-1-

14897

א.א

ישיבת מליאה מספר 12/2020
ישיבה מן המניין מיום  ,25.11.2020ט' כסלו ,תש"פ
נוכחים
חברים:

מוזמנים:

מר פאיז אבו צהבאן

-

ראש העיר

מר חליל אלטורי

-

חבר העירייה

מר יוסף אלרומילי

-

חבר העירייה

מר מאג'ד אבו בלאל

-

חבר העירייה

עו"ד סמי סהיבאן

-

חבר העירייה

מר עודה אבו מדיגם

-

חבר העירייה

מר עטא אבו מדיע'ם

-

חבר העירייה

מר סלימאן אלעתאיקה

-

חבר העירייה

מר מוחמד אבו האני

-

חבר העירייה

מר סואר אבו חאמד

-

חבר העירייה

ד"ר עלי כתנאני

-

חבר העירייה

מר שריף ח'מאיסה

-

חבר העירייה

מר עלי אבו אלחסן

-

מזכיר העירייה

עו"ד שרון שטיין

-

היועץ המשפטי לעירייה

מר ראיד אלקרינאוי

-

גזבר העירייה

מר עמאר אבו האני

-

מבקר העירייה
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על סדר היום:
 .1אישור הגדלת תב"ר מס'  3 – 411כיתות גן שכ'  11בי"ס אלהודא בסך .₪ 5551,964.32
 .2אישור הגדלת תב"ר מס'  – 984בניית  2כיתות גן ילדים מתחם ( )5אלעבאס מגרש ,1115
בסך .₪ 168,000
 .3אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1223בינוי כיתות בבי"ס יסודי בית אלחכמה בסך .₪ 288,634
 .4אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1255בניית כיתות גני ילדים חינוך מיוחד בסך .₪ 150,901
 .5אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1256בניית מרכז "פסגה" בסך .₪ 827,305
 .6אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1351מימון פעולות בדרכים חלק ב'  2020 -בסך .₪ 19,000
 .7הקטנת תב"ר מס'  – 1376ציוד וריהוט לבי"ס אלפורת בסך  ,₪ 300,000סכום התב"ר
לאחר ההקטנה .₪ 90,000
 .8אישור תב"ר מס'  – 1413ציוד וריהוט לאודיטוריום בי"ס מקיף אלנג'אח בסך .₪ 300,000
 .9אישור תב"ר מס'  – 1414מלקויות ללמידה לשנת תשפ"א בסך .₪ 125,500
 .10אישור תב"ר מס'  – 1415תכנית התקשוב עבור בי"ס ערב אלהוזייל בסך .₪ 100,000
 .11אישור תב"ר מס'  – 1416תכנית התקשוב עבור בי"ס ח'לדון בסך .₪ 80,000
 .12אישור תב"ר מס'  – 1417תכנית התקשוב עבור בי"ס אלסאלם בסך .₪ 100,000
 .13אישור תב"ר מס'  – 1418תכנית התקשוב עבור בי"ס אלהודא בסך .₪ 80,000
 .14אישור תב"ר מס'  – 1419תכנית התקשוב עבור בי"ס אלזהרא בסך .₪ 120,000
 .15אישור תב"ר מס'  – 1420תכנית התקשוב עבור בי"ס אלחכמה בסך .₪ 120,000
 .16אישור תב"ר מס'  – 1421תכנית התקשוב עבור בי"ס עומר בן אלח'טאב בסך .₪ 120,000
 .17אישור תב"ר מס'  – 1422תכנית התקשוב עבור בי"ס אלאח'א בסך .₪ 100,000
 .18אישור תב"ר מס'  – 1423תכנית התקשוב עבור בי"ס אבו עוביידה בסך .₪ 100,000
 .19אישור תב"ר מס'  – 1424תכנית התקשוב עבור בי"ס סלאח' אלדין בסך .₪ 120,000
 .20אישור תב"ר מס'  – 1425תכנית התקשוב עבור בי"ס אבן סינא בסך .₪ 100,000
 .21אישור תב"ר מס'  – 1426תכנית התקשוב עבור בי"ס אלרחמה בסך .₪ 120,000
 .22אישור תב"ר מס'  – 1427תכנית התקשוב עבור בי"ס ח'מיס אלקרינאוי בסך .₪ 100,000
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 .23אישור תב"ר מס'  – 1428תכנית התקשוב עבור בי"ס אלע'זאלי בסך .₪ 100,000
 .24אישור תב"ר מס'  – 1429תכנית התקשוב עבור בי"ס אלביאן בסך .₪ 80,000
 .25אישור תב"ר מס'  – 1430תכנית התקשוב עבור בי"ס אלפרדוס בסך .₪ 100,000
 .26אישור תב"ר מס'  – 1431תכנית התקשוב עבור בי"ס אלחנאן בסך .₪ 60,000
 .27אישור תב"ר מס'  – 1432תכנית התקשוב עבור בי"ס מקיף אלנור בסך .₪ 120,000
 .28אישור תב"ר מס'  – 1433תכנית התקשוב עבור בי"ס מקיף אלנג'אח בסך .₪ 120,000
 .29אישור תב"ר מס'  – 1434תכנית התקשוב עבור בי"ס דאר אלקלם בסך .₪ 120,000
 .30אישור תב"ר מס'  – 1435קול קורא "סיוע ברכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד
מרחוק  "10.2020עבור  20בתי ספר בסך כולל .₪ 276,800
 .31אישור תב"ר מס'  – 1436רכזי פיתוח כלכלי בסך .₪ 200,000
 .32אישור תב"ר מס'  – 1437יישום רפורמה רישוי עסקים בסך .₪ 128,271
 .33אישור פתיחת חשבון בנק לגני ילדים חדשים.
 .34אישור מסגרת אשראי בבנקים לשנת  :2021בנק מרכנתיל מוניציפלי .₪ 3,000,000
 .35אישור סגירת תב"רים (מצ"ב).
 .36תכנית  – 618-0806984שכונה  2מגרש 10.
 .37אישור תכנית מס'  – 618-0386169שטח לבי"ס שכונה ( 24ישיבת ועדת משנה מס' ,164
תאריך .)19.5.2020
 .38דיווח על מצב הגבייה בארנונה.
 .39הארכת תוקף ההתקשרות עם חברת גבייה מית"ר עד לתאריך .31.03.2021

פרוטוקול
מר פאיז אבו צהבאן :אוקיי ,אז אנחנו במליאה מן המניין  .12-2020יש לנו על סדר היום
אישור הגדלת תב"ר מספר ,איפה המהנדסים?
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(מדברים ביניהם)
סעיפים  1-30לסדר היום
מר פאיז אבו צהבאן :אוקיי ,אישור הגדלת תב"ר מספר  3 ,411כיתות גן ילדים ,שכונה ,11
בית ספר אלהודא ,בסך הכל .₪ 551,964.32
מר עטא אבו מדיע'ם :זה ,רק לידיעת ראש העיר וזה ,אנחנו דיברנו על זה בישיבות ה ,זה
לא הגדלה ,זה עוד קירות ,זה בכלל כיתות,
מר פאיז אבו צהבאן :זה בית ספר חדש?
מר עטא אבו מדיע'ם :זה תב"ר ישן ,עוד קירות ועוד קירות ,אנחנו צריכים ללמוד ...
(מדברים בערבית)
عطا أبو مديغم:

احنا ودنا نكب دراهم؟ بالمدرسة ما فيها ظعوف ،والגנים ما فيهن ظعوف.

فايز أبو صهبان:

אז בסדר ,יש קירות.

متكلم:

احنا مرات بنحط גנים في محالت غلط.

فايز أبو صهيبان:

כן ,אישור הגדלת תב"ר מספר...

متكلم:

رقم 411

فايز أبو صهيبان:

اه ،هالحين شفتها (ضحك)  ...قلنا ايام جمعة.

عطا أبو مديغم:

ال ،احنا بديناها وقت الهندسة ،وال بديت انا احد.

متكلم:

أيام شو اسمه ،أيام عطا لما كان مدير الهندسة.

מר פאיז אבו צהבאן :طيب ،מספר  ,984בניית  2כיתות גן ילדים ,מתחם  5אלעבאס מגרש
 .₪ 168,000 ,1115אישור הגדלת תב"ר  ,1223בינוי כיתות בבית ספר יסודי
בית אלחכמה  634،288אישור הגדלת תב"ר מספר  ,1255בניית גני ילדים
חינוך מיוחד בסך הכל  .₪ 150,901אישור הגדלת תב"ר מספר  ,1256בניית
מרכז "פסגה" בסך הכל ,827,305
עטא:

זה סכום גדול ,זה הגדלה.

מר פאיז אבו צהבאן :כן ,יפה .₪ 827,305 ,אישור הגדלת תב"ר מספר  ,1351מימון פעולות
לבטיחות בדרכים חלק ב'  ,2020סך הכל  .₪ 19,000הקטנת תב"ר מספר
 ,1376ציוד וריהוט לבית ספר אלפורת  ,₪ 300,000סכום התב"ר לאחר
הקטנה  .₪ 90,000אישור תב"ר מספר  ,1413ציוד וריהוט לאודיטוריום
מקיף אלנג'אח סך הכל .₪ 300,000
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סליחה ,אנחנו פה דנו בוועדת מכרזים ורבנו על שני הסעיפים האלה.

כספים.
כספים .ברשותך אתה רוצה שאני אדבר עכשיו או אחרי שתסיים?
מר פאיז אבו צהבאן :אחרי זה ,תן לי לסיים.
עטא אבו מדיע'ם:

בבקשה.

מר פאיז אבו צהבאן :אישור תב"ר מספר  1414מלקויות ללמידה לשנת תשפ"א בסך
 .₪ 125,500אישור תב"ר  ,1415תכנית תקשוב עבור בית ספר אלהוזייל
 .₪ 100,000תב"ר  ,1416תכנית תקשוב אבן ח'לדון  ,₪ 80,000תב"ר 1417
בית ספר אלסאלם סך הכל  ,₪ 100,000תב"ר  ,1418תקשוב עבור בית ספר
אלהודא  ,₪ 80,000תקשוב  1419אלזהרא  ,₪ 120,000תקשוב  1420בית ספר
אלחכמה  1421 ,₪ 120,000תקשוב בית ספר עומר בן אלח'טאב ,₪ 120,000
תב"ר  1422בית ספר אלאח'א  ,₪ 100,000תב"ר  1423בית ספר אבו עוביידה
 ,₪ 100,000תב"ר  1424בית ספר סלאח' אלדין  ,₪ 120,000תב"ר  1425בית
ספר אבן סינא  1426 ,₪ 100,000בית ספר אלרחמה  1427 ,₪ 120,000בית
ספר ח'מיס אלקרינאוי סך הכל  ,₪ 100,000תב"ר  1428בית ספר אלע'זאלי
סך הכל  1429 ,₪ 100,000בית ספר אלביאן  1430 ,₪ 80,000בית ספר
אלפרדוס  ,₪ 100,000תב"ר  1431בית ספר אלחנאן סך הכל  ,₪ 60,000תב"ר
 1432מקיף אלנור  ₪ 120,000ותב"ר  1433בית ספר אלנג'אח .₪ 120,000
תב"ר  1434תכנית תקשוב בית ספר דאר אלקלם  ,₪ 120,000תב"ר 1435
"קול קורא" "סיוע ברכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד מרחוק-
 "10.2020עבור  20בתי ספר בסך הכל  .₪ 276,800אישור תב"ר  1436רכזי
פיתוח כלכלי סך הכל  ,₪ 200,000אישור תב"ר  1437יישום הרפורמה רישוי
עסקים סך הכל  .₪ 128,271זהו.
ח'ליל אלטורי :خصلنا תב"רים.
מר פאיז אבו צהבאן :מה שני התב"רים שאתם,
מר עטא אבו מדיע'ם :שני הסעיפים זה שני הסעיפים החדשים שעכשיו צצו ,אנחנו דיברנו
כי לא היו לנו שני הסעיפים של הפיתוח ולזה ,נדבר קודם כל על مدرسة الفرات
סעיף  ,7ציוד וריהוט לבית ספר אלפורת كان ب 300الف ،نقاصوه ل 90الف
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העבירו את הציוד וריהוט לאודיטוריום לבית ספר אלנג'אח (ערבית) 300
الف ،اول اشي كان  390الכולל كلياته .احنا اول شي نسجل انه احنا مش ضد בית ספר
النجاح ,وبالعكس ياخذوا ويساووا الאודיטוריום ,وبعرف انه حق كل كرسي حقه الف،
 950الف شيكل 950 ،شيكل.
متكلم:

هذا من الشو اسمه ،الثقافي.

عطا:

נכון ,انا مش ضد ،بس انا بقول انه الבית ספר الفرات ،انا فتحت תב"ר باسمها وعندها
نقص ،فا ال ישיבה اللي كان فيها عند فيصل ال גזבר טוען אחרת ,הוא אומר לא,
זה כסף שלא מגיע להם כי ביקשנו להם מקום אחר ושם נתן להם ,ואין להם
מחסור .פנינו ,סיכמנו שזה לא יעבור למליאה לפני שאתה מוכיח לנו שלבית
ספר לא חסר לו ויש לו את התב"רים שלו .אני דיברתי עם בית הספר ,שלחו
לנו מכתב ארוך,

מר ראיד אלקרינאוי :שלחתי לך מייל עם  3תב"רים שלא נוצלו.
מר פאיז אבו צהבאן :מה זה לא נוצלו?
מר ראיד אלקרינאוי :ב 400,000-שקל.
מר פאיז אבו צהבאן :לאלפורת?
מר ראיד אלקרינאוי :כן ,ציוד וריהוט ,תקשוב ומחשבים ,זה אמור לכסות אותו ב...
מר פאיז אבו צהבאן :וזה אושר במליאת המועצה?
מר ראיד אלקרינאוי :אושר במליאה הקודמת.
(מדברים בערבית)
عطا:

هذا زي ،هذا ،زي نقالت تبعات المدارس ،زي نقالت المدارس هذول؟

رائد القرناوي:

كيف نقالت المدارس؟

عطا:

مش كل مرة بيجينا مدارس زي هذول وתקשוב ,תקשוב תקשוב?

فايز أبو صهيبان:

انا بسأل ،ال تروح عالسطر الثاني ،احنا في السطر األول 400 .الف شيكل،

عطا:

حسب ما بقول في الميل ،بقول في الي،

מר ראיד אלקרינאוי :ב 3-תב"רים אחרים ,אני אזכיר לך ראש העיר ,אתה מעורב בזה.
אתה זוכר שאנחנו ישבנו עם החברה שרצתה לתת שיעורי מתמטיקה?
מר פאיז אבו צהבאן :נכון.
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מר ראיד אלקרינאוי :ואמרת בפירוש ,אם נצליח לגייס תקציבים למחשבים ולציוד ממשרד
החינוך נוריד אותו מהתקציבים של הפיס ,הצהרנו.
מר פאיז אבו צהבאן :נכון.
מר ראיד אלקרינאוי :לכן הצלחנו לגייס את הכסף שהורד לנו פה ממשרד החינוך וזה
מופיע ,יש לך  3תב"רים בכמעט חצי מיליון שקל .הם לא נרכשו ,אני אדגיש
לך ,אולי אתה הולך לבית הספר ואומר לך יש חוסר ,נכון ,כי זה בתהליך.
יהיה פה מכרז תוך חודש ימים ,שבועיים,
מר עטא אבו מדיע'ם :אני חושב ,תראה אני בודק ,אני אומר לך ,רק לידיעתך ,בית ספר اللي
בתפוסה מלאה,
מר פאיז אבו צהבאן :שנייה ,אני רוצה לשמוע את המשפט שלו.
מר ראיד אלקרינאוי :רגע ,ואם יחסר נקנה ,מה הבעיה?
מר עטא אבו מדיע'ם( ... :ערבית) انا ال בעיה تبعتي انه ال בית ספר מיועד לתקציב بتقوم انت
بتاخذه،
מר ראיד אלקרינאוי :לא ,ממש לא.
מר פאיז אבו צהבאן :תשמע ,אני לא רוצה להגן על הגזבר ,אני פעם לקחתי תקציב בניית
בית ספר ,אבן ח'לדון ( ...ערבית) هذا اللي تحت الجديد.בנינו חלק מהבית ספר ...
מר עטא אבו מדיע'ם :אז אני אשלים את החשיפה שלי ,אני אומר ,אלה מחשבים נייחים,
חסר להם  ,40יש להם בעיה באינטרנט ,בקוד ,ברשת ,זה בעיה בגלל
שהמתחם חדש ,ציוד למעבדה אין להם .מקרנים לכיתות  25חסר,
ראיד אלקרינאוי:

אבל יש מכרז.

מר עטא אבו מדיע'ם :שנייה ,לא יכול להיות שהבית ספר הזה  3-4שנים קיים ,כל זה אין
לו ,אני רוצה להשמיע מה אין לו.
ראיד אלקרינאוי:

לא קנו.

מר עטא אבו מדיע'ם :שנייה ,שולחן עגול לחדר מורים אין להם ,כיסאות לחדר מורים 45
אין להם ,כיסאות ושולחנות לתלמידים ,ראו את המכתב שנשלח על ידי
המנהלת .רמקולים לצלצול אין להם ,מגבר לצלצול אין להם ,בכיתות חסר
 20רמקולים ,חסר ריהוט לחדר היועצת והסגנית של המנהלת .מדפסות אין
להם ,מעקה בטיחות שים בצד ,חצי מעקה בטיחות שים בצד ,זה משהו אחר.
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ציוד לספרייה אין בכלל ,ריהוט ,ספרייה לומדת ,תחזוקה לתאורה פנימית
חסר להם .מקרנים למורים אין להם ,כבלים על  HDMIאין להם ,אוזניות
אין להם ,כיסאות מתאימים לחדר מחשבים אין להם .ארונות בכיתות אין,
מצלמות ,ציוד אב-בית אין ,כל שאין ,מה זה אין? או שאנחנו שקרנים או
שאנחנו באמת מתחילים בית ספר חדש ,אז אני אומר לך,
מר פאיז אבו צהבאן :עטא יש בית ספר שם?
מר עטא אבו מדיע'ם :יש בית ספר אבל כל זה אין לו .לא יכול להיות שהוא כותב לך
כיסאות ,אין לי כלום ,בוא תראה.
מר ראיד אלקרינאוי :אישור תב"ר בסך ...
מר עטא אבו מדיע'ם :אבל אתה אומר לי יש לו כסף ,יעני בשביל סתם יש לו כסף.
מר ראיד אלקרינאוי :רגע ,אז אני אתן לך תשובה .אישרנו תב"ר  1368במליאה שעברה ב-
 150,000שקל ,אישרנו עוד תב"ר  1407ב 160,000-שקל ,אישרנו תב"ר זה
 1376ב 90,000-שקל ,תסכום אותם ביחד ,יש לך  400,000שקל במדויק שלא
נטש כלום .אתה חושב ש 400,000-שקל לא יספיקו לבית ספר אלפורת?
מר עטא אבו מדיע'ם :בטח שלא יספיקו.
מר ראיד אלקרינאוי :מה?
עו"ד שרון שטיין:

לא ,לציוד.

מר ראיד אלקרינאוי :איך?
מר עטא אבו מדיע'ם :אתה קודם כל ,אתה פותח תב"ר ,אתה לא משתמש בתב"ר ובתי
הספר סובלים ( ...ערבית) وجه و ...الدراهم على ايش؟
מר עודה אבו מדיגם :כמה זמן הוא עובד הבית ספר הזה?
מר עטא אבו מדיע'ם :אבל לא יכול להיות לבית ספר אין לו כלום ,כל זה אין לו.
מר עודה אבו מדיגם :אבל כמה שנים הוא עבד הבית ספר הזה?
מר ראיד אלקרינאוי :אבל מפעל הפיס לא קונה ,לא נותן ציוד של מה שאתה אומר .הציוד
של מפעל הפיס זה ארון מחשבים ,מקרנים וציוד למעבדה.
מר עטא אבו מדיע'ם :אבל אתה כתבת ציוד וריהוט ,איך מפעל הפיס,
עו"ד שרון שטיין:

לא ,זה ריהוט  ...זה ריהוט מעבדות ,זה לא ריהוט ...
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מר עטא אבו מדיע'ם :אדוני אין בעיה שמעתם? يللي بتضحكوا ציוד וריהוט למעבדה ,כלומר
ה 300,000-שקל שעובר לאלנג'אח ציוד למעבדה.
מר ראיד אלקרינאוי :אז תבטל את הסעיף הזה.
מר עטא אבו מדיע'ם :לא ,לא ,באמת ,כשזה  ...אתה עושה את זה איך שבא לך ,או שאתה
אומר,
מר ראיד אלקרינאוי :לא ,ממש לא.
מר עטא אבו מדיע'ם :זה ריהוט נטו.
עו"ד שרון שטיין:

לא ,לא ,לא.

מר עטא אבו מדיע'ם :אז תבטלו אותו בבקשה ,תבטל את ההגדרה שלו ,תבטל את
ההקצאה הזאת .לא יכול להיות שמעבדה הסבה לכיסאות שעולה כל כיסא
.₪ 1,000
מר ראיד אלקרינאוי :תבטל את סעיף  7אדוני ראש העיר ,ואנחנו נפנה למפעל הפיס ונגדיל
את זה מחדש.
מר עטא אבו מדיע'ם( ... :ערבית) ال ،انا ما بقول عشان يقولوا ،انا بقول ،انا بقول انه .يجب لما بتقول
רהוט ,אז רהוט.
فايز أبو صهيبان:

عطا عطا.

عطا:

אבל לא יכול להיות انه ،بس مش תב"ר هذا مش ריהוט.

מר פאיז אבו צהבאן :לא ,אבל יש תב"רים שהגזבר ציין אותם,
عطا

بس هذا مش ריהוט.

מר פאיז אבו צהבאן :הם לא נוצלו.
عطا:

يا اخوي ماشي ،بس هذا

מר עטא אבו מדיע'ם :שנייה ,אתה אומר בית ספר אלפורת מבקש ריהוט וזה לא לריהוט,
זה רק מעבדה.
עו"ד שרון שטיין:

לא ,לא הבנת.

מר עטא אבו מדיע'ם :אני הבנתי ,ראיד מדבר נכון.
עו"ד שרון שטיין:

שנייה ,כשבונים מעבדה יש ריהוט ספציפי למעבדה ,זה לא ריהוט

משרדי של חדרי מורים ,בתי ספר וכיתות .הם צריכים את המיגון לשולחנות
והם צריכים כל מיני ,יש שם כל מיני חומרים כימיים ש...
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מר עטא אבו מדיע'ם :אודיטוריום זה מעבדה?
עו"ד שרון שטיין:

לא.

מר עטא אבו מדיע'ם :אז תבטל.
עו"ד שרון שטיין:

לא ,יש ...

מר עטא אבו מדיע'ם :אז מי מותר לו ...
עו"ד שרון שטיין:

לא הבנת ,כשכתוב לך ציוד מעבדה וריהוט זה ריהוט ספציפי

למעבדה ,אתה מקבל ...
عطا:

يا زلمه انا بقولكوا واضح.

فايز أبو صهيبان:

وهو بقولك واضح ،في ריהוט מעבדה,

מר פאיז אבו צהבאן :ריהוט מעבדה זה לא ריהוט כיסאות ...
מר עטא אבו מדיע'ם :אדוני כתוב כאן הכל ,כתוב כאן ציוד וריהוט לאודיטוריום ,שזה מה?
שזה  300כיסאות שעולים  300,000שקל .נכון או לא נכון?
מר ראיד אלקרינאוי :נכון.
מר עטא אבו מדיע'ם( ... :ערבית) انا ما بكذب .למה نلف على بعضنا؟ אז אני אומר לך תן להם
מיליון שקל אבל לא על חשבון אחרים ( ...ערבית) بتقول هيك מעבדה .هذا مش
מעבדה ,هذا مش מעבדה يا فايز .هذا مش מעבדה ...
מר מאג'ד אבו בלאל :אני רוצה להתייחס לדברים שעלו פה ,רוצה לשאול גזבר העיר ,מי
עושה את הרכישה?
מר ראיד אלקרינאוי :אני אגיד לך איך העירייה עובדת ,כנראה שמישהו פה הפסיק להבין
איך העירייה עובדת ,כי יש מנהלי מחלקות ומנהלי מחלקות תפקידם להגיד
לי מה חסר .יש מישהו שנקרא אחמד אלהזייל ,הוא הולך לבית הספר ,סופר
כמה חסר במעבדה מחשבים ,כמה חסר תקשוב ,כמה חסר זה והוא מביא לי
בקשה .הוא הביא לי בקשה בסך של  390,000שקל ,רשמנו ,הגשנו למשרד
הפנים ,למפעל הפיס .אחר כך החלטנו לפרסם קול קורא של משרד החינוך
לתקשוב ,אמרנו בוא לא ננצל את הכסף של מפעל הפיס ,ניקח מגורם אחר.
אם יש את הכסף הזה שם אז ניקח את זה ממשרד החינוך ונחזיר את הכסף
בחזרה לאמת המידה ,למשהו אחר .גם ככה השר קפלן שמאשר את
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ההצטיידות הוא לא ייתן לך לרכוש פעמיים גם ממשרד החינוך וגם ממפעל
הפיס ,זה אותו ...
מר מאג'ד אבו בלאל :יש לי התייחסות קטנה ,אני עבדתי בבית ספר  20שנה,
מר ראיד אלקרינאוי :שנייה ,עוד לא סיימתי .הבקשה הייתה עוד פעם ,ואני מדגיש עוד
פעם ,ותתקשר עכשיו לבן אדם ,היא עבור מחשבים ועבור ציוד מעבדה ועבור
תקשוב בלבד ,לא שום ציוד .זהו.
מר מאג'ד אבו בלאל :אוקיי ,כמי שעבד בבית ספר ,אמת ,חלק מהדברים ,חדרי מחשבים
ומעבדות הרכישה הייתה מתבצעת דרך העירייה והם מתקשרים מול הספק,
ויש דברים שאנחנו הבית ספר היינו רוכשים ,אם זה כיסאות לחדר מורים,
אם זה שולחנות ויש תקציב לזה לריהוט והבית ספר צריך לעשות את זה.
עכשיו לגבי האולם ,אני חושב אם זה מסעיף מפעל הפיס ,התקציב בא ממפעל
הפיס והאולם הזה אני חושב יותר משנתיים הוא מחכה בלי כיסאות שם .אני
ביקרתי השנה באבו טלול ,הייתי באיזה אירוע ,באמת בית ספר לתפארת ,גם
מגיע לבתי הספר ברהט שיהיה להם גם כיסאות ברמה כזאת בלי שום קשר.
מר עטא אבו מדיע'ם :אני מבקש לחדד נקודה אדוני ראש העיר.
מר פאיז אבו צהבאן :שנייה ( ...ערבית) لحظة شوي ،خليني اسمع ال ...سمعنا ،ودنا נתייחס يا
جماعة.
متكلم:

تفضل يا سامي.

עו"ד סמי אבו סהיבאן :רציתי לדעת ,אני רואה שישנה רשימה של בתי ספר ולא כל בתי
הספר ,מתי היא הוגשה הבקשה?
מר ראיד אלקרינאוי :הבקשה הוגשה ב ,15.9-יש כמה בקשות ,למפעל הפיס הגשנו
באוגוסט.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :הבקשה הזאת.
מר ראיד אלקרינאוי :הבקשה הזאת הוגשה ב.15.9-
עטא אבו מדיע'ם:

זה לתקשוב.

עו"ד סמי אבו סהיבאן :השנה או שנה שעברה?
מר ראיד אלקרינאוי :השנה הזאת ,לפני חודש וחצי .ב 15.9-הגשנו את הקול קורא למשרד
החינוך.
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עו"ד סמי אבו סהיבאן :לפי מה?
מר ראיד אלקרינאוי :לקחנו את כל בתי הספר היסודיים 20 ,בתי ספר ו,
מר עטא אבו מדיע'ם :והמקיפים.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :זה לא רק יסודי כאן.
מר עטא אבו מדיע'ם :גם מקיפים נכנס .התעלמתם מחט"בים ,יסודי ,חט"בים התעלמתם,
מקיף ויסודי שמתם ( ...ערבית) يا زلمه الموظفين بساووا فينا بالوي.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :אני רוצה לדעת ,יש בקשה שהוגשה לפי צרכים?
מר ראיד אלקרינאוי :נכון.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :מי בדק את הצרכים של בתי הספר?
מר ראיד אלקרינאוי :בעל מקצוע ,האחראי ,הבן אדם שהתפקיד שלו לעשות את זה.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :מי זה?
מר ראיד אלקרינאוי :זה אחמד אלהוזייל ,זה התפקיד שלו ,הוא הולך ,עושה סקר ,אומר
לי פה אני צריך  20מקרנים ,פה אני צריך  ,15פה אני צריך זה ,יש את
הרשימה.
מר פאיז אבו צהבאן :הוא מבקר בבתי הספר עם המנהל ואיש המחשבים בבתי הספר.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :עכשיו שאר בתי הספר אין להם צרכים?
מר ראיד אלקרינאוי :לא ,משרד החינוך לא מאפשר לכל בתי הספר תקשוב ,הוא מאשר,
פה זה חידוש התקשוב.
מר עטא אבו מדיע'ם :הבקשה הוגשה ,אושרה ...
עו"ד סמי אבו סהיבאן ... :על מנת להבין ,רשימת בתי הספר שמופיעים כאן ,איך נבחרו
בדרך כלל בתי הספר?
מר ראיד אלקרינאוי :לא נבחרו ,אנחנו לקחנו את כל בתי הספר והגשנו עבור כולם .זה
אושר בשתי נגלות ,הנגלה הקודמת של המליאה הקודמת אישרה שם  7ופה
אושרו השאר .למה? משרד החינוך שלח את ההרשאות חלקם לעירייה ואלה
פתחנו תב"רים וחלקם לבתי הספר ישירות ,ואז המנהלים ,אחד מהמנהלים
בטעות שלח מכתב שבית הספר קיבל  100,000שקל ככה וככה ,ואז עשינו
בירור ,התברר שמשרד החינוך שלח את המיילים ישירות לבית הספר,
והבאנו את זה לפה.
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עו"ד סמי אבו סהיבאן :עכשיו זה ,אחרי הנגלה הזאת שאנחנו מצביעים עליה היום ,זה
מכסה את כלל בתי הספר ברהט?
מר ראיד אלקרינאוי :לפי מה שאני יודע מאחמד זה מכסה ב 100%-את בתי הספר ,למעט
אלה שבבנייה .אלה שבבנייה הם יסתיימו בבנייה שלהם ,יש כמה ,אחרי
הבינוי נגיש בקשות ונצייד אותם.
מר מאג'ד אבו בלאל :סמי אני פעם שעברה הערתי על כמה בתי ספר שלא היו ואז אמרו לי
אחר כך ,עכשיו אני יודע ...
فايز أبو صهيبان:

ارجع عالסעיף تبعك .ارجع عالסעיף اللي قبله.

מר חליל אלטורי:

טוב ,אנחנו בוועדת כספים דיברנו על הנושא ,הגזבר ,כששאלנו אותך

על הנושא אמרת לנו שהגשנו בקשה למפעל הפיס וקיבלנו תב"ר ,₪ 390,000
בסוף התברר שיש קול קורא במשרד החינוך ,הגשנו בקשה שקיבלנו 300,000
 ₪והגשנו בקשה להקטין את התב"ר ב ,₪ 300,000-אבל שאלתי אותך
בוועדת כספים האם יש מחסור בבית הספר ,אמרת לי ,ומתברר שאנחנו
קיבלנו רשימה ארוכה ,מה שהקריא אותה עטא עם  30סעיפים ,שיש להם
מחסור.
מר ראיד אלקרינאוי :רבותיי ,לא בוצע מזה כלום 400,000 ,שקל.
מר עטא אבו מדיע'ם :שנייה ,תירגע ,אני לא אומר ,אתה אמרת לנו ,משהו לא היה ברור,
במיילים ביררנו ,כרגע אני שואל שאלה ברוגע .האם ,400,000
האם בבקשה ,האם התב"ר ,אדוני הגזבר והיועמ"ש ,האם בבקשה ,סעיף 8
תב"ר  1413תואם ,מה שכתוב כאן תואם את התב"ר שקיבלה העירייה? כן
או לא? הצרכים בתב"ר ,האם אנחנו יכולים לצאת למכרז זוטא ב300,000-
שקל לציוד ולדווח אחרי זה שרכשנו ציוד ,ריהוט לאודיטוריום ונקבל גיבוי
מהתב"ר או לא? כן או לא?
מר ראיד אלקרינאוי :אני לא מבין אותך .זה עוד סעיף שיש פה ,יושבת מאחוריו הרשאה,
אישרת פה  ,₪ 400,000יש לי הרשאה של  ₪ 90,000ואני מבצע ... ₪ 90,000
מר עטא אבו מדיע'ם :סליחה ,אל תענה לי ,אתה מטעה אותי ,אל תטעה אותי .אני שואל
שאלה אחת ,תב"ר  1413ציוד וריהוט אודיטוריום ,האם זה תואם את
הרשאת התב"ר שקיבלנו שזה אכן  ₪ 300,000לציוד וריהוט אודיטוריום?
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האם כתוב בהרשאה שזה ציוד מעבדה? אז אני מבקש שתשאל אותו ,ואם זה
סותר איך אני ארכוש כיסאות אודיטוריום ולדווח שקניתי למעבדה? רק את
זה תנו לי ואני אתאפס ,תשובה על זה וזהו .תודה רבה .רק לזה תתנו לי
תשובה ,ايش؟
עו"ד שרון שטיין:

לא ,אז אבוא ,ספציפית  ...לא ,תסתכל זה אודיטוריום באלנג'אח,

הרי פרסמנו,
מר עטא אבו מדיע'ם :מה הקשר?
עו"ד שרון שטיין:

שנייה ,הרי פורסם מכרז פומבי להיכל התרבות.

מר עטא אבו מדיע'ם :מה הקשר?
מר ראיד אלקרינאוי :יש קשר ,זה חלק ...
עו"ד שרון שטיין:

זה זה.

מר עטא אבו מדיע'ם :אני מדבר על ההרשאה שדיברת.
עו"ד שרון שטיין:

האודיטוריום ,רכישת הציוד לאודיטוריום בבית ספר אלנג'אח

הייתה כלולה במכרז פומבי לרכישת כיסאות להיכל התרבות.
מר עטא אבו מדיע'ם :זה אני יודע ,שים בצד ,אני מדבר על ההרשאה ,ההרשאה אפשר
להשתמש בה לקניות גרביים אם היא למעבדה?
עו"ד שרון שטיין:

לא.

מר עטא אבו מדיע'ם :אז זה מה שאני אומר ,תחליף גרביים בריהוט,
עו"ד שרון שטיין:

כתוב ציוד וריהוט לאודיטוריום ,כשיהיה מכרז תפורסם רשימה,

מר עטא אבו מדיע'ם :אדוני לא על זה שאלתי ,אני אומר לך ההרשאה שקיבלת ,לא מה
שכתבת סעיף ,ההרשאה שקיבלת על מה קיבלת?
עו"ד שרון שטיין:

תשאל אותו.

מר עטא אבו מדיע'ם :אז אני שואל אתכם על מה .מעבדה ,הוא ענה לפי  3שעות ,ענה
מעבדה.
עו"ד שרון שטיין:

לא ,אמר אודיטוריום.

מר עטא אבו מדיע'ם :לא נכון ,הנה הוא אומר לך לא ,אני צודק.
מר ראיד אלקרינאוי :יש כמה תקנות ...
מר עטא אבו מדיע'ם( ... :ערבית) עכשיו هو هده يلعب علينا بال תקנות ,يا قلبي.
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עו"ד סמי אבו סהיבאן :אדוני המזכיר יש לך את ההרשאה? אפשר לקרוא מה,
עו"ד שרון שטיין:

לא הבנתי ,מה שאתה אומר שמה שכתוב בתב"ר זה לא מה שכתוב

בהרשאה?
מר עטא אבו מדיע'ם :כן.
מר עלי אבו אלחסן:

יש לי פה מענק מספר  3380/20בסך  300,000שקל חדש לבית ספר

אלנג'אח ,סמל מוסד  648204עבור ציוד וריהוט מקיף אלנג'אח.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :אז זה לא מעבדה ,זה ציוד וריהוט.
מר עלי אבו אלחסן:

זה מה שאני קורא ,זה מה שרשום.

מר עטא אבו מדיע'ם :עוד פעם ,זה לא מעבדה ,הוא אמר מעבדה.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :לא ,זה ציוד וריהוט וזה תואם הסעיף לפי הרשימה ,מה הבעיה?
מר עטא אבו מדיע'ם :לא ,הוא אמר ( ...ערבית) ودي هذا מעבדה.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :בסדר ,הוא הטעה אותך ,המזכיר תיקן אותו.
מר פאיז אבו צהבאן :אתם מאשרים?
מאשרים.

דובר:
(מדברים יחד)

 .31אישור תב"ר מס'  – 1436רכזי פיתוח כלכלי בסך ₪ 200,000
מר פאיז אבו צהבאן 1436 :רכזי פיתוח כלכלי בסך הכל  200,000שקל ,מה זה?
מר ראיד אלקרינאוי ... :הרשאה  ...هذا اللي محمود ...
מר עטא אבו מדיע'ם :האם זה משרות? فهموني.
מר פאיז אבו צהבאן :שנייה.
מר עלי אבו אלחסן:

משרד הפנים ( ...ערבית) مرات اذا بتغلط في حرف واحد מחזירים אותו

להרשאה ,רשום רכזי פיתוח כלכלי זה משרד הפנים  ...עבור ,מה זה? מה זה?
 200אלף שקל ,هذا اللي مكتوب في الورقة רכזי פיתוח כלכלי.
فايز أبو صهيبان:

بس؟

(מדברים ביניהם  /בערבית)
עו"ד שרון שטיין:

עלי לא שומעים אותך.

מר עלי אבו אלחסן:

אני אומר ,רשום פה בנייר רכזי פיתוח כלכלי.

"חבר" – הקלטה ותמלול

-16-

14897

א.א

מר פאיז אבו צהבאן :מה מקור התקציב?
מר עלי אבו אלחסן:

מקור התקציב משרד הפנים .מי שרוצה לרשום גם כן מספר

ההרשאה שירשום.
מר חליל אלטורי:

אבל למה ההרשאה?

מר עלי אבו אלחסן:

רכזי פיתוח כלכלי.

עו"ד שרון שטיין:

?2397

מר עלי אבו אלחסן:

לא ,לא רשום פה שזה .2397

מר פאיז אבו צהבאן :נפרסם ,בסדר.

 .32אישור תב"ר  – 1437יישום רפורמה רישוי עסקים בסך ₪ 128,271
מר פאיז אבו צהבאן :איזה תב"ר  ,1436יישום רפורמה רישוי עסקים סך הכל .₪ 128,271
فهموني شو هاذ؟ انتو انت وسامي فاموني شو.

عطا:
(يتكلمون سوياً)

מר פאיז אבו צהבאן :מה זה הרפורמה? יש רפורמה חדשה.
מר יוסף אלרומילי:

יש לנו כסף גם מרפורמה ,גם מהחלטת ממשלה  .2397הרפורמה זה

כסף שמגיע לנו ...
מר עטא אבו מדיע'ם :יש רפורמה יוסף ( ...ערבית) ايش هي الרפורמה? انا ودي اقولك ال
רפורמה ايش هي .ال רפורמה غيروا في القوانين רישוי עסקים ,وال רפורמה بدهن
تفرم العالم ،بقرا ال חומר كويس .ال רפורמה ودي احكي .اذا انا ماني גזבר بقبض 20
الف ،انا ما بقبض شيكل ،انت تريح.
(מדברים יחד)
מר עטא אבו מדיע'ם :הפורמה באה לעשות שינויים ואפילו ההיתרים ,רישוי העסקים שיש
להם נדמה לי  10שנים אחורה הם בלי תוקף .יש לנו בעיה בעיר הזאת ואני
כיתבתי אותך חליל ,סמי ,אבו جامع ופאיז ,כיתבתי אתכם ,יש מחלקת רישוי
( ...ערבית) قاعده في الشرطة ،اسمها מחלקת רישוי ,بتبعث للناس תביעות
וחקירות ,بطلبوا من עריית رهط סטטוס עסק ,סטטוס ال עסק بقوتر للبوليص،
معاه عنده היתר ما عنده היתר ,وضعه كويس ،وضعه مو كويس .بعد ما بياخذوا بنادوا
على المواطن בוא אלינו ,אתה יש לך ככה וככה עבירות וחוקרים אותו
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ותובעים אותו במהלך מחלקת רישוי במשטרה .אני אמרתי לכם ,זה פתח
כשאני אדבר גם במליאה ,תשבו ,אני הצעתי ( ...ערבית) תשבו انتو  ...תשבו,
אנחנו צריכים לשתף פעולה במקרה הזה בשנת קורונה עם המשטרה
שמתלבשת על עסקים ופותחת תיקים ומכניסה את האנשים לתביעות
וקנסות .רהט ( ...ערבית) ما فيها ،ما فيها  ،%3رهط ما فيها  %3معهم רישוי עסקים
ما فيها  3%רישוי עסקים ,בשביל מה ال מהלך هذه كله ,אני בא ואומר ...
(ערבית) اذا في عندنا יש לנו תובעת.
מר פאיז אבו צהבאן :רגע ,זה קשור התב"ר ,הכסף?
מר עטא אבו מדיע'ם :אני לא יודע מה זה ,אף אחד לא אמר לי מה ,זה רפורמה ,הרפורמה
( ...ערבית) هذه وده ياخذوا ישום الרפורמה ,ايش يعني ישום ال רפורמה?
رائد القرناوي:

التمثيل.

عطا أبو:

تمثيل ال רפורמה ,غير ال רפורמה تفرمنا فرم.

فايز أبو صهيبان:

أبو انس.
ها؟

מר עטא אבו מדיע'ם :אמרתי זה פתח לדבר.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :קודם כל ,כאן אנחנו מדברים על תקציבים ,חוק רישוי עסקים הוא
לא חוק עזר ,הוא חוק מדינה .עכשיו ,תקציבים זה לא אומר אכיפה,
תקציבים זה הסדרת המצב הקיים וזה לא בהכרח אכיפה הלאה .בעניין
שמעלה עטא ,בכלל ,גם עיריית רהט,
לא קשור לתקציב.

פאיז אבוצהבאן:

עו"ד סמי אבו סהיבאן :לא ,וגם לא קשור ,אנחנו ביררנו את זה היום עם המשטרה ,גם
העירייה קיבלה קנס על סמך רישוי עסקים ועל סמך ,זה לא מה ש ,אז זה לא
עניין של דיווח מעיריית רהט למשטרה .המשטרה גם כן יכולה לקחת יוזמה
ולאכוף את החוק מיוזמתה.
מר עטא אבו מדיע'ם :אפשר הערה?
עו"ד סמי אבו סהיבאן :עטא דקה.
מר עטא אבו מדיע'ם :לך.
متكلم:

كمل يا زلمه كمل .بعدين...
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עו"ד סמי אבו סהיבאן :עכשיו ,את המצב ברהט כולנו יודעים ומחלקת רישוי עסקים ,יכול
להיות בכל המדינה אנחנו הכי נמוך שמגישים כתבי אישום לגבי רישוי
עסקים .אנחנו מודעים לבעייתיות של רישוי עסקים ,בכל זאת ,רפורמה זה
לא בהכרח אכיפה נגד העסקים אלא הסדרת המחלקה והסדרת המצב
הקיים .עכשיו ,אני אישית לא מודע לסעיף הזה ,לא מודע גם כראש רישוי
עסקים ,לא מודע לסעיף הזה אז הרפורמה כבר התחילה לפני  5-6שנים ,לא
היו ,זה לא חדש .אי אפשר להגיד שרפורמה ,זה כבר לפחות  6-7שנים אנחנו
מדברים על הרפורמה ברישוי עסקים .אני לא יודע מה הסעיף הזה ,מישהו
יכול להגיד לנו בתב"ר הזה מה זה כולל הסעיף?
מר יוסף אלרומילי:

כן ,אני אענה ,שנייה ברשותכם ...

فايز أبو صهيبان:

رائد خليني اسمع يوسف.

يوسف الرميلي:

היו כמה תקציבים,

מר עטא אבו מדיע'ם( ... :ערבית) بس ليش؟ بس ليش حودنا عن ال ،لو انت تبعته תוך כדי דיון,
אני אמרתי דבר פשוט ,אבל אני רוצה שיענה לי ...
فايز أبو صهيبان:

عطا ،انت اكتر واحد بحكي بالبروتوكاالت.

عطا:

الني انا،

فايز أبو صهيبان:

الزلمه غير  15شريط ،استنا ،تفضل يا أبو شريف.

(מדברים יחד)
מר עטא אבו מדיע'ם :אתה רוצה לענות לי? תענה לי.
يوسف الرميلي:

هللا يسعدك.

فايز أبو صيبهان:

أبو شريف اتفضل.

يوسف الرميلي:

هللا يسعدك ،هللا يسعدك.

عطا:

תענה לי.

يوسف الرميلي:

هللا يسعدك.

فايز أبو صهيبان:

يا زلمه انا بقوله תענה לו ,اسكت .תענה לו.

מר יוסף אלרומילי:

קו דם כל ,היום אנחנו דנו בנושא ,הייתה לנו ישיבה היום של רישוי

עסקים בנוכחות ראש העיר .היו גם מנהל המחלקה ,מנהל האגף ,גם אותי
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וגם הצטרף אחר כך היושב ראש החדש שלנו ,הייתה גם ,איך קוראים
לבחורה ,טלי?
מר פאיז אבו צהבאן :תיכנס לעניין ...
מר יוסף אלרומילי:

לסעיף ,שנייה ,מגיע לנו  532,000שקל שזה גם כן מהחלטת ממשלה

 2397וגם מהרפורמה .עכשיו נשאר הכסף שצריך לאשר אותו משרד הפנים,
נשאר לנו  130ו 128,000 ,שקל ,אנחנו צריכים להעביר את זה כאן במליאה על
מנת שנעביר את זה למשרד הפנים ונקבל את הכסף ,והכסף הזה למה מיועד?
מיועד להי כנס עוד רכז שלנו ,כן ,מגיע לנו עוד רכז שצריך להיכנס עכשיו.
מגיע לנו עכשיו עוד עמדה לציבור ,מגיע לנו עוד הרבה דברים,
מר פאיז אבו צהבאן :לבעלי עסקים ,כן.
מר יוסף אלרומילי:

לבעלי עסקים ,זה לא בכלל שייך לעניין שלך רפורמה .אם אתה רוצה

שאני אענה לך לגבי גם כן ...
מר עטא אבו מדיע'ם :אני מאוד מכבד אותך ,אני לא אמרתי שבדבריי מתייחסים ...
אמרתי זה פתח להעלות נושא שאני העליתי למייל ,אתה לא ענית לי  20יום,
הוא לא ענה לי ,הוא לא ענה לי ,בגלל זה אני מעלה את זה כאן .אני רוצה
להגיד את זה לפרוטוקול ,עיריית רהט עושה אכיפה בעניין רישוי עסקים ,כן
עושה?
עו"ד סמי אבו סהיבאן :איזה אכיפה?
מר יוסף אלרומילי:

אבל שנייה ,תן לי לענות לו ...

מר עטא אבו מדיע'ם :תן לי בבקשה ,עושה אכיפה ,יש תיקים בבתי משפט ,לפני שבועיים
היה דיונים בבתי משפט כך שאי אפשר להגיד שאנחנו מסדירים בלבד.
הדברים שלי מוקלטים ,עכשיו אני הצעתי הצעה,
עו"ד סמי אבו סהיבאן :זה מלפני הרפורמה.
מר עטא אבו מדיע'ם :כן ,לא ,אני מציע לך דבר אחד ,אני אציע דבר אחד .אני ביקשתי,
תתנו לנו ,תחשוף ,אפשר לחשוף את זה בשנייה ,במחטף ,בחופש המידע ,תן
לי בבקשה כל הסטטוסים שהועברו למשטרה בחצי שנה האחרונה.
עו"ד שרון שטיין:

מה פתאום.

מר עטא אבו מדיע'ם :למה?
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אתה רוצה להיכנס ל...

מר עטא אבו מדיע'ם :אתה תענה לי למה ,אם אני עכשיו עבריין תגיד לי למה ...
מר יוסף אלרומילי:

אבל הסטטוס הזה ...

מר עטא אבו מדיע'ם :אתה לא עונה במקום היועמ"ש כי זה הנקודה ואתה ( ...ערבית) النك
مش فاهم الصورة بتخرب علي عالموضوع ،تفضل ،כן בבקשה ,אני מבקש.
עו"ד שרון שטיין:

אתה מוסר ,אני נדרש למסור מידע בחקירה משטרית לצד שלישי?

מר עטא אבו מדיע'ם :כן.
מר יוסף אלרומילי:

אני רוצה לענות לו ,ברשותך תן לי לענות לו ...

מר עטא אבו מדיע'ם :כן ,זה לפרוטוקול ,כן ,אני אומר לך,
מר פאיז אבו צהבאן :אבל אתה שואל ואתה עונה לעצמך.
מר עטא אבו מדיע'ם :לא ,הוא ענה לי עכשיו.
מר פאיז אבו צהבאן :לא ,לא ענה.
عطا أبو:

بقولي לא נכון.

מר יוסף אלרומילי:

עטא תן לי לענות ,הסטטוס הזה כבר קיים ב ...רגע ,תן לי להסביר

לך ,אם אתה חושב לרגע שהם באים מתייעצים איתנו ,שאנחנו משתפים
פעולה איתם ,קודם כל זה כנגד החוק .אנחנו חייבים לשתף פעולה איתם,
חייבים לתת להם גם אינפורמציה ,חייבים ,אנחנו מבחינת חובה חייבים
אבל,
מר עטא אבו מדיע'ם( ... :ערבית) وانا ايش قلت؟ انا ايش قلت يا زلمه؟
يوسف الرميلي:

תרשה לי

عطا

بس ايش قلت انا؟

מר יוסף אלרומילי:

תרשה לי ,אני לא מפריע לך يا عمي יש לנו היום  ...במשטרה ,היום

ית בייתו על העסקים ברהט ולא כל העסקים ,יש עסקים שהם חריגים .למשל,
תחנות דלק פיראטיות ,הם בכלל לא שואלים אותנו ,הם נכנסים ישר
ומחפשים איפה יש תחנות דלק פיראטיות.
מר עטא אבו מדיע'ם :אפילו שטיפת רכב ,אפילו راح عند אבו האני כיסחו אותו על שטיפת
רכב.
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מר יוסף אלרומילי:

א.א

אני רוצה לומר לך שיש להם היום מגרשים  ...לעסקים ,חלק גדול

מהעסקים שהם בכלל לא מתייעצים ,לא פונים אלינו ,לא מדברים איתנו.
אחרי זה ,כפי שאמר סמי ,אתה יודע ,אנחנו ,אולי לא לפרוטוקול ,אנחנו
באיזשהו שלב אמרנו לא משתפים פעולה,
מר עטא אבו מדיע'ם :תוכיח לי.
מר יוסף אלרומילי:

שנייה ,אתה יודע מה הם עשו לנו? היום אמר את זה גם כן מחמוד

בישיבה שלנו .הם חיכו לנו במקום שטיפה שלנו ,במרכז שלנו באזור
התעשייה ,חיכו לנו ,ראו שם שוטפים משאית .באו קראו לאיכות הסביבה,
למשטרה הירוקה ,נתנו להם דו"ח  5,000שקל .למה? הם הלכו איתנו ראש
בראש עטא.
עו"ד שרון שטיין:

לא בסדר ...

מר עטא אבו מדיע'ם :אפשר לסכם את הדיון הזה במשפט אחד? עיריית רהט ,שהמשטרה
תבקש סטטוס רישוי ,לא תשלח,
עו"ד שרון שטיין:

לא.

מר עטא אבו מדיע'ם :תענה לי כן או לא.
עו"ד שרון שטיין:

לא.

מר עטא אבו מדיע'ם :זה מה שאני אומר ,אתם משתפים פעולה .אז אני אומר לכם,
מר יוסף אלרומילי:

אבל יש חוק.

מר פאיז אבו צהבאן :שנייה ,עטא ממילא אתה משתף פעולה.
عطا:

ال يا فايز.

فايز أبو صهيبان:

وانت بتشتغل معهم.

عطا:

ال يا فايز.

عطا:

ال ،ال ،ما فهمتني انت .انا ودي اوضع النقطه هذه .يا اخوان ،يا اخوان.

(מדברים יחד בערבית)
מר עטא אבו מדיע'ם :שולחים בקשה ( ...ערבית) انا عندي העתק מכמה מקרים.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :בסדר ,כשוועדה מחוזית תבקש ממך היתר של בנייה אל תיתן לה,
תגיד לה שאני לא נותן לך.
מר עטא אבו מדיע'ם :שנייה ,לא ,תקשיב.
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עו"ד שרון שטיין:

א.א

לא ,שנייה ,עטא תקשיב.

מר עטא אבו מדיע'ם :אחר כך תענה.
עו"ד שרון שטיין:

לא ,לא ,אתה השתלטת פה על הדיון ואתה  ...את כולם,

מר עטא אבו מדיע'ם :הלו ,אתה לא תגיד לי השתלטתי מה השתלטתי.
עו"ד שרון שטיין:

לא ,אתה מתחיל לסכם את כולם ואת ראש העיר ואת סמי בראשם,

סליחה ...
(מדברים יחד)
מר פאיז אבו צהבאן :רגע ,אני מסכם את הדיון הזה ,רגע ,אחר כך תסבירו את זה מבחינה
חוקית .חברים אנחנו מאשרים את התב"ר הזה  ,₪ 128,271בסדר?

 .33אישור פתיחת חשבון בנק לגני ילדים חדשים
מר פאיז אבו צהבאן ,33 :אישור פתיחת חשבון בנק לגני ילדים חדשים .כן ,איזה גנים יש
לנו?
עו"ד שרון שטיין:

שנייה רגע,

מר פאיז אבו צהבאן :אחר כך ,תן לי לסיים ואתה תענה .יש לנו גני ילדים ( ...מקריא
בערבית)

دنيا أبو جراد ،فتافيت السكر ،سين وصاد  ،639914سهام ابن بري

 046252581الميدان  639898המוסד ,اليزا الطوري ،الزمرد סמל מוסד ,639880
امنه العمور גן الشمس ،סמל מוסד  ,6399922سلسبيل العبره الينابيع ،סמל מוסד
 517904אתם מאשרים?
(מדברים ביחד)
מר יוסף אלרומילי:

מאושר ,לפי דעתי אישרנו את זה בוועדת כספים.

 .34אישור מסגרת אשראי בבנקים לשנת 2021
מר פאיז אבו צהבאן ,34 :אישור מסגרת אשראי בבנקים לשנת  ,2021בנק מרכנתיל
מוניציפלי  3,000,000שקל לעירייה ומרכנתיל חינוך  2,000,000שקל.
מאשרים?
מר יוסף אלרומילי:

מאושר.
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 .35אישור סגירת תב"ר
מר פאיז אבו צהבאן ,35 :אישור סגירת תב"רים ,יש לכם רשימה.

 .36תכנית  – 618-0806984שכונה  2מגרש 10
מר פאיז אבו צהבאן ,36 :תכנית מספר  ,618-0806984שכונה  2מגרש  .10התכנית הזאת
הייתה בוועדת המשנה והיא נדחתה.
מר חליל אלטורי:

אושרה בוועדת המשנה.

מר פאיז אבו צהבאן :אושרה או נדחתה?
מר חליל אלטורי:

אושרה ,זה תכנית של (...ערבית) يوسف الشو اسمه ،سالم أبو موسى.

מר פאיז אבו צהבאן :אני לא מוכן לדון בסעיף כזה ואין מהנדס ...
מר עטא אבו מדיע'ם :هذيك المرة אישרנו טלפונית.
מר פאיז אבו צהבאן :אין טלפונית.

 .37אישור תכנית מס'  – 618-0386169שטח לבי"ס שכונה ( 24ישיבת ועדת משנה מס'
 ,164תאריך )19.5.20
מר פאיז אבו צהבאן ,37 :אישור תכנית מספר  ,618-0386169שטח לבית ספר שכונה ,24
ישיבת ועדת משנה מספר  ,164תאריך .19.5.2020
מר חליל אלטורי:

זה לא צריך מהנדס ,אנחנו יודעים ,זה בית ספר ...

מר יוסף אלרומילי:

ואושר כבר בוועדת,

מר פאיז אבו צהבאן :זה כבר אושר בוועדת המשנה.
עו"ד שרון שטיין:

 ...אני לא זוכר ,אתה חושב שאני זוכר ...

דובר:

זה בית הספר ...

עו"ד שרון שטיין:

חבר'ה אני חושב שמגיעות תכניות וזה מתחיל זה  ...אז למה לא לדון

בקודמת?
מר פאיז אבו צהבאן :זה אשרור כאילו ,זה אישור ועדת המשנה.
עו"ד שרון שטיין:

גם הקודם ...

מר חליל אלטורי:

שרון ,התכנית הזאת,

עו"ד שרון שטיין:

חליל ...
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מר חליל אלטורי:

אתה לא שמעת אותי קודם ,תשמע אותי רגע.

עו"ד שרון שטיין:

לא ,תקשיב ,אני לא מחליט ,אתם מחליטים.

א.א

מר פאיז אבו צהבאן :אז תשמע אותו ,אם אנחנו מחליטים אז תשמע אותו.
מר חליל אלטורי:

זה תכנית להקמת בית ספר שכונה  ,24אנחנו גורעים שטח מהשצ"פ

ומהשב"צ,
עו"ד שרון שטיין:

אני מבין שמזיזים מפה ...

מר חליל אלטורי:

כן ,מזיזים מטר תמורת מטר.

עו"ד שרון שטיין:

ליד תחנת דלק.

מר חליל אלטורי:

כן ,ליד תחנת דלק ,אז אתה יודע מה הסיפור.

עו"ד שרון שטיין:

שנייה ,לא ,אני לא מדבר איתך על זה .תקשיב ,זה כמו הסיפור של,

הייתה החלטה עקרונית שמתכננים מגיעים לדיונים של ועדת משנה ,מציגים
את התכניות .אז היום אברהים הגיע ,התחלתם לקזז את זה ,יש החלטה
שלכם מימים ימימה ,הצגת תכניות בניין עיר בפני המועצה עושים אנשי
הנדסה ,לא היועץ המשפטי .אני מכיר ,אני יודע ואני זוכר את התכנית ,זה לא
קשור לזה.
מר חליל אלטורי:

אבל הפן התכנוני כבר עברנו אותו ,עכשיו אנחנו מדברים עקרונית.

עו"ד שרון שטיין:

איזה דיון עקרוני תקיים אותו בלי אנשי הנדסה?

מר פאיז אבו צהבאן :אין עקרונית ,אנחנו מאשרים את התכנית ,בסדר?
עו"ד סמי אבו סהיבאן :מכירים אותה ,כולנו ...
(מדברים יחד)
מאג'ד אבו בלאל:

אבל גם התכנית ...

עו"ד שרון שטיין:

אז למה את ההיא לא? גם אותה ...

מר פאיז אבו צהבאן :לא ,לא אושרה ,לא כתוב לי פה שאושרה.
מר סלימאן אלעתאיקה( ... :ערבית) התכנית هذه بتعت  ،24المدرسة ،كانت מותנית في الشارع
اللي وده يصير من عند الתחנת דלק ,נכון?
فايز أبو صهيبان:

ما بدري ،ما بعرف.

سليمان العتايقة:

وال أل؟ دقيقة ،انا ...
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מר חליל אלטורי:

א.א

אנחנו בוועדת משנה אז שהייתה מחלוקת על הכביש אמרנו נאשר

את התכנית ,הבית ספר.
מר סלימאן אלעתאיקה :אנחנו לא הסכמנו قلنا נראה ال תוכנית ...איפה בא הבית ספר?
מר חליל אלטורי:

ראינו את התכנית وفيصل היה נמצא ,وكانت الجلسة في ال .מתנ"ס ו

صوت عليها ،ואישרנו אותי ,ותכנונית אישרנו ...
فايز أبو صهيبان:

بشهر  5هاذ.

خليل الطوري:

اه ،في شهر .5

(يتكلمون سوياً)

 .38דיווח מצב הגבייה
מר פאיז אבו צהבאן :דיווח מצב הגבייה ,הגזבר ראיד ,המצב לא טוב.
מר ראיד אלקרינאוי :מצבנו בגבייה ממשיך להיות,
מר פאיז אבו צהבאן :כמו הקורונה ,בעלייה.
ראיד לא שומעים אותך.

יוסף אלרומילי:

מר ראיד אלקרינאוי :אני צריך להוריד את המסכה רגע .המצב שלנו בגבייה קצת משתפר
בחודש האחרון,
מר יוסף אלרומילי:

לכמה הגענו?

מר ראיד אלקרינאוי :אנחנו ב.38%-
מר יוסף אלרומילי:

גרוע מאוד.

מר ראיד אלקרינאוי :אבל יש שיפור אחרי החלטת הנהלה ,אני רוצה לדבר על זה .ההנהלה
לפני שבועיים החליטה שאנחנו ממשיכים בהליכי גבייה,
מר פאיז אבו צהבאן :עיקולים ,כן.
מר ראיד אלקרינאוי :עיקולים בעיקר ,דברים רכים .מתברר ,אדוני ראש העיר ,מתברר דבר
כזה ,תושבים חשבו מה שפוטרים אותם מארנונה .ברגע שאנחנו נתנו
התראות ודיונים הם הגיעו לדיון ואמרו אנחנו חשבנו שאנחנו מקבלים פטור,
וכשהסברנו שאנחנו לא פוטרים ,אתם תשלמו את זה או השנה או שנה הבאה
בהצמדה וריבית .רובם העדיף לשלם את זה השנה ולא לצבור עוד חובות ,ויש
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עלייה של  1,000,000שקל כבר בחודש הזה .תוך שבועיים יש  1,000,000שקל
יותר בתוך הקופה ,אנחנו רואים את האנשים מגיעים.
מר פאיז אבו צהבאן :אני מצדיק את הדברים שלך ,שהגיע אליי היום בחור ,הוא אקדמאי,
איש עסקים גם אבל חשבתי שבקורונה יש פטור ,לא סתם בן אדם.
מר עודה אבו מדיגם ... :מחזירים לנו את הכסף.
מר ראיד אלקרינאוי :אני  ...מחלקת הגבייה שהפטור שניתן הוא ניתן לעסקים ספציפיים,
ולא מעבר לזה ,האחרים הם לא ממש ...
מר פאיז אבו צהבאן :נכון ,בעלי החנויות שמוכרים חלב ושמנת לא נתנו להם.
מר ראיד אלקרינאוי :מצבנו  ...אבל עדיין אנחנו בחוסר של  6.8מיליון שקל שזה  ...אני
מאמין אבל ,אם אנחנו נמשיך בקצב הזה ,שאפילו נתאזן בסוף השנה כי
אנשים לא ממש ...
מר פאיז אבו צהבאן :אבל צריך להוציא הודעה גם אחת SMS ,לתושבי רהט ,תגיד לנאדי.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :אבל אני רוצה לדעת מי ,אני ראיתי מכתב ששלחה העירייה שהיא
פוטרת עסקים מסוימים  3חודשים אבל מה עם העסק ש 6-חודשים לא פעל?
מר ראיד אלקרינאוי :אז יש לזה נתיב אחר ,הוא צריך להוכיח את הירידה בהכנסות,
עו"ד סמי אבו סהיבאן :בהצהרה ,למה באשקלון מקבלים ממנו הצהרה או צריכת חשמל
ומים ואנחנו שולחים אותו למשרד הכלכלה ומשרד האוצר? באשקלון
מבקשים ממנו הצהרה ,למה אנחנו לא עושים את זה כאן?
מר ראיד אלקרינאוי :רוב העסקים שיש לנו זה עסקי מזון ,עסקי מזון לא נפגעים.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :זה לא מעסקי מזון ,אני אגיד לך ,בית קפה למשל,
מר חליל אלטורי:

נרגילה.

עו"ד סמי אבו סהיבאן :נרגילה ,שאנחנו יודעים שהם כמעט השנה לא עבדו ,כל השנה ,למה
אתה  ...אולמות שמחות שאנחנו יודעים שלא עבדו,
(מדברים יחד)
מר ראיד אלקרינאוי :מבחינת מס הכנסה.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :אז מה מוסדר מבחינת ארנונה שהוא ישלם ארנונה?
עו"ד שרון שטיין:

 ...צריך לשלם גם מי שפולש לך לשטח ובונה בנייה לא חוקית הוא

צריך לשלם ארנונה.
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עו"ד סמי אבו סהיבאן :לא ,אבל אני שואל למה,
מר ראיד אלקרינאוי :העלינו את הנושא הזה ,אני כבר דיברתי עם ראש העיר,
מר יוסף אלרומילי:

אני מציע ...

מר ראיד אלקרינאוי :הפניתי אותו לוועדת כספים בנושא .אמרתי לו שבאמת התקנות
האלה שהם נתנו מפלים לרעה את הסקטור שלנו.
מר פאיז אבו צהבאן :סקטור הערבי ,כן.
מר ראיד אלקרינאוי :באמת מפלים אותנו לרעה ,למה?  ...הם נפגעים מאוד והם לא זכאים
על פי התקנות.
עו"ד סמי אבו סהיבאן :מה זה ...
מר ראיד אלקרינאוי :זאת אומרת ...
עו"ד סמי אבו סהיבאן :לא ,אנשים שמדווחים על הכנסה ואין שום בעיה,
מר פאיז אבו צהבאן :בואו נשמע עכשיו אחרים ,אז בואו נשמע את כולם .מאג'ד.
מר מאג'ד אבו בלאל :אני גם תומך בדעה של סמי ,אנחנו צריכים באמת להקל על אנשים
דווקא בתקופה כזאת ,ולכן זה לא הוראה משמיים אם זה מקובל בסקטור
הערבי ,אנחנו גם צריכים באמת לעמוד על שלנו ומגיע לאנשים האלה .לא
יכול להיות בתי קפה כבר חצי שנה סוגרים ,שנה כמעט ,ואולמי חתונות
ודברים כאלו ואנחנו צריכים לטרטר אותם .החוק אומר היום צריך להקל על
אנשים ,אם הצהרה צריך לעשות הצהרה ,אם יש מודל כזה באשקלון או
באשדוד נצטרך לאמץ אותו ברהט.
עו"ד שרון שטיין:

ואם באשקלון הוא עובר על החוק?

עו"ד סמי אבו סהיבאן :עכשיו אנחנו מבקשים לעבור על החוק?
עו"ד שרון שטיין:

התקנות קובעות צריך להביא אישור ממשרד ...

עו"ד סמי אבו סהיבאן :מה התקנות אומרות?
(מדברים יחד)
מר פאיז אבו צהבאן :כן ,אז אני מסכם את הסעיף הזה ,חברים,
(מדברים יחד)
מר פאיז אבו צהבאן :אנחנו לא מדברים על ,עוד פעם ,הוא מדבר על מצב הגבייה ,לא
מדברים על הנחות.
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עו"ד סמי אבו סהיבאן :אז מה ( ...ערבית) ال מצב تبع الناس زي كذه...
מר ראיד אלקרינאוי :אבל איך אתה יכול ,אתה ,איך אתה תיתן לו הנחה? מכח מה תיתן לו
הנחה?
עו"ד שרון שטיין:

בגלל שהוא ירד בהכנסה?

(מדברים יחד)
עו"ד שרון שטיין:

תגיד לי ,אני לא מצליח להבין אתכם ,ארנונה יצא משרד ,בשיא

הסגר הראשון שסגרו לכולם את הברזים ,לא הקלות  ...יצא משרד של מנכ"ל
משרד הפנים ,אמר לרשויות המקומיות ,אמר דירבלק ייתנו שקל הנחה
בניגוד לחוק .מה זאת אומרת? כולכם יכולים לדבר עד מחר ,מישהו מכם
יישא באחריות? מי שנושא באחריות זה ראש העיר והגזבר ,כולם יכולים
לדבר.
(מדברים יחד)
עו"ד סמי אבו סהיבאן :אל תשתלט לי על הדיון ,אני שואל ,תגיד לי ברשויות אחרות כולם
עוברים על החוק?
עו"ד שרון שטיין:

לא.

עו"ד סמי אבו סהיבאן :אולי היא זאת ששומרת על החוק.
עו"ד שרון שטיין:

אמרת אשקלון.

עו"ד סמי אבו סהיבאן :כי אשקלון ,בסדר? ואני נתתי דוגמא.
דובר:

כנ"ל אשדוד ,יש להם נמל ...

מר עטא אבו מדיע'ם :סמי כמה אתה מדבר? אתה משתלט לנו על הדיון.
מר יוסף אלרומילי:

תן לי רגע להתייחס משהו ...

(מדברים בערבית)
سامي أبو صهيبان:

مش למען להשתלט על הדיון איך שאתה עושה.

فايز أبو صهيبان:

مين فيكو אחראי על הגביה?

يوسف الرميلي:

انا ،انا أستاذ.

فايز أبو صهيبان:

אתה? בוא נשמע מה הוא אומר על הגביה.
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אני רוצה רק שאלה מופנית לגזבר שלנו ,האם מבחינת יעד ,מענק של

משרד הפנים ,האם אנחנו באיזשהו שלב ביקשו מאיתנו להגיע ליעד מסוים,
לאחוז מסוים?
מר ראיד אלקרינאוי :נכון לרגע זה אנחנו חייבים להגיע ל... 83%-
(מדברים יחד)
עו"ד שרון שטיין:

אתמול הייתה כתבה ,רק שתבינו ,שהמדינה הלכה ,אתה זוכר קיבלת

כסף מהקרן לניקיון ,פתאום אמרו הולכים לעצור את זה ,המדינה לא היה
לה כסף לשלם לרשויות המקומיות .שאבה כסף מהקרן לניקיון מה
שמשלמים את ההיטלי הטמנה והתחילה להחזיר את זה על חשבון ארנונה
לרשויות המקומיות ,עצרו אותה ...
מר פאיז אבו צהבאן :אנחנו בשלטון המקומי בינתיים מדברים על העניין הזה ,אולי יורידו
לנו  ,8% ,7% ,5%אף אחד לא יודע את זה עכשיו אבל צריך להגיע ליעד.
מר יוסף אלרומילי:

רק עוד משהו אני רוצה להוסיף ,אני רוצה עוד משהו ,אני מציע

שאנחנו גם נגביר את המודעות לתושבים ,לציבור מבחינת הזה .גם אני
דיברתי עם מנהל ,עם נאדי ,לגבי ,אנחנו נחזור לשלטי חוצות ,ללכת גם
לעשות פרסום בשלטי חוצות ואכן זה יהיה בשבועיים הקרובים.
מר עטא אבו מדיע'ם :אני אתייחס בקצרה ,בדיון האחרון קם ראש העיר ועזב אותנו והיה
דיון בינינו ,מחלוקת בינינו לבין יועמ"ש איך נעשה הצהרה לגבי הגשת בקשת
הנחות ,ושם זה לא התקדם לכלום רבותיי .הבעיה ,הכסף נמצא בהנחה,
תפנימו ,הכסף נמצא בהנחה .אנחנו כל שנה מזרימים כמו ,20,000,000
 ,30,000,000אם אנחנו לא מזרימים הנחות אנחנו סגרנו את הבסטה .לכן
רבותיי ,צריך לרענן וצריך לעשות הקלות ,ואתה הבטחת לי לשבת עם מנהלי
המחלקה ולתת להם ,חבר'ה תנו קצת פשרות مع الناس ...זה דבר אחד.
מר יוסף אלרומילי:

אני הבטחתי וקיימתי.

מר עטא אבו מדיע'ם :כן ,אתה הבטחת ,דבר שני אני אגיד כך .אני לא ראש העיר ולא גזבר,
אני חושב ,לא יודע אם אתם מדברים עם משרד הפנים בסוגייה הזאת ואני
מאמין שלחץ של השלטון המקומי .איך אפשר לעשות ארכה של מתן ההנחות
עד ל ,31.1.2021-לא  ,2020כלומר אנחנו ,תיתן לנו חודש בונוס הזרמה עד
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 .31.1.2021המדינה יש בה קורונה ,המדינה אין בה תקציב דו שנתי ,יש בעיה
אצל כולם ,יש לחץ,
מר ראיד אלקרינאוי :אין תקציב שנה ...
מר עטא אבו מדיע'ם :תקציב שנה ,אני חושב תגישו בקשה וזה מה שיקרה אולי ,תציעו את
זה ,אולי ייתנו שההזרמה,
מר פאיז אבו צהבאן :אנחנו לא מדברים על זה עטא ,אנחנו מדברים על שיפחיתו אחוז
הגבייה ...
מר עטא אבו מדיע'ם :אמרתי בנוסף למה ...
(מדברים יחד)
 .39הארכת תקופת ההתקשרות עם חברת גבייה מית"ר עד לתאריך 31.03.2021
מר פאיז אבו צהבאן :אוקיי ,אז הארכת תוקף תקופת התקשרות עם חברת גביית מית"ר
עד לתאריך .31.03.2021
מר חליל אלטורי:

כמה שנים הארכנו להם שרון?

מר ראיד אלקרינאוי :אנחנו כן ביקשנו ,החברים שלי שם במשרד הפנים ניסחו  ...ניסחו
מודל שהם לא ,כאילו לא ייפגע המענק מה ...המודל הזה לא עבר בוועדת
הכספים בכנסת.
מר חליל אלטורי:

מה אומר המודל?

מר ראיד אלקרינאוי :המודל אומר שמי שעמד ביעדים  3או  5שנים ברצף לא ייפגע השנה
הזאת.
מר חליל אלטורי:

אז לא הולכים לקבל.

מר ראיד אלקרינאוי :אבל מה שקרה שם שלא הסכימו ,האוצר לא הסכים לזה ,בינתיים
זה יושב אצלם לדיון חוזר .אולי תהיה צורה אבל בינתיים,
מר פאיז אבו צהבאן :סעיף אחרון חברים ,הארכת תקופת ההתקשרות עם חברת מית"ר
עד ל.31.03-
מר יוסף אלרומילי:

כמה שנים אנחנו עם מית"ר?

עו"ד שרון שטיין:

 ...אנחנו יוצאים עכשיו מהסגר ,נגמר הסיפור של הגבייה ,נוכל

להחליט בתחילת ...
מר פאיז אבו צהבאן :אתם מאריכים?
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