يقولوا ما زي صيري
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 هذا الموضوع النه يتعاون الواحد ضروروي النه هذا الموضوع في نعاونكوا ودنا طبعا ً. المنطقة

 هي وانما, حاجة وال سياسية ال مساومات عليها ما وهذه, كلها الجميع بتهم البلد سمعة. الجميع بهم

 عضو 18 -جمهور منتخبين انتوا -فيكو واحد وكل الطاولة على بنعرضها احنا. صحية مساومات

 جماعة يا مطول شي هذا, هذا بالواجب يقوم انه مجهوده يساوي واحد كل الزم, بلدية رئيس

 يا أل وال تختفي؟ رح هذا الحم في قالو لما بتتذكروا. الشتي لعند وال, بعده وال بكرا مش, الخير

, كيف تشوفوا ورح االربعانية في الشتي في, زدنا احنا ما الحم في, تختفي رح الحم في تور؟دك

 على تعليق أي عنده حد اذا, عندي اللي هذا فاסלט חצילים.  بصير الكورونا معשפעת 

 .السالمة أبو تفضل, الموضوع

 .النبي على صلوا :صيام أبو مازن

 .محمد دناسي على وسلم صل اللهم :صهيبان أبو فايز

 بطل الموضوع هذا, للكورونا بالنسبة...  مبروك الف الف...  الجميع على( جدا ً منخفض صوت... ) :صيام أبو مازن

 شوي كذا وحارة كذا حارة بتقول...  انس أبو مرة كل. حساس يصير

 صح :صهيبان أبو فايز

 في وتقول تجيه انك يوم يعني. وفمكش صار الموضوع هذا احنا لكن. سياسة حبة فيها بحطو :صيام أبو مازن

 في تقول وال... كان ودهم ما, 140 في انه بتعرف النجاح حارة, 140 النجاح حارة في  ، مدرسة

. 120 في ،120 في األخرى الحارة في وبتقول. 140 في انه بعرفوا النهم ،140 في صار النجاح

 .المصابين  بأسماء قائمة يبتج بتقدر ما انك صح, هالحين. وين معروف الفرس مربط معناها

 .صح :صهيبان أبو فايز

 120 ال فيها اللي القائمة لهذه توصل انها باستطاعتها الشرطة ولكن, اليد متناول في بتكون اللي :صيام أبو مازن

 .140 فيها واللي

 .معاهم قعدتو :صهيبان أبو فايز

 على النجاح حارة في انه بيعرفوا كلهم فا. واحد لكل والوصول والحق الصالحية لهم. بيعرفو همه :صيام أبو مازن

, تفضلو وتقول النجاح لحارة, لحارة تتوجهניידות  ال ان إشكالية أي في ما ،140 في المثال سبيل

... , ثالثة, اثنين. شيقل االف 5, 4, برا ليش ... انت, مسجل سالمة أبو القائمة في. هويتك هات

 عليه تحسس اما. للهدف بنوصل هذا ريقوبالط החולים, סליחה... חולים... 
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 مسعود مسعود، :متكلم

 (يضحكون)

 . بينفع ما هذا, خاطرك ومشان خاطري مشان عليه تحسس : صيام أبو مازن

 .صحيح :صهيبان أبو فايز

 وبتفكر...  ومن االعراس ومن االفراح من جاء كان الجحيم: الثانية النقطة. وحدة نقطة هذه :صيام أبو مازن

 منطقة في فروح 6 يمكن في بكرا بعد او بكرا اقولك ودي انا, انتهى يعني هالحين وعالموض

. همه يقول... ال وفي, جوا العرس في يفوت إياه ودي ما البوليص هالحين. بيعرف البوليص...ال

 . يبتسم الليث ان تظنن فال بارزة الليث نيوب رأيت اذا شو؟

 .اكبر هللا :متكلم

 .بيوقف حد ما يبتسم كله الليث جاك قول بعيد من...  :صيام أبو مازن

 .صحيح :صهيبان أبو فايز

 ...  باختصار تستعمل الزم اللي الطريقة هذه :صيام أبو مازن

 3 في. بالقانون يلتزم او, فكرة على الشرطة من ترخيص ياخد فرح تساوي اللي انه طلبنا حتى احنا :صهيبان أبو فايز

 ايش وقالولي الصحة وزارة من علي اتصلوا ،18 حارة قصة طلع لما ييعن انا كمان فكرة على... 

 لوزارة طالل رقم أعطيت. شاورتكوا ما, تدرون ما وانتو اغالق؟ نساوي ما اغالق؟ نساوي رأيك؟

אתה  قالوا, معهم واحكوا للحارتين بالنسبة هذوال الناس شاوروا قلت. برضو انت ورقمك الصحة

 عن المسؤولين الناس, اهل اشاور ودي انا هذا الموقف فيאבל  ראש עיר انا قلتראש עיר. 

 اللي الظروف بيعرفوا وهم غاد موجودين همאמליץ לך. , أقول عسكري حاكم مش انا .الحارتين

 .مازن تفضل. الصحة وزارة معكو وتواصلو, غاد موجودة

 تشوف بصير النه كثير... وال الكورونا عن كثير...  ما وهللا انا, ال بشوف انا جماعة؟ يا شو...  :صيام أبو مازن

 الشيخ على تصير اللي תקופות  ال في بتذكر احنا انه, يعني هين مش الوضع. وتدوخ تطيح الناس

 يرحمه هللا حسان يعني. خطير االمر وهللا بس...  احنا وهللا. الكورونا قصة...  من قصة في فايز

 تعيش :مضيغم أبو عطا

...  انه فهوبش اللي يعني وكثيرين. حاجة وال فيه وما, ومناسبنات فرح في بنالقيه يوم وكل.. . كان : صيام أبو مازن

 اذا فا. السلبيכבר  يعني. هالحين إيطاليا موجة هالحين نتذكر صار  احنا انه يعني يبدو ما على بس
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 يعني واحدو, ونضب المستحي زي وهللا واحد مش, تشوفنا والناس البلدية أعضاء كلنا احنا, كلنا

 من نحذر كلنا! كقيادة! كقايدة احنا الزم. بهالموضوع بدي ايش, موجودة والناس قعدة في وهللا

 انه, هذا الموضوع في وحدة ايد كلنا انه يحس تبعنا والمجتمع, والناس اكبر بشكل هذا الموضوع

 بمشي, بشوف, بفكر انا هذه الفترة يعني. بتوقف ما. بتوقف ما مناسباتنا واحنا. خطير االمر فعال

 صرتو قالوا رسالة شيعولي وهللا يقولي واحد. بالي عند وال عندي وال, الناس زالم ما. عالفرح

 يمكن معناته يعني, معاي واضح انت كنت زلمة يا يعني. تلفوني بدون واطلع الدار في تلفوني احط

 في واحد 200 يمكن عندي كان مبارح. جمهور هنيا عالبلدية...  خالني وهذا. يعني كورونا فيك

. والدنا وبنعرض للخطر معرضين احنا يعني, يعني في ايش بتدري ما. هذا وفي مشروع قصة

. هذا لالشي معرضين كلنا, شو وال بيته في كبير واحد وعنده, هللا سمح وال يروح الواحد تخيل يعني

 واحد مش الناسבאמת  نقول وحدة مرة كلنا, كلنا ما اذا هذا الموضوع من نطلع رح ما انه اظن فا

, الواحد حياة. تخرب ال, للبلد اقتصاد. عالكورونا تخرب ال, البلد اقتصاد  يعني, وواحد, بستخف

 اذا النه حهودنا نكثر الجاي الفترة يف احنا انه هللا شاء ان فا. االقتصاد من اهم واحد انسان حياة

 . تسكر رح كلها رهط كذه زي الوضع استمر

 او, األربعة ماتوا اللي, مرة كمان نحكيها انا واجب هي اللي للتعازي باإلضافة احنا اخواني طبعا :ارةغر أبو عمار

 سنين اربع عليه قدر ما السرطان المالح وهللا. كورونا رهط من صاروا يمكن الستة او, المخمسة

 البلدية موظف فاس. البلدية عضو معنا طبعا. يوم كم في قتلته والكورونا. يرحمه هللا, راسه في

 هللا, ايدك شد مش يعني وضعه وابوه حماته كان ان, حلمه على يعنيه هللا هو كمان اللي فوزي األخ

 كلياتنا فا, للكل جلل مصاب هذا, المصابه في كلياتنا انه على بدل هذا. المرضى كل وينجي ينجيه

 الزالم, كورونا بجيبو ما لزالما. معروفة المسببات يعني, لألسباب ارجع ودي ما انا. واحد قالب في

 بيمشن هنه, محله من بيتحرك ما الفرح في بيقعد الزلمة. النسوان يسمعنه هذا الكالم تخايل. بلفوا ما

 اللي قبل بتكرهها عاللي بتسلم. يشوفنه 200 ال غير فستان البستلها منها كل الوحدة, حنا في 200

 انه يبدو بس, الكالم هذا وحكينا. فيها ما اللي تلزق غير فيها ما اللي, كذه بتتحرك كلهن. بتريدها

 بقدر انا وال, 17ل سالمة أبو وال 18 ل يقرر بقدر طالل ال. حياتنا أمور على السيطرة فقدنا احنا

 مقول كتبت انا الني اوال ً. علينا راده مو الناس, دغري نحكي. علينا راده مو الناس. لألنصار اقرر

 في يعني ناسהרבה  في, وحدة خانه في والكورونا فايز حطينا. الكورونا في فايز في شككنا ألننا
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 اقتصاديين ناس في زال ال. كذبة وكله كورونا في ما, على تردوا ال بحكوا صحافيين زال ما. األول

 يضلن اياهن ووده طيارات عنده انهבלוף. כאילו  كله كذبه كله تردوا ال, حاجة من كم يبيعلي ودو

. الغلط وهذا, بكذب بس. اليوم في شيكل 2000מחזור  بساوي ما دكانة وعنده, جهته ماشيات

, عضو 17 في بشكك ما. الفيسبوكية السياسة مرقت انه لدرجة وصلت فايز على تردوا ما: ومقولة

 انه لدرجة. فاضي حكي, فاضي حاكي منه خليكوا, انت كذة فيسبوكية سياسة في. خالص هذول

 اول بين, متى انا متذكر, اقل او أسبوع حوالي قعد. يحكي ما انه فترة نعيمت حاول البلدية رئيس

 فاתפסיק, תפסיק כבר.  خالص انه الناس عليه اثروا اللي زي انه للثانية األولى, موجة

 تساوي ال بقول اللي اوال ً. تفشي عدم نمنع انه نحكي ودنا كيفעכשיו  بحكي انا. كثار المسببات

 فحص ساويتوا اذا, فحص تساووا ال بقولوا غيره ومن  حورة من فيه واتصل النه, غلطان فحص

 فحص ساوينا ما اذا  אז מה?  قلتאתם נעולים, ואתם רק תהיו אדומים, אדומים יותר. 

 לא מגלים את האיש שהוא מסתובב כרגע.

 .صح :صيهبان أبو فايز

 التربية قضية نفحص احنا انه شي يثان, وحده هذهאם תגלה אותו הוא יפסיק להסתובב.  :غرارة أبو عمار

 رامزور 9/6 في. رامزور في 9/6 في, الحكومة اللي قرارات عندنا ما احنا. جديد من والتعليم

הולכים להיות הרמזור של גמזו הראשון, האדום. אין ויכוח על זה, אני לא  واحنا

מציע  انا فلذلك. 30ממוצע  بنزيد يوم كل ما. زدنا ما اذاלא מאמין, . ننزل بدنا أيام 4 فيמאמין 

 انه نمنعه بنقدر اللي الوحيد االشي فا وال، وال وال وال, نمنعهن قادرين احنا ما الفروح دام ما انه

 بقولوا اللي باالخص -18 ،17: حاراتלפחות.  غرب اللي المدارس قضية في األهالي مع نحكي

 وانتوا غاد الناس اهل انتوا, عليكوا ناانفس نزكي ال يعني احنا, بقولوا األهالي, الخير جماعة يا

 منا اعلى هي مي الوزارة, ما الوزارة اللي قرار ناخذ واياكوا احنا تعالوا بس. الكل مصلحة بتعرفوا

 تقولي ال, يقرر اللي هوגמזו  تقولي ال. يعني وضعنا عارفين واحنا المحلية السلطة احنا. جماعة يا

 فا, بنقرر اللي احنا كذا بقولنا لما. بنقرر اللي احنا النا لسوقا سكرنا احنا. بقرر اللي هوנתניהו 

 المناطق بنقول احنا. الخزانة في نرجعها احنا ومرات السلطة نستعمل احنا مرات احنا بالش احنا

 احنا انه مشترك نداء او مشترك بيان نطلع اإلباء ولجان احنا لمصلحتنا نقرر هيا, رهط في الحمراء

 هم. 9 شهر تزيد مو, تزيد مو 9 وشهر. بتزيد قاعدةתחלואה  ال خشينا اذا النه. األوالد نودي ما
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מזג אוויר  والخريف, خريف عندنا 9 شهر. عيادهم عشانשיבושים  بساووا ماבסך הכל 

 وانا, هوين مش االشي يعني. לא חורף منهגם חורף, חלק  منهחלק  الخريف يعنيמשתנה, 

 . لكم شكرا. الغربية الشقة فيלפחות  المدارس نودي ما انه, رسالمدا قضية في موقف نتبنىמציע 

 . امير أبو :صهيبان أبو فايز

 قد وباء هذا, مرض هذا. بيه يستهزء واحد وال, سياسة وال...  مش موضوع الكورونا موضوع :القرناوي طالل

 الموضوع...  بحاول اللي. رهط غير ومن رهط من ومواطن مواطن كل, وانسان انسان كل يصيب

 اللي. الالزم من اكثر...  هذا -هذا الموضوع من استهزء واللي. سياسي غير هذا, سياسية لعبة هذا

 شي واكثر, والمناسبات االفراح. االفراح هو واالساسي األول السبب بالكورونا، المصابين عدد زاد

 يوم كل انا, بسيط المث اعطيكوا ودي انا... الوضع زادن اللي هنه, والحنا واالفراح المناسبات

. ألالف رسائل بودي, اب الواتس في, الفيسبوك في بكتب انا...  مرات...  ما, رسائل بودي تقريبا

 أي على وال بمشي ما. فرح أي على وال بمشي ما شخصيا وانا, فرح بصير الجمعة يوم بسيط حدث

 وبعدين. خطر في النه ييمش حد ما, عالنسوان حتى. يمشي حد ما وبنبه, خطبة أي على وال, فرح

 يا بالبلد مصيبة وتساوي كلها البلد تلم ودك...  ومرتك والدك انت تجوز بدك, لبيتك فرحك اخوي يا

...  17...  في موجود حدث هذا...  شك بدون فرح بصير الجمعة يوم. بينفعلك ما, بنفعلك ما اخوي؟

 ...  كورونا هفي

 . صح :متكلم

 يعدي. يرقص بصير, رقصة بتصير. ... يعبط وبصير, بسلم...  الكورونا عليه مأثر شم....  كثير :القرناوي طالل

 . هاي اللحظة حتى واحد 40

 .صح :صهيبان أبو فايز

. بهم, ال...  العليم هللا وتقول تشوف تقدر ما, دور ليها الشرطة. بسيط حدث وهذا. هاي اللحظة حتى :القرناوي طالل

 يا ويقوله, العرس صاحب على يجي يقدر انس أبو قال ما زي, ياسيس صراع ودها ما اذا, تقدر اذا

 تعتبر انك منك بطلب انا. تصير ودها اللي الفوضى ممنوع, الوقوف ممنوع التجمهر، ممنوع افندي

 خط هي الجنوبية المنطقة. للمدارس بالنسبة...  الجنوبية المنطقة. دور ليه منا واحد وكل, الحذر

...  وال... و, واإلصالح, النجاج. ايش وال 17 وال 18 ادري ما, 180 ومش, مراألح بالخط, ... احمر

 خطير الوضع. 400 من واكثر. 400 من واكثر, 280 من واكثر, هنه اللي من اكثر العدد. والعباس
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 الشيخ, السالم...  في الوضع. لحارة حارة من, الحارات كل في بنتشر قاعد بالطبع وهذا. جدا ً

 واحد وال بيان اطلع رح انا. بقولكو انا...  احنا قررنا لو حتى, بينفتح ما, بينفتح ما...  النجاح, خميس

 موجود مش اللي...  تقريبا ادم بني 400 ال يقارب ما في, خطر في. خطر في النه, ولد يودي

 .عندهن

 . كثير السن في الكبار عندك :مضيغم أبو عطا

. همه ما, السن كبار همه ما...  اللي 18 ال جاي اللي وهذا...  اللي همه نالس كبار انه هي المشكلة :القرناوي طالل

...  الكمامة تلبس ما بدال, عالحنا كذه راحت واللي, واحد 30-20 ال يعدي, ينبسط, يرقص انه همه

. السن كبار او معينة مرض حاالت عندهم اللي الناس على خطر االمر هناك, ناس يا شوفوني

 ناحية من بقول وانا. المستشفيات في ونايمين عندنا شباب في, كورونا عندهم بالشبا حتى واليوم

 دراسية سنة افتتاح فيهم يكون ما هم اللي مدارس 4 ال, عاديال...  احترم بدي طلبم ما زي التعليم

 جدا خطير الوضع النه

 .هنه معروضات :متكلم

, مازن دكتور مع, البلدية رئيس مع, البلدية مع يوميا بنتوجه احنا هالحين. كويس ومش, معروضات :القرناوي طالل

 العدد الزم. يتوقف الزم أسبوعين خالل في...  شوي هذا الموضوع انه حتى دور له انسان كل مع

 مع بقاعة كنت وانت...  في كنت انت, الصحة وزارة من رسائل بيجيهم شباب في يعني, ينتازل

 كأنه موجود كانه, االمر هامه وال... البيت من طلعت ال, فحص ساوي تعال, كورونا مريض واحد

 وانا...  هذا, االمر همه ما. بخافשפעת  ال أبو يعنيשפעת ... שפעת,  بكون اللي يعني...  مش

 . جدا ً خطير, جدا ً خطير موضوع النه هذا للموضوع حد نحط الزم انه بقول

 .ماشي :متكلم

 أبو يا تفضل :صيبهان أبو فايز

 يمكن, عطا وحكى, األمير أبو حكى ما بعد نقول تعالوا يكمن, بالخير يمسيكو هللا, جماعة يا طيب :كنتاني على

 بالنسبة موقف لي في كان األساس من وانا. احكي اني مشان كمان تشجعت اني من نوع في انا حتى

 خلينا تعالوا الشديد لألسف, كويس مش وضعنا احنا الشديد لألسف. بكرا الدراسية السنة الفتتاح

 يكون رح وضعنا, احسن عنا الوضع يكون انه 9/6 او 9/5 ل بنستنا احنا واذا. هينا واقع بامر نحكي

 اللي يوم, روحة يرحم هللا لحسان بالنسبه حتى حاجة اقولكو بدي وانا, الشديد لألسف. اكثر مأساوي
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 ومحمد  هللا بايسك بينكو بيني بقولك. ابوسك ودي تعال بقولي, اعبطه بفتح وبالقيه, بيجي كان انا

 ايش النهايه في وفكر بتقتل؟ الكورونا هي قال بقولي؟ أيش. كورونا في كله. الكورونا في هللا رسول

. غاد شافني ما جا اللي منكو ناس في يمكن عندنا, العزا بيت في مبارح انا. الخير جماعة يا صار

 واحد مش, العزا بيت في. العزا بيت في وبشارك كورونا في كان اللي عندنا ناس في العزا بيت في

 في حتى اليوم انا, بتعرف دقايق 5 بيجي واحد طب بتجيه؟ المصيبة ووين. ثالثة وال, اثنين وال

, اقولك هنيه؟ عندنا قاعد الليבטחון  ال وينחינוך  ال تبعאגף  ال في عندنا رجل يا اليوم البلدية

אגף,  ال بتسكر. هنا اجت كورونا مع...  وحدة جت فاتت اللي االربعا يوم طب, 100 بيجي جايات

 ونقعد نيجي لما احنا مش, اليوم احنا, تعال احنا دقيقة؟ الخر بستنوا هنا الناس ليش. كله بسكر بسكر

 طالل حكى ما زي استثناء بدون كليتنا, كمنتخبين قرار ناخذ احنا تعالوا, ونعبر ونتالقى بعض مع

 تعالوا, اذا الميتم في يعني. عفرح امشي ودي وال عفرح بمشي وال, كبشار ما فروح انا تعالوا, هنا

 حاجة اقولك ودي وانا. جاي وين من البالء شايفين احنا ألننا نوصلها ما الفروح قصة في احنا كمان

, هذه االشي متوقعين واحنا, مدرسة أي, يسمح وال يقدر هللا بكرا, يتحسن رح وضعنا احنا انه وحدة

 كليتكوا ومعكوا. اثره على وبنقص الذيب شايفين واحنا. بتسكر المدرسة كورونا اباتإص فيها بكون

 القاعة, الحارة طرف في وال البلد طرف في فش .البيت وصل جحى. جحى قصة كلياتنا انو تعرفوا

 رئيس بنستنا ما احنا. يبالغ تقولو يمكن حتى انا. بالمرة تبعنا الوضع, الوضع فا. البيت قلب في

 قصة في برأيي الرأي جاه لو باهلل وامن تصدق وهللا. تقررلنا الوزارة وال, يقررلنا ومةالحك

 . افتحها ما المدارس كل. مدارس األربع بس مش, افتحها ما تمام كلها رهط في المدارس

 .العافية يعطيك :صهيبان أبو فايز

 .انس أبو :مضيغم أبو عطا

 بدي انا. السالم نفس على نعيد بالش -سابقا ً قيل كما. اخواني يا العافية يكميعط هللا عليكم، السالم :صهيبان أبو سامي

 بصير حارة أي. حمراء حارة ونحط جريئين نكون خلينا, حمراء بلد في ما زي, نقطتين في الخص

 ال. حمراء الحارة هاي, عليها متفقين بنكون, يكون ما بدون عطول بتنحط عالية بنسبه الوضع فيها

 . عالمدرسة بروحو طالبها وال, عزاء بيت بنفتح وال, فرح افيه بينقام

 .بتنزار وال :مضيغم أبو عطا

 بقول كنت اللي الثاني القرار, واحد هذاהרתעה.  في كونהרתעה  يعطونا ما احسن. بتنزار وال :صهيبان أبو سامي
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 بيوت انا. نزور ما ميتم في يكون لما, فرح بيت يكون لما قدره نكون احنا, األمير أبو اخونا قاله, فيه

 .الكورونا اول من زرت ما فرح

 .ازور ودي وما :مضيغم أبو عطا

 . فرحه بيت زرته ما جهاد أبو واحد اعز :صهيبان أبو سامي

 . بجاملك تيجيه اياك ودي ما :مضيغم أبو عطا

 مشكلة مش :صهيبان أبو سامي

 ...  حتى :مضيغم أبو عطا

 . فيكوا هللا وبارك النقطتين هاي. قدوه انت. سالمه أبو اخو قدوه, اي قدوه, قدوه :صهيبان أبو سامي

 .مازن دكتور, دكتور :صهيبان أبو فايز

 األسبوع وفي .برهط حالة 1،100ل تقريبا ً وصلنا اليوم حتى, كويس مش عندنا الوضع, شوفوا :صيام أبو مازن

 قعدت.  الصبح 387 فعليا, حالة 150 عندنا األسبوع في. 160 ،170 كلها يعني.150 وصلنا األخير

במערכת החינוך בשביל לדעת  يعنيדיווח לפי גילאים  وسويت االسامي تبعتרשימה  عال

טווח  في موجودين همه اللي واحد 55 يقارب ما تقريبا 18 ،17.5- 5بين ( جدا ً منخفض صوت) ...

 גיל בתי ספר.

 .550 عنا في تقريبا يعني :متكلم

. هذول صيام أبو حارة, 18 حارة من هم اللي 25 منهم في, 55 الמתוך  ( جدا ً نخفضم صوت) :صيام أبو مازن

רוב נמצאים  وال. 10 كمان في 60-50 بين 10 يقارب ما  60אנשים מעל גיל  العريض بالخط

 وبشيلמועדון.  ال فيחלבון  بياخذ منهم واحد كلלא מעניין אותם,  هذول 45לבין  18בין 

 اللي وهمه, القهاوي في قاعدين اللي وهمه. صغير همامه وال, كبير امهه ال, النهار كل حديد

, عضالته يفرد كمامة البس تقوله ولماמפיצים את המחלה.  اللي همه, وهمه... ال في قاعدين

 من يمكن االغلب أيام 5 ،4 قبل, أسبوع قبل, القهوه وصلت ما...  انا عضالته؟ يفرد بده مين بعدين

 يعني, ... 75 عمري بالدار بجوز يعني قلت. انتبهلي, مترين بيجيش قلت. القهوه ىعل, ... القرناويه

 زي بنضل اذا احناכאילו מתגאים שמישהו קיבל הודעה לבידוד ולא מתייצבים לבידוד. 

, אחד مشבמצב קשה,  4 فيבתי חולים  ال في اليوم عندنا في. أسوأ يصير رح وضغنا...  كذه

... בריא בגוף שלו, ברגע שמכניסים לו  انه لو حتىמבוגרים  ال انه تعرفوا. במצב קשה 4
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...לך בן. גם אלה מחלימים, מחלימים  وال 30בן  وال 40בן  واحد زي يقاوم ما الجسم بصير

 ال تبعשיתוף פעולה  والמשטרה  ال تبعتעבודה  ال في كذه عشانתדע כמה חודשים ... 

 بكرا حم اليوم, الخريف فصل هالحين احنا. منها بنطلع عمرنا والשיתוף פעולה  بدونמשטרה. 

כל שינוי מביא את השפעת כמה שיותר מהר. כשיש לך שפעת, כשיש לך קורונה . برد

הודעה  ودم هالحين 1،100 ساويناנכון ... لل بالنسبةסלט חצילים. , سلطة بتصير, بعضهن مع

הודעה יותר מאוחר ... אם שמת לב, הם מאריכים את זה לעוד יומיים. אולי נוציא 

 حاله يفحص بدو اللي يعني, المدرسة تلفون نطول...  برايي . حالهم يفحصوا عشان المرضى للناس

מרפאות  ال من 34...  عندنا الليמרפאה  ال في يساوي...  اذا, تبعهצריך לפנות למוקד ... 

אתה נותן דבר יש לו מסמך,  هذا  … ع واحدקריית גת  ع واحدשולחים אותם . الثانيات

 שלך, מס' טלפון, שולחים לך תוך בעל פה ת"ז

. 12 حارة في واحد 30 عند قاعد اللي واحدאני אפריע לך, רק שלושה ימים לקח לי להעביר  :مضيغم أبو عطا

 البوك أبوלא מדווחות לפיקוד העורף בשביל לפנות אותו.  -קופות ال تبعتבעיה  ال

 عشان تعبيקופה  ال الزم. بتعبي ماקופה  ال. ليלא מדווח  بس كورونا في الزلمة بقولي

 حارة واحد، 30 عنا, صغير بيتنا, خواني نص في قاعد انا بقول بصرخ والزلمةמלונית.  اقالقيله

 קופות לא מדווחה, הרופא לא מדווח. זה אחד המחדלים של הקופות.  الבעיה  ال. 12

גישה לפיקוד העורף למערכת  في ما. عندهمכת מער ال فيהרופאים, הרופאים מדווחים  :מאזן אבו סיאם

 מרפאה. ال تبعت

 בדיוק. :مضيغم أبو عطا

 בידוד على اطلع ودي قالي, ... واحد علي تلفن اليوم :صيام أبو مازن

 .قادر موבידוד.  على يطلع بدو :مضيغم أبو عطا

תן לי  قلتلهמלונית.  لعا اطلع وبدي. ايش وابصرסכרת  فيه وابويמשפחה גדולה  عندي :صيام أبو مازن

 على اطلع ال هالحينמלונית  ع اطلعتني ما اذا وهللا قالמלונית.   عال بنطلعك كيفלבדוק 

 عالبلدية واجي المستشفى على امشي الشارع

 (يضحكون)

 قلت تبعتهקופה  ال على تلفنت هالحينחייב לך משהו? . عالبلدية اطلع...  جاي اخوي يا قلتله :صيام أبو مازن
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 ... يلهود

 בדיוק, שם זה. :مضيغم أبو عطا

 ... פיקוד העורף,  على اتصلت :صيام أبو مازن

 دكتور؟ خلص :صهيبان أبو فايز

 ? בא לי לשמוע את הדעה שלךואתה מציע לבתי ספר :مضيغم أبو عطا

 אם אני מציע לבית הספר? מאזן אבו סיאם:

 להגיד לי אותה, מבחינה אישית.  אם אתה יכול בא לי לשמוע את הדעה שלך :עטא אבו מדיע'ם

 . واياه انت وتخرف اقعدמבחינה אישית  :صهيبان أبو فايز

ולהודיע . القبليات الحاراتבמיוחד,  القبليات الحارات فيלא לפתוח את שנת הלימודים ...  :صيام أبو مازن

לשאר תושבי רהט, מי שיש לו אפילו אחד בבידוד, בבידוד ... לא לשלוח את הילדים 

 عندهم في ،25 حارة في 19בדיוק בבית , واحد...  عندهم اللي. للمدرسةמאותו תא משפחתי 

 שנמצא בבידוד שלא ישלחו מהבית הזה אף אחד לבית הספר.  1

 . وسام أبو. دكتور شكرا ً, طيب :صهيبان أبو فايز

 أعضاء الحارة في...  كمان خذنا الزم احنا بس. المية مية صح حكيتوه اللي كل, بالخير يمسيكوا هللا :وسام أبو

, لالفراح بالنسبة. بالبلد األمور يعطي هو انو شعبنا نستنا مش...  الكورونا الزم بلدية ورئيس بلدية

, الثاني ورا واحد بالدور توخذ الزم اللي للعيادات وبالنسبة, باالخص الثالثا يوم لسوق وبالنسبة

 كلنا نختم الزم رأيي حسب وانا. األول في عليه كانت لما ترجع الشرطة الزم. خالص...  وواحد

 وال انا وال بلدية رئيس انت ال. ... الحكم هو ما زي تأخذ والشرطة, للشرطة نوديها وثيقة على

 في تلف, تلف األول في كانت ما زي. البلد في وتلف األمور في تتحكم الزم الشرطة, البلدية أعضاء

 و, شيقل الف 50תקנוס ...  هي شو اسمع ابي العرس صاحبل جاه ان...  العرس جاه وان... 

 ...  شيقل الف 100תקנוס 

 طيب :صهيبان أبو فايز

...  واكتب, لبكرا هانا من مناشير واكتب. واحد وال تحكم ما وال كذه خلف, العالم تحكم هيك بس :وسام بوأ

 . المصاري العالم تردع بس. حاجة وال يصير رح مش, أخرى

 شي اول. نلخص, جماعة يا طيب. وسام أبو شكرا, ماشي طيب، :نصهيبا أبو فايز
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 .ساواסעיף  65 :مضيغم أبو عطا

 الحرات. مازن دكتور وبرضو,  امير وأبو سالمة أبو الموظف استشير بدي طبعا ً: نلخص. اه :صهيبان أبو فايز

, للمدارس الطالب ارسال عدم انه بتمنى البلدي المجلس احنا -عالي تفشي نسبة فيها اللي الجنوبية

משרד  تبعهמעביד  ال النه المدرسة في يكونو الزمעל פי חוק  المعلمين بس, المعلمين وحتى

 ما انه بنطالبهم برضو النجاح مدرسة في الموجودين المعلمين حتى احناעיריית רהט.  مشחינוך 

 أساس على. هللا شاء ان الخميس يوم لعند هذا. الطالب برضو وال الثانوية للمدرسة كمان يتوجهوا

 انه موجودين اليوم اللي 31 ال او ،333 ال بتأمل. بترتفع وال بتنزل عندناתחלואה  ال نشوف

, يوم من هنه الليפעולות  كمان نساوي احنا انه أساس وعلى الجاي االحد يوم مع ينزل هذا العدد

תחנה  الמפקד  مع اركب رح بنفسي انا, نشتغل الزم الخميس يوم. الخميس يوم, دكتور بكرا

 الناس خلي. شيقل الف 50קנס   ال انه الناس مع نحكي, للناس وننزل فرح بيت كل على واجي

 العشا يبدأ, مراحل على العشا بساوي اما يا. نفر 20 من اكثر عندها بفوت اذا شيقل الف 50, تخاف

 .باليل 10 الساعة ويخلص, 6 الساعة من

 . يساوي حدا ما :مضيغم أبو عطا

 ويتوكل قودانه ويلم, االحد يوم البيت من يلم. القودان لم هيמטרה  ال كل, االحد يوم من يبدا او :صهيبان أبو ايزف

 مدرسة في التعليم يعلق انه, القرار احنا بنتمنى طبعا فا. هللا على

 .مدارس 4 :مضيغم أبو عطا

 صالح وبعدين الخميس الشيخ ومدرسة, االبتدائية السالم مدرسة وايضا ً الثانوية النجاح مدرسة في :صهيبان أبو فايز

 .الدين

 .اه, الدين صالح :مضيغم أبو عطا

 اللي دكتور يا األطفال رياض, رياض باإلضافة ,الحارتين في الموجودات األطفال ورياض :صهيبان أبو فايز

 احنا اللي أطفال رياض بس في, غاد مدارس في ما الغدير في. الغدير في, حارة في موجودات

 أوالدهم يرسلوا ما األهالي انه هذا بالموضوع ببيان اخرج رح طبعا ً, همه انه األهالي من بنطلب

 . هللا شاء ان هذوال حارات 3 ال في

 מתחם ال في الليגנים  ال :مضيغم أبو عطا

 .ال ال، :صهيبان أبو فايز
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 . 5 تبع :مضيغم أبو عطا

 .10 من اقل يعني, حالة من اكم فيه العباس النه. ال, ال :صهيبان أبو فايز

 .فيك هللا بارك. ممتاز :مضيغم أبو عطا

 بنرحب اشي اول. الجلسة اعمال جدولل بننتقل, طيب :صهيبان أبو فايز

 . الشوارع في...  يجوا اللي...  هذوال لإلجراءات بالنسبة... لإلجراءات بالنسبة :صيام أبو مازن

. كمان برضو هذوالكاשכונות  ال فيנוכחות  الיתגבר  انه, على انا يصالبول مع حكيت, احنا :صهيبان أبو فايز

 . معاهم حكيت اه, يعني بينا

 .فاتحة وبعدها فاتحة المحطة وبكرا, اخر اشعارا ً حتى...  اللقبليات الحارات في نقرر الزم احنا :متكلم

 .بالزبط :صهيبان أبو فايز

 . خالص المدرسة نسكر تضلوا, تشرشحونا ال حالكم افحصوا :متكلم

 اه؟ :صهيبان أبو فايز

 תדווח?  بدك لمينבידוד.  في يكون الزم انه عارفين احنا واحد شفنا لو :متكلم

 .للبوليص :صهيبان أبو فايز

 . وبشتغلמסעדה  وفاتح كورونا في ابوهבידוד,  في واحد في :متكلم

 باخونا برحب. بند 65 ،64 عندنا .الجلسة في نبدا خلينا, طيب. 100 ع اتصلوا, 100 بس, للبوليص :صهيبان أبو فايز

 جاهزه واوراقه. الوالء يمين قسم بعد هللا شاء ان بلدية كعضو بشرفنا اليوم اللي حامد أبو زهير

א', א' לפקודות  24הצהרת אימונים של חבר מועצה בהתאם לסעיף . طيب, هنيا

כתובתי: שכ' אלנח'יל  032850323העיריות נוסח חדש. אני סיואר אבו חאמד, ת"ז 

ברהט. מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  29בית 

 מתחייב.  قولכחבר מועצת העיר. 

 אני מתחייב.   :حامد أبو سوار

 .خليك او. هنيا اخم تعال, تعال. امضي :صهيبان أبو فايز

 .احمد أبو مبروك الف :مضيغم أبو عطا

 . المسؤولية حمل على يعنيك نارب :صهيبان أبو فايز

 .مبروك :متكلم



 נ.ש.  -21- 11039

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 . فيك يبارك هللا :حامد أبو سوار

הקמת שוק צאן ברהט בסך  – 790אישור הגדלת תב"ר מס' : الثاني البند طيب، :صهيبان أبو فايز

 67,067בי"ס אלהלאל בסך – 877אישור הגדלת תב"ר מס' : الثالث البند₪.  832,000

 מאשרים?₪. 

 מאשרים. :יע'םמדעטא אבו 

₪  125,816בסך הכל  966הקטנת תב"ר מס'  7/2020במליאה  2תיקון סעיף : أربعة :صهبان أبو فايز

מהמועצה להסדרת ההימורים והספורט, והגדלת התב"ר מהקרן לעבודות פיתוח 

 מאשרים את התיקון? ₪.  125,816בסכום 

 כן.  :דוברים

תשתיות שיקום שצ"פ מתקני ספורט ומתקני   -1352אישור תב"ר מס' : خمسة :صهيبان أبو فايز

 -1353אישור תב"ר מס' ₪.  500,000משחקים בגינה הציבורית נחל גרר ברהט בסך 

אישור תב"ר ₪.  105,000הקמת חדר לימוד מבנה יביל בי"ס ערב אלהוזייל בסך 

 330,000בסך  2397מרכז זכויות חברתיות )מז"ח( רהט החלטת ממשלה  -1354מס' 

בסך  2397רכז מקצועי סביבתי החלטת ממשלה  – 1355אישור תב"ר מס'  ₪.

חניון  –תכנון תב"עות לפיתוח כלכלי  – 1356אישור תב"ר מס' ₪.  144,000

תכניות -  1357אישור תב"ר מס' ₪.  500,000בסך  2397משאיות החלטת ממשלה 

כישת ר – 1358ש"ח. אישור תב"ר מס'  200,000הפעלה בתחום הרווחה בסך 

ציוד  – 1359אישור תב"ר מס' ₪.  48,600מחשבים במסגרת מחשב לכל ילד בסך 

ציוד לחדרי  – 1360ש"ח. אישור תב"ר מס'  1,100,000וריהוט לגני ילדים בסך 

ציוד  – 1361אישור תב"ר מס' ₪.  240,000מדעים בבית ספר מקיף רהט בסך 

 – 1362אישור תב"ר מס' ₪.  240,000לחדרי מדעים בבית ספר מקיף אלנור בסך 

אישור תב"ר מס' ₪.  240,000ציוד לחדרי מדעים בבית ספר מקיף אלתקוא בסך 

תב"ר מס' ₪.  240,000ציוד לחדרי מדעים בבית ספר דאר אלקלם בסך  – 1363

אישור תב"ר מס' ₪.  150,000ציוד לחדרי מדעים בבית ספר אלזהרא בסך  – 1364

 – 1364תב"ר מס' ₪.  150,000אלע'זאלי בסך ציוד לחדרי מדעים בי"ס  – 1365
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 – 1365אישור תב"ר מס' ₪.  150,000ציוד לחדרי מדעים בבית ספר אלזהרא בסך 

ציוד  – 1366אישור תב"ר מס' ₪.  150,000ציוד לחדרי מדעים בי"ס אלע'זאלי בסך 

אישור תב"ר מס' ₪.  150,000לחדר מדעים בי"ס ע"ש חג' סלמאן אלעתאיקה בסך 

אישור תב"ר מס'  ש"ח. 150,000לדון בסך 'ציוד לחדר מדעים בי"ס אבן ח – 1367

 1369אישור תב"ר מס' ₪. 150,000ציוד לחדר מדעים בי"ס אלפרדוס בסך  – 1368

אישור תב"ר ₪.  150,000בסך  אלקרינאויציוד לחדר מדעים בי"ס ע"ש ח'מיס  –

ור תב"ר מס' איש ₪. 150,000ציוד לחדר מדעים בי"ס אלחנאן בסך  – 1370מס' 

אישור תב"ר מס'  ש"ח.  150,000בי"ס אלסלאם בסך  ציוד לחדר מדעים -  1371

אישור תב"ר מס' ₪.  150,000בי"ס אבו עוביידה בסך  דעיםציוד לחדר מ – 1372

אישור ₪.  99,360מחשבים בי"ס ע"ש סלמאן אלעתאיקה בסך  רכישת  – 1373

ש"ח. אישור  112,200דאר אלקלם בסך  ציוד וריהוט לבי"ס  – 1374תב"ר מס' 

ש"ח. אישור  198,720רכישת מחשבים לבי"ס דאר אלקלם בסך  – 1375תב"ר מס' 

אישור תב"ר מס' ₪.  390,000ציוד וריהוט לבי"ס אלפורת בסך  – 1376תב"ר מס' 

 – 1378אישור תב"ר מס' ₪.  390,000ציוד וריהוט לבי"ס אבן ח'לדון בסך  – 1377

ציוד  – 1379אישור תב"ר מס'  ₪. 390,000ט לבי"ס דאר אלקלם בסך ציוד וריהו

ציוד  – 1380אישור תב"ר מס' ₪.   150,000לחדר מדעים בית ספר אלרסאלה בסך 

רכישת  – 1381אישור תב"ר מס' ₪.  56,100וריהוט לבית ספר אלרסאלה בסך 

ציוד  – 1382אישור תב"ר מס' ₪.  99,360מחשבים לבית ספר אלרסאלה בסך 

ציוד  – 1383ש"ח. אישור תב"ר מס'  390,000בסך  אלרסאלהוריהוט לבית ספר 

אישור תב"ר מס'  ₪. 56,100וריהוט לבית ספר ע"ש חג' סלמאן אלעתאיקה בסך 

ש"ח. אישור תב"ר מס'  200,000ציוד וריהוט לבית ספר אלרסאלה בסך  – 1384

 – 1386שור תב"ר מס' אי₪.  1,500,000שיפוצים במקיף אלנור בסך  – 1385

 שיפוצים במקיף

 לתקן אותם... כל מה שכתוב מקיף.  فايز،כאן זה לא מקיף  :مضيغم أبو عطا

₪.  1,500,000שיפוצים בתיכון סלמאן אלהוזייל בסך  – 1387אישור תב"ר מס'  :صهيبان أبو فايز
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אישור תב"ר ₪.  400,000שיפוצים בי"ס אלחנאן בסך  – 1388אישור תב"ר מס' 

אישור תב"ר מס' ₪.  100,000בסך  الشروقשיפוצים בגן ילדים הזריחה  – 1389מס' 

 – 1391אישור תב"ר מס' ₪  100,000השחר בסך  الفجر שיפוצים בגן ילדים – 1390

 – 1392אישור תב"ר מס' . السنافر -₪  100,000גן ילדים הדרדסים בסך שיפוצים ב

 – 1393אישור תב"ר מס' ₪.  100,000 בסך التوت שיפוצים בגן ילדים התותים 

 1,629,800בסך  2397, החלטת ממשלה 2020פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור 

עובדים + מנהל, החלטת  –הקמת מחלקת אחזקה  – 1394אישור תב"ר מס' ₪. 

חוגי מבוגרים במתנ"ס  – 1395אישור תב"ר מס'  ₪. 528,000בסך  2397ממשלה 

פינוי  – 1396אישור תב"ר מס'  ₪. 134,630בסך  2397החלטת ממשלה  2020

 ₪. 1,305,809בסך  2397החלטת ממשלה  2020ואיסוף אשפה 

ניהול ושימור אזור התעשייה בואבית אל נאקב )קדמת  – 1397אישור תב"ר מס'  

 ₪.  338,320בסך  2397החלטת ממשלה  2020הנגב( 

בסך  2397החלטת ממשלה  ,2020טיאוט רחובות  – 1398אישור תב"ר מס'     

 ₪. 402,600פרויקט מביטחון לרווחה בסך  – 1399אישור תב"ר מס' ₪.  4,859,544

החלטת ממשלה  2020  كلها البلد فيחופשי  (WIFI) וואיפי – 1400אישור תב"ר מס' 

 ₪.  2,200,000בסך  2397

, בניה 835אישור תב"ר  ₪. 360,000פעילות ספורט בסך  – 1401אישור תב"ר מס'     

 יה, בסה"כיוהקמת בכרית השח

 הגדלת, הגדלת תב"ר. :שרון שטיין

יה בסך יבניה והקמת בריכת השח – 835הגדלת תב"ר מס'  סליחה הגדלה, :صهيبان أبو فايز

 יה יפיתוח נופי סביבת בריכת השח –   1017אישור פתיחת תב"ר ₪. 1,062,550

 نفتحه الزمת תב"רים, במסגרת סגיר تسكر هذاכבר  :صهيبان أبو سامي

 נגדיל אותו. و  :متكلم

 ل חשבונות 2אישור פתיחת  ₪. 2,463,093נגדיל אותו,  :صهيبان أبو فايز

 תב"רים. ال خلص انتתב"רים,  ال خلص :مضيغم أبو عطا
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 .אז תב"רים, اوكي :صهيبان أبو فايز

 אני, אני :דובר

 .شيقل مليون 13 حوالي وصلنا كان احنا شي ولا, الخير جماعة يا كلمة نقول ودنا :صهيبان أبو فايز

 24 :مضيغم أبو عطا

 ها؟ :صهيبان أبو فايز

 .24 :مضيغم أبو عطا

 ما, كمان نمدحه بدنا يعني, ال. اشتغلיאמר לטובתו  هذا قاعد اللي الزلمة. شيقل مليون 24 :صهيبان أبو فايز

 رائد واخونا, تعالى هللا بعد ضلالف لك يعني رجل يا وهللا اما زين، مو وجهه في رجل بستحمل

 يجازيك هللا... . يعني راحن كاد ما تقريبا بعد وهللا... ل رجعتنا. سواه اللي شغله ببنسى ما برضو

 . هللا شاء ان ابوك يشفي هللا شاء ان, هللا شاء ان وربنا, ربنا عند الخير

 امين  :متكلم

 يعني؟מפעל הפיס  من هذول  :متكلم

 هذول؟ جماعة يا عليهن مصوتينמועדון.  من كم مشان وقفوهن. هذول كلמפעל הפיס,  :صيهبان أبو فايز

 .اه, اه :الجميع

 אני מתייחס לפי ...  :صهيبان أبو سامي

 ل بالنسبة :مضيغم أبو عطا

 .ليهאתייחס  وديגוף  في انا النيאתייחס  وودي, اصبعي رفعت بس, سالمه أبو :صهيبان أبو سامي

 .تفضل  :متكلم

  في هذهתפנית  الזוכר  انا شي اول :صهيبان أبو ميسا

 سنا ؟ منك اكبر مش انا :مضيغم أبو عطا

 . عالجيل بتتحاسبوا بعدين :صهيبان أبو فايز

 .ومفلوج وبتراجع وبعتذر اسف سالمه أبو انا. ال – ال -ال :صهيبان أبو سامي

 (يضحكون)

 .الحديث واليك :مضيغم أبو عطا

 .ال-ال :صهيبان أبو سامي
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 . خالص :مضيغم أبو عطا

 . ال-ال :صهيبان أبو سامي

 يا يال, يال :صهيبان أبو فايز

 להקמת מחלקת אחזקה, עובדים פלוס מנהל. بالنسبة هذوال, انس أبو :مضيغم أبو عطا

 اه؟ :صهيبان أبو فايز

 פנים חדשות?  والהצעירים עובדים  ال :مضيغم أبو عطا

 .اهת. פנים חדשו, ال :صهيبان أبو فايز

 .المية مية :مضيغم أبو عطا

 والשבח  ل تابعة هي والחינוך,  ل تابعة هي وال, لهندسة ال تابعة هي الמחלקה עצמאית.  و :صهيبان أبو فايز

 . اسمه لشو تابعة هي

 תודה רבה. :مضيغم أبو عطا

 .تفضل. جديد كله. النج, جديد قسم :صهيبان أبو فايز

ציוד לחדרי מדעי, בתי ספר מקיף, בתי ספר  هنهהרבה תב"רים  ل بالنسبة انا شي اول :صهيبان أبو سامي

אני לא יודע אם באופן . الف 150 حطوا واالبتدائي الف 240 له حطوמקיף   ال. رهط تبعت

 الليבתי ספר  في انهאני חושב . 150 بدها ووحده 240 بدها وحدهבתי ספר  ال كلאחיד 

 احنا انלא יכול להיות  يعنيך לעשות קצת בדיקה. צרי. كويسات تبعاتهاמדעים  الחדרי 

אני לא יודע ,  جدية مثال عندنا التقوىבית ספר . بعض زي الثانويةבתי ספר  ال كل نقول

 ،240 ادري ما, 300 وده ويمكن مكسر النورבית ספר . اقل يمكن, ودهחדר מדעים  ال قديش

, 240צריך   الثانويةיד זה כל בית ספר באופן יח انه حطوا كيف يعني اناלא יודע 

הקמת,  ل بالنسبة, الثانيهהערה  ال ،الثانيةהערה  لل بالنسبة. بند اول هذا. 150 ودها واالبتدائية

 كويس؟. سنتين لينا الكانتري فاتحين صرنا اليوم احنا الخير جماعة يا... ال تبعלהגדלת תב"ר 

ם והזוכה היה זכה בסכום של שני 5, 4מכרז שנפתח לפני   انهלא יעלה על הדעת  يعني

צריכים לשלם  احنا اليوم اناמגלה   اناוועדת כספים  في مبارح انا، اليوم. شيقل مليون  29

אז זה אני חושב שזה לא  40%או  35מיליון שקל. זה הגדלה של כמעט  40זכויות 

 ممكنחריגה, חריגה  ال يعني هذا زيתקין, וצריך להסיק מסקנות לפרויקטים גדולים 
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תחרוג. כל פרויקט יכול, אתה לא יכול לפעמים אתה יכול לחרוג. חריגה צריכה 

 חריגה נורמלית ... סביר. החוק גם כן מאפשר לך הגדלה يعني להיות 

 25עד  :עטא אבו מדיע'ם

הם  يعنيלא שאנחנו, ,عنا غضبن جتהגדלה  ال هنيا احناזה הגדלה, לא  يعني 25%: עד סאמי אבו סהיבאן

מה שהיה באומדן,  يعنيבודות מעבר למה שהיה באומדן. זה לא נכון, מגדילים ע

 זה, לא חושב שזה מיליון שקל.  40ואנחנו עכשיו מגיעים לאתם מבינים? 

 ؟17...  وال? 17כולל תב"רים  :אלקרינאוי פאוזי

 . شيقل مليون 29 بזוכה זכה  ال انه امير أبو بحكي انا :صهيبان أبو سامي

 ני תב"רים או תב"ר אחד? שני תב"רים.ש :القرناوي فوزي

 40היום בסוף כמה אני משלם לו? . شيقل مليون 29: שני תב"רים. הזוכה זכה ב סאמי אבו סהיבאן

אני? על סמך איך . تبعتهמיליון שקל יותר מהזכיה  11. مليون 11מיליון שקל. שזה 

ם זה החלטה ואיך אני הגדלתי לו? האם זה צריך לעבור החלטה של מועצת עיר? הא

ון מיליון שקל, שזה יכול ליצור גם כן גרע 11של פקידים שאני מגדיל פרויקט ב

משמעותי בתקציב של העירייה. אז אני חושב מגיע גם לפרויקטים מסוג זה, 

עוד מעט יכול להיות  يعنيפרויקטים מסוג זה העירייה צריכה לעשות חשבון נפש. 

מיליון שקל. אז אני חושב  80 -ו 70נגיע ל  50 بدل احنا, هذا زيשיהיה לנו פרויקט 

אם יש צורך בשינוי, בשינוי סעיפי תקציב  انه. קודם כל אני מבקש 55צריכים 

 240בענייני התב"רים, לבדוק את הבתי ספר, איפה הבית ספר באמת שהוא צריך 

אלף שקל, ואיפה הבית ספר שצריך יותר, ואיפה הבית ספר שצריך פחות, ולשנות 

תב"רים של הבריכה, אני מתנגד תקציב. בקשר לשני סעיפים של הגדלת סעיפי 

 לסעיפים האלה. 

חשבונות ...  احكي وخليناטיפלתי בזה.  اللي اناבריכה  الבריכה,  هلل بالنسبתקשיב לי,  :القرناوي فوزي

 ال إبراهيمסופיים לוקחים זמן, במיוחד בפרויקטים גדולים לוקחים את הזמן. 

חודשים,  4חודשים,  3ה מונח אצלו לפני הפציעה שלו בסדר גודל של חשבון סופי הי

ן היה צריך להשלים אישורים והחשבון לא נסגר. אחר כך כשאיבראהים אמר ועדיי
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מיד חזר, ישב על החשבונות. ממש כאילו ניתק את עצמו רק ישב על החשבונות 

כומים האלה. וסגר את החשבונות הסופיים ועל בסיס הסגירה הזאת הוציא את הס

כולנו, גם אני שלא טיפלתי, וגם ראיד יודעים שהייתה חריגה. עכשיו חלק מהחריגה 

לא בפרויקט, אלא הקמנו סעיף תקציב של מגרש  זה תב"רים מסעיפים חדשים

לא משולב. קיבלנו תקציב של מגרש משולב והוספנו את זה לקבלן כתוספת 

 כחריגה, אלא כשהקבלן

 מדבר על סה"כ : אני סאמי אבו סהיבאן

 בסדר, רק עדיין זה לא חריגה, לא על הבריכה. :אלקרינאוי פאוזי

 : אתה נותן לקבלן בלי מכרז, אתה עקפת מכרז. סאמי אבו סהיבאן

 אני יכול  25אני יכול לעקוף, עדיין אני יכול כרשות וגם בפני המכרז, עדיין במסגרת   :אלקרינאוי פאוזי

 גיד לי שאתה יכול, אם תדבר על ההנדסה אל תדבר על משפטים. : גם אם אתה תסאמי אבו סהיבאן

זה עדיין ההנדסה. עדיין הנדסה. פקודת שינויים מי שמטפל בזה  25לא, לא,  :אלקרינאוי פאוזי

מותר, איך  25%פקודת שינויים עד מהנדסה העירייה או סגן המהנדס, לא משנה. 

 אין פרויקט טואטל סגור -שאמרתי

 ?25%: הוא יכול להגדיל סאמי אבו סהיבאן

 מה? :אלקרינאוי פאוזי

 : אז אתה צריך גם כן ... סאמי אבו סהיבאן

 חברים הבאן:צפאיז אבו 

 מכרז ...  ال تبعמפרט  ال تبعתוכן  الמשתנה  اذا: סאמי אבו סהיבאן

 )מדברים יחד(

 הרבה השתנו.  البركة לא תוך. البركة: בנוסף לעבודות, לא, לא בתוך העבודה, לא תוך אלקרינאוי פאוזי

אני  اليوم اناמיליון,  29-אני רוצה לשאול אותך, זה נורמלי שאתה, קבלן זכה ב :סאמי אבו סהיבאן

 מיליון? 40משלם לו 

 אבל אני אומר לך, לא היו, לא היו... :אלקרינאויפאוזי 

 .زيكوا احكي وبقدر اخوان يا طلب انا دوره، في يحكي واحد كل :مضيغم أبو عطا
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 יתייחס. المهندس خلي شي اول :صهيبان أبو يزفا

 . خلصت :القرناوي فوزي

 . المحاسب :صهيبان أبو فايز

 ال في هذاעניין  ال فيארוכות  حكينا حكينا، مبارحוועדת כספים  في. بالخير يمسيكوا هللا :القرناوي رائد

 الكانتري بعت هذاמכרז  الואני הסברתי את זה ... ואני אסביר את זה.   וועדת כספים

מדובר בקאנטרי, קאנטרי זה כולל את כל לא מדובר בבריכת שחיה בלבד. 

מיליון. וגייסנו  28כשעשינו את המכרז בהתחלה היה לנו סה"כ המתקנים בפנים. 

עוד כסף בשביל להוסיף פיתוח, להוסיף עוד מגרשים, ולעשות את המכלול של 

 הקאנטרי.

 פיתוח. :דובר

יתוח וזה עולה כסף, כל פעם שהיינו משיגים כסף אנחנו היינו מוסיפים זה פ  :אלקרינאויראיד 

עבודות. למבנה היו שינויים, היו הרבה שינויים. גם הוספנו חימום שלא היה, 

השכנים התנגדנו ורצו גדר סבכה עם שיסתיר את המתרחצים בתוך הבריכה, זה לא 

היו הרבה מאוד שינויים  היה כלול. אחר כך אמרו יבואו עם רחפנים, אז שמו גג. אז

בתוך זה שנדרשו בפועל. גם התושבים לא היו מסכימים לבריכה פתוחה בצורה 

היום אני מבין מהפעילות של הקאנטרי כזאת, במיוחד בריכה שמקבלת נשים. 

אז התוספות זה נשים והילדים. והגברים הם פחות מהנשים שם.  70%שכמעט 

מום של הקאנטרי, שזה לא היה נכלל. שהיו למבנה הם היו: הסאונה, הגג והחי

עכשיו בתוך החוזה ויושב פה היועץ משפטי, הדברים האלה מכוסים חוזית, אבל 

 לא מכוסים תקציבית. ואנחנו כל הזמן גייסנו כסף והוספנו, גייסנו והוספנו.

 היועץ המשפטי.אני רוצה לשמוע את : .סאמי אבו סהיבאן

אלף שקל. כל התוספות  600מיליון ו 29ודק, הזכייה שלו עכשיו, שניה, אתה צ :אלקרינאויראיד 

מיליון שקל בערך. השאר זה  37ועבודות נוספות. זה  25%שניתן להוסיף זה עד 

 25% -תכנון, ניהול ופיקוח. זה לא אותו קבלן, זה מי שמפקח. אנחנו לא חרגנו מה

ון היועץ והקאנטרי הוא משרת את כל הישוב. אני לא רואה שיש חריגה, ואם האד
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 משפטי חושב שיש פה איזה שהיא בעיה אני אבקש שיתייחס. תודה. 

 שרון יש לך ...  :דובר

לא, זה קודם כל אנחנו בשלב, צריך להבחין בין החוזה לבין האישור התקציבי.  :שרון שטיין

קודם כל מה שאישרנו כרגע זה תב"ר. זה לא אומר שהת"ברים אוטומטית עוברים 

ה, זאת אומרת כמו שראיד ציין, יכול להיות שבתוך התב"ר יש לקבלן שמבצע. שני

מרכיבים של ניהול, פיקוח ותכנון שלא משולמים לקבלן. משולמים למתכננים, 

משולמים, זה לא רלוונטי למכרז ההזה, זה למכרזים אחרים משולמת מתוכם 

עמלת משכן וכו', בסדר? אז זאת אומרת זה לא אומר שכל הסכום הולך אחד 

ד. עכשיו סאמי צודק, אתה הסתכלתם תוך כדי, ההצעה של הקבלן למכרז לאח

שם. ההמלצה שלו הייתה יותר גבוהה, מיליון שקל, זה מה שהוא  29.5הייתה בערך 

 2, ובגלל שמה שראיד אמר שהתקציב שעמד לרשותנו היה נמוך ב 31.5הייתה 

הקבלן ובסוף מיליון שקל הסכם הזה הופחת. עכשיו אחרי זה הגענו להסכם עם 

שינו את ההסכם. ההסכם היה ... סיכמו איתו לא משנה מאיזה שהיא סיבה.  2017

זה לא, הוא לא הצליח לייצר, להגיש חשבונות, לעשות, הייתה לו בעיה במדידה של 

כמויות. הגיעו איתו להסכם פאושלי והוסיפו לו מרכיבים מסוימים. במרכיבים 

, למשל עכשיו חתמנו על 25%מגבלה של השהיו בהסכם לא היה בשביל לחרוג מה

 הסכם עם נבנה חדר ... או שמשרת גם את, זה של הבריכה או של היכל התרבות? 

 זה של המרכז הזה.  :עטא אבו מדיע'ם

... למשל עבור חלק מעבודות הפיתוח מצויות בהסכם הזה. עכשיו אם תהיה חריגה  :שרון שטיין

ויים רגילה, פקודת שינויים רגילה זו שמותרים לפקודת שינ 25%שהיא מעבר ל 

פקודת שינויים שחותמים עליה מורשי החתימה של העניין. זה יבוא לפה, ואז יהיה 

מה היה?  למה הפרויקט הזה חרג? -לכם את האפשרות לשאול את כל השאלות

כרגע אנחנו בשלב של התב"ר והאישור התקציבי שלו. אבל סאמי צודק, אי אפשר 

ק בדבר נוסף שהוא אמר, שמה שרלוונטי זה סכום החוזה שנחתם לחרוג, והוא צוד

 2-עם הקבלן. זה לא ההצעה שלו שהוגשה למרכז במקרה הזה, שהייתה גבוהה ב
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מיליון שקל. וגם לא האומדן שיש לעירייה לביצוע העבודות במכרזים. מה שקובע 

 בעניין. זה סכום, מה ש, נקודת הבסיס, המוצא זה סכום החוזה שנחתם על הקבלן 

 המכרז הזה :עטא אבו מדיע'ם

בעניין יש עבודות שידעו מראש שלא ... עבודות הפיתוח ליד הבריכת שחיה לא היו  :שרון שטיין

 כלולות ישירות בהתחלה לא ידעו איך הם ... 

הובא לוועדת המכרזים ונפל. לא היה אף מתמודד  رئيس، شكراהמכרז הזה, תודה,  :עטא אבו מדיע'ם

 .ז השנירמכבמכרז, ב

  כן, כן. :אלקרינאויראיד 

כי כולם בהתחלה אמרו אתם דפוקים  עוד מעט תגיד עטא צודק. במכרז השני, :עטא אבו מדיע'ם

בראש, אתם עושים כתב כמויות על הפנים. אתה זוכר ד"ר מאזן? אף אחד לא 

 הגיש.

 לא, זה היה ... :שרון שטיין

ריכה אף אחד לא הגיש. במכרז השני הגיש מי שהגיש. אני אומר לך במכרז של הב :עטא אבו מדיע'ם

ואחר כך גילינו שאנחנו בכלל בהנדסה לא שמנו את המפרט מה שצריך מבחינת 

אבל אנחנו כאן מגנים על פרויקט דגל. אני כמו שהתווכחנו תשתיות, לפחות חשמל. 

של  וועדת כספים, אני חוזר לעמדה שלי, הפרויקט הוא של העיר כולה. הוא לאעם 

אין קשר. . بتضل والطاولة بعقد طالل بعد رئيس كل. ضلت والبرطةטלאל, טלאל הלך 

 אומנם 

 ... :القرناوي رائد

 .تقاطعني ال, قطعت ما انا :مضيغم أبو عطا

 אבל לא הלך, אבל קיים. . بقاعطك مشאני מתקן אותך.  :القرناوي رائد

 סגנן, אני בסדר סליחה, אני מ يعني ،לא הלך طب :مضيهم أبو عطا

 (معا يتكلمون... ) :القرناوي رائد

 אנחנו מדברים במושגים של, כן.. كالمي بلطف انا :مضيغم أبو عطا

 מושג ... ال هذا. المغرب نصلي ودنا احنا :صهيبان أبو فايز
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 .بحكي انا لما غير ربنا بتتذكر ما انتבסדר, אין בעיה.  :مضيغم أبو عطا

 .اه بس :صهيبان أبو فايز

 .ربنا بتتذكر بحكي انا لما بس :مضيغم أبو عطا

 (يضحكون)

 .هللا استغفر :صيهبان أبو فايز

 (يضحكون)

 وال يوميها كان رئيس مو طالل لو האמת שאנחנו שני דברים:: كالتالي بقول انا انا، هسا :مضيغم أبو عطا

 ال في بركة عندنا يساوي جاه حد ما. البركة بنكمل ما ال، بنساوي ماקבלן לא מקומי 

 زيגלוי  بحكي انا احكي، بدي انا, امنلنا الزلمة -حاجة اقولكوا بدي انا هسا. هذوالكאומדנים 

 . مبارح حكيت ما

 .قانوني احكي :القرناوي رائد

 .مبارح حكيت ما زي بحكي انا :مضيغم أبو عطا

 . قانوني احكيבסדר.  :القرناوي رائد

 .مبارح تحكي ما زي بحكي انا اخوي يا :مضيغم أبو عطا

 משפטית. ناحية من احكي بتحكي... بتحكي انت :القرناوي رائد

 قطعتك؟ انا قطعتك؟ انا, اعطيني :مضيغم أبو عطا

 .زلمة يا احكي, رجل يا احكي  :متكلم

. سياسية أسباب من عليها احكي اني نمنعت هذه البركة. ليش اقولك بدي انا مبارح؟ قطعت انا :مضيغم أبو عطا

 مزبوط؟, مبارحוועדת כספים  ال في المالك هذا وقلت

 נכון.   :متكلم

 .عشقه بحطه هذا :مضيغم أبو عطا

  انت؟ فيها اشتركت :صهيبان أبو فايز

 قالوا السياسة في بس. بلدية رئيس نائب وكنت, بنيناها اللي واحنا الهندسة نتك انا :مضيغم أبو عطا

 أل؟ وال شيقل 3000 اشتراك...  :صهيبان أبو فايز

 . أل :مضيغم أبو طاع
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 ...  وهللا :صهيبان أبو فايز

 البركة. فالن عهد في صارפרויקט   احنا. بندافع ما اليوم احنا, جديين نكون خلينا اخوانا يا بس :مضيغم أبو عطا

 תחרוג, اشتغل. اشتغل, واأمنلناקבלן מקומי  ال النه صارت

 ...  :صهيبان أبو سامي

 (معا ً يتكلمون)

 يخليك هللا :مضيغم أبو عطا

 ... قصةפרוטוקול ... ...  :صهيبان أبو سامي

 وياك اناחברים.  وياك انا هو ما بس :مضيغم أبو عطا

 ...على بمضي اناמשפטי,  شي على بمضي انا :صهيبان أبو سامي

 מדברים יחד()

 אני אגיע לזה, אני אגיע לזה.  :עטא אבו מדיע'ם

 . ..انت انت% ...25 :صهيبان أبو سامي     

 (معا يتكلمون)

 אגיע לזה.  اني صدقني صدقني،אני אגיע לזה, אני אגיע לזה.  :مضيغم أبو عطا

 ... بتعرف انت لوما :القرناوي رائد

 زلمة يا, زلمة يا :مضيغم أبو عطا

 ...25המכרז  :القرناوي رائد

 ויכוח ال اناתן לי, תן לי, תן לי. תאמין לי  :مضيغم أبو عطا

 % 36זה  : סאמי אבו סהיבאן

 صار: كالتالي بقول انا فيكوا؟ واحد لكلאתה חושב? אתה חושב שאני לא יכול להפריע  :עטא אבו מדיע'ם

 وال  25%, 25אנחנו כעירייה מתנהלים, נתנהל לפי הניירת.  أساس على يشتغل الزلمة

 ،%25 ال بطقواמסגרת התקשרות  كل الهندسة فيמלוא הסמכות  معهم. بعوضونا بعمرهم

 مبارح كان اللي حسب סמכות שלו.  هذا, عادي. مهندس اول فوزي ما. حتى بشاورونا ما وهللا

פיתוח  ال بتنزل اذاעוד לא הגענו.  يعنيתקרה.  شيقل الف 500 عندناוועדה, עדיין  ال في

 احنا يعني תכנון والבקרה  ال بتنزل اذاלא במסגרת  كان اللي
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 23 ،24  :القرناوي رائد

 משהו כזה.  :مضيغم أبو عطا

 قديش؟   :متكلم

 حلت وزياده 25 ال وصلنا واذا اخوي يا ،5 ال بنوصل ما نحنا يعني%. 24 ،23 يطلع؟ بده قديه :مضيغم أبو عطا

 דין וחשבון. نعطي هنيا الزم كلياتنا, بالجميع مرحبا

 .25%-והגזבר, הגזבר מצהיר לפרוטוקול שאחוז ההגדלה לא הגיע ל :סאמי אבו סהיבאן

 זו עבודה קבלנית, זו עבודה קבלנית, כן.  :אלקרינאוי ראיד

 .الكالم هذا مبارح قالنا زلمه، يا اه :مضيغم أبو عطا

 אני מדבר על החוזה, מהחוזה.  :صهيبان أبو سامي

 . كان كان  : القرناوي طالل

 ...  طيب :مضيغم أبو عطا

 (معا ً يتكلمون)

 . بدنا ما واحنا, كالم حكيب شارون احنا ما، احنا هو ما :مضايغم أبو عطا

 ... كالم كمل :القرناوي طالل

נותן אמון  انا البركة -البركة قضيةעם כל הכבוד, , البركة قضية: اخوان يا كالتالي بقول انا :مضيغم أبو عطا

 שליווה السيبان أبو إبراهيمמהנדס  ال فيמלא ואז בזמנו, ועד עכשיו 

 ...نالسيبا أبو إبراهيم  :صهيبان أبو سامي

ת הפרויקט לקח א السيبان أبو إبراهيم. معايמגזים  اليومתן לי, תן לי בבקשה. אתה  :مضيغم أبو عطا

הוא . مرة الف يمكن لفوق مكتبه منהזה, פרויקט בייבי שלו עלה ירד, עלה ירד, על ירד 

 انا اليوم منها المستفيدين. للبلد بركة وسوينا كلياتناהלך וקידמנו 

 וישר כח. :القرناوي طالل

. وصلها وما فتحها وحدة مرة وطالل وطالل،, وصلتها ما 3600 الفيزا حكيت وحدة مرة خلق انا :مضيغم أبو عطا

 בעד שאנחנו נאשר אתמול انا: بقولكو انا لذلك. نسوانا بناتنا،, أوالدنا منها مستفيدين اللي

 אישרנו. :אלקרינאויטלאל 

 شيقل مليون وشوي 3אתמול, אתמול אישרנו  :עטא אבו מדיע'ם
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 .ونص 3 :القرناوي طالل

 لواحد والחייבים  نضلنا ودنا ما احنا. علينا اللي ندفع נסגור כל הפער. احنا اللي ونص 3 :مضيغم أبو عطا

 . شيقل

 מאשרים?, طيب :صهيبان أبو فايز

 מאשרים. מאשרים, מאשרים.  :אלקרינאויטלאל 

 )מדברים יחד(

 כן. :הבאןצפאיז אבו 

כמה דברים לגבי, לגבי התב"רים. תראו, יש קודם כל זה לא, זה לא ... תראו, יש פה  :ייןשרון שט

אני לא נכנס קודם כל סכומים מאוד גדולים שהולכים לציוד לחדרי מדעים. 

מיליון שקל, משהו כזה. יש פה  2.5לסכומים שסאמי התייחס, יש פה נדמה לי בערך 

אז כמה ריהוט וציוד לבתי ספר ...  מיליון 2.5אלף שקל מחשבים, יש פה  500

דברים, תראו אנחנו כל פעם, אתם מאשרים תב"רים, הולכים מאושרים במשרד 

הפנים ואז לא נעשה איתם כלום ואני, אני, אני מודה. אני ... כל הדברים האלה 

צריכים לצאת במכרזים. אני מבקש שהמימונים וראש העיר, תשבו עם מנהלי 

שמגיע אליהם מהחינוך אומר לי תקשיב התב"ר יש לו  המחלקות שלא יקרה מצב

אלף שקל  700או  340תוקף לעוד חודש, עכשיו תמצא פתרון איך אנחנו מוציאים 

בלי מכרז. כל התב"רים האלה צריכים לצאת למכרזים, המחלקות צריכות להכין 

אותם שהמממנים ישבו, שראש ... יתערבו שזה יצא, שלא נגיע ליום הזה. זה כל 

 ... ה

 ...  :אלקרינאויפאוזי 

העובדים, שזה, לא, אבל אני רוצה שהמסר יצא מפה. אני את המריבות שלי עם  :שרון שטיין

 ואת המריבות שיש בוועדת רכש אני רוצה לשים לזה סוף. זה דבר אחד.

 فايز :القرناوي فاوزي

 כן? :صهيبان أبو فايز

עניין של מחשבים והדברים האלה, לפי מה שאתה לפי התחייבויות שלנו גם אני ב :אלקרינאויפאוזי 
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 אמרת, עכשיו גם כאן אומר את זה. 

 כן? :הבאןצפאיז אבו 

 התחייבנו שנטפל בדברים האלה  :אלקרינאויפאוזי 

 )מדברים יחד(

 לא... :שרון שטיין

 חודשים נצא 8במיוחד מפעל הפיס, ננצל את זה ותוך  :אלקרינאויפאוזי 

 ששש :הבאןצפאיז אבו 

 שניה, שניה :ון שטייןשר

 אנחנו מוגבלים.  :הבאןצפאיז אבו 

 עוד משהו יש פה תב"רים, וזה עלה בוועדת הרכש :שרון שטיין

 )מדברים יחד(

 ששש ששש )שקט( :הבאןצפאיז אבו 

 תב"רים של ציוד וריהוט.  :שרון שטיין

 כן. :הבאןצפאיז אבו 

זה, כי אי אפשר. יש, כשאנחנו מגיעים בסדר? אני יודע מה זה. אני לא יודע מה  :שרון שטיין

 170 –לוועדת רכש, פתאום אתה מקבלת הצעת מחיר ואז מתחיל וויכוח. מתחת ל 

. צריך לחלק את התב"רים. וזה רק צריך לדאוג לזה 170אלף שקל, מעל 

 שהמחלקות ידאגו. ... הולך לציוד לדעתי...

 )מדברים יחד(

 ומה, בסדר. הערה במקומה, הערה במק :הבאןצפאיז אבו 

 לריהוט יש לנו ... אפשר ל...   שרון שטיין:

 )מדברים יחד(

 ודבר אחרון :שרון שטיין

 כן? :הבאןצפאיז אבו 

גם התב"רים של הכח אדם, אני לא רוצה שנחזור שוב פעם על וויכוחים, מה  :שרון שטיין
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התפקידים, מה הגדרות התפקיד, יש פה רכז סביבתי. לא, אחרי זה שאני לא 

 חיל לפסול את המכרזים בדיעבד. שישבואת

 אוקי. :הבאןצפאיז אבו 

ם לשבת ולהגדיר כל מכרז, כל תב"ר, מה המקור שלו, מה התפקידים הם צריכי :שרון שטיין

 שרוצים, מה שהדרישות ... 

 הערתך במקומה. תודה רבה. אנחנו עכשיו עוברים ל :הבאןצפאיז אבו 

 57 :مضيغم أبو عطا

 57 :صهيبان أبو فايز

 .5חם מתקניונים ב...  يكون ما انه تسأل... :القرناوي طالل

 זה . ال ال، :صهيبان أبو فايز

  ال ال ال ال ال :القرناوي طالل

 עדכנו אתכם.  رازي، قلنا :مضيغم أبو عطا

 )מדברים יחד(

 אישור פתיחת חשבונות :הבאןצפאיז אבו 

 )מדברים יחד(

אב לפעילויות מול מפעל הפיס, חת חשבונות שתי חשבונות ששש )שקט( אישור פתי :הבאןצפאיז אבו 

 פתיחת חשבון פיתוח פיס, וחשבון מענקי פיס מונציפל בנק בע"מ.

 מאשרים. :עטא אבו מדיע'ם

 אתם מאשרים? :הבאןצפאיז אבו 

 .اه :مضيغم أبو عطا

  מינוי גב' שירן תעסה לדירקטורית במי רהט בע"מ. :הבאןצפאיז אבו 

 היא מאושרת.  :אלקרינאויטלאל 

 היא מאושרת אבל צריך  :הבאןצפאיז אבו 

 עוד הפעם :עטא אבו מדיע'ם

 עוד הפעם ביקשו מאתנו.  :הבאןצפאיז אבו 
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 בסדר.  :עטא אבו מדיע'ם

 מאשרים? :צהבאןפאיז אבו 

 .اه :مضيغم أبو عطا

 י רהט בע"מ.חידוש כהונתו של עו"ד ראיד אלעוברה כדירקטור חיצוני בתאגיד מ :צהבאןפאיז אבו 

 מאושר. كمان هذا  :القرناوي طالل

אישור מורשי חתימה כן, אבל צריך לאשר אותו, בגלל שעברו שלוש שנים.  :צהבאןפאיז אבו 

, אבן מנהל בית הספר אחמד אבו מדיע'ם –: אלזהרא בחשבונות בנק של בתי הספר

 אלקרינאויח'לדון )בושרה אלהוזייל(, דאר אלקלם )מאג'ד אבו סוכות(, אלביאן )

 מארשים? נאת(, בי"ס חדש חט"ב ואדי אלחזאן )נסאר אלדראושה(.'ג

 .جدادמנהלים  :مضيغم أبو عطا

 . اه :صهيبان أبو فايز

 חדש الמקיף  ال تبعت اسمه، شو بس :القرناوي طالل

 اه :صهيبان أبو فايز

 ؟כספי ال من واحدצריך להוסיף  مش :القرناوي طالل

 כספי ال אגף من :صهيبان أبو فايز

 ؟כספי ال :القرناوي طالل

שכונה  618-0873497אישור תוכנית מס' אז אנחנו מאשרים גם את מגבול.  مقبول؟ :صهيبان أبو فايز

 .147( אלפרדוס מגרש 29)

 מה זה פאוזי? :עטא אבו מדיע'ם

ד אנשים הבראה ... זה תופעה שתמי ال في...  ال جنب اللي, 29שכונה  فيזה מגרש  :אלקרינאויפאוזי 

פולשים לשטח הציבורי הירוק ואחר כך בונים ללא היתר, ואחר כך מגישים תוכנית 

התכנית הזאת אושר בוועדה מקומית, עברה לוועדה המחוזית, להסדיר מצב קיים. 

 הוועדה המחוזית דורשת את האישור של העיר. 

 מאשרים? اذا خطر علينا ما :القرناوي طالل

 מה? :אלקרינאויפאוזי 
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 מאשרים? اذا خطر علينا ما :القرناوي طالل

 אושרה בוועדה ... :אלקרינאויפאוזי 

 فيك؟ يساووا قاعدو شنو زلمة يا :مضيغم أبو عطا

 .طيب( يضحك) :القرناوي طالل

 אושר גם במקומית וגם במחוזית, ועכשיו ...  :יוסף אלרומילי

 )מדברים יחד(

 ...  147מגרש  29  :القرناوي فوزي

 )מדברים יחד(

 . غاد المدرسة في الفردوس عند, طالل يا الفردوس عند  :مضيغم أبو عطا

 . الواديזה ש... ליד   :الرميلي يوسف

דמי שימוש על המגרש  يدفعوه الطالل حد الليמגרש  ال في هالحين, جديدة مشكلة في هذا :صهيبان أبو فايز

 . هذا

 שנים שעברו. :יוסף אלרומילי

 63מאשרים? , طيب مرة؟ كمان المشكلة وردوا, شيقل الف 150 ليحوا اه، :صهيبان أبو فايز

 מאשרים. :עטא אבו מדיע'ם

 אני רק :שרון שטיין

 כן? :צהבאןפאיז אבו 

... תראו, יש לנו עכשיו עבר. השיטה הזאת, אני לא נכנס כרגע עם לאשר לתושבים  :שרון שטיין

מבנה בשביל שפולשים לשטחים ציבוריים, לספח את המבנים לשטח בתוך ה

להסדיר את הדבר. אבל, יש לנו עכשיו עבר, שתושב שעשה את זה, והוא עכשיו 

הלך לוועדת ... הוא אומר שניה, אני לא צריך לשלם היתר השבחה, המדינה 

צריכה לשלם היתר השבחה על הדבר הזה. עכשיו זה חלק, כמה זה? חצי? פחות 

חושב שהתושבים שפולשים אפילו... פחות אפילו. עכשיו אני לא נכנס, אני 

לשטחים ציבוריים מספיק מקבלים פה פרסים מהמועצה ומהוועדה, ומהוועדה 

המחוזית על הפלישות שלהם ועל העבירות בניה שמוסדרות. אבל הסיכון, דרך 



 נ.ש.  -39- 11039

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 אגב במגרש הזה יש גם, יש גם בעיה של מבנה מסוכן שם פאוזי. 

 ה דרך הוועדה המקומית. בסדר, זה לא מונע. אז לדעתי ז :אלקרינאויפאוזי 

היטל ההשבחה שנובע מהתוכנית  םשא בתשלויבעניין הזה אבל שיאמר שהתושב י :שרון שטיין

 שהוא מסדיר אותה. הוא לא ... 

 בסדר , בסדר  :ע'םיעטא אבו מד

 מסתבר שזה לא כל כך ברור.  : שרון שטיין

 תקצר. المغرب، يصلوا ودهم :مضيغم أبو عطا

 רים? מאש :הבאןצפאיז אבו 

 מאשרים. :עטא אבו מדיע'ם

 .10( אלסדרה מגרש מס' 2שכונה ) 618-0806984אישור תוכנית מס'  -63 :צהבאןפאיז אבו 

 מה זה? :القرناوي طالل

 מגרש? ال ايش بالزبط؟מה זה  :עטא אבו מדיע'ם

ינו בזמנו דווקא הביאו את זה למליאה כאן ודח الليאשר  2מגרש  2זה שכונה  :אלקרינאויפאוזי 

ירוק תיקן אותה וזה אבו מוסא בהתחלה פלש על שטח  אברהיםאותה. אחר כך 

ועשה תכנית בסיפוח השטח ואושר. ועוד הסיפוח שפלש עליו עוד סיפוח, התיאבון 

ישב על התכנית, תיקן עוד  אברהיםשלו היה גדול  ופלש לשטח הירוק עוד הפעם. 

ואנחנו  אברהיםאושרה ע"י תיקונים קצת כדי לקחת מהירוק. בינתיים התכנית 

 נביא אותה

דת משנה, לא, לא, לא. לא אגיד, אני אגיד משהו. אני זוכר שאני הייתי יושב ווע :עטא אבו מדיע'ם

אנחנו הזזנו לו פעם אחת, הוא התחייב לא לפלוש עוד פעם. הוא פלש עוד פעם, 

, היא ופלש עוד פעם. חברה' אני מציע לחברים ללמוד את התכנית בוועדת משנה

 עברה וועדת משנה? 

 כן.  :אלקרינאויפאוזי 

 עברה וועדת משנה? :עטא אבו מדיע'ם

 מתי?  :הבאןצפאיז אבו 
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 אנחנו לא קיבלנו, אני לא קיבלתי פרוטוקול.  :עטא אבו מדיע'ם

 מזמן עברה וועדת משנה. :יוסף אלרומילי

 אין תכנית.  :הבאןצפאיז אבו 

 תכנית אבו מוסא.  :יוסף אלרומילי

 מועצת העיר على جبتوها انكمאני זוכר  اشي اول :صهيبان أبو سامي

 לא לא לא :עטא אבו מדיע'ם

 פה אחד :סאמי אבו סהיבאן

 נדחתה.  :עטא אבו מדיע'ם

 דחינו אותה.  :אלקרינאויפאוזי 

 דחינו אותה, אז בשביל מה מביאים  אותה עוד פעם? :עטא אבו מדיע'ם

ישב על התכנית הזאת.  אברהיםסליחה, זה מה שאני אומר לך.  אברהיםאמרתי,  :אלקרינאויפאוזי 

 חלק מהירוק בפינה, גזל ממנו. עשו תיקונים فيלא נתן לו את כל הירוק. 

  أل؟ وال היא הייתה בוועדה מחוזית? :יוסף אלרומילי

 אבל בשביל מה ...  :סאמי אבו סהיבאן

 ה לוועדהלמה לא להביא אותה לוועדה? להביא אות :עטא אבו מדיע'ם

 מה זה משנה? :סאמי אבו סהיבאן

 . فيهاנביא אותה לוועדה עוד פעם, וזה שם נדון  :עטא אבו מדיע'ם

 היא עברה וועדת משנה? :صهيبان أبو فايز

 לא עברה. לא עברה.  :עטא אבו מדיע'ם

 לא, ברגע שהוא בונה. :שרון שטיין

 אני לא חבר וועדה.  :יוסף אלרומילי

אתם כנראה יש בלבלול לגבי התפקיד של המועצה. יש שני אישורים שצריך שניה,  :שרון שטיין

 לאשר תב"ע. 

 זה עקרוני, זה עקרוני. :עטא אבו מדיע'ם

לא. חוץ מהתכנון, יש את תהליך התכנונים בוועדת משנה. יש שני אישורים  :שרון שטיין
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לאשר  נוספים, אישור אחד מישהו מתכנן על שטח ציבורי שהוא לא העירייה צריך

את זה. וזה ההנחיות של מנהל התכנון לפני שלוש שנים היה ויכוח ... וזה, זה יכול 

במועצה, זה יכול להיות בוועדת משנה, זה יכול להיות במליאת וועדה, זה לא 

צ"פ הוא שייך שזה או פה או פה. יש את האישור למסור לעירייה שהמשנה. 

יה, אנחנו לוקחים את השצ"פ הזה, לעירייה בשביל להעביר זכויות בשצ"פ מהעירי

מביאים עליו חיתוך, והתושב מקבל זכויות במגרש הזה במקום הרשות המקומית. 

 לחוק התכנון והבניה. צריך לאשר את זה פה.  188זה אישור לפי סעיף 

 אוקי, אז אתם מאשרים את התכנית? :הבאןצפאיז אבו 

 לא, לא, לא. אנחנו לא מאשרים.  :ע'םיעטא אבו מד

 )מדברים יחד(

 . اخذها مرات 3, مرات 3 :مضيغم أبو عطا

 וועדת משנה. , خليها :القرناوي طالل

 שני מטרים השתלטות על שטח ירוק 63, 62אני רואה שבשני המקרים של  :אלקרינאויראיד 

 .زلمة يا وادي  هذاكا :مضيغم أبو عطا

ואז מאלצים . روحك طول. الجرار على الحبلזה  والדקה, דקה, זה לא משנה וואדי  :אלקרינאויראיד 

אותנו כביכול לתת לו דרך על אפנו ועל חמתנו לאשר את ... אני חושב שזה צעד 

מאוד מסוכן, וזה לא יאה, וזה לא יפה. אישרנו לנו בנה בנגלה הראשונה דוגמה. 

 אחר כך הוא התחיל לזחול עוד קדימה.

 עוד דוגמה.   :דובר

מה נוספת. אני חושב שצריך לדחות את זה. ולהביא את זה לוועדת זאת עוד דוג :אלקרינאויראיד 

 המשנה.

 אז אנחנו מעבירים את זה עוד פעם פאוזי לוועדת המשנה.  :צהבאןפאיז אבו 

 לדיון מפורט.  :אלקרינאויראיד 

 . هالحينשידור  في, اطلع ودي ضروي انا ضل،דיון חוזר.  :צהבאןפאיז אבו 

 מדברים יחד()
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 תעביר לי  :'םעטא אבו מדיע

 בסדר, אז אתה תמשך לסעיף הבא. בסדר? :צהבאןפאיז אבו 

 אנחנו, אני מבקש שסאמי תצא מהאולם.  الجايסעיף  ال :א אבו מדיע'םטע

 בסדר.  :סאמי אבו סהיבאן

בהקצאה שלא בהסכמת בעלים תב"ע  64טבלת איזון  -אני מנהל את הישיבה. סעיף :עטא אבו מדיע'ם

עלי המזכיר, מי הביא את הסעיף הזה לסדר יום  אלתקוא רהט.בי"ס  618-0556019

 הישיבה?

 הוועדה המקומית.  :עלי אבו אלחסן

 מי מטעם, מי מטעם הוועדה. :עטא אבו מדיע'ם

 שירין, שירין.  :עלי אבו אלחסן

 אדוני. :עטא אבו מדיע'ם

 שירין.  :עלי אבו אלחסן

 לא, זה החלטה של וועדת ה :שרון שטיין

 תן לי בבקשה.  :דיעםעטא אבו מ

 בבקשה. :שרון שטיין

 מי הביא את ההצעה הזו לדיון במליאה?  :עטא אבו מדיע'ם

 שירין.  :עלי אבו אלחסן

 איפה נמצאת שירין? תציג :עטא אבו מדיע'ם

 לפי המלצה של שרון  :עלי אבו אלחסן

 אדוני :עטא אבו מדיע'ם

 של ... :עלי אבו אלחסן

 אדוני.  :עטא אבו מדיע'ם

 תן לו.  :רון שטייןש

 תן לי  :עטא אבו מדיע'ם

 שירין הביאה את זה עלי אבו אלחסן:
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 אתה הבאת את זה לדיון כאן?  :עטא אבו מדיע'ם

 ל וועדת משנה להעביר את זה לפה... לדיון. הדיון הוא בטח, זו החלטה ש :שרון שטיין

ת הוועדה לא נמצאת, המזכיר, וועדת משנה, וועדת משנה, הוועדה המקומית, מנהל :טא אבו מדיע'םע

 המהנדס לא נמצא, ויו"ר וועדת המשנה לא נמצא. 

 למה? המהנדס נמצא.  :שרון שטיין

 המהנדס לא נמצא.  :עטא אבו מדיע'ם

 הנה, ממלא מקומו  :שרון שטיין

 בבקשה, אתה, אתה רוצה לדבר על זה? בבקשה, תקום ותדבר.  :עטא אבו מדיע'ם

 טי של הוועדה המקומית. והיועץ המשפ :שרון שטיין

 כן :עטא אבו מדיע'ם

 והגזבר של הוועדה המקומית פה.  :שרון שטיין

הנושא דן, דנו בו בוועדת המשנה, הוא יו"ר וועדת המשנה בגלל הסכום, אמר אני  :אלקרינאויפאוזי 

 צריך שנביא את זה גם

 איזה סכום? :עטא אבו מדיע'ם

רוצה להביא את זה לידיעת ולאישור וועדת מועצת ת. אני אז הסכום שהלך לשמאו :אלקרינאויפאוזי 

העיר. ישנה דוח ... ביד שלו, הסכום הזה עכשיו מה שאנחנו מאשרים כאן, דוח 

 השמאות. אנחנו לא נשלם את כל דוח השמאות, עכשיו מצד שני 

 אבל אנחנו לא מאשרים את הדוח.  :שרון שטיין

 מה?  :יאלקרינאופאוזי 

 אנחנו לא :עטא אבו מדיע'ם

 אבל זה לא מה שהתבקש לאשר את הדוח.  :שרון שטיין

 לא, לא. אנחנו כאן דנים. אנחנו :עטא אבו מדיע'ם

 )מדברים יחד(

אתם מביאים כאן לידיעה המועצה המקומית לגבי טבלת האיזון בעקב ההפקדה  :עטא אבו מדיע'ם

בידיך  של התכנית שבלא בהסכמה בעלים לגבי טבלת איזון. נכון. עכשיו יש
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 שמאות. אני מציע למועצה כדלקמן. אני מציע 

 )מדברים יחד(

 אבל שניה, חברה' אנחנו דנו בזה, אבל דנו בזה בוועדת משנה.  :עטא אבו מדיע'ם

 אתם טעיתם, אנחנו לא ...  :אלקרינאויטלאל 

 לא, דנו ביחד.  :עטא אבו מדיע'ם

 לא :שרון שטיין

 אנחנו לא שמענו :אלקרינאויטלאל 

 שכחת. דנו ביחד, הייתה איתנו.  :אבו מדיע'םעטא 

 )מדברים יחד(

 טוב, בבקשה. מי רוצה להתייחס?  :עטא אבו מדיע'ם

 אני רוצה להתייחס. :אלקרינאויפאוזי 

 בבקשה. :עטא אבו מדיע'ם

 גם אני רוצה להתייחס.  :אלקרינאויראיד 

ב מן הראוי ומן הצדק, אדונה קודם כל לגבי טבלת איזון ללא הסכמה. אני חוש :אלקרינאויפאוזי 

 היו"ר הזמני, להביא את בעלי המגרשים שיהיו נוכחים. זה דבר אחד. 

 לא, זה לא.  :שרון שטיין

 . اسكت :مضيغم أبو عطا

 מי זה שמפריע לי שם?  :אלקרינאויפאוזי 

 לך.  יפריעשרון, הוא לא יפריע לך בזמן ש, בזמן שאני מנהל את הישיבה הוא לא  :עטא אבו מדיע'ם

 עטא אמר, אני ...  :שרון שטיין

 שרון :אלקרינאויפאוזי 

 )מדברים יחד(

 הדבר השני, מאחר והבעלותזה דבר אחד.  :אלקרינאויפאוזי 

 גם המסכה לא מסתירה את המבט שלך.  :שרון שטיין

 מאחר והבעלות  :אלקרינאויפאוזי 
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 ודע איך האמנתי לכם. אני בחיים לא האמנתי לאף אשכנזי, אבל לא י :אלקרינאויטלאל 

 )צוחקים(

 ... אבל אתה  :אלקרינאויפאוזי 

 צריך עוד מסיכה.  :שרון שטיין

לא חוזרים בנו, מאחר והבעלות זה של מנהל מקרקעי ישראל. אני חושבת שמנהל  :אלקרינאויפאוזי 

מקרקעי ישראל הם צריכים להיות פה על השולחן ולומר שיש לנו דרך אחרת 

 ת לך. אבל אנחנו ניפול על אנשים בצורה היום אני חושבלפצות אותך או לת

 אבו סלאמה, יפה מאוד. :עטא אבו מדיע'ם

 אין צדק, אין צדק :אלקרינאויפאוזי 

 תקשיב טוב, תודה רבה.  :עטא אבו מדיע'ם

 אין צדק ...  :אלקרינאויפאוזי 

 אז תודה רבה. אתה נפלת  :עטא אבו מדיע'ם

 לי כשאני אסיים. אני יודע לסיים את דבריי.תן לי, תן  :אלקרינאויפאוזי 

 תסיים.  طيب، :עטא אבו מדיע'ם

 אתה עדיין לא ראש עיר.  :אלקרינאויפאוזי 

 . زلمة يا نروح بدناבסדר.  :עטא אבו מדיע'ם

 נותרו לך עוד שנתיים.  :אלקרינאויפאוזי  

 .زلمة يا نروح بدنا :مضيغم أبو عطا

 שנתיים. נותרו לך עוד  :אלקרינאויפאוזי 

 . ماشي طيب :مضيغم أبو عطا

 (يضحكون)

 מן הצדק ומן הראוי שתתנו את ה...  :אלקרינאויפאוזי 

תנסה לחסוך.  ربك بحياةאני שוב אני אנסה, אני רוצה לחסוך, שניה בבקשה. אבל  :עטא אבו מדיע'ם

אבו סלאמה נגע בנקודה. כי רציתי להגיד לכם את זה. לפני, לפני אישור התקציב 

 ינו בוועדת משנה לתכנון ובניה. הי
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 לא בוועדה שרון שטיין:

ת. וכולנו דיברנו שם, עכשיו מה זה טבלה של איזון שלא סליחה, בוועדה הכולל :עטא אבו מדיע'ם

לאנשים, הם בהסכמת בעלים? כלומר המדינה היא זאת שנתנה את המגרשים 

יפה הם נמצאים? תבעו לגבי חוזה חכירה ופיצוי. הם צריכים להיות נמצאים, א

אנחנו לא במוסד תכנוני, אנחנו בסה"כ בכובע של וועדה, של מליאה. אני מציעה, 

הדיון הזה יתקיים במעמד כל מליאת וועדת תכנון בניה. שם כל מנהל התכנון, וגם 

 מי שנוגעים בדבר. אני מציע שכל הדיון הזה ידחה למליאה. ידחה למליאת הוועדה. 

 שאישר, אני אזכיר שמי ש...  י מזכיר שמי טוב, גם אנ :שרון שטיין

 .وخلصناדבר, ונחסוך  :עטא אבו מדיע'ם

 ...  שרון שטיין:

שרון, שרון, אני מכבד אותך, ואני מעריך אותך. אני מסמפט אותך, רק דבר אחד,  :אלקרינאויפאוזי 

 חברי המועצה בקטע הזה יכולים לעלות על מוקש. 

  מסכים איתך, אני לא :שרון שטיין

 דקה, דקה, דקה, דקה. לכן, לכן, בואו, בואו לא נעשה את זה :אלקרינאויפאוזי 

 רבותיי, ח'לאס נגמר.  :עטא אבו מדיע'ם

 )מדברים יחד(

מאמצים את ההצעה להעביר את זה לוועדת תכנון ובניה ושם אנחנו נדבר, אנחנו  :עטא אבו מדיע'ם

 יבואו, יוזמנו המנהל. 

 .نسمع خلينا دقيقه، ع،نسم خلينا :القرناوي طالل

 . اخوي يا خلصنا :مضيغم أبو عطا

 אני , خلص حمد أبو :الرميلي يوسف

 מסכימים?  :עטא אבו מדיע'ם

 מסכימים. :יוסף אלרומילי

 זהו, פה אחד.  :עטא אבו מדיע'ם

 )מדברים יחד(
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 סעיף אחרון. :עטא אבו מדיע'ם

 انت باسم يا تعال   :كلمחم

 מינוי סופיאן טוב, . يال تعال. اسمب يا تعال :مضيغم أبو عطا

 )מדברים יחד(

 . خالص بكفي، :صهيبان أبو سامي

 سامي سامي :الرميلي يوسف

 מדברים יחד()

 רבותיי, מי שרוצה :עטא אבו מדיע'ם

 واحنا الزلمة يطيح ال قبل من :صهيبان أبو سامي

 سامي سامي، :مضيغم أبو عطا

 ההצעה שלך, باسم, سامي :القرناوي طالل

 מדברים יחד()

 חברה' מחברי המועצה :שרון שטיין

 מי שרוצה, כן? :עטא אבו מדיע'ם

מי שרוצה שיבוא יקבע, אנחנו נשב ואני אסביר לכם הכל. יש רגישות להעלות את  :שרון שטיין

 הנושא הזה פה בפומבי בכל מה

 בדיוק :עטא אבו מדיע'ם

  الشيخ؟ راح وين الشيخ؟ وين :القرناوي طالل

 נציגי ציבור.  حطيناهרשימה  ال في אלקרינאוימינוי סופיאן תקשורת. טוב,  ال في :ضيغمم أبو عطا

 فايز؟ وين فايز؟ وين :القرناوي محمد 

 (معا ً يتكلمون)

 עוד אחד, עוד אחד. :עטא אבו מדיע'ם

 מינוי מה?  מה? מה? :מוחמד אבו האני

 עוד אחד ברשימה? :עטא אבו מדיע'ם

 ?161?  'איזה מס :מוחמד אבו האני
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 65 :אלקרינאויטלאל 

 ?65 :מוחמד אבו האני

 טוב,  :עטא אבו מדיע'ם

 מצביעים בעד... :מוחמד אבו האני

  מחמד אבו האני, יש לך מה לומר? סעיף שלך? :עטא אבו מדיע'ם

  מה? תגיד, איזה סעיפים? :מוחמד אבו האני

י שמצהיר סמכות זה ראש העיר, אני דוחה, סעיפים שלא בסמכותי לדבר עליהם. מ :עטא אבו מדיע'ם

 לא יודע. מחמד אבו האני. 

 . פחי האשפה67סעיף  ل بالنسبه :هاني أبو محمد

 , כן. 67 :עטא אבו מדיע'ם

אני אסביר על פחי אשפה של אלביאדר. כמה פעמים דיברתי על זה. לא פעם ולא  :מוחמד אבו האני

. וזה לא גם לראש העיר עשר. פניתי גם לך אתה אישית, גם ליוסף בשפע, ופניתי

 בסדר שאני מדבר על זה, ולא נעשה כלום

 غاد؟ المشكلة ايش :مضيغم أبو عطا

 מה? :هاني أبو محمد

  المشكلة؟ ايش :مضيغم أبو عطا

 . העירייה לא מטאטא לנו שם בשכונה. אף אחד לא הפחים שבורים :מוחמד אבו האני

 )מדברים יחד(

 לא, לא, לא, :מוחמד אבו האני

 דבר, דבר :אבו מדיע'םעטא 

 תעשה לי טובה.  :מוחמד אבו האני

 דבר :עטא אבו מדיע'ם

 לא נכון. :מוחמד אבו האני

 דבר אחי.  :עטא אבו מדיע'ם

 עכשיו אתם ... עכשיו...  :מוחמד אבו האני
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 בבקשה, לא, אל תפריע לו.  :עטא אבו מדיע'ם

רנונה, משלמים הכל. לא מטאטים אני מבקש להחליף פחים, אנחנו משלמים א :מוחמד אבו האני

אצלנו, אנחנו מטאטים בעצמנו. אף אחד לא מטאטא ... ולא כלום. אני מבקש 

 ואף אחד לא עשה כלום, כלום! , اسمة شو ما بعد...  ما بعدשיחליפו את פחי אשפה. 

 אתה חושב ש :עטא אבו מדיע'ם

מחמוד: מה פתאום? והתחיל  בסופו של דבר, רק רגע, יום חמישי שעבר אדון :מוחמד אבו האני

 לצעוק. אמיתי או לא? 

 כן, אני :מחמוד אלעמור

 אני מבקש שתטפל בנושא הזה דחו.  :מוחמד אבו האני

 אני :מורעמחמוד אל

 לא יכול להיות דבר כזה, סירחון בתוך השכונה ושאף אחד לא יכול לפתור אותו.  :מוחמד אבו האני

  انت طب :مضيغم أبو عطا

 (معا ً يتكلمون)

 ן. וזה לא נכ :מוחמד אבו האני

 אבל שניה, אתה מדבר כרגע על פחי אשפה? על הפחים שנשברים, נכון?  :יוסף אלרומילי

 נכון.  :מוחמד אבו האני

 .7, זה עוד שכונות לא רק 7הוא צודק, זה לא רק בשכונה  יש בזה משהו :יוסף אלרומילי

 )מדברים יחד(

 יה, שניה, שניה. תקשיבו, יש לנו בע :יוסף אלרומילי

 )מדברים יחד.(

 שניה, ברשותכם. :יוסף אלרומילי

 קבלנים.  ال على قادر حد ما وهللا اقولك، ودي وهللا :مضيغم أبو عطا

 תנו לי לדבר. תנו לי. لحظة رجل يا :יוסף אלרומילי

 منكאף אחד לא מנע  :עטא אבו מדיע'ם

 תנו לי לדבר, אל תפריעו לי בבקשה.  :יוסף אלרומילי
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 . احكيבבקשה,  :עטא אבו מדיע'ם

. ברוב השכונות יש 7, ולא ב24, לא בשכונה 7צודק, זה לא רק בשכונה  هاني أبو محمد :יוסף אלרומילי

לנו בעיה היום עם הקבלן המבצע. יש לו נהגים עובדים חדשים שהם לא 

יש לנו הרבה פחים ששבורים, במידה וצריך לזמן את הקבלן את נגב מתייחסים. 

לומביה, אני כבר דיברתי איתו פעמיים. צריך לקחת החלטה לזמן אותו לכאן קו

 ולחייב אותו בכל ההוצאות.

 אין בעיה, המועצה מאמצת את גישת הממונה, אין רחמנות מהקבלנים.  :עטא אבו מדיע'ם

 )מדברים יחד( 

 שניה, שניה.  :עטא אבו מדיע'ם

 )מדברים יחד(

 ה להתייחס לפני שמחליטים על הסעיף הזה?שניה, מישהו רוצ :עטא אבו מדיע'ם

 אני רוצה להתייחס.  :סאמי אבו סהיבאן

 בבקשה.  :עטא אבו מדיע'ם

 , حد يعنيהבעיה נשארת. . بينعمل شي كل وبعدين, كبيرة فزعة بنفزع مشكلة تصير ما كل احنا :صهيبان أبو سامي

 מישהו יכול להגיד שהבעיה הזאת לא נמצאת כבר שנים? 

 לא, לא, לא :ומילייוסף אלר

 שנים. :סאמי אבו סהיבאן

 לא, לא, לא :יוסף אלרומילי

 שנים נמצאת. :סאמי אבו סהיבאן

 )מדברים יחד(

 רווחה? ال عن بحكي...  :غرارة أبو عامر

 עכשיו היה, למה, למה אנחנו ...קודם כל ממי? התושב מאיפה רוכש את הפח? :סאמי אבו סהיבאן

 ....  :דובר

 רח. כבה לא, לא  :דובר

 90% :סאמי אבו סהיבאן



 נ.ש.  -51- 11039

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 90%, 90%זה   :דובר

בסדר, אנחנו יכולים לתת, אנחנו האחריות שלנו על הפחים שרוכשים  90% :סאמי אבו סהיבאן

 מאצלנו. נכון, נכון?

 נכון.  :דובר

עכשיו לפחות, לפחות אנחנו צריך לצאת בהסברה. בהסברה לתושבים  شو؟, طيب :صهيبان أبو سامي

וכש פח מעיריית רהט אתה מקבלת אחריות. ככה אם אתה מסדיר את שאם אתה ר

תושב קודם  ال تبع, تبعتهאחריות  الירכשו מהעירייה, נכון? עוד הפעם  100%זה נכון 

מתי התושב רכש את הפח, אפשר, אפשר לבדוק את . عندناמערכת  ال فيכל שירשם 

ן תושב שרכש את הפח זה. יש הבדל בין תושב שרכש את הפח לפני שבע שנים, ובי

פח  ال חודשים, שבור  6חודשים. כשאתה מביא תושב שרכש את הפח לפני  6לפני 

עירייה כשהיא נושאת באחריות וגם  الאז צריך לטפל בזה ולתת לו פח חדש.  تبعه

פיקוח יהיה על  والכן רואה שיש תשלום מצידה, היא גם כן תוציא פיקוח, 

ושב כן יקבל פח חדש במקום זה שנשבר זה הקבלנים. אבל אם זה לא יהיה לת

 ימשך...

הצעת החלטה ברשותך אבו אנס. הצעת ההחלטה לזמן את נגב  ال بس اكمل ودي انا  :مضيغم أبو عطا

איפה שיש, שהוא לא  -אוקולוגיה אצל הממונה יחד איתו מנהל כספי יעמדו על זה

 في احناהוא סופר,  עושה שירות. אני צילמתי כמה פעמים תמונות שהוא שכח פחים,

 צריך לקזז., دراهم عليهم وباخذסיכום. הוא סופר 

 )מדברים יחד(

 احنا قاعدين بنساوي وك :مضيغم أبو عطا

 הבעיה רק בקבלן אחד? :صهيبان أبو سامي

 .بسקולוגיה נגב א بنعرف احنا :مضيغم أبو عطا

 רק אחד? :סאמי אבו סהיבאן

 ايش؟ כן. לכלול או?  עטא אבו מדיע'ם:

 מנכ"ל האשכול.  :שרון שטיין
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 מנכ"ל האשכול, בסדר גם מנכ"ל האשכול אצל הממונה.  עטא אבו מדיע'ם:

 רק, רק ...  :שרון שטיין

 )מדברים יחד(

  الرئيس خلي, خالص :مضيغم أبو عطا

  .الدار قدام معصورة زبالة كمان الصبح وحدة حاجة اقولك انا, الزبالة عسطل كمان תעזוב :الرميلي يوسف

 תשמע ...  هذه،סיבה   ال  :متكلم

 ...  نخلص خلينا ؟66 شايف...  :مضيغم أبو عطا

 (معا ً يتكلمون)

סאמי אבו האצלת סמכות ראש העיר לחבר המועצה , 66אז אנחנו עוברים לסעיף  :הבאןצפאיז אבו 

 בסדר? מסכימים?(. 1)א( ) 5בתחום רישוי עסקים סעיף סהיבאן 

 )מדברים יחד(

 לא, לא על רישוי עסקים. :היבאןסאמי אבו ס

 על מה?  :יוסף אלרומילי

 זה במקום ראש העיר בעניין האצלת סמכות :סאמי אבו סהיבאן

 )מדברים יחד(

 ראש העיר היום הוא ראש הרשות.  :סאמי אבו סהיבאן

 אוקי, בסדר, אבל אני מקווה שזה לא חוקי... כי רישוי עסקים שייך לי.  :יוסף אלרומילי

 .... )מדברים יחד( סהיבאן: סאמי אבו

 אני מקווה שזה לא פוגע בי.  :יוסף אלרומילי

 .بسבמקומי כאילו,  هوחותם  اناלא, לא, לא.  :הבאןצפאיז אבו 

 בסדר. אם זה העניין של חתימה, בסדר. אבל שלא יכנס...  اوكي، :الرميلي يوسف

 זה לא פוגע באחריות שלך ברישוי עסקים.  :סאמי אבו סהיבאן

 אז תודה רבה.  :סף אלרומילייו

 خلصنا؟ :مضيغم أبو عطا

 عندك؟ ضل ايشאז, . اوكي :صهيبان أبو فايز
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 מפגעי בטיחות בכבישים.  ،68 :مضيغم أبو عطا

 )מדברים יחד(

  طلبتها؟ انت :صهيبان أبو فايز

 .طلبتها انا  :متكلم

 .إشكالية في احنا. عندنا الساعة موضوع هو هذا الموضوع طيب، :صهيبان أبو فايز

 התייחס. حدا والפרוטוקול?  ال على في صورته مرة كم :الحسن أبو علي

 الموضوع من ونخرج الملف عن المسؤول الدراوشة خليل ومع المهندس مع تقعد انه بتأمل انا :صهيبان أبو فايز

 . بسالم هذا

 .الحارات كل في فكر...  :الحسن أبو علي

 تقعد انك منك بطلب انت بس. بنفسي برضو هذا طلبت انا, الكل عند. الحارات لك في, بعرف انا :صهيبان أبو فايز

 . شباب يا العافية يعطيكوا. إبراهيم ومع خليل مع

 .شوي قاعدين خليكوا :مضيغم أبو عطا

 المجلس من خرجنا احنا قلنا احنا جماعة، يا. جماعة يا الصورة مشان شوي قاعدين خليكوا اسا :صهيبان أبو فايز

 . مصور يكون القرار خلي األقل على, قرار اتخذنا بلديال

 القرار؟ ايش القرار؟ ايش :مضيغم أبو عطا

 . للمدارس بالنسبة قرار :القرناوي طالل

 שלי. שלא ...  המסכהשניה, אני צריך את  :صهيبان أبو فايز

 תבוא משם, תביא אותי, תעשה אותי, רק תביא אותי בתמונה אחי.   :יוסף אלרומילי

 )מדברים יחד(

 .راجل يا انت حبيبي :الرميلي يوسف

 (يضحكون, معا يتكلمون)

 .هال هال انت؟ عريس يا وين  :متكلم

 .وبنصوت اصابعنا بنرفع, للتصويت...  :مضيغم أبو عطا

 يعطيكوا, المية مية. خالص. وخالص ايديكوا ارفعאז כאילו אני מבקש מהם להצביע, אז  :הבאןצפאיז אבו 

 . شكرا ً, العافية
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 تصلي؟ ودك يوسف؟  :متكلم

 (معا ً يتكلمون)

 ***הישיבה נעילת  ***

 

 


