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 עיריית רהט
 13/2020ישיבת המועצה  מן המניין מס' תמלול פרוטוקול 
 17:00שעה  2020 בדצמבר 08, תאריך רביעימיום 

 אולם הישיבות באגף הרווחה, עיריית  רהטמקום הישיבה: 
 

 ראש העיר -  פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:
 סגן ומ"מ רה"ע -   ח'ליל אלטורי   
 רה"ען סג -  יוסף אלרומילי   
 סגן רה"ע -  פייצל אלהוזייל   
 המשנה לרה"ע -  מאג'ד אבו בלאל   
  המשנה לרה"ע -  עו"ד סמי סהיבאן   
 המשנה לרה"ע -  עטא אבו מדיע'ם   
 החבר העיריי -  טלאל אלקרינאוי   
  חבר העירייה -  ד"ר מאזן אבו סיאם   
 חבר העירייה -  מחמד אלקרינאוי   
 ייהחבר העיר -  ימחמד אבו האנ   
 חבר העירייה -  סואר אבו חאמד   
 חבר העירייה -  סלימאן אלעתאיקה   
 חבר העירייה -   עלי אלזיאדנה   
   

 המשנה לרה"ע -  עמאר אבו גרארה  נעדר ה"ה:
 חבר העירייה -  עודה אבו מדיגם   
 רייהחבר העי -  ד"ר עלי כתנאני   
   חבר העירייה -  שריף חמאייסה   
         

 מזכיר העירייה  -  עלי אבו אלחסן     נוכחים ה"ה:
 גזבר העירייה -  ראיד אלקרינאוי   
 יועץ משפטי של העירייה -  עו"ד שרון שטיין   
 מהנדס העיר -  אברהים אבו סהיבאן   
 יועץ המועצה לאזרחים ותיקיםמנהל הרווחה,  -  סעיד אלעוברה   
 ר סגן רה"עעוז -  ח'אלד אבו סוכות   
 דובר העירייה -   מרזוק כתנאני   
 מנהל לשכת רה"ע -  סלימאן זיאדנה   
 מנהל אגף שפ"ע -  מחמוד אבו ג'אמע   
 360מנהל תוכנית  -  עאמר אלעתאיקה   
 מנהל מוקד העירוני -  אנואר אלקסאסי   
 מנכל כספים בחכ"ל -   בקר זיאדנה   
 כלכליתמנכ"ל החברה ה -  מחמוד אלעמור   
 מנהל המתנ"ס, רהט -   פואד זיאדנה   

 
 נציגי תיאטרון "אלמהבאש"  אורחים ה"ה
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 על סדר היום:

 ₪.  1,568,313בסך  תכנית לרווי מוסדות ציבור ברהט – 844מס' אישור הגדלת תב"ר . 1

 ( אלעבאס 5( אלפורת )2עבודות פיתוח שצ"פ במתחמים ) – 912אישור הגדלת תב"ר מס' . 2

 ₪.  500,000בסך     

 ₪. 900,000בסך  בניית הספרייה/מתנ"ס עירוני – 998ת תב"ר מס' גדלהאישור . 3

 השתתפות במימון העסקת פרויקטור, החלטת ממשה  – 1257תב"ר מס'  הגדלתאישור . 4

  ₪.  700,000, בסך 2397    

 ₪. 5,682,000 הקמת מבנה מרכז הצעירים בסך – 1261תב"ר מס'  אישור הגדלת. 5

 ₪.   250,000סך ב 609מגרש  7כיתות גן ילדים שכונה  3בינוי  – 1271אישור הגדלת תב"ר מס' . 6

 ₪. 518,000שיפוץ אולם ספורט ע"ש נמר אבו זעילה בסך  – 1036תב"ר מס'  אישור הגדלת. 7

 ( 4( אלאנדלוס )3עבודות פיתוח שצ"פ במתחמים ) – 1045תב"ר מס' הגדלת . אישור 8

 ₪.  9,500,000לכראמה בסך א    

 ₪.  46,800בסך  פרויקט מביטחון לרווחה – 1399תב"ר מס' הגדלת . אישור 9

 ₪.  597,000בסך  חיבורי חשמל למוסדות חינוך וציבור – 1438. אישור תב"ר מס' 10

 .₪ 104,514בסך  תכנון ומדידות – 1439. אישור תב"ר מס' 11

 ₪. 3,000,626בסך  פיתוח ותשתיותעבודות  – 1440. אישור תב"ר מס' 12

 ₪.  450,860בסך  שדרוג תאורת רחובות – 1441. אישור תב"ר מס' 13

 סגירת תב"רים. )מצ"ב(אישור . 14

 . )מצ"ב(30.9.2020, לתקופה 2020לשנת  3דו"ח כספי רבעון מס' אישור . 15

 ( 2015רהט ) מינוי אנואר אלקסאסי מנהל המוקד העירוני לדירקטור בחברה הכלכלית. 16

 בע"מ.      

 של התאגידים העירוניים: החברה הכלכלית רהט  2019דיון בדו"חות הכספיים לשנת . 17

 ( בע"מ, "עידן הנגב".2015)      

  .10מגרש  2שכונה  – 618-0806984תכנית אישור . 18
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 .641597מתן שם אלח'ואריזמי לבי"ס חט"ב חדש, סמל מוסד . 19

 לקרוואן בריאות הנפש. )עו"ד סמי+עטא( 28ם כללית משכונה מעבר קופת חולי. 20

 . )עו"ד סמי(11מכתב הרשות להתיישבות הבדואים לתושבי אלזרנוק לשיווק במתחם . 21

 אישור נקודת מכירה בעיר, הקמת עסק מזון נייד )פוד טרקטור(.. 22

 לחודש, לפי  ק"מ 2,500אישור הוצאות של אחזקת רכב אישי לסגני ראש העיר בשכר, . 23

 חוזר מנכ"ל משרד הפנים.      

 

 רוטוקולפ
 

סלאם עליכום ... )ערבית  .عليكم السالم العافية، يعطيكوا طب،בסדר?  اه، وينه؟מקליט ال :פאיז אבו צהבאן

00:37) 

 .وبركاته هللا ورحمة السالم وعليكم   :الجميع

 . كان أل؟ وال المسرح، رئيس محمود اخونا رأي ومن المهباش ومسرح الدبسان سهل اخونا نحي ودنا الجلسة بداية في طبعا ً

 .. ال تبعנציג ال هو اسا. صحيح   :متكلم

 لالخ واعضائها رهط بلدية باسم اللي المتواضعة الهدية بقرا انا طبعا. شكركم بستاهلوا برضو اه، :صهيبان أبو فاي

 المهباش مسرح الى والتبريكات نيالتها بأسمى تقدم انا يسرنا. المسرح واألعضاء الدبسان سهل

 على الجثة مسرحية عكا، مسرحية مهرجان في األولى المرتبة على حصولكم بمناسبة رهط

 ناظم الشيخ وعنهم رهط، بلدية وموظفين أعضاء طبعا ً. االمام الى قدما ً بكم ونعتز نفتخر الرصيف،

  و؟ه وينه ذياب، أبو يا فيك وبنفتخر العافية، يعطيك هللا. الصبر

 (تصفيق)

 ...  قول تعال :متكلم

 . يعني...  كذه زي دعوة البلدية أعضاء...  :صهيبان أبو فايز

 .شي اول احنا هللا، شاء ان تمام (01:44)ערבית  :מחמד אלקרינאוי

 (02:50-04:07 )ערבית

 .برضو كلمة؟ توجه حابب   :صهيبان أبو فايز

 مسرح انا، الشي هذا. هنيا اللي الحضور ولجميع البلدية يسولرئ الكو جزيال ً شركا شي اول :القرناوي محمد

 في وكمان المحلية المحافل في النقب وبمثل رهط مدينة بمثل مسرح هو عام بشكل المهباش
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 هي" الرصيف على جثة" المسرحية. البالد خارج مهرجانات في بنشارك كمان احنا يعني. الدولية

 نوغا، الدكتورة هي المسرح مديرة جدا ، مهم يعني هعلي القائمين. رهط المهباش مسرح انتاج

 . عيد محمد األستاذ" الرصيف على حثة" مسرحية تبع والمخرج الفني المدير

 (. تصفيق)

 كانوا عالمه أبو وعبدهللا فريح، أبو نزار دقش، أبو صديق: رهط من الممثلين كل -والممثلين :القرناوي محمد

 . يمثلوا

 (تصفيق)

 كلية مع استثمار عندنا في كمان وحاليا ً رهط، مدينة من اللي المحلية الموارد في بنستثمر احنا :القرناوي محمد

 مسرح حساب على גוטמן في تعليم يكملوا وبيمشوا دورة، عندنا بتعلموا اللي للتمثيل،גוטמן 

 . فيكوا هللا وبارك وشكرا ً. سنين 3 لمدة كاملة دراسية منحة بيجبليهم هو اللي المهباش

 (تصفيق)

 ...  الثقافي القسم في...  :متكلم

 أي يكون بنطلب وال اإلدارة، بنطلب ما احنا يعني. النا بيت يكون تعطونا انه ريت يا هللا، شاء ان :القرناوي محمد

 . اسمة شو يكون بس. شي

 (معا ً يتكلمون)

 . الطاقم كل تعالوا. سمحتوا لو تعالوا الجماعة، كل اشي اول تعالوا :القرناوي محمد

 מסיכות. ال مع بس :صهيبان أبو فايز

 ... ال بهمنا المسرح في احنا ما زيמסיכות.  مع الكل :القرناوي محمد

 בוא בוא לכאן, בוא לכאן, בוא לכאן.  :مضيغم أبو عطا

 עד פאיז, צד שמאל גם. דובר:

 כן, עד, איפה ש ... :עטא אבו מדיע'ם

 (سويا ً يتكلمون)

 . كمامة بدون المسرحية هانفس :صهيبان أبو فايز

 . اسمة الشو في احنا غير يكون ما هو ما. صح :متكلم

 . العافية يعطيك :صهيبان أبو فاييز

 . شكرا. العافية يعطيكوا جزيال ، شكرا :القرناوي محمد

 . اه...  جائزة كمان في طيب، :صهيبان أبو فايز

 (. ضحك) روح ولك. اجري لنتراجع، روح سهل، :متكلم
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 . السالمة مع :صيبان أبو فايز

 . هللا شاء ان عرسك في فيك، هللا بارك :متكلم

 ناحية من البلد لوضع بالنسبة الجلسة، اعمال جدول على نفوت ال قبل طبعا ً. طيب (04:07)ערבית  :מר פאיז אבו צהבאן

 ...  بقرية حارات 4 تسكرن انه بعرف الكل. الكورونا

שאני העליתי אותו  السالم لمدرسة بالنسبةסעיף  في. بحديثك... وال ذنك،ا بعد من بس( 04:23)ערבית  :דובר

 ונמחק. 

 شو؟ (04:33)ערבית  :פאיז אבו צהבאן

 סעיף.  في   :متكلم

 . هاذ بالموضوع بنحكيסדר יום ل نيجي لما... بهال انا فتت ما هسا انا، فتنا ما :صهيبان أبو فايز

 ותגיד לי אחר כך לא.  )ערבית( לידיעה על מנת שלא תבוא ...)ערבית( אני רוצה להביא את זה   :דובר

 قريبة زائد. 17و 21 و 4 و 9: هنه اللي حارات 4ل اغالق فيها كان البلد (04:39-07:19)ערבית  :מר פאיז אבו צהבאן

 بس على مختصر يعني االغالق خلينا يعني الحمدهلل بس البلد، كل على اغالق يكون المفروض كان... ال

 علي يا اسمع منهن، كبير قسم في الزيادنة إخواننا انه مرات، يضحك ممكن اللي الشيء. حارات ربعاأل

 هم اللي برا، اللي الزيادنة مشان 4 حارة وتسكرت. 4 وحارة 5 حارة في مسجل منهم كبير قسم سعيفان،

 . برا ساكنين

 اه؟ ،4 حارة بس مسجلين اه، :متكلم

 . يعني عرفنا مع اللي األسباب احد هدا طبعا. هنيا مسجل نوانالع وفي اه،: صهيبان أبو فايز

 كان، التسكير انس، أبو التسكير هو بس :متكلم

 . عالفاضي كله بس التسكير، وين عارف انا :صهيبان أبو فايز

 . حارةקונס את  قاعد بوليص في بس :مضيغم أبو عطا

 ساكنينפיזית  الناس همه انه قلنا هضول، الناس قلت هذا، الموضوع مع انا حيكت فكرة وعلى  :صهيبان أبو فايز

... ساكنين هذوال وفالن وفالن فالن -عندنا اللي الورقة على بنطلع احنا أل، قال. جوا عناوينهم بس. برا

 . 4 حارة وتسكرت ،4 حارة تبعנפח ال زاد هيك عشان

 (معا ً يتكلمون)

 . 4 بحارة حاله 30 عندنا مبين اه، :متكلم

. اصفر -5.6 اصفر، -5.6 ،5.6 الמזור  الניקוד  ال ناحية من برضو وضعها البلد معناها طب :صهيبان أبو فايز

 أعضاء يا مرة، وكمان. للناس اكثر حرية يعطي كمان هذاעדכון  ال بتأمل زمان، ساعة أبو منעדכון  في

. الكورونا لموضوع سبةبالن عيلته في حارته، في وزنة يأخذ واحد كل منكو بنطلب المحترمين، البليدة
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 ماتوا 2 في انه بحكوا 5 الساعة هالحين باخبار يعني. سهل مش برضو والتطعيم سهل، مو الموضوع

 لحظة... לאלה  94%חיסון הוא מתאים לوال. وفوق 55 -ال من اعمارهن الليחיסון, ال هذا بالفيازر

 .دكتور شوي

 ...  مش ماتوا،תוך כדי ניסוי  :صيام أبو مازن

. 55 بجيل 3 ماتوا في. الكل سمعت. اسمه شو وفيדמי  وفيניסוי,  في ال، ال،   :صهيبان أبو فايز

 على نحافظ. عالج قنطار من خير وقايا درهم عالوقايا، بس وطلعחיסון, ال طلع لو. مرة كمان هدفنا احنا فا

 عياد الرحمات،. الخير جماعة يا فيها تشاركوا ال بلدية كأعضاء انتو هذه، االجتماعية والمناسبات الكمامة،

 بعرف ما البوليص. عرس مش هذا بتجيب، اللي هي هذه. ايش عارف ومش فالن، عروح ولقمه الميالد،

 مناسبات في بس. رهط في الموجودة االعراس بأسماء قائمة خميس يعني كل بوصلنه البوليص هذا، عنا

 احنا اللي موجود، اليوم هو اللي هذا ددناع زي بوحشن والرحمات. عنها بدري احد ما – وهذول الرحمات

 وعشرة, مفتوح مكان في يعني عشرين،. هذه زي قاعة في نكون احنا انه فكرة على قانونية ناحية من ممنوع

 . السالمة أبو يا تفضل. مسكر مكان في

 إسرائيل اطنينمو كل حز اللي هذا للوباء (07:27אנחנו גם נאבקים ... )ערבית . فضلك يزيد :מחמד אלקרינאוי

אבל קודם כל אני ואחר כך אחרים. אני מקווה שהמגיפה . متساويين احنا بقينا يعني. ويهود عربا ً

ית ספר "אלסלאם", הזאת תעבור בשלום כמה שיותר מהר ולגבי הסעיף שאני העליתי לגבי ב

 הוסר ואני מבקש שזה ...

 كان؟סעיף ال ايش (07:55)ערבית  :פאיז אבו צהבאן

 , תגיד לי אז אני אגיד לך מה.תפאדל :קרינאוימחמד אל

 . احكي تفضل...  تحكي اعطيتك. احترامك انا أعطيت انت، أل، (07:59)ערבית  :פאיז אבו צהבאן

מהילדים  70%לא, הסעיף נכתב, הסעיף זה רק בית ספר "אלסלאם" ויש ילדים, יש  :מחמד אלקרינאוי

 .אליו . אני חושב שזה, זה אחר כך אני אתייחסולא הגיעו לבית הספר 18שייכים לשכונה ... 

 בסדר.  טוב. :פאיז אבו צהבאן

 

 אישורי הגדלת תב"רים, תב"רים וסגירת תב"רים – 1-14סעיפים 

 תכנית לרווי מוסדות ציבור ברהט 844תב"ר ( 08:21... )ערבית ال عندنا طيب،  :פאיז אבו צהבאן

אלפורת  2, עבודות פיתוח שצ"פ במתחם 912אישור הגדלת תב"ר  عندنا. שקל 1,568,313

בסך הכל , בניית הספרייה, מתנ"ס עירוני 998 هو اللي תב"ר عندنا שקל. 500,000ואלעבאס 

השתתפות במימון העסקת , 1257תב"ר  برضوا عندنا (08:49שקל ... )ערבית  900,000
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ת מבנה מרכז הקמ 1261אישור הגדלת  عندنا שקל. 700,000, 2397פרויקטור החלטת ממשלה 

תב"ר  ال عندنا( 09:10, מדובר בתכנית "החומש" ... )ערבית 5,682,000סך הכל  ,הצעירים

אישור  عندنا... )ערבית(  שקל 250,000 ,609מגרש  7כיתות גן ילדים שכונה  3בינוי  ,1271

אישור הגדלת  שקל. 518,000, שיפוץ אולם ספורט על שם נמר אבו זעילה 1036הגדלת תב"ר 

 "ר מספר,תב

 סליחה, כמה, :דובר

 . عليك يرضى هللا اخلص، خلني( 09:32)ערבית  :פאיז אבו צהבאן

 ...  )ערבית( :דובר

 والסעיפים,  هال كل من احسنلك اكسبها، عالنبي الصالة الليلة؟ انت عالمك بعطيك، اخلص تاني :פאיז אבו צהבאן

 תב"רים. 

 .محمد سيدنا على صل اللهم :متكلم

 . ايوا :صهيبان أبو فايز

 . صليت وهللا :متكلم

 1045אישור הגדלת תב"ר  طيب،...  كلنا صلينا الصالة. الصالة مش النبي، على الصالة :صهيبان أبو فايز

אישור הגדלת תב"ר  שקל. 9,500,000 ,עבודות פיתוח שצ"פ אלאנדלוס ואלכראמה

, חיבורי 1438שקל. אישור תב"ר מספר  46,800סך הכל ב ,מביטחון לרווחה 1399

תכנון ומדידות, בסך  1439שקל, אישור תב"ר  597,000חשמל למוסדות חינוך וציבור 

. 3,000,626עבודות פיתוח ותשתיות, בסך הכל  1440. אישור תב"ר 104,514הכל 

ואישור סגירת  450,860שדרוג תאורת רחובות, בסך הכל  1441אישור תב"ר מספר 

 ... لل طبعا بنجي بعدين. موجودة القائمة في نديع اللي (10:36תב"ר ... )ערבית 

 : יש לציין שכולם עברו היום בוועדת כספים, כל התב"רים האלה.יוסף אלרומילי

אנחנו רוצים ברשותך מקורות לגבי הסעיף של אולם הספורט על שם נמר אבו זעילה  :טלאל אלקרינאוי

מה קורה שם? עדיף לבנות את זכרונו לברכה. כל פעם אנחנו מקצים סעיף, מקצים סעיף, 

ומיליון אז ... את הבניין  600-ו 500ומיליון,  600-ו 500הבניין מחדש מאשר כל פעם להקצות 

 ולבנות אותו מחדש.

 מקורות התב"רים בבקשה לרשום, להגיד אותם או לרשום אותם בפרוטוקול ... :דובר

 تقريبا ً النه ترميم، فيها تكون رح مرحلة، الخر بعد،אולם,  لل بالنسبة (11:35... )ערבית  כן :פאיז אבו צהבאן

 القديمة اإلشكالية تحل عشان ثانية قاعة كمان بنبني هالحين. فيها وموجود يديرها، رح اللي موظف في في،
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 مع للقاعة هذاكا والقسم. الثاني القسم من جديدة قاعة فيעמ"ל  مدرسة عجنب. سنة 20 او سنة 15 هي اللي

  برضو؟תתייעץ  فؤاد -يشتغل ابد اللي موظفه

 برا، من بس كان( جدا ً منخفض صوت واضح، غير... )ال طريق عن الليאולם  في (11:57)ערבית  :דובר

משרד  منאושר  هدا حاليا ً. إبراهيم من ميزانيةעוד  طلبنا...  انهלא מתאימה  تبعته األرضية... وبعدين

  كان لالرضية פרקט بقى االوالنيריצוף ال. تعبانه داج األرضية. األرضية القاعة، نساوي انهהשיכון 

 في، انا شفته، اناפרקט  ال (12:32: )ערבית פאיז אבו צהבאן

 . نستمر( جدا ً منخفض صوت... ) جدا اه، :فؤاد

 10 يكون هللا، شاء ان ترميمات صار ازا... و هذه، للقاعة ترميم اخر هذا يكون هللا شاء ان تقدر بعد :صهيبان أبو فايز

 ... و الفين ال سنة من بعده اما. العالمين رب هللا شاء ان. شيكل االف 5و االف،

...  8וסעיף  2כמה סעיפים, הערות, אם אפשר תשובות, לגבי סעיף )ערבית( ل بالنسبة :עטא אבו מדיע'ם

)ערבית( מתחמים ال في بصيرن اللي עבודות פיתוח   لل بتطرق انا بس (13:00)ערבית بعضهن زي

הרבה תלונות קיבלנו. צר לי קודם כל שזה לא עלה בהנהלה, דברים כאלה מועלים קודם כל 

)ערבית( עבודות ال منבהנהלה, סעיפי ההנהלה מובאים גם למליאה. לפי הרבה תלונות ... 

 פיתוח,

 (13:20)ערבית  פיתוח مش مش، هذاמה זה עבודות,  : חליל אלטורי

  نفسه؟ وه هذا هل : )ערבית(עטא אבו מדיע'ם

 )ערבית(השלמת תשתיות مش هذا،שצ"פ   : חליל אלטורי

  نفسه؟ مش هو هذا : עטא אבו מדיע'ם

 . نفسه مش ال،   :الطوري خليل

)ערבית( עבודות פיתוח, שצפים כולל גם הפיתוח הרגיל.  انه فكرت اناאז  نفسه، مش هذا   :مضغيم أبو عطا

 فضحنا اللي غوش، أبو من الليמתכנן  لل وتدفعوهن شيكل فال 25 تاخذوا ريت يا ،11 رقمלגבי סעיף ...

תכנון לכיכר  وساوينا استعجلنا عشاناסעיף תקציבי  في ما النه. دافعينله احنا ما ونص سنة من الميل، في

 انه يُعقل الתהליך שגוי.  ال انه اوאין סעיף תקציבי,  بتقولوا مرة وكل الميل، في جننا والزلمة. 8 حارة

 وإبراهيم ،غوش عابو وبنجي غوش، عابو وبنمشي بيجري، تبعهסגן  والהנחיה,  بعطي ديةبل رئيس

 األخير وفي ،8 حارةתכנון לכיכר  ساويلنا الزملة، وبنجنن غوش، عابو وبيجي غوش، عابو بمشي

 (13:39)ערבית   ايش؟...  معنيين דניو انت حضرتك

 דני. :דובר

 דני?  عالمדני?  :مضغيم أبو عطا
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 לא עבר תהליך. דובר:

שקל, בושה וחרפה. אני  20,000( 14:36)ערבית  תהליך?ال طيارة في يمشيאיזה תהליך  :עטא אבו מדיע'ם

)ערבית(. לגבי מתכנון 100،000 يوم كل عندنا הערה לדני שישלם למתכנן מבקש מהמליאה לתת 

 يا صحפרויקטור, ال هو يالل. سنتين لسنة، جابوه هذا الزلمة انه بعرف انا( 15:00)ערבית  4סעיף 

  سنين؟ خمس 22397פרויקטור ל  الזמני.  انه قلتوا انتو طالل؟

 . 5 :متكلم

  سنين؟ 5 هذا خازوق، :مضيغم أبو عطا

 . سنين خمس اه، :متكلم

 ممنوعבקרה  ال فيמקדמים ال عربي، يكون ممنوعמנכ"ל עידן הנגב  عربي؟ يكون ممنوع خازوق، :مضيغم أبو عطا

 2397רפרנט ל  ال عربية، تكون ممنوعתובעת  ال عرب، يكنوا ممنوعמתכננים  ال ب،عر يكونوا

 . سارة والد يكونوا الزم كله. ممنوع عربي، يكون ممنوع كله كله،. عربي يكون ممنوع

 . سالمة أبو يا احكي :مضيغم أبو فايز

ט, אתה וראש העיר בינתיים אתה בקואליציה ואתה בוחר אנשים שאינם תושבי רה :מחמד אלקרינאוי

 והקואליציה שלך, לכן תקנו את עצמכם.

 (16:00: אנחנו מתקנים טעויות שלך ושלי, "עידן הנגב" ... )ערבית עטא אבו מדיע'ם

 לא, לא, לא. :אלקרינאוימחמוד 

 ... هو اللي سنين عشر منסיכום  فيסיכום,  فيעידן הנגב, עידן הנגב  :مضيغم أبو عطا

עכשיו חדש, אתה בקואליציה הזאת, אתה  مات فات الليש העיר המיועדי ראאדונ :מחמד אלקרינאוי

 תאכל את זה. אתה ממשיך ואתה מביא אנשים זרים. 

 הוא לא שטן, הוא היה משפיען בדרך לא, אבל מי ש, -הערה اخر ماشي،הערה,  اخرם: עטא אבו מדיע'

 אתה יודע למה נתפס :עו"ד שרון שטיין

תה תשתוק, אני לא מניתי אותך מהיהודים הלא המקובלים אצלנו, אמרתי אבסדר,  :עטא אבו מדיע'ם

 תובע, לא אמרתי ...

 הוא תושב ההתנחלויות. :טלאל אלקרינאוי

 אה, נכון.  :עטא אבו מדיע'ם

 )צוחקים(

 מה פתאום. :דובר

 כן, אז אני בא ואומר,  :עטא אבו מדיע'ם
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 מה פתאום, לא, לא.  :שרון שטיין

 .ההיסטוריה ז :القرناوي طالل

. אני לא יודע, תעדכנו אותי כחבר עירייה 3לגבי הסעיף האחרון שאני מעיר עליו שזה סעיף  :مضيغم أبو عطا

 وبنلم (17:00, האם עדיין החסמים קיימים או ... )ערבית 3מה סטטוס התכנון לגבי סעיף 

 في، غير وال وبنحط مصاري

 לספריה.ل هذا ال، )ערבית( :דובר

 ... )ערבית(?: לספריה או למוזיאון 'םעטא אבו מדיע

 : בחרנו קבלן.עו"ד שרון שטיין

  وين؟חסם, חסם  في ما :مضيغم أبو عطا

 . معاكو خي يا الهندسة كرت  :صهيبان أبو فايز

 (17:13)ערבית  :דובר

בגלל שאני אמרתי ופייצל גם אמר,  אני לא מעודכן. شوي اسمع( يضحكون)  شي اول: עטא אבו מדיע'ם

 لما יבות פרויקטים אנחנו לא מוזמנים. נושאים גם כאלה בהנהלה לא מובאים, עדכוניםביש

 אני מקווה ש ... מתעדכן.  يريد هللا

  خلصت؟ (17:42)ערבית  :פאיז אבו צהבאן

 . خلصت. عنده كان الليחסם  ال انهאני מקווה  .خلصت  (17:46)ערבית  : עטא אבו מדיע'ם

 ספריה.  ال تبعחסם ال عن وهللا االشي اخذت انا (17:50)ערבית  :פאיז אבו צהבאן

 ( 18:57)מדברים ביניהם בערבית עד 

 . فيه علموناספריה,  الחסם   :مضيغم أبو عطا

 . بالطات 8ال القشة بالط عند وغرب، منهספריה, להיכל התרבות  ال  :صهيبان أبو فايز

  غاد؟ اللي اه،  :مضيغم أبو عطا

 .اه :صهيبان أبو فايز

 ...  بلد وللحين :مضيغم أبو عطا

 חסם.  ال...   :صهيبان أبو فايز

  وين، وابصر غاد، عابد أبو عند نقلوها بعدين غاد، عاطف أبو سالم عند حطوهاספריה  ال في :القرناوي طالل

 ... عالي...  عالمك؟ انت امير أبو. أبو يا اسمع عندنا،. ماشي طيب،...  لهلحين صهيبان، أبو فايز

 . المهندس مع بحكي معاه، بحكي انا. الشيخ حضرة يا المهندس مع بحكي انا :القرناوي لطال

 .عمهل مي يصوبلك قوله. المهندس مش الجلسه، بدينا انا، بس :صهيبان أبو فايز
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 . شخصيا ً بينا بحي عم. جلسة مواضيع عن نحكي عم بحكي، هذا :القرناوي طالل

 صرت انتקואליציה,  تصير الزم انت بعدين،. انتو اليومיש לכם תאבון .. .برا الشخصيا ً اه، :صهيبان أبو فايز

 . نسيبنا

  من؟ :القرناوي طالل

 (يضحكون)

 . عليك ومبروك عطيه، والستاذ ولفيصل، لك،קואליציה  ال خليت ال، :القرناوي طالل

 .يسعدك هللا :متكلم

 . البداية من قريبكو عطا. وعطا :القرناوي طالل

 :عندنا طيب،  :يبانصه أبو فايز

 . )מצ"ב(30.9.2020, לתקופה 2020לשנת  3. אישור דו"ח כספי רבעון מס' 15

 2020לשנת  3אישור דו"ח כספי רבעון מספר  :פאיז אבו צהבאן

 ... חייב להגיד שיש קבלן ... :עו"ד שרון שטיין

 . ماعةج يا وصلكواדוח  ال (19:08... )ערבית  30.9.2020שנייה,  :פאיז אבו צהבאן

 )ערבית( צריך לרשום מקורות המימון. :טלאל אלקרינאוי

 . حسن يا بنحطهنפרוטוקול ال مع   :مضغيم أبو عطا

 )ערבית( טוב, אישרתם את זה בוועדת כספים. طيب،...  يا سجلها :פאיז אבו צהבאן

 אושר, כן. :דובר

 

 ( 2015כלית רהט ). מינוי אנואר אלקסאסי מנהל המוקד העירוני לדירקטור בחברה הכל16

 בע"מ      

טוב, מינוי אנואר אלקסאסי, מנהל המוקד העירוני לדירקטור בחברה הכלכלית רהט  :פאיז אבו צהבאן

 مع)ערבית(  ולפי ניגוד עניינים  عندنا( בע"מ. אנואר נבחר לאחרונה למנהל המוקד ... 2015)

ון אז מינינו במקומו אנואר ... )ערבית( עירייה אז הוא לא יכול להיות חבר דירקטוריاحد

 אלקסאסי. 

 : מונה בזמנו סלימאן אלגריני.עו"ד סמי אבו סהיבאן

 : ... מינו מחברי הדירקטוריון לחברה הכלכלית?טלאל אלקרינאוי

 מה.א: אבו סלעו"ד סמי אבו סהיבאן

 מה לא חבר דירקטוריון.א: אבו סלמר טלאל אלקרינאוי
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 וריון.: הוא חבר דירקטעו"ד סמי אבו סהיבאן

 חבר דירקטוריון. הוא חבר דירקטוריון.  هو وده، ما (20:11)ערבית  :דובר

 . الدراوشة خليل :صهيبان أبو فايز

 . طيب الدراوشة، خليل :القرناوي طالل

 . سويس أبو اسمهان... דירקטוריון,  ال الرئيس...   :صهيبان أبو فايز

 . كانت األول من :القرناوي طالل

  األول؟ من كان السعيد :صيهان أبو فايز

 . كان األول من صهيبان، أبو موسى :القرناوي طالل

 . ورنا العتايقه مفلح صهيبان، أبو موسي : )ערבית(עו"ד סמי אבו סהיבאן

 . هيك األول من اه، (20:24)ערבית  :טלאל אלקרינאוי

 עובדי עירייה ...  الثالثة هم ما  (20:28)ערבית  :פאיז אבו צהבאן

 (21:10יחד בערבית עד  )מדברים

 . دوريدמקצועי  بنشتغل ناس احنا   :صهيبان أبو فايز

 . مني جبت ما انا. اخوي يا قبل كان اللي هذا   :متكلم

 . بيتنا من جبته انا   :صهيبان أبو فايز

 . مني جبته ما انا   :متكلم

 (سويا ً يتكلمون)

 . بنساي النكو افوت بقدر ما هالحين انا  :مضيغم أبو عطا

 .ااااه   :جميعا ً

 . افوت بقدر ما  :مضيغم أبو عطا

 (يضحكون)

 . 21ل 17 خلي. الجاي سالمة أبو يا واياك انا  :مضغيم أبو عطا

 ... بي ما بحرية، بعضها بتجوز... بلد هذه   :متكلم

 . ببعدن اللي وهنه بقربن، اللي هنه اسكت،  :صهيبان أبو فايز

 . أصوات بجيبن اللي هنه اه،  :مضيغم أبو عطا

 (يضحكون)

 .17 طيب، : صهيبان أبو فايز

 של התאגידים העירוניים: החברה הכלכלית רהט  2019. דיון בדו"חות הכספיים לשנת 17
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 ( בע"מ, "עידן הנגב"2015)      

של התאגידים העירוניים, החברה הכלכלית  2019, דיון בדו"חות הכספיים לשנת 17 :פאיז אבו צהבאן

(2015,) 

 ... פרוטוקול. מאשרים 17 :ברדו

 . מי מציג את הדו"ח?אישרנו אותו 17 :פאיז אבו צהבאן

 . وصلناדוח  ال (21:30... הזמנה )ערבית  :דובר

 דוח.  ال وصلنا ما ال ال،  :مضغيم أبو عطا

 הזמנה.  ال مع وصل  :صهيبان أبو فايز

 (21:44)מדברים בערבית עד 

 .اليوم هالحينמעל ההזמנה ... עלי:

 . دقيقة دقيقة،  :صهيبان أبو فايز

 .وصلهم ما والדוח  ال وصلهم :متكلم

 .وصلني ما وهللا انا :القرناوي طالل

עידן  تبع( שני דו"חות, דו"ח 21:46)ערבית   وصلكوا؟. تبعتكو االيميالت افحصواהזמנה, ال مع :الحسن أبو علي

 וחברה הכלכלית.  تبعודוח  הנגב

  .وصلنيעידן הנגב  تبع ه،ا (21:57)ערבית  :דובר

 חברה כלכלית.  وتبعעידן הנגב,  تبع اليوم، نفس في :الحسن أبو علي

 .باختصار تفضلوا :صهيبان أبو فايز

דו"ח הזה אושר בדירקטוריון, אושר על ידי הממונה על התאגידים במשרד הפנים,  :מחמד אלקרינאוי

 אושר על ידי רשות המיסים. 

  ليه؟ هنه ايوج (22:07)ערבית  :דובר

 לדיון, הממונה על התאגידים ביקש דיון ... ل للبلدية جاي :מחמד אלקרינאוי

 . النا رجعكوا (22:15עקפתם אותנו לפני ... )ערבית  :עטא אבו מדיע'ם

 فيהכלכלית לאשר אותו ואחר כך דיון לא, קודם כל צריך הדירקטוריון של החברה  :מחמד אלקרינאוי

 החברה הכלכלית. ال تبعتכי מליאת העיר נחשבת האסיפה הכלכלית .)ערבית( מליאת העיר, 

ואם אני, ברשותך יושב ראש, אם מנהלת העיר היא האסיפה והיא מעל האסיפה  :טלאל אלקרינאוי

היא האסיפה הכללית, ובעצם החברה הכלכלית היא חברת בת שלהם, למה חברי הכללית או 
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ירקטוריון, של ועדת מכרזים, של ועדת העירייה לא מקבלים את הפרוטוקולים של הד

 אנחנו רק נהיה אצבע? נרים אצבע?כספים. מה אתה רוצה ש

הייתה הצעה להעביר כל  في وكان االيميل، فيהתכתבות  في كانהייתה הצעה  סוכם, :מחמד אלקרינאוי

הפרוטוקולים לחברי העירייה ולחברי הדירקטוריון ואנחנו מתחילים לבצע את זה. 

 האחרון, הפרוטוקול

חודשים אני מבקש ממך את הפרוטוקולים ואני לא מקבל  3כמה זמן לוקח לך?  :טלאל אלקרינאוי

 3אותם ... כבוד בשבילך שלא הלכתי לגורמים אחרים ... לא הלכתי לגורמים אחרים, 

 חודשים אני מבקש.

קטוריון מתקיים כל החברה הכלכלית זה גוף, לא כל יום מקיימים דירקטוריון, הדיר :מחמד אלקרינאוי

 רבעון. הדירקטוריון התקיים בשבוע שעבר,

פרוטוקולים, תסרוק  5פרוטוקולים,  4 عندك (23:26: ועדת מכרזים, דירקטוריון ... )ערבית טלאל אלקרינאוי

 . النا ووديهنאותם 

ברה : )ערבית( גם בתקופה שלך אני כאופוזיציה לא קיבלתי פרוטוקולים של החעו"ד סמי אבו סהיבאן

 הכלכלית.

אבל אתה ביקשת, תקבל, זכותך לקבל. זה לא טובה עם אף אחד, אף אחד לא עושה  :מר טלאל אלקרינאוי

 טובה פה בעניין הזה.

 : יש מנגנון גם כן שצריך לפרסם, יפורסם באתר והכל יהיה נגיש.עו"ד סמי אבו סהיבאן

 חודשים. 3מי ... לפני אבל ס : מחמד אלקרינאוי

 קודם כל בוא נשמע את מחמוד. :ויטלאל אלקרינא

 . 9،920،000הכנסות  عنا كان 2019 بالדוח,  لل بالنسبة (23:57החב' הכלכלית: )ערבית  - באקר

 תציג את עצמך.   : דובר

 عنا كان 2019 بال( 24:11החב' הכלכלית: באקר, מנהל כספים החברה הכלכלית רהט ... )ערבית  - באקר

 ال، تبعاتהוצאות  ال عنا. 1،885،000 كان 2018לעומת . 9،920،000הכנסות 

 מקור.   :דובר

השלמת תשתיות, נטיעת  زي 2019 بالהרבה פרויקטים  عنا كان عنا، في ،החב' הכלכלית: המקור - באקר

 كان اللي (24:35... )ערבית , היכל התרבות עצים, שמות רחובות, עובדי כפיים, פיתוח שצ"פ

 לכלית. תרגול מקור העיקרי בחברה כ

 (25:50עד  24:39)ערבית 
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  قديش؟ 9ال من الكانتري :مضغيم أبو عطا

 . 4،296،000 ،9 ال من الكانتريהחב' הכלכלית:  - באקר

 . كانتري والباقيפרוייקטים,  مليوم 5  :مضيغم أبو عطا

 ثانية ناحه من. ناحة من هذهקורות החברה הכלכלית. ال هنه باقي ما والباقي الكانتري، هذا 4،296،000 :العمور محمود

 חברה כלכלית.  لل الثانيמקור  ال هو الليשלטי חוצות  كمان عنا

 ؟2019 ال فيהתבטא  :الرميلي يوسف

 .2019 ال في :العمور محمود

 ؟2019 ال في دخلتم أصال انتو  :الرميلي يوسف

  ؟هللا شاء ان جابت وقديشזאת אומרת יש לך שנה שלמה של פעילות.   :مضيغم أبو عطا

 عنا فيקורות דמי ניהול של החברה הכלכלית,  هنهקורה,  ال بعدחצי מיליון. . شيكل الف 432 عنا :العمور محمود

שיפוץ  عنا وفي... ال بعהקמנו, שיפצנו את מרכז היוזמה  فيמוסדות חינוך, ال تبعפיקוח ال كمان

 ال هذول كلברה, תאורה, מולטימדיה, הג في هنه الليתחנת מעבר, והקמת  היכל התרבות,  تبع

חברה הכלכלית  ال تبعات על ההוצאותכללי.   هذاפרויקטים עצמם. ال تبعتפרויקטים קורה 

כאן נובעות מהוצאות על משכורות לשירות מקצועי, משרדיות, הוצאות פרסום, הוצאות 

 584،000 2018לעומת  7،845،000 2019 بال( 26:06תקשורת, סך הכל ההוצאות ... )ערבית 

  ،2018 الלעומת  شيكل 293،000 كان 2019 ال فيרווח  ال. شيكل

  كان؟ قديش :مضغيم أبو عطا

 بناخذ احنا بالكانتري عناנובע  هذاרווח  ال. شيكل 47،000 -2018 ال ،7 الלעומת  شيكل، 293،000 :العمور محمود

 כספים, 

 דחויים.  بناخذ شكات 6 :القرناوي طالل

 هذوالתשלום.  12 لאשראי, אשראי נפרס  ال زيנקבל אותם מראש.  بكونوا ذوالهדחויים  :العمور محمود

 . ال منרווח נובע ال هذا. يوم 30נקבל אותו מיידי תוך  احنا هذاסכום الבפועל 

 קיבלתם תמיכה מהעירייה, תמיכה שנתית قديش تقوليהכנסות   ال في ممكن( 26:51: )ערבית עטא אבו מדיע'ם

איך שהקמנו . عتيقة زمان،קיבלתם? קיבלתם יש החלטה  مرة اخر. מתי הפסקתם לקבל قديش؟

 את התכנית. 

 ל בריכה. קיבלנו כסף ע :דובר

 )מדברים יחד בערבית(

 לא התקבל.  2020. 2019תמיכה של  هنه الليתמיכה  على بحكيلك انا :متكلم
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 תמיכת עירייה? منهنהכנסות  ال في نمليو نصאז  مليون؟ نص قديش؟ فيתלוי . 2019 بحكيلك انا :مضيغم أبو عطا

 אנחנו לא מקבלים. עירייה היא לא גוף נתמך.  ال  :العمور محمود

 עידן הנגב.  هو اللي الثانيדוח ال عندنا طيب،: صهيبان أبو فايز

 بكر؟ اه ال، في عندكהוצאות תפעול  قديش :القرناوي طالل

 תפעול.  3 عناהוצאות תפעול  :بكر

 אלף שקל חודשית.  300חות עומדות כולל הוצאות קשי :דובר

 כמה?  :שרון שטיין

 . جاوب زلمه، يا خالص :متكلم

  قديش؟ : صهيبان أبو فايز

  عندك؟ قديشהוצאות תפעול  :القرناوي طالل

 כולל משכורות, כולל,  شي، كل. 7،800،000 :بكر

 כולל משכורות זה משהו אחר.  :مضيغم أبو عطا

  عنا،משכורות  ال :بكر

 : כמה יש לך משכורות מתוך זה? יוסף אלרומילי

 . ومية مليون عناמשכורות  ال :بكر

 לכמה עובדים?  :الرميلي يوسف

 3מנהל קנטרי,  عنا فيמנכ"ל, עוזר, סמנכ"ל, מהנדס,  منهنעובד.  12 عناלכמה עובדים?  :بكر

 מנהלת קהילה ורכז תיירות.  عنا فيמפעילי בריכה, 

  يعني؟ الكانتري تاعاتהוצאות  لا قديش :الرميلي يوسف

 . نفسهاהוצאות  ال كلכללי,  هذا النه اماלא מופיע בדוח,  ال، الكانتري؟ تاعاتהוצאות  ال :بكر

דוח מפורט לגבי הכנסות רווח  تجيبولنا انكوאני העליתי את הנושא,  انكوהחלטת מליאה  في كان :مضيغم أبو عطا

אם הוא נטל, אם צריך לעשות לו הפרטה או לא, אם והפסד, לגבי הקנטרי, אם הוא רווחי, 

 צריך להיות לו עידוד תמיכה או לא. תכנון של שיווק או לא. 

 הקנטרי בינתיים סגור כבר שלושה חודשים.  :בקר

 . كمان مسكرבן גוריון  مطار كمان انهברור . كاملةתפעול שנה  ناحية من بحكيلك انا :مضيغم أبو عطا

 הפסדים?  في وال. ... 2019 بحس :مضيغم أبو فايز

 סביב בפיסבוקדיון ציבור בעיקר  في كانבסה"כ, תקשיבו,  :מחמוד אלעמור

  ودنا، احنا. هسا الفيسبوك من دشرنا   :صهيبان أبو فايز
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 ال فيאמרתי את זה מול כל חברי העירייה. מדובר על פרויקט פעם ראשונה  انا   :العمري محمود

 تبعاتهרויקט ציבורי מתנהל כעסק. זה פרויקט שכמעט כל ההוצאות פ ال...  تبعتהיסטוריה 

אנשים במלואו.  هذاזאת אומרת אנשים שילמו עבור השירות . تبعاتهהוצאות  ال منנתמכות 

שקל, תלוי בגודל המשפחה. זה מתחיל  5,000, 4,000 -משלמים מנויים, יש מנויים שהגיעו ל

ממן את עצמו, נותן שירות  هذاפרויקט  ال انهת אלף שקל. זאת אומר 5שקל עד ל  1,900מ 

נראית מאוד טוב, אתם מוזמנים לבוא  البركةמצוין, הפרויקט נקי אחרי שנתיים של פעילות, 

כל הזמן אנחנו מכניסים ציוד. חדר כושר  ناحية منניקיון,  ناحية منשירות,  ناحية منלבקר בה, 

 רה, מערכת הגב فيמסכי טלוויזיה ענקיים,  فيהיום 

 אתם פועלים בתקופה הזו?  :אלקרינאויטלאל 

 סגור.  ال، ال :מחמוד אלעמור

 אסור. . ال   :القرناوي طالل

 انه، מדינת רהט, עיריית עיר רהט זה תפארת  انهחושב  وانا   :العمور محمود

 .عادي بي،دًُ قد انا ما   :مضغيم أبو عطا

 הוצאות והכנסות מאוזן, כן?  ال   :العمور محمود

 . 2019 لנכון    :القرناوي طالل

 . الكورونا فيתלוי  رهط، اهل في والניהול,  ال في وال فيناמשב לא תלוי  ال :العمور محمود

 . بالزبط :القرناوي طالل

עבדים לחל"ת, ניתקנו טלפונים, הפסקנו את  ال اطلعناעכשיו מה אנחנו עשינו? סגרנו,  :العمور محمود

 , ניתקנו את החשמל. אין שום הוצאה. התוכנה, ניתקנו את המים

התכנית העסקית שהוצגה לעיריית רהט בזמנו, טלאל אולי יש  أوضح، عشان بس دقيقة، :مضغيم أبو عطا

 . fuck فيهن يمكنלו זיכרון יותר חד ממני בעניינים המספרים, אתם, התכנית העסקית 

 רק בענייני מספרים?  :القرناوي طالل

אתם, אתה התכנית . ذاكر شوي انا الباقيמספרים, ( يضحك) الباقيينענייני מספרים רק ב :עטא אבו מדיע'ם

אלף שקל כל שנה כתמיכה למשך נדמה לי שלוש שנים ולא  700העסקית מדברת על 

 שנים,  3. אתה בא היום ואומר אני בסדר כבר 5

 קיבלנו תמיכה מהעירייה.  :מחמוד אלעמור

  مليون؟ نص منا ودكעדיין  انت 2021לכולם,  שבתוכה 2020אתה שנה הבאה,  :עטא אבו מדיע'ם
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בהנחה שהקורונה היא מאחורינו, ובהנחה שאנשים יפסיקו לפחד. הרי מה קרה לנו,  :العمور محمود

אמהות עדיין פחדו לשלוח את הילדים שלהם.  في بسגל ראשון פתחו אותנו, ال بعد

הקורונה תהיה מאחורינו. אני ואנשים לא באו ומעוניינים לעשות מנויים. בהנחה ש

 ממשיכים להתנהל כמו שהתנהלנו. . تبعاتناהוצאות  ال فيמאמין שאנחנו נצליח לעמוד 

 , 2019אז אתה עדיין לא חושף לנו אם את גרעוני  :עטא אבו מדיע'ם

 . زلمة ياלא היה גרעוני  2019 ب :العمور محمود

אתה מדבר על מאזן כולל. אתה לא נותן . قال ايش سمعت انا وهللاאדוני, אדוני, אדוני,  :مضغيم أبو عطا

 2019בטוח אתה גרעוני,  2020 ،2019 في الكانتري فيלי נתון בדוק, האם את הגרעוני 

 נתון?  عندك

 אני אביא לכם.  :العمور محمود

תה אני מבקש תעדכן אותנו במייל כמה א. بمسع ايش وبفهم بسمع اناנתון, אז  عندك ما :مضيغم أبو عطا

כמה אתה و منا تشحدכמה אתה  يعني. اخذتهن اللي 500 الגרעוני, ותוסיף לי לגרעון 

 במינוס. מיליון? האם אתה מתקרב למיליון? האם אתה מתקרב למיליון וחצי? 

 אין מיליון, אין מיליון. אין גרעון, אני, אין גרעון.  ال، :العمور محمود

 ؟2019 بال :עטא אבו מדיע'ם

 אין גרעון.  :العمور محمود

 תבורך.  بس،תן לנו בבקשה את הנתון שאתה לא גרעוני,  :עטא אבו מדיע'ם

 . العافية يعطيكواשאלות חברים,  :מחמוד אלעמור

  منا؟צריך להעמיד אותו להצבעה, מי בעד מי נגד  :القرناوي طالل

 نقاش؟ خلصتوا :صهيبان أبو فايز

ת עד שאני אקבל את כל הנתונים שאני רה הכלכליאני נמנע. אני נמנע בקשר לחב :القرناوي طالل

 ביקשתי אותם. 

 אוקי, אז אתם רוצים הצבעה?  :פאיז אבו צהבאן

 כן, כן.  :כולם

 אז מי בעד אישור הדוח?  :פאיז אבו צהבאן

 .  9 8 7 6 5 4 3 2 1( يعد) :الحسن أبو علي

 ...  النه مع، بصوت موجود لو الحاج :مضيغم أبو عطا

 (. معا ً كلمونيت يضحكون،)
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 . هذه المالحظة اكتب اسأل، غير وهللا. المالحظة اكتب المالحظة، اكتب :مضغيم أبو عطا

  معارضين؟ في :صهيبان أبو فايز

 . ال ال، :مضيغم أبو عطا

 נמנעים?  4 3 2 1נמנעים?  :الحسن أبو علي

 ...  :صهيبان أبو فايز

  هو؟ مين :الحسن أبو علي

 . محمد :صهيبان أبو فايز

 . وعلي سالمة وأبو مازن، محمد؟ مين :الحسن أبو علي

 אני לא קיבלתי את הדוח.  علي :صيام أبو مازن

 . االيميل في بعتوه :متكلم

 (سويا ً يتكلمون)

 ... קיבלת?  :الحسن أبو علي

 לא קיבלת.  :מאזן אבו סיאם

 )מדברים יחד( 

 , אני מסיר אותו מסדר היום. 18סעיף  :פאיז אבו צהבאן

 לא דיברנו על עידן הנגב.  :היבאןסברהים אבו א

  ليه؟לא דיברנו על עידן הנגב?  :עטא אבו מדיע'ם

 (سويا ً يتكلمون)

 בסדר, אז לישיבה הבאה.  :صهيبان أبو فايز

 מה זה?  :אלקרינאויטלאל 

 עידן הנגב.  :דובר

 אני קורא לנציגים שלנו בעידן הנגב לתמוך במנכ"ל ערבי.  :עטא אבו מדיע'ם

 מתן שם ללח'וארזמי.  -19 :פאיז אבו צהבאן

 )מדברים יחד(

 . 641597מתן שם ללחוא'רזמי בית ספר חט"ב חדש, סמל מוסד . بلد 19. 19 :صهيبان أبو فايز

  الخوارزمي؟ :القرناوي طالل

לקרוואן בריאות הנפש,  28מעבר קופת חולים כללית משכונת . 20 طيب،. الخوارزمي :صهيبان أبو فايز

 . تفضلواי עטא. סאמ
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  عطا؟ سامي عالمكم :القرناوي طالل

 . قبليه اسمي مكتوب النه بيسمح، اذا سامي قبل اتخرف انا بطلب :مضيغم أبو عطا

 . عنيكم تخرف :صهيبان أبو فايز

יותר מסודרת. קופת  بصورة هنيا، يجيه الزم وكانהנהלה  ال في كان هذا الموضوع النه :مضغيم أبو عطا

מנהלי  مع بنحكيת ישבנו איתם רבות בעירייה הזאת ובעירייה הקודמת. חולים כללי

 سنة 20 قبل كان الليמרפאה.  حدهم غير ودهم مو الناس ،8 حارة في الليשטח  ال انهהמחוז 

 وתכנון חדש  وفي جديد، جيل في الناس، ماتوا. ماتواאז  كانوا اللي والناس...  معעירייה  ال في

 ما كمان هم انه رغمקשה,  فا. حارة خشة على موجودهמרפאה  لي واهات تجيه انكאי אפשר 

קרוואן וזהו.  هال حطواשנה יש להם את הקרקע,  15שנה, סליחה  25 الفرضة استغلوا

 انه أساس علىהיה להם מה שנקרא חוזה חכירה לא בתקופה, חידשו אותו פני שנה 

 ،5 ،8כולל  الشرقية للحاراتירות ש بعطوا قالواמה עשו עכשיו? . األرض في يمسكوا يضلوا

 ...قالوا ،5و 4و ،38 و غاد اللي المناطق ،29 ،28

 חשוב מאוד.  الموضوع هذا :صهيبان أبو فايز

  بيعطوا، كانوا :مضغيم أبو عطا

 . مشلكة في ما برا، اطلعوا...  :صهيبان أبو فايز

  بيعطوا، كانو :مضغيم أبو عطا

 . بعض شفنا ما اشهر 3 زلمه يا :متكلم

 . اعزمه الجلسه بعد :صهيبان أبو فايز

 ...  وإبراهيم هذه بالجلسة عندي واحد لو هذا :متكلم

 . عارفك انا...  :صهيبان أبو فايز

 اول. عرضت اللي وانا, عرضت اللي واناהנהלה ال في واحد اول...  رقبته تقص كنت واحد اول :مضغيم أبو عطا

 . وبينك بيني...  صارتכמעט . عرضت ليال وانا رقبته، تقص واحد اول. واحد

 (سويا ً يتكلمون)

 . سالمة أبو سالمة، أبو يا نكمل خلينا  :صهيبان أبو فايز

 ... لهم فقل...  جاء ان هللا عبد يا واعلم بقولك غرب،... و حالها، على الدنيا تدوم ال محمد، أبو يا :صهيبان إبراهيم

 (سويا ً يتكلمون)

 . محمد أبو تفضل. محمد أبو حديث يكمل خلي النبي، على صلوا :صهيبان أبو فايز
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. تمام كلشي كبير،נגיש,  كويس،מבנה  ال. سنة كم الهم غرارة أبو سليمان عندמבנה  اخذوا ياما :مضغيم أبو عطا

 واحد 3،800 -الناس ويرجوا الشهر اول من غرارة أبو عند يسكروا قررواפתאום, פתאום 

היתר לצמיתות.  عليه خاتم طبعوا لقيتקרוואן  ال. متر 120קרוואן ع رجعوهم פציינטים

 لقيهم فحصنا،. هو ما إبراهيم بختمها إبراهيم، هذاהיתר זמני.  اعطيهצמיתות?  تعطيهקרוואן, 

 ماבתנאים,  سنتين لسناء اعطيهاקרוואן. מרפאה  يسماحكوا، ال هللا. 4היתר וטופס  معطيهم

 היתר צמיתות.  معاها يعني. بو

  انت؟ كنت وين 94 ال في :لممتك

 . الكنيست في اشتغلت ومشيت رئيس سويتك انا انا؟ :مضيغم أبو عطا

 ...  :متكلم

 נציגים ...  كانوا. رئيس ساويتك اللي انا بس اه، :مضغيم أبو عطا

 היתר.  اعيطناهم :صهيبان أبو إبراهيم

 היתר.  اعطيتهم طب :مضغيم أبو عطا

 קופת חולים.  ودهم ودهم،...  طلبواהיתר  عطيناهما اه، :صهيبان أبو إبراهيم

 ... زمان قالي قلتله، اااخ، :مضيغم أبو عطا

 . رجل يا كمل :صهيبان أبو فايز

 عليها والختم الخارطةתכנון,  -רה ال فيמרכז חוסן  غاد حاطמרפאה, מרכז חוסן,  انت :مضيغم أبو عطا

.... מרכז חוסן  حتى. خارطبة غاد مساوين انتم. بعد نايف هللا خاف. وموسى وفيصل، طالل،

 في احناכרגע . صار اللي هذا وكيلكوا هللا. االوالنيתכנון  ال في كانמרפאה  ال حد حاطينه

 מצב נתון. 

  خلصت؟ :صهيبان أبو فايز

. دواح وكم بتصل، وهذا, بتصل واناגב' חדווה,  ال في بتتصل انت: فايز يا كالتالي ودنا احنا :مضيغم أبو عطا

הפעילו אותה   غاد الليמרפאה  ال واحد، راي ودنا احنا. بيجيها راي من اكثر في انهכנראה 

 ال احنا. ارفعوها ارفعوها، ارفعوها، وقلنالهمאזורית.  ساووها قاموا واحد، كمלבריאות הנפש 

 بعض بساووا ما زي نساوي وبنقدر روضات،  حرقنا وال, قاعات بنحرق والאולמות,  بنحرق

 قاعدين. نحرقها وممنوع العنف وممنوع رماد، بتصير وليلة ويوم في. نساوي وغلط الناس، من

 اليوم... الמרפאה  ال نقلوه اليوم .غادמרפאה  بال حاجة وال تساووا ال الناس وبنمنع بيحكوا،

 منאיפה הבעיה? . هنيا الناس يحطوا بدهم وهالحين غرفتين، بوخلهم غير القرناوية عند مش
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 بينחיבור  ال عند منגישה ברכב, אין. לפי התכנון הגישה ברכב צריכה להיות  ناحية

  إبراهيم؟ يا أل وال صح. غاد من المي فيها بتكبوا اللي الجورة عند من خمسة،

 . صح :صهيبان إبراهيم

 . ورا منחיבור  ال :مضغيم أبو عطا

 . صلحوه :صهيبان إبراهيم

. شارع في ما. شارع في ماביטוח,  ال ووقف بيتين اول الشارع غاد עד הסוף. اجاوب خليني :مضيغم أبو عطا

 واألرض األسد شراهاטיפת חלב.  ب مشחניית טיפת חלב?  عند الناس؟ يوقفوا ودهم وين

אין  ورا، منתכנון  ناحية منסתם. ...  هذه اخوانا ياטיפת חלב  تبعتחניה  ال. للمدام باعها

 ارض نعطيهم محل يبنوا او غرارة أبو عند يعاودا  ودنا احنا. حاجة والגישה  له ال يعنيגישה. 

 عندهم ما الشرقية العالم انهהחלטה בכיוון הזה, לא יכול להיות  وحدنا احنا. فيها يبنوا ثانية

 מרפאה. 

 ...  والراي محمد...  :صهيبان أبو فايز

 .ودي وانا ودك، انت طيب، :صهيبان أبو إبراهيم

 מחוז. ال على بطبطب ناس في بس ال، :مضيغم أبو عطا

 . رايه ليه بس :صهيبان أبو إبراهيم

  هو؟ مين :مضيغم أبو عطا

 . البلدية عضو :صهيبان أبو إبراهيم

  البلدية؟ عضو :مضغيم أبو عطا

 .اه :صهيبان أبو إبراهيم

 . هللا على لالتوكي يال،. معاي تكون ما انت يمكن معاي، البلدية أعضاء بشوف انا وهللا :مضغيم أبو عطا

 . معاه انا محمد، أبو ووفا كفا :صهيبان أبو سامي

 . سامي باسم هذا، الموضوع فايز، واسم باسمي بحكي انا   :مضغيم أبو عطا

 . سامي باسم بتحكي فايز، باسم بتحكي ما انت   :القرناوي طالل

 . سامي باسم بس بحكي، سامي باسم بس انا   :غيممض أبو عطا

 . فايز باسم بتحكي مو سامي باسم بتحكيתקן את עצמך,    :القرناوي طالل

 . سالمة أبو يا تفضل   :صهيبان أبو فايز

 . الحارة خشم فيקופת חולים  حطوا انه تبعك، الحكيات في قلت انت   :القرناوي طالل

 . اه   :مضغيم أبو عطا
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  ال؟ هذا وين   :القرناوي طالل

  حبيب؟ شفت   :مضغيم أبو عطا

 .اه   :لقرناويا طالل

 . حبيب بيت ورا   :مضغيم أبو عطا

 . بالحارة مش ،18 حارة فيקופת חולים  وטיפת חלב  ال طيب طيب،   :القرناوي طالل

 . قديمة جوا. هاي جوا ال،   :مضغيم أبو عطا

 . اليوم من مو سنة، 25 سنة، 20 قبل...  :صهيبان أبو سامي

  للموضوع؟ طرقيت ودو حد في طيب،   :صهيبان أبو فايز

 . هندسة...  براي :صهيبان أبو سامي

 .انا انا،  :صيام أبو مازن

  انسز أبو يا تفضل  :صهيبان أبو فايز

  متذكر، انا  :صيام أبو مازن

 . عندك جلسة ساوينا  :مضيغم أبو عطا

 . عطا يا بس  :صهيبان أبو فايز

מרפאה לבריאות הנפש  ال موجودين كانوا اللي ،אסיפת הורים مع جلسة في كان متذكر انا :صيام أبو مازن

. متذكر انا بعرف، ما اعتقد، ما عليه،צו סגירה  اطلنا ويمكن مكتوب واطلعنا, بتاتا عارضنا واحنا

 מרפאה לבריאות הנפש.  يكون ما انهצו סגירה  اطلعنا

  وين؟ :صهيبان أبو يسام

 קרוואן.  ال في :صيام أبو مازن

 . فيه للحين ان؟ك كيف :صهيبان أبو سامي

 בריאות הנפש, בריאות הנפש.  :متكلم

 بتحطه واذاבניין,  ال بشيل. בניין ال وبشيل شوفالت بجيب اسمعوا، وقلتلهم هددتم جلسة واخر :صيام أبو مازن

מוקד, מוקד עירוני, מוקד  يطلعوا بدهم كانوا بعدين. هذه بالمنطقةמרפאה לבריאות הנפש 

מרפאה  ينقلوا ودهم انهم سيرة جابوا ما انه أساس على هذا عارضنا مانك اعتقد ما اناמד"א.  تبع

 انا. عنها حكوا مرة وال. بالمرةעל סדר היום  هذه كانت ما. هذه للمنطقة غرارة أبو عند 28 من

 أبو سليمان عند الموجودة اليومמרפאה  ال موضوع انه مصممين نضل الزم اعتقادي حسب

 محل 5 و 4 ل8 ،25 ،29 ،28 حارة يخدم استراتيجي، محل ةغرار أبو سليمان عند غرارة،

 باقي. 8 لحارة بس احتمال ،8 حارة تخدم بس انه احتمال -8 بحارةמרפאה  ال افتتاح. استراتيجي
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 ودها الناس. 8 حارة على يجي حد وما 8 حارة داخل في هذه النها بتجيه ما. بتجيهم ما الحارات

 ال انها هذا الموقف بنأيد كنا احنا لذلك انا،...  الحارات كل يخدم هو اللي مركزي بمحل تضلها

 ما هي الليמרפאה  ال تستغل ما ولكن. 29 ،28 عند اليوم موجوده هي ما زي تضلهاמרפאה 

 .الحارات كل بتخدم

  سالمة؟ أبو يحكي؟ بدو كان حدا في :صهيبان أبو فايز

אפשר גם  -בור לתחנת, למרפאה. זה דבר אחד, שתייםאין נגישות. אין שום גישה לחי :صيهبان  أبو إبراهيم

 ... בקופת חולים. 

 . جاهدوا بدالنا، جاهدوا تقول الناس  :مضيغم أبو عطا 

 (سويا ً يتكلمون)

היתרים,   ناحية منהיתרים, ברשות ראש העיר, אני שואל את ההנדסה.   ناحية من :مضيغم أبو عطا

נה יביל גג גג החיים שלו עשר שנים. אלה האם אתה יכול להוציא לי דוח בטיחות. מב

שנה. למה בגנים אני חייב לאשר את הבטיחות מחדש? תתקפו את זה גם מהכיוון  15

 הזה, לגבי כיבוי אש, לגבי המטפים נופלים, לגבי, 

 אין מקלטים גם.  :אלקרינאויטלאל 

 מה?  :עטא אבו מדיע'ם

 אין מקלטים גם.  :אלקרינאויטלאל 

 אין מקלטים, אין כלום.  :עטא אבו מדיע'ם

 מקלט?  في ما :متكلم

  אפשר לבטל את ההיתר.. في ما :مضغم أبو عطا

 . سالمة أبو تفضل. شوي استنا :صهيبان أبو فايز

 (سويا ً يتكلمون)

 אפשר להוסיף כאן גם סעיף, שהקיים המוצע,  :القرناوي طالل

 היועץ המשפטי הוא חסם.  :שרון שטיין

עונה על הצרכים של התושבים, ושל האזרחים. לא קיים מקום לרווחתם של  לא :אלקרינאויטלאל 

 החולים מסביב למקום. לכן אנחנו מתנגדים שהמקום הזה יועבר. 

 בסדר? ...  عالبريد وروحתוציא מכתב לקופת חולים כללית,  انهמבקש  انا علي :صهيبان أبو فايز

 האם הייתה פניה לקופת חולים?  :עלי אבו אלחסן

 . زلمة يا مطنشين معهم، حكينا :صهيبان أبو ميسا
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 . معهم حكيت وانا الرئيس، وزهقهم معهم حكى الرئيس :مضيغم أبو عطا

  طيب، :صهيبان أبو فايز

 ?אפשר להוסיף את הסעיף :אלקרינאויטלאל 

  מה? :פאיז אבו צהבאן

  את הסעיף שלי אפשר להשלים אותו? :אלקרינאוימוחמד 

מכתב הרשות 21סעיף . الموجود شي اول نشوف خليناסעיף.  كمان معاي انا شوي، ستناا :صهيبان أبو فايز

 . . )עו"ד סמי(11להתיישבות הבדואים לתושבי אלזרנוק לשיווק במתחם 

 ال تبعמכתב  الכולכם ראיתם לפני שבוע, או פחות משבוע . بالخير يمسيكو هللا طب، :صهيبان أبو سامي

. במשך שנים ארוכות עיריית 11להירשם למתחם  רשות שמופנה לתשתיות זרות,

רהט נאבקה והגיעה לכותלי בתי המשפט ולכל מיני וועדות על מנת למנוע מהלך זה, 

כי יש לו השלכות רבות מכל הבחינות על העיר רהט. אני חושב שבקטע הזה אין 

קואליציה ואין אופוזיציה. בקטע של המגורים, וזכותם של ילדי רהט, צעירי רהט 

שנה, כמעט ולא היה שיווק של מגרש  17לגור, זה אין מחלוקת בינינו, וכבר לפחות 

 10אז לא עולה על הדעת שתושבי רהט מסתכלים מהצד רואים שמתחם אחד ברהט. 

כבר כמעט ואנחנו כעירייה שומעים שרוב רובו שווק. לפחות מציעים לנו עכשיו 

בר עשו עליה הקצאות. מתחם לשווק את הבניה הרוויה כי הבניה צמודת הקרקע כ

, כבר מציעים אותו לתושבים מחוץ לרהט. לכן אני חושב שכל פעם הרשות באה 11

ואומרת שיש לה התחייבות מדינה, התחייבות מדינה כלפי תושבי אלזרנוב לגבי 

.  הרשות עושה שיווק והקצאות בכל המתחמים, בתי המשפט החליטו 11מתחום 

בית משפט שהשיווק צריך להיות בתיאום עם עיריית והייתה פסיקה, הייתה החלטת 

רהט. אנחנו רק מקבלים עדכונים, ואפילו עדכונים לפעמים אני יכול להגיד שהם 

עדכונים מטעים. אז אני חושב שהגיע הזמן שננקוט בצעדים נגד השיווק המתבצע. 

הגניבה אפילו, אם הדברים ימשכו אפשר להגיד שלתושבי רהט לא ישארו כמעט 

ווקים, חוץ מבניה רוויה, ... במתחם. בראש מעיינם הוא ליישב משפחות מחוץ שי

לרהט בתוך ההרחבה של רהט. אז אני כאן מציע, אני חושב גם כן בזה שהם 
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הייתה  6משווקים ללא ידיעת רהט יש ביזיון של החלטת בית המשפט לגבי מתחם 

שב שהגיע הזמן החלטה שהשיווק צריך להיות בתיאום עם עיריית רהט. אני חו

שנפעל נחרצות, ועל השולחן כי הרשות יודעת לתחמן את כולם. צריכה להיות לנו 

עמדה ברורה לגבי הסוגיה הזאת, עמדתנו היא שהשיווקים קודם כל, קודם כל 

לתושבי רהט. לא יעלה על הדעת שבמקום להעדיף את תושבי רהט על התושבים 

אני מציע כאן רה על תושבי רהט, מחוץ לרהט, להפך עושים. מעדיפים את הפזו

שהשיווק של כל מגרש יהיה תנאי בראשות. קודם כל להחזיר את נציג העירייה 

בוועדת האכלוס, וגם להיות תנאי שכל מי שרוצה להקצות לו מגרש, לשווק לו מגרש 

 אישור תושב של עיריית רהט. יהיה ברשותו אישור תושב של עיריית רהט. 

  ت؟خلص :صهيبان أبو فايز

 כן.  :صهيبان أبو سامي

 . تفضل :صهيبان أبو فايز

היינו בוועדת המשנה לענייני, של הפנים, בענייני האכלוס שיזם אותה ...  باخر قلنا احنا :مضيغم أبو عطا

יו"ר וועדת המשנה שם סעיד אלכרום. השתתפתי יחד עם ראש העיר וחבר שלי 

נע, אבל בשורות לא היו. ואני גם  סאמי, ומהנדס העיר. להגיד לכם שהעניין לא נע?

כן. הצהרות שלפי  6אמרתי את זה לפרוטוקול שם.  בשורות לגבי חיבור כביש 

תורג'מן, אני חושב שלזרנוג יתכננו שם, אבל מבחינת  -מחשבתי איך אומרים לנו

 انا مبارح بالصدفةרשת, לא. יענו הוא לא מקבל, מאמץ אפילו את הגישה האישית שלו. 

 في اليחסמים  عال الموضوع طلع. بشارة لفايز جايب فكرناه البلدية، على جاي شفناه وسليمان

הצהרות שמעתי מראש העיר  11לגבי  -11לעניינינו, לגבי  على، جسلةמתחמים.  ال

שמנכ"ל התמ"ת או הכלכלה הבטיח ואומר, אבל על הנייר אין. הבטחות, אני אישית 

 الحكومة بتتغير احنا اذا عالفاضي، كلهלפגישה. דיברתי, שוחחתי עם עמיר פרץ לביקור, 

 بدها هي. الحكومة تتغير رح مش هي. انتخابات بصير اذا بتتغير، اذا. مقلقين احنا باهلل اقسم هذه

 اسياد يكونوا رح هم. وبلفلفوا طيارة خذوا مبارح مبارح،רגבים وסמוטריץ' . تشددا ً اكثر تصير

איך עבד . عبد هو وال هللا، عبد علىזה לא סרטון  احنا. القبلנוקשית  اكثر صورة في النقب
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דיברתי עם דן  انا: كالتالي القصة نفهم حتى. عالدولة ومعربد وبخلف،...  وبجيبهמתנהג? 

עשות את הטעויות. אמר לי הרשות מתחילה שוויץ לגבי האם הרשות מתחילה ל

לעשות את הטעויות. ועדיף שנעשה ישיבה, עדיף שנקיים ישיבה פנימית ונפנה 

לערכאות. למה? כי בית המשפט נתן כמה הערות, לא רק במחוזית. בבית משפט 

מנהלי, אלא גם בבג"ץ יש קצת אמירות שלתת לרהט את הצורך שלה לפני שאתה 

מסמך מדבר  ال. عالزرنوق بضحكوا كمانמו לב למסך, המסך מביא אחרים. גם שי

  ايه؟ على،

 ...  :متلكم

סעיפים בקטן תראו  ال حد في هذا،מסמך  ال على همه بحكوا. عالزرنوق وكمان قلتلك :مضغيم أبو عطا

 جس يساووا ودهمשימו לב אלזרנוג זה רישום, זה לא התחייבות. כנראה  يعنيאותו, 

לא עושים  رهط كبلدية احنا انه شايف اناבלי שום קשר . يسجلوا واحد كم قديش، يسجلوا نبض،

לנתק קשר עם  قرار في احناמספיק כדי להגן על המתחם הזה בזמן הזה. אני מציע 

 في اتخذناهن أخرى قرارات وفي عتايقة،ال بيت عند اتخذناه هذا والقرارרשות הבדואים. 

 احنا اذا االخر وفي. البلدي المجلس في قرارات وفي, ةالعربي السلطات في قرارات وفي المنتدى،

 انه بشوف انا. للتهلكة ويودونا علينا يدهلسوا بحقلهم بنقاطع، ما األخير وفي مقاطعة، نساوي بنقرر

 صحيح، مقاطعة عن نعلن. معهمיותר קשוחים  نكون انهבעד  اناאמיץ.  قرار النا الزم احنا

 معهم قعدت انت ايش؟ عشرة، نص او ثلث اذا األمان، لبر ايوصلون رح مش هذوال منهم، فكونا

  ساووا؟ ما والעסקאות?   مساويين انهم لك كشفوا مش قالولك؟ ايشעדכון,  اخر 10ل بالنسبة

 במהלך הסרטון ...  قالواעסקאות  زلمه يا :صهيام أبو مازن

 . دقيقة دقيقة، :مضيغم أبو عطا

 قاليצריכים לעבור לרהט, כבר עשינו את הרישומים.   هونا. رااشك هذا...  الزرنوق :صيام أبو مازن

  قلتله، اشكرا،

בניה  ال. للرهط منها بضلבניה לא רוויה  الבניה לא רוויה.  ال منه بضل منه، بضل 10 :مضغيم أبو عطا

 רוויה. 

 (سويا ً يتكلمون)
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 . كله ومش :صيام أبو مازن

 زريبة، محل كمان تشتري رح مش والناس. ثاني مكان سجلولهم ما ساعا... ال انه مع. كله مش اه، :مضغيم أبو عطا

 ويقوم انذر، من واعذر ،12 قصة معروف أبو، 12 ب. فاضي حاكي. عقدت الزريبة يشوفوا ما اال

 ودك. الهزيل وبين بينه قعد سنين 4 ،6 خط عشان متر 800. واحد مع بحكوا وال وغيرهم جابر أبو

 . غاد دونم 100 من كم

 . اخوي يا يال عطا، يا اه :صهيبان أبو زفاي

  فايز، يا بقول انا :مضيغم أبو عطا

 . العبرة استخلص :صهيبان أبو فايز

  العبر، استخلص بقول انا :مضغيم أبو عطا

 . األخير السطر :صهيبان أبو فايز

החלטות שהתקבלו  كوااوري انا. مقاطع انا. معاي بحكوا ما انا النهم، المقاطعة، قرر قرر، :مضيغم أبو عطا

מעיין, מטה מול מטה, הנהלה,  معישיבות  ونساويבהנהלה ובמליאה, ליצור קשר 

. واحد مع وال يقعدوا ودهم ما الهم شيعنالهم اللي االيميالت كل فاضي، حكيראש עיר וסגנים, 

  بقولك، انا لذلك. إياه ودهم اللي يساووا ودهم

 . يال رايك؟ ايش :صهيبان أبو فايز

 البليدة، بقيادة. خارجية جمعيات مش البلدية، بقيادة شعبية هي اللي حملة نعمل مقاطعة، رأيي انا :مضيغم أبو عطا

 افصل ودي ما انا عملية، خطوات نساوي ونبدا جمهورنا، نحذر نبدا هذا والملف الملف، تدير هي

 . هالحين كله الك

 بيتختلف ما تقريبا ً موقفنا استثناء، بدون األعضاء كل حكواي لو يمكن احنا بالخير، يمسيكوا هللا :صيام ابو مازن

 برا، من ناس يجيبوا ضد احنا انه يعني واضح كليته وموقفنا. هذاבדואים الרשות  لقصة بالنسبة

 يمكن ال، بجدود رهط رهط، على بنحكي احنا اذا واليوم. يعني ثانية عيلة أي وال الزرنوق كان ان

 نكون خلينا لالمانه. هذا الهم في وما سكن، ودهم الليודת זכאות, בעלי תע الف 22 ال فوق من

 خاصة الوقت، على خسارة. التمام تم في ماشية البدوרשות  وهللا. انفسنا مع واضحين احنا يعني

 مع باتصال المشتركة القائمة انه اليوم يعني إمكانية في احنا كذا بقول واناמעיין,  هذا هو اللي

 الف 70 ال فوق من تقريبا ً سكانها اعداد اللي اليوم مدينة يعقل ال كمدينة احنا ان الحكومة رئيس
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 قهوة عندنا في. نطور بنقدر اليوم لحالنا، نبيع بنقدر احنا. يعني لشركةכפופה  تكون انها توصل،

 في حتى. هنيا يجيبوه ودهم كان عمار أبو انه يوم بتذكر طالل يمكن. هذه األمور نساوي وبقدر

. دقيقة...  هنيه، بيجي شكل باي وال عمار أبو انه وال. غادבג"ץ  على مشينا واحناבג"ץ,  החלטת

 الزرنوق لتباعين نقول واحد، من كم ناخذ انه كمان برايي. الخير جماعة يا رهط عن مسؤولين احنا

 والدنا رجل، اي ابدى احنا. هنيا عندنا تجوا مالكو انتو. هينا عندنا اجوا اللي الناس مالكوا مالكوهن،

 وآمن صدق انا لجيلي انا وهللا. وحدة حاجة اقولك بدي بدي انا والمقاطعة. هنيا ابدى ناسنا. ابدى

 قلنا بتذكرك، اني. هناكا أعطاه حكى وال مش، يعني. رجل يا زمان من بطلقها هذهרשות  ال باهلل

 . فاضي كالم فاضي، كالمמטה,  والמטה,  جلسات نساوي تعالوا

 . منير أبو اه :صهيبان وأب فايز

 أهالي لكل مشترك صراع هو والصراع, عامة ً رهط أهالي... هذا...  موضوع جماعة، يا طيب، :القرناوي طالل

 في مواطن كل يهم الموضوع هذا. االئتالف وال البلدية، عضو وال البلدية، لرئيس مش رهط،

. للبحث هذا الموضوع رفع ميسا اخونا انه وكويس. نزول في وما تزحزح، في ما وعنا رهط،

 مخصوصة جلسة تصير الزم باعتقادي وانا. بجدية ينطرح هذا الموضوع انه الوقت حان يعني

 . ... مستقبلنا ولوين ماشيين ولوين برهط، جوا في اللي الضواحي لموضوع فقط

 . كمل كمل ال، :متكلم

 ناس في. اقولك بدي 11 حي بس ومش ط،ره على يجوا ودهم ناس ضد وقفنا الماضي في كيف :القرناوي طالل

 مش 6 رقم شارع عندهم من...  يمرق بدو اللي معهم بتفقوا معهم، بتفقوا معهم، بخلصوا...  هم اللي

 مش وانا كثيرة، عائالت وفي... منطقة وين يجون ودهم حورة منطقة من في. علية 600 من اقل

 ما انت انك علي مقبول مش انا بس. بعكت باالئتالف مش وانا لك، سياسي خصم انا. علي مقبول

 الزم انت هاض؟ زي شي على بتوافق انت كيفאכלוס, לא בא בחשבון.  ال لجنة في تكون

  تكون، الزم انتא', ב'.  هذا علىתעמוד 

וזה, אתה . االنتخابات قبل سالم،בתקופה שלך  طلع رهط تبعנציג וועדת האכלוס  طالل، :صهيبان أبو سامي

 על זה. היית צריך להילחם מודע לזה, ו

 . مرة وال عندنا من طلع ما :القرناوي طالل

 كل. رهط بس مشרשויות  ال كل من اطلعواתבדוק את זה לפני הבחירות.  طلع، بقولك انا :صيبان أبو سامي
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 . العربيةרשויות  ال

 رهط من ممثل في كان سنة راخ في كمان انه اثباتات عندي وانا بقولك، انا, سامي يا سامي، يا :القرناوي طالل

 طلع القرار هذا يطلعوا،וועדת אכלוס, ולא בא בחשבון  في بقعد كنت واناוועדת אכלוס, 

אכלוס, לא מקובל.  ال لجنة من الجنوبية العربية المحلية السلطات رؤساء يطلعوا بدهن. جديد

 في تكون ما بلدية ئيسكر انت انك علي مقبول مش وانا معك، انا ما. احنا علينا مقبول مش وهذا

 بدون لمعركة الموضوع لهذا نتطلع مستعدين واحنا الظروف، كانت ومهماאכלוס.  ال لجنة

 . رحمة

 في قالوا. الشمالية المنطقة فيבני שמעון  مع كان اتفقت، ياما انت سؤال، اسألك ودي انا طالل :صيام أبو مازن

 نخطط، نقدر غاد، الحاووز منطقة وين ططنخ رهط كمدينة احنا إمكانية في انهסעיף  فيه كان

 הסכם.  ال في ومختوم الخارطة وموجود عندنا، موجودיב',  في نخططשטח יב',  هذا هذا :مضغيم أبو عطا

  متذكر؟ عليك باهلل قدس، اسمها شو اللي الُحرمة قالتلك متذكر :العتايقة سليمان

 ...  قالت :صيام أبو مازن

 תתחיל דווקא משם.  قالتك قالتلك؟ ايش حدك قاعده الم متذكر :العتايقة سليمان

 احنا انه الثانية النقطة فيها، البلدية رئيس يكون الزمוועדת האכלוס  انه االولنيه النقطة بقول انا :صيام أبو مازن

יועץ משפטי, אני אומר את זה עכשיו, צריך להביא משרד יועץ משפטי  عندنا يكون الزم

 ס. במיוחד לנושא של האכלו

 חיצוני.  :אלקרינאויטלאל 

 في النهחיצוני, צריך להביא את דני שוויץ ולהגיד לו תשב כאן, אתה תושיב עורך דין.  :מאזן אבו סיאםד"ר 

 . مبيوع كله والباقي 20% رهط الهل ضل وماמתחמים  ال بنوصل احنا اليوم بصير اللي الوضع

 . صح صح صح :متكلم

. شارعين كلنا شارعين، كلنا هذا الموضوع في بقولك وانا. للكل صفقة بتصير عدينوب. مبيوع كله :صيام أبو مازن

 نحضر هالحين من نبدا الزم تقوله، الزم. سامي يا قلته ما انت وهذا نبدا، الزم الثالثة النقطة

אישור תושב  وياخذ يجوا, ותושבי רהט 11מסמך בקשה לרכישת מגרש במתחם 

 البلدية في كلهنטופס,  ال عبيאישור תושב,  خذ شيكل، 30 ال منه اخذבחינם, לא צריך 

 فيמגרשים  يشتروا ودهم كلهم هذول قولهم. البدوרשות  لמנהל,  لل ووديهن وصورهن،
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 . 11 رقم ضاحية

 . 11 يفتح ودو ما ،10 و 6 بس يفتح وده نتفه، بس اقطعك خلينا يساويه، بدو :مضغيم أبو عطا

  قدامه، احطه وودي له، جهأو ودي انا ال، :صيام أبو مازن

 . حكيته اللي هذا بالزبط، :مضغيم أبو عطا

 قدامه واحط. 11מתחם  في ،11 حارة في ودهم قدموا واحد االف 3 الفين، الف، عندي انا :صيام أبو مازن

 אדוני, واقولهבג"ץ  ل اجيه وبكراעובדה. 

 שטח בלי חסמים.   :مضيغم أبو عطا

יש לי אלפיים זכאים  פתוח גם בפני תושבי רהט, עובדה 11חם אתה אמרת מת :صيام أبو مازن

 בג"ץ? זו דעתי.  يا بتقول ايشמתושבי רהט רוצים לקנות. 

 . محمد أبو اه، :صهيبان أبو فايز

 الزم احناרשות מעיין.  ال...  برصيد، بنشتغل احنا انه مبين هنيا احنا على،, بالخير يمسيكم هللا :العتايقة سليمان

 انهم رهط بلدية مع جلسه في انه او بتدعي، الليמעיין  لل بالنسبة الشمس، وضوح ضحينوا نكون

 انا. صحيح مش او صحيح هاي اذا بدري ما...  60%و ،35-وלפזורה במתחמים,  40% متفقين

 . واحد هذا صحيح، يكون ما انه بتأمل

  رهط؟ بلدية مع :صهيبان أبو فايز

 .رهط بلدية مع :العتايقة سليمان

  هاض؟ وين :صهيبان أبو فايز

 ... פזורה.  ال حتى لي بالنسبة انا :العتايقة سليمان

 פזורה.  سليمان حتى :متكلم

 مش احناפזורה.  كلهم بالجنوب، اللي حتى بالشمال، اللي حتى كيف؟ علي فاهمפזורה,  انا حتى :العتايقة سيلمان

 احنا انه...  األمير، أبو قال ما زي احنا. تبعتها والعصابةמעיין  لتصرف فعل ردة بس نكون الزم

 ما اللي 10מתחום . عبعضنا بنضحك احنا يعني يعقل، وال طلبيات، نقدم. عملي بشكل نشتغل لزم

 اللي... ال من 50% حتى يمكن تبعي التصور حسب على 40% أقول ودي ما انا يمكن ،40... %

 . بريتها من ناس

  برا؟ من ايش :صهيبان أبو إبراهيم
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  ها؟ :العتايقة ليمانس

  برا؟ من ايش :صهيبان أبو إبراهيم

 . بريتها من :العتايقة سليمان

  وجايز 310 من يعني. القريبة رهط تبعتתושבי רהט, הפזורה  من كلها...  كانت اللي كلها ال، :صهيبان أبو إبراهيم

 . إبراهيم لحظة لحظة : العتايقة سليمان

 .كلهم :صهيبان أبو إبراهيم

 بقولك، انا   :العتايقة مانسلي

 שיתנו לנו רשימה.    :مضيغم أبو عطا

 اسمعني، :صهيبان أبو إبراهيم

 שיעשו רשימה, נכון.    :صيام أبو مازن

  جماعة؟ ياכמה פעמים ביקשנו רשימה  :סאמי אבו סהיבאן

 (سويا ً يتكلمون)

ערד. מה אתה  كل من 10מתחם  ب ناس في انه بعرف انا. اسمة شو ودي ما انا إبراهيم، :العتايقة سليكتم

 ? במפורש, מה אתה אומר על זה? אומר על זה

 ומדודאים.  'ם:עטא אבו מדיע

 ? 10מתחום  في :متكلم

 . اه اه، :مضيغم أبو عطا

 . كمانלא יאומן  هو الليמספר  و :العتايقة سليمان

 עשו הסדר?  يعني :متكلم

 بقولك اللي 6, מתחם 10מתחום  ال هاي كيف؟ علي فاهم تالته،עשו הסדרים, עסקה  :العتايقة سليمان

 واحد أي بتقولكרשות  ال كل وبقولك كيف؟ علي وفاهمפזורה,  بال اللي للناس نظيف 6מתחם 

 لشو بالنسبة. يعقل ال وهذا رهط، تبع قبل حق ليه هذا...  في هللا شاء ان لي بالنسبةפזורה  ال من

 انه يعقل ال يعني. شمالي الجانب وقبال تجيبلي جاي عليك، الهح بعمل يعني. الشمالي للجانب اسمه،

 . واحد 500 ،400 حوالي تقريبا ً... ال يجيبوا بدهم همه. معنا الناس يحطوا بدهم

  خلصت؟ طيب، :صهيبان أبو فايز
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 االف 5 يكون االلف بدل وتكون كيف؟ علي فاهمתכינו רשימות  األمير، أبو قال جماعة يا انا انا، :العتايقة سليمان

 ...  االلف 5 واحد،

 . زلمة يا بجيه احد ما الشمالي الجانب :متكلم

 (سويا ً يتكلمون)

 زي زيهمזכות שווה,  عندهم فيלתושבי רהט,  انه החלטת בית משפט يوم من احنا :صيام أبو مازن

 وال عندنا، هو ما, מאותו רגע עבר הכדור למנהל, 6מתחם  ال في يشتروا انهم الزرنوق

 انها بقول وعطا الزرنوق، هذا انه أسبوع، قبل طلعت اللي الورقة. فيهשליטה  عندينا وال لقرارا

 حتى لماאבל היא שיווק.  رهط، لتبعينהטעיה  فيשיווק, זה מובן מאליו  مشרק רישם, 

תושבי פזורה,  فا. اليومאפליה מתקנת  فيרישום,  بساوي ما زي يسجلوا بقدروا رهط تبعين

ות, ויש להם, ויש להם, ויש להם, אז יכניסו אותם על חשבון תושבי ויש להם זכ

קרקע. ...  واحد מגרש   في ضل ما. فيه صادق سليمان قاله اللي, 10רהט. מבחינת מתחם 

מגרש צמוד קרקע נשאר  في اذاעד עכשיו לא מעודכנת בזה.  البلدية كيفאני לא יודע 

 . إبراهيم ياתגיד  -פנוי

 ؟ بعشرة :انصهيب أبو إبراهيم

 . واحد في ما :صيام أبو مازن

  بعشرة؟ :صهيبان أبو إبراهيم

 تبع، غير في ما :مضيغم أبو عطا

 بدي اذا النه. ليكم اشتريه بتعهد صيام أبو مازن انا واحد ضل واذا ضل، ما واحدצמוד קרקע  :صيام أبو مازن

 . هذا ببيعناמעיין, ומעיין  باع ما 10מתחום  في ضلצמוד קרקע  اطلع

 (سويا ً يتكلمون)

 ولما. للعالم...  هذاסתם  ،6 وفي 13 فيه انه עיריות מעיין... حطلك كانעוד כמה חודשים  מאזן אבו סיאם:ד"ר 

 ايش قالوا؟ ايش النصاير، تبعמעבר  ال وعن ،4מגרש  عال كمانדווקא  وسألتك سألتك، انت

 ايش...  والثنانيפינוי,  واحد اولפול, מעבר כ عندهن في المصايرة قالמעיין?  تبعت...  ال قال

 . هذه الكلمة على تمسكه الزمאני יצמצם שני הסכמים בהסכם. אין, באותו רגע  قال...  قال

 . مسكناه :صيام أبو فايز
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 . مسكناه :العتايقة سليمان

 (معا ً يتكلمون)

כתושבים  احنا للورق،... לדבר  احنا البلدية، مع احنا البلدية، ضد مش احنا. هذه القضية وتخلص :صيام أبو مازن

 17/12- ل يعني لصالحنا، مو الوقتאין בעיה.  –מעיין  تقاطعوا ودكوا اذا. أجوبة ليهم نرد الزم

אל תחשוב  يعني يجوا، ودهمم...  تبعين طبعا...  تبعين من واحد الف عنده وانهמעיין  بجيك

 والجانب الشرقي الجانب في. جابنين من الزنوق الزنوق، الشرقية الشقة في. يجوا ودهم ماשהם 

 الشرقيين اجانا. عندنا يجيبوهم بدو الشرقي والجانب فيهن، يعترفوا ودهم الغربي الجانب. الغربي

 . عنا يضلهم ودهم والغربيين يجون، ودهم هون هذول الماضي، رشيد...  وعند السبيطات، عند

 (سويا ً يتكلمون)

 החלטה. מציע הצעת انا :صهيبان أبو سامي

 . خصوصية جلسة جلسة، :صيام أبو مازن

 اناמציע הצעת החלטה,  اناמציע הצעת החלטה, לא להשאיר את זה בדיון.  انا أل، انا :صهيبان أبو سامي

לא יהיה שיווק ולא  انه -1העליתי את הסעיף הזה, אני מבקש להחליט. קודם כל 

יג עיריית רהט בוועדת הקצאה ללא תיאום עם עיריית רהט, שנית להחזיר את נצ

לא יהיה הקצאה ללא אישור תושב של עיריית רהט.  انه -3אכלוס באופן מיידי. 

  هذول،הדברים 

 חד משמעי, חד משמעי.  :صيام أبو مازن

 (سويا ً يتكلمون)

 מה שאומר סאמי הוא צודק. :מאזן אבו סיאםד"ר 

 צריך רק לשנות כמה דברים.  :עטא אבו מדיע'ם

להוציא הפסקת עבודה  -וגם אם לא נקבל מענה, אם לא נקבל מענה :סהיבאןסאמי אבו עו"ד 

 במתחמים.

 250שרון, בוא, אתה שמעת את רוח הדברים בקשר לזרנוק, עוד פעם זה צץ דרך  :באןצהפאיז אבו 

יחידות דיור שהם כאילו חתמו הסכם עם הרשות לפני הרבה זמן, והם מחויבים להם 

 על פי דין. 
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 יחידות דיור.  مش 250 :مضغيم أبو عطا

עכשיו רוח הדברים שכל חברי העירייה מתנגדים לזה, אנחנו רוצים להוציא מכתב  :פאיז אבו צהבאן

לרשות, גם העתק לשר עמיר פרץ, וגם למנכ"ל שלו, שעיריית רהט מבקשת שהמתחם 

 הזה ישווק אך ורק לתושבי רהט. 

 )מדברים יחד(

ראשון המתחמים ובלבד הוא. כי  مني اسمعواשון המתחמים, ראשון המתחמים, רא :עטא אבו מדיע'ם

 אין בו חסמים. כי אין בו חסמים. 

 )מדברים יחד(

ברוח הדברים האלה, אני רוצה גם להוסיף גם דבר עוד פעם, להוציא את המכתב  :פאיז אבו צהבאן

שאתמול התקשר אליי יובל תורג'מן, והוא מבקש כאילו אישור שיעביר את משפחת 

 קבה ליד אלזיאדנה איפה... אלעו

 )צוחק(. :עטא אבו מדיע'ם

כנראה, ואני אומר את זה ככה בזהירות, כנראה הם רוצים רק חצי מגרש, למשל  :פאיז אבו צהבאן

אלזרנוק, ודרך החצי מגרש הזה תהיה מנהרה בתוך רהט. אז אנחנו רוצים להוציא 

סיק לאלתר את מכתב בשם, ומכתב דרך היועץ המשפטי לרשות הבדואים להפ

משפחת אלזרנוק. עיריית רהט תהיה גם שותפה לעניין השיווק  11השיווק של מתחם 

 לתושבי רהט. אני גם, 

 . 11, לא רק 11לא רק  :מאזן אבו סיאםד"ר 

 كله بتقولوا وعشرة. مليانه بتقولوا 6 ما ؟6 في يجيبوهن بطلوا يعني. افهم خيناכן? עוד פעם,  :פאיז אבו צהבאן

  .مليان

 (سويا ً يتكلمون)

אני גם רוצה להפיץ בקרב התושבים את המסמך שהרשות הוציאה גם לזרנוק, אני  :صهيبان أبو فايز

מאמץ גם את ההחלטה של טלאל להפיץ את זה גם לתושבי רהט, שירשמו את השם, 

 וישלחו גם לאימייל שהרשות שמה שם. בסדר? 

 هو الليשטח  ال انهלטה שעיריית רהט מבקשת אני מבקש שגם תוסיף בהצעות הח :עטא אבו מדיע'ם
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חוויתי חוויה, החזרתם לי  اناישווק קודם.  اللي هو, 11בהישג יד  هو الليללא חסמים, 

-קיימים, ב 10-נשארו, ב 9-כסף אחרי שלוש שנים, אני לא מאמין לכם. החסמים ב

 انتש אין חסמים, אני רוצה שיווק שם. חוץ מזה אני מבקשה  11-קיימים. ב 12

 انهלפחות.  تهددهمלנתק קשר עם רשות,  انهתחדש את הקריאה שלנו, אתה ההחלטה 

 בקשר.  نضلنا اناרשות הבדואים, לא יכול להיות 

 البدويמגזר  ال وكلמדינה,  الתקציב  فيרשות הבדואים יש לה את כל התקציבים  :אברהים אבו סהיבאן

אחד, שתיים אם רציתם לעבוד על זה ...  منك حالك بتنشف انت يعنيעובר דרכה. 

 ال في المشتركةלהביא הצעות ...  و. اشهر 3 شهرين،הניתוק, היית צריך לעבוד מלפני 

 תקציב. ולעשות הפרדה, 

 . 2019 ال منתקציב  في ما :مضغيم أبو عطا

  وال، المشتركة من هالحين دشرنا. إبراهيم إبراهيمלא ניכנס עכשיו,  :صهيبان أبو فايز

 יש לי עוד איזה הצעה.  :صهيبان أبو مإبراهي

  اه؟ :صهيبان أبو فايز

 אכלוס, עניין מאוד חשוב.  ال تبع هذاמציע בגלל עניין  اناהצעת קטנה,  :صهيبان أبو إبراهيم

 כן.  :פאיז אבו צהבאן

איזה חבר  ואף אחד לא, צריך למנות لهذاك، لهذا هذا بينנופל בין הרגליים,  اليوم وهو :صهيبان أبو إبراهيم

 מועצה. 

 אני ממונה על התיק הזה אחי.  :עטא אבו מדיע'ם

 : אתה ממונה, אז ... היבאןס אברהים אבו 

 .بسלידיעתך  :עטא אבו מדיע'ם

צריך להוביל את זה עד הסוף, עד הסוף נוביל את זה, לשבת מול היועץ המשפטי,  :صهيبان أبو إبراهيم

 לקחת ממנו את ההחלטות. 

 בינתיים היועץ המשפטי יוציא מכתב ברוח הדברים שהוא שמע. בסדר?  :ןפאיז אבו צהבא

 . نصلي بدناבואו, בואו נתקדם.  :יוסף אלרומילי

 (سويا ً يتكلمون)
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 , הקמת עסק מזון נייד )פוד טרקטור(.אישור נקודת המכירה בעיר طيب، :صهيبان أبو فايز

הזה לדיון. יש יוזמה אברהים אבו סהיבאן: טוב, אני ביקשתי להעלות את הסעיף 

של אחת הבנות, כאילו תושבי רהט, שרכשה מכספה ומחו"ל מין קרוואן. איך זה 

 נקרא? 

 פוד טרקטור  :מאזן אבו סיאםד"ר 

 هي، اللي :صيام أبو إبراهيم

 .اكل يعني :مضغيم أبو عطا

ת. ואני ביקשתי נגררת, זה מטבח, היא משווקת אוכל, והיא ביקשה מאתנו נקודו...  :صيام أبو إبراهيم

 קודם כל לאישור, נראה איך מצביעים. ואחר כך ...  להביא את זה

 وده؟ واحد لكل والרק לה,  :صهيبان أبو سامي

 . ال :متكلم

 היא רכשה והיא פנתה.  :صيام أبو إبراهيم

 . ليننا بتلفنوا يوم كل اللي...  في :صيام أبو سامي

 . مليان مليان، مليان، :مضغيم أبو عطا

 (سويا ً تكلموني)

יש רוכלים שהם נמצאים... והיא, יש רוכלים שזה בא עם זה, היא יושבת פה, היא  :صهيبان أبو إبراهيم

 נקודות.  3, 2רוצה 

 ليهלא מחובר לקרקע,  كمان وهو شيكل؟ 750מקבל דוח  مبارح عصام القرناوي، فالفل ليش :مضيغم أبو عطا

 هي وال سفينة شرتلنا جتהלכנו לזה עכשיו?  כללית. למה عند الزلمة بشتغل سنة عشرين

 عصام في بنحشر البارح البارح والبارحאישור,  نعطيها ودناחוץ לארץ,  في عجبها ايش ابصر

  وبلغتين؟ بأيدين؟ بنحكي احنا ليه القرناوي؟

הבחורה הזאת באה, פנתה לעירייה. פנתה ישבה עם הרישום עסקים, קיבלה  ال، :صهيبان أبو إبراهيم

 מנה הנחיות והגיעה אליי קודם כל. מה? מ

 הגישה בקשה לרישיון?  :שרון שטייןעו"ד 

 היא הולכת... يعني: הגישה בקשה לרישיון, סהיבאןאברהים אבו 
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 (سويا ً يتكلمون)

 . هني احنا إبراهيم، :صهيبان أبو فايز

 (سويا ً يتكلمون)

 ودي اللي اناאני רוצה,  :صهيبان أبو إبراهيم

 . ايوا, لألخير اسمع خلنا :بانصهي أبو فايز

 אם אפשר להרחיב,  :صيام أبو مازن

 . كمل. تفضل اه، يقولك، ودو بقى اسمع، ودي استنا، :صهيبان أبو فايز

 (يضحكون)

 אתה לא מדבר על נייד, אתה מדבר על נקודות קבועות. . زلمة يا اسمع :صهيبان أبو فايز

לעמוד ליד המתנ"ס שלוש ארבע שעות, חמש  مثالצה אישור לא, היא ניידת. היא רו :ים אבו סהיבאןהאבר

 שעות, ולעבור ל... 4שעות. ולעבור נגיד לבית ספר אחר 

 . ايوا. بقولكي عطا قولها... طب :مضيغم أبو عطا

 אבל יש הרבה בתי ספר, כל בית ספר עם קיוסק משלו. אז אתה תעשה פה ...  :עלי אלזיאדנה

 ך אני אדבר בסדר. תשמע, אחר כ :אןבפאיז אבו צה

 (سويا ً يتكلمون)

 . تفضل. حالهم قرفانين كمان ناس عندها في. هذه القادر عبد أبو سنة، 18 قبل من بتحكي هذا :صهيبان أبو فايز

 . فضلك يزيد هللا :الرميلي يوسف

 . هي مش بصفتهم، بنحكي احنا :صهيبان أبو فايز

 .هذه المواطنهלגבי  :الرميلي يوسف

 (ا ًسوي يتكلمون)

אני מדבר ספציפית עליה. היא פנתה כבר לפני שנה, שנה וחצי. היא כבר כשנה וחצי  :الرميلي يوسف

מתרוצצת אלינו לעירייה. שלחנו אותה לאגף, שלחנו אותה ליועצת המשפטית, היא 

הביאה בקשות, היא הביאה הצעות, היא הביא המלצות, היא הביאה תוכניות. לא 

פועלת ועובדת. אני חושב, אני חושב מן הראוי ללכת  נתנו לה. היא כבר מעל שנה

ולתת לה לנסות את הנושא הזה. וזה דבר מסודר, זה דבר יכול גם כן לעזור 
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לפרנסתה, וגם כן לכל המהלך הזה. אנחנו חייבים, אני מבקש מהנהלת, מהמליאה 

 ... ולא נשים מקלות בגלגלים. תודה רבה. ללכת ולנסות לעזור על מנת שנוכל 

 ... احكي ودي ما احكي، ودي انا :مضيغم أبو طاع

 . ماجد خلي ماجد، خلي :نصهيبا أبو فايز

 .ماجد تفضل :مضغيم أبو عطا

את האמת אני לא מכיר את הבחורה, אבל אני יודע ... במדינות מתקדמות בעולם  :بالل أبو ماجد

, יש את הנושא הזה נהיה מודל ומאוד מתקדם אפילו בארה"ב. קניות עצמם במדינה

הדוכנים האלה, ונותנים לאנשים הזדמנות גם להתפתח ולהתקדם כלכלית. ואני 

חושב ברהט יש לנו הרבה משפחות במצוקה, ואני חושב צריך לתת להם הזדמנות, 

 אבל צריך לדעת איפה למקם אותם, לא יבוא על החשבון העסקים הקיימים, לא ... 

 ...  بقولك، انا :مضيغم أبو عطا

 . األمير أبو بعد...  اسمع خلينا :صهيبان أبو فايز

 (سويا ً يتكلمون)

 . بعضنا نسمع ودنا المحترمين، البلدية أعضاء يا. جماعة يا بعضنا نسمع خلينا :صهيبان أبو فايز

או שאנחנו לא נותנים.  للكل،או שאנחנו נותנים  تبعتها،לא נכנס ספציפית לבקשה  احنا :صيام أبو مازن

 ... وسكروا...  السيارة كمان غاد، اللطيف أبو جا عندي، مبارح كمانיה. לא נעשה שום אפל

 (سويا ً يتكلمون)

 ... خلي عليك، يرضى هللا عطا يا :صهيبان أبو فايز

לא הולכים, לא  اما ياישוב,  ال كل على بنمشي احنا اما يا... عاض حطها حصان،...  عنده :صيام أبو مازن

 עושים אפליה. 

 . سالمة أبو :انصهيب أبو فايز

אני חושב ככה, אנחנו לא נגד הטרקטורון. אבל אנחנו לא צריכים לעשות איפה  :هاني أبو محمد

ואיפה. יש אנשים שלפניה, מלפני עשרים שנה עם הג'יפ שלו, עם הטרקטור שלו, גורר 

שעות והולך הביתה.  5שעות,  4לו איזה צריף, איזה מקום. מוכר פלאפל, מוכר זה 

הברקה הגרמנית הזו שבאה אלינו עכשיו? אנחנו צריכים לסגור את מה קרה ה
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הפרנסה של שאר תושבי רהט? או אנחנו נוהגים שווה בשווה, או שיש עם זה בעיה. 

לכן בואו נכליל את זה ביחד. אין לנו התנגדות, אבל מאידך גם אין לאנשי הפלאפל 

 בה. וזה וזה וזה הזמניים לשלב אותם בתוך הסעיף הזה. תודה ר

 שניה, כן, בוא נשמע את חברי העירייה. כן. כן.  באן:פאיז אבו צה

 (سويا ً يتكلمون)

 . عليكوا يرضى هللا اذن، يطلب يحكي ودو اللي جماعة يا :صهيبان أبو فايز

כל עניין הרוכלות זה רוכלות. כל עניין הרוכלות הוא מוסדר מבחינת  انهאני חושב  :صهيبان أبو سامي

 احناמזון, מוסדר מה, מה אפשר למכור גם כן מבחינת מזון כרוכל.  חוק, גם אם זה

הרבה  عندنا احناבעיה רצינית מבחינת  عندنا احناלאחר כניסת השיטור העירוני, 

 أبو. شيكل 750 أعطاه كلمنتينا، ببيع. الحارة في بهدلني نمر النهار هذيك اناרוכלים, אני באמת, 

 . شيكل 750 اعطاله بندورة، كسةبو ببيعله البيت، على جالي جروان

קנס. אז, אז או שאנחנו מסדירים  أعطواמתנ"ס  ال قدام ال، عند ثوب، ليا بتبيع ما... אז  

את כל, מסדירים את כל עניין הרוכלות ברהט, כולל מזון, כולל גם כן, אפשר לעשות 

וקים מזה, כאילו לשים תנאים תברואתיים, לשים את כל התנאים. ואני חושב שיש ח

ובכל הערים זה מוסדר. ולהסדיר את זה עם קריטריונים לכולם. מי שעומד 

 יקבל. אבל לא לעשות את זה למישהי ספציפית.  –בקריטריונים 

 (سويا ً يتكلمون)

 خليه الزلمة، من تطلب ال. تفضل. الجلسة ادير خليني. لي تدير ال عليك، يرضى هللا إبراهيم يا وك :صهيبان أبو فايز

 . شوي استنا. ايدة رافع وهو...  البلدية، أعضاء. يحكي

 ولكن. هالنوع من اقتراح يجيبلنا بدو مواطن انه نبارك بقولوا كيف الزم احنا جماعة يا اوال ً :صيام أبو مازن

 الرئيس قال كلمة كم الزم نعطيها، انه قرار نتخذ ودنا اذا النه. الجميع على نطبقه الزم هذا االقتراح

 متنقل،קיוסק  او مطعم يفتح ودو انه طلب بقدم مواطن كلלכולם, לכולם. הם,  -היא مش

 بهذاהחלטה  بقولوه؟ كيف ناخذ عندنا، يكون الزم هذا. نعطيه الزم المطلوبة المطالب كل وبجيب

 توقف تجي انه معقول مش. فيهن ويحطوه فيهن، تقف بدها الليמקומות  ال بعدين. الموضوع

 ناخذها الزم كلها األشياء هذه. عليهم يخرب يبيع، وده ويصير, سنة عشرين له بتبيع اللي دكانه عند



 א.אנ.ש.    -41- 15516

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 . فيكو هللا وبارك متنقل، يبيع جديد واحد أي نعطيه انه نوافق ما قبل بالحساب

 ما عليه، نحكى هذا،רעיון  ال سمعت انا كان،רעיון  هذا الموضوع كلمتين، باختصار اخوان يا :مضيغم أبو عطا

קיוסקים,  يكون انهצירים ראשיים  ال رهط، شوارع في انه. سنين 7 قبل ثاره اللي مين بدري

קיוסק  ال العيلة هذا تمنح تجيهמחלקת הרווחה . حارة كل في الغلبانه الناس منها، تعيش الناس

 حده يساوي وبعدين קיוסק يساوي الكل مش. الكل مشלהפעלה, בבעלות העירייה, 

. فالفل ببيع الصبح وفي النهار في. الليل في دخان ويبيع الليل، في ارجليه يساوي بعدينמושבים, 

 باالول هذوال، بعقدن اللي الكيوسكات. מריחואנה مليانة شحاطات، مليانه البلد بنقلب، بالليل بس

 في كان اللي العنفזהיר.  يكون الكلחברה' . شي ببيع بنقلب بعدين فالقل، يبيع ،مسكين بقولك

הקלטה,  لل يمكن ايش اقولكوا بقترح، انا. سبب اله اشي كل لذلك لذلك،. هلل مش 7 وحارة 2 حارة

הזנות מיסדו אותו במדינות אחרות, הזנות היא זנות מיסדו . زلمه يا وقفني وقفني،

בואו נמסד את העירייה, מחלקת רישוי עסקים. חברה כלכלית . التسجيل افتحאותה. 

 מביא לך את הקרוואן. תבוא תגיד בצירים האלה תעשה נקודות, אני 

 לפי חוק זה אסור.  :דובר

 אני מדבר איתך מבחינת,  :עטא אבו מדיע'ם

 . كلمتين :صهيبان أبو فايز

 . كلمتين :مضيغم أبو عطا

 . ايوا :صهيبان أبو فايز

 . فايز يا دقيقة اليوم،. متحرك مش ثابت، يكون الزمמקום  ال بقول انا :مضيغم أبو عطا

 . كلمتين قلت :صهيبان أبو فايز

 انا. החלטה לכולם ال. ثابت يكون المكان ثابت، يكون الكان بقترح انا. المية بعد كلمتين كلمتين؟ :يغممض أبو عطا

 ال وشفت الناس، وشفت الناس تلفنوا لما انا. مطاردين رهط في اال مكان، كل فيרוכלות  ال شفت

  بقول، انا لذلك فا. استغربتדוחות, 

 (معا ً يتكلمون)

 כן?  :صهيبان أبو فايز

 תוכנית, חברה כלכלית תוביל את זה.  نساوي انهמציע  انا :مضيغم أبو عطا
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 שרון. :פאיז אבו צהבאן

 עטא הגיע כמעט לפני, חשבתי שתתחיל מזה ש...  :שרון שטייןעו"ד 

 אני תמיד צלול. :עטא אבו מדיע'ם

 שאפשר ... חניה.  :שרון שטייןעו"ד 

 זה? מה  :פאיז אבו צהבאן

 שחוק ה... לחניה ...  :שרון שטייןעו"ד 

 כן.  :פאיז אבו צהבאן

מה שאני אומר שבמסגרת הכנת תוכנית ... לא צריך עכשיו להיכנס לעשות תוכנית  :שרון שטייןעו"ד 

חניה ... אפשר ל... )קול מאוד חלש(. כי כל חוק... מה היחידות האלה, ואז יוכלו 

ל לדעת כמה רישיונות הם יכולים לחלק... אי לדעת בגדול כמה מקומות יש בשבי

אפשר יהיה לסמן מקומות קבועים מחוק עזר ... מקומות קבועים לחניה של העגלות, 

 זה לא אומר ... 

 כן, מחמוד. :אבו צהבאן פאיז

יש לנו דבר שקוראים לו לפני הרבה זמן, שברפורמה ברישוי ... . بالخير يسميكوا هللا :ג'אמעמחמוד אבו 

רמה הזאת נתנה לנו לעשות מפרט לכל רשות ורשות. ומה המשמעות של הרפו

המפרט הזה? זה כמו חוק נאכף אחרי שזה מתפרסם, והדבר הזה, אנחנו היום בהליך 

של הכנת המפרט הזה, שבתוך המפרט הזה אנחנו הולכים בתיאום כמובן עם 

ת האלה ההנדסה לקבוע נקודות מסוימות אשר יהיו קבועות לרוכלות. והמקומו

יפורסמו, והמקומות האלה יהיו לאנשים החסרי יכולת, שהם נכים. וכמובן בשיתוף 

פעולה עם הרווחה האלה, שהאנשים האלה מיוחדים. והתהליך הזה יהיה תהליך 

רישוי. מי שיעמוד בתנאים של הרישוי מבחינת נגישות, מבחינת אמצעים מסוימים, 

אים שלנו, אני לא חושב שתהיה בעיה. לפי החוק של משרד הבריאות, בתנ هنه اللي

 אבל בצורה מאושרת מראש על ידי וועדת הרישוי. זה מה שיש לי להגיד. 

 :נמשיך מה שאמרנו... התעסוקה, אם זה ... אנחנו מוכנים לממן לו ציוד ל...  דובר

 מבורך. אמירה טובה, איבראהים. תסכם.  :עטא אבו מדיע'ם
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 מציע הצעת החלטה לחברי מועצת העיר.  اناהצעתי,  انا :صهبان أبو إبراهيم

 . فيها بلش :مضيغم أبو عطا

להטיל על הצוות מקצועי, נגיד חברה כלכלית. ונגיד ההנדסה והשפע והרווחה יהיו  :صهيبان أبو إبراهيم

שותפים לזה, ולאתר את המקומות, ולאתר נייר עמדה, ואיך לטפל ולהביא את 

 שירצה. להביא את זה לחודש ימים, זהו. החוקים, להביא את כל התנאים למי 

הנושא הזה הוא נושא מאוד רגיש, מאוד מאוד מסובך. אני יכול להזכיר לכם, מי  :אלקרינאויטלאל 

שזוכר אליהו ... בזמנו עשו את הזה בעיר באר שבע. לקח את הרווחה, והקים, עשה 

ימת. וזה עם הזמן, קיוסקים בפינות של בית חולים, בפינות של ... בפינות של קרן קי

אחרי שנה, שנתיים, ארבע, חמש שנים הפך להיות מקור לפשע, ואני לא רוצה לחזור 

על זה. אנחנו רואים דברים פה מאוד קשים, וזה היה ככה. עיריית באר שבע 

התמודדה עם בעיה, אני זוכר אותה עוד... מישהו קיבל אישור להקים במקום הזה. 

עיראקים מול  -ים לידו ... פתאום התחיל מריבותפתאום באו ארבעה, חמישה שכנ

מרוקאים. מה פתאום הוא מקבל ואני לא מקבל? גם אני רוצה לקבל. ואז התחילה 

להיות מלחמת עולם, ועיריית שבע לקח לה בתקופה של ... קדנציה שלמה להרוס את 

 כל, להפיל את המבנים האלה. קדנציה שלמה בשביל מה? עשרות, מיליוני שקלים. 

 מבנים. ניידים.  عن بحكي ما  :صهيبان أبو سامي

ניידים, וגם ניידים. זה גם כן לקח לה, ברגע שהוא קיבל אישור, לקח לה הרבה כסף  :אלקרינאויטלאל 

לשלם פיצויים לאנשים. אני הסתמכתי על הפרנסה הזאת, אתה לוקח לי את 

וב, לא להיכנס הפרנסה אחרי עשרים, שלושים שנה. צריך לשקול את הדבר הזה ט

צריך לעשות את הדברים בצורה רגישה מאוד, בצורה, עם מחשבה, לא למהר. לזה. 

 פאיז, אני מציע לך, אל תמהר להיכנס לזה. מדובר בדבר מסובך...  אני מציע לך

 (سويا ً يتكلمون)

 سيارة زي. ترك فول تصار األرضية الكرة كل هذا، السريع العالم مع اليوم... طيارة منها ساويته :صيام أبو مازن

 يمكن في االمارات في يعنيמעוצבת, צבעונית.  سفينة،חיפושית,  قديمة،בצורה של טנזיט 

 . خليفة برج تحت وهللا ترك فول وفي, نجمة 70 مطاعم في. 10،000
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 (سويا ً يتكلمون)

 הוא מושך אותך לקנות ממנו.  :صيام أبو مازن

 . ياالش نفس يورك نيو وفي :صهيبان أبو فايز

 الف 40 حقة ترك الفول يشتري  بكرا من...  واحد كل חופש עיסוק.  في بالدولة في هالحين :صيام أبو مازن

 بدها هيמחלקת רישוי עסקים,  عندنا وفي تحطه؟ وين تحطه؟ وين المشكلة ضلت...  شيكل

  طيارة؟ منه بصير عليشתתאים לה חניה. ושלום על ישראל, 

י רוצה לסכם. חברים אני גם רשמתי את הדבר הזה. אנחנו חברה מסורתית, אנ طيب، :صهيبان أبو فايز

מקומות ליד  38מקומות, או  30ודבר כזה, אם אנחנו נסמן שלושים מקומות. 

, בסדר? אני 17הוא רוצה להתחבר שם לשכונה  38השכונות שלנו, יבוא תושב שכונה 

לקחת את זה על עצמי.  רוצה שם. זה יגרום לאלימות בין המשפחות. ואני לא מוכן

רשמתי את זה לפני שנדבר על זה, אנחנו חברה מסורתית, חברה שיש בה הרבה 

דברים שליליים. אנחנו חושבים שאנחנו עדיין לא בשלים לדבר כזה שקוראים לו פול 

 4טרקטור. הקיוסקים שנמצאים פה הם יכולים גם להיות למחר עם גלגלים, אפילו 

 واحد بيجي بيسبح،. شرق بشرق يطلع، بيقدر عزات. جيبات رويصي علي؟ فاهمעל ארבע, 

 يبسط بده ،8 حارة عند غاد الطورا عند بيجوا صهابينوال. غاد طوشة بصير الهزيل، من مطرحه

 אז אין לנו בעיה. , لون مية...  انها لو بكروسته،

 )מדברים יחד(

אני רשמתי גם ארנונה, רשמתי חברים, הרצון הוא טוב, אני מעריך את הרצון.  :פאיז אבו צהבאן

היתרים, רשמתי גם חוק הבריאות והכל. אבל אנחנו לא יכולים לשלוט בדבר כזה 

 ثابته، هي اللي أشياء في مقصر عندناפיקוח  ال احناטרקטור, לא יכולים לשלוט בו. 

 بعتقد. ةسلبي أشياء فيها كيوسكات وعندنا. 4 ،3 ،2 ،1 فيها الليل عقاب ويصير علي؟ فاهم متحركة،

 كذه، وصار كذه، صار تقول بكرا اللي قرار، في ناخذ ودنا ما عليه، بدري هسع هذا الموضوع لسا

 من واحد جه. مطرحنا هذا والجبو الجبور، عند حاطني وليه. الكيوسك على طوشة وصارت

 قرر، ليال هو البلدية رئيس البلدية؟ مين. البلدية النه ليش؟ وربطها، غاد سيارها وحد القرناوية

  انت؟ مين وانت،. هنياتي جابني
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  انا؟ مش هو ليش متكلم

 االتقصادية الشركة عليها قايمة اللي اليوم اللي األشياء خلينا احنا. الخير جماعة يا مشكلة بتصير اه، :صهيبان أبو فايز

 اما .فيهנשלוט  ب واحنا احنا، ملكنا هذا. بنأجره للناس، بأجروه اللي هذا،ססגוני  ال السوق

הרבה  فيهاרווחה  ال بترعف،...  ناس وفي ،15 وعند ،7 وعند 24 عند انت هناתחנות  تحطلهم

 احنا اللي أشياء في ينباع ممكن اللي هذاינצלו את זה לרעה, הנייד  ممكن الناس الليגורמים 

 اعتقد فا. إياها اودن ما احنا اللي األشياء فيها بنبناع بالبلد وثابته متحركة أشياء وفي. إياها ودنا ما

משפחות וסטודנטים  ال فيנתמוך  ودنا احنا انهכל הכבוד . عليه بدري هسع هذا الموضوع

 سنة شي يقعد يمكنיסבך אותנו לעתיד,  ممكن انه طالل حكى ما زي هذا لكن. حاجة وكل

 . حاليا ً عليه بدري في، يصير بعدين بس وردة، كويس،

 קיים. ال نطرد نها معناته مش هذا بس :مضيغم أبو عطا

 يعقل ال. ومجنن مأطر يكون الزم برضواקיים  ال مرة، كمانקיים,  ال. مرة كمان احنا. ال ال، :صهيبان أبو فايز

 احنا. يسترزق ووده علي؟ فاهمמדרכה,  عال بضاعته وناشرמדרכה  عال قاعدليקיים  ال انه

 بقول نمر، خالي ولد تلفون اعطيك بدي انا. شي اكثر فيه احكي ودي وما هذا الموضوع في حكينا

 أبو خليل. عليه رديت ما معاي،הודעה  ال ارها شيكل، 730 خذت فايز، يا عليك هللا حسبي يا

 يا اقرا قلت اسمه، الشو أبو هذا ببيع بعرفه، اه قال نمر؟ تعرف قلتله البيت، عند جاني جروان

 كلهم البلد، والد كلهم بالنسبة انا. كلشي 750 زيك اخذت انا قلتله. كذة زي عليك حكى قالي. خليل

 ومشאברג'יל  جماعة من في حتى. كويسة مشתדמית  للبلد،יגרום נזק  هذا الشي. بعضهم زي

 انتو باللي غير طردناهم وما. غاد هالحين وكراتينهم, غاد...  عند يبسطوا جايين مين، عارف

 محالت عندها اللي الناس. غاد من نطرهم مشان كلها والدنيا, حد كل وجبنا, البوليص جبنا. عارفين

 بدفع ما. النهار اخر عندي من البندورة باخذ بجي هذا اخي يا بقولארונה  وبدفعوا مزبطه

 حتى حكيت انا الناس، نطارد احنا انه مش احناמדרכה.  عال مبسطסך הכל  انتو وهذاארנונה, 

 العند في ببسطن اللي نسوان اغلبهن ،هناك اللي للنسوان حتى بالنسبة انهمשיטור עירוני  ال مع

. كورونا وفيארנונה,  وفي ،סגר عندنا احنا الشهر اخر هذا، الشهر اخر...  غاد،מתנ"ס  ال

 إبراهيم ياתקציב  نلقى لماמרחב ציבורי,  ال يسكروا ما بس المنطقة، في تبسط الناس وخلي

 ال زيדוכנים,  وتصير تتزبط غاد المنطة هاي والبنك، البلدية، وبينמתנ"ס  ال لبين ميزاينة
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 ...الليעיר עתיקה, 

 דברים שנמצאים, לחפש נקודות,  ال نقنن ،نقننهن ودكדוכנים.  بنجيبדוכנים,  ودك :صهيبان أبو إبراهيم

 .هذاעיר  ال تبعמרכז  ال مثال بالزبط، :صهيبان أبو فايز

 רוכלות ... مش بعني،רוכלות מהיר  :صهيبان أبو إبراهيم

 زي. انا مصاري منه اخذ ودي. ببالش مش. بالمرة منك استأجر بدي انا كبلدية انا مرة، كمان انا :صهيبان بوأ فايز

 עיר עתיקה.  ال في هذوال،רוכלים  ال منهم بتاخذ السبع،עיריית 

 שליטה.  في البلدية، ايد في السيطرة كانت ما كل :مضيغم أبو عطا

 הצעה לגזבר.  فيבסדר? . ..ع االمر هذا بنطلق :صهيبان أبو فايز

 סעיפים. ال نحلص ما بعد :مضيغم أبو عطا

בהמשך לוועדת הכספים היום, אבקש להכניס למליאה תיקון הכנסות  في. اسا. ال :صهيبان أبو فايز

כולל עידן הנגב.  شيكل، 3,484,000ארנונה כדלקמן: הקטנות ארנונה שוטף בסה"כ 

שקל,  3,484,000, בסה"כ 1191000913הגדלת סעיף מענקים מיועדים שמספרו 

 שקל.  3,484,000במסגרת התקציב 

 הקטנה או הגדלה? :עטא אבו מדיע'ם

 . عنك الكمامة زيح :صهيبان أبو فايز

דנו בעבר בוועדות כספים, וההנחות שנתנו לעסקים מראים שיש לנו ירידה בארנונה.  :القرناوي رائد

 וצים להעביר את זה. אבל קיבלנו את הכסף הזה במענקים. אז רק ר

 )מדברים יחד(

 בסדר,  :פאיז אבו צהבאן

 ... بنصحك :متكلم

 . بنصحك اللي انا ال، :صهيبان أبو فايز

 (سويا ً يتكلمون)

 . عبالك ماني اليوم :القرناوي  طالل

 . سالمة أبو يا احكي. تحكي واخليك الثالثة اسكت ودي ال، :صهيبان أبو فايز

 .نبيعال صلوا :القرناوي طالل
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 . والسالم الصالة علية :الجميع

 بكل هائلة بسرعة اسرع، في ومتنقل... و مخيف، موضوع هذا الكورونا موضوع انه شك في ما  :القرناوي طالل

 هذا في معاك واحنا. عزومة في وال مآتم، في كان ان وال اعراس، في كان ان سواء. الحاالت

 . الموضوع هذا وفي الخصوص

 . الليه حياك :صهيبان أبو فايز

... الوباء اياكم، ثم اياكم مجاهدين، يا مناضلين، يا شعب، يا امة، يا الحارت، في نشد نبدا رح :القرناوي طالل

 أبو... , وأبو ،34و ،18 ،17...  ودي ما وانا. 18 ،17 لحارة بالنسبة حديث الك في كان هالحين،

...  هسا. 18 حارة تبعين المواطنين اتجاه السالم مدرسة لتسكير بالنسبة اجحاف في كان لكن. هاض

 ودي. الخ و وסגר,  في كان بتقول بتجي هالحين. الشوارع في يتسكعون اللي ولد 500 يقارب ما

 وكلهمקופת חולים,  في وكلهم ،17 في 18 ،18 في 17. حاجة والסגר  ال وجه، مقابل وجه اقولك

 فا, الكفاية فيه بما تضرروا الطالب او والداأل. قهوة بشرب قاعد عالفاضي، والبوليص...  بيجوا

מובילים  هسا, استفسر. المجحف القرار على أخرى مرة يرجع ما هذا الموضوع انه بتأمل

 . فيكوا هللا بارك. زلمة يا بحكي ما زي مسكر مسكر، مسكر، مسكر،...  على...  همهוועדה, 

 כון? נ نفتحها، بنقدر بكرا للمدارس بالنسبة :صيام أبو مازن

 . والرابع األول لعندמתכונת  بال :صهيبان أبو فايز

  ليش؟ :صيام أبو مازن

 כתום.  في هالحين انتوכאילו  بقولوا. الظاهرة على معاه حكيتמשרד חינוך,  النه :صهيبان أبو فايز

 . كذاب اصفر كذاب، اصفر :مضيغم أبو عطا

 מצוין.  تبعناממוצע יומי  وال :صيام أبو مازن

 من ربي، يا للرابع البستان من. للرابع األول عند تبعاتهمהנחיות  ال حسب هالمرة بسמצוין,  :صهيبان بوأ فايز

 . الروضة

 . 12 -ل الخامس من قالولي انا :مضغيم أبو عطا

 (سويا ً يتكلمون)

 . سالمة أبو. سالمة أبو :صهيبان أبو فايز

  نعم؟ :القرناوي طالل
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 من بيتين مشان اطلعني،סגר  ال من 21 يطلع ودو لو. بالمرةשקוף  هذا فا. النبيع صلي شي اول :صهيبان أبو فايز

איך  قال بنفسه،מנהל רווחה ...  عارف انت. تسكر بس بس،לידיעתך ... ل تابعين مش عائلة

אתה מחזיר להם עוד  ايش، عارف ومش البوليصאלימות  فيها كان الليאתה סוגר שכונה 

. كورونا فيها اللي هذول الحارات انا اسكر ودي عليك، يسهل هللا لسعيد قلتפעם טראומה. 

  ال؟ وال تصح حكيت

 . صح :القرناوي طالل

עברו דבר לא נורמלי  هذول الناس فاتحه، الحارة خالي يعني، ممنوع يعني قالي بنفسه هو جاه :صهيبان أبو فايز

 القرار اخدتבעיות.  ربصي حارتهم، مدخل على وتحطه كمان، البوليص وجابلهم. البوليص مع

 عالدكتور بتصل لقيتني كلماته زي بحكي لو. هاي بالمرةבריאות  ال في سياسة بحكي ما هذا،

 الهزيل جمال. حاجة كل من اهم المواطن صحة الي بالنسبة النه بالمرة،...  هذا علي؟ فاهم. مازن

 قال ايش؟ قلتله. عالقانون اياكو انا انس، أبو قال. المدرسة سكر جمال يا قلتله الهدى، مدرسة مدير

 تبعתחום שיפוט  جواة مش تابع، ماني بس الهدى، اسمي  بس انا. للهدى 9 لحارة تابع ماني انا

 بدري لو وهلل قالي خلص، اللي يومאשמור.  انا قال. غاد بالوي في رجل يا قلتله. برا انا. انا الهدى

 وطالب، معلم عنده. اول صفשכבת  كل اطلع نجربت هالحين. سكرت كان عليك رديت كانت

 حتى يعني، موضوعي بشكل بنشتغل هذا احنا فا. المدرسة في ايكس عائلة من جايين ثنثن هو وال

 ومعلمات معلمين معاي حكوا انه بعرفמנהל מחוז.  معהערכת מצב  8 الساعة دايما ً بساوي

 المدرسة تسكر تا ليش بس. اه 17 يعنيבכלל  والدنا احنا اسمع والدنا،  احنا قال. هذا بالموضع

 في موجوده المدرسة وقالي المهندس مع حكيت انا. مثال 18 وال مثال،. عندنا موجوده مش هي اللي

 من يعني عام بشكل تضرروا كلهم والدنا انه بعتقد انا. القرار اخذنا األساس هذا على ،17 حارة

 اللي، هذا بعد هن والتعمل الكورونا، ناحية

 . عالفاضي :ممضغي أبو عطا

 قاعدين وهم يتضرروا األوالد انا يعني. نفسيتهم عن بحكي انا. لألسف يعني بالمرة شي في وما اه، : صهيبان أبو فايز

 المدرسة، على يرجعوا والدنا وانه. يخلص شي اول هذا الوضع انه هللا شاء ان بقول البيت، في

 او البيت، في حواسيب عندهم ما والد في النه وبهذيكا، هذا من يعني الثانويات معلمين وبعرف

קפסולות  بقولوا ما زي بطريق األوالد بجيبوا لكن. مشاكل في وبصير واحد، حاسوب عندهم
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 على االمر هذا بياخذ مدير كل النهم. هللا سمح ال حاجة وال اختالط بينهم يصير ما عاساس معينة

 جابهم هو انهוך ומשרד הבריאות משרד חינ بعرف هو اذا هللا، سمح ال  الشخصي هو عاتقه

 اول العالمين رب هللا شاء ان فا. مصيبة في وقع مصاب ولد هللا سمح وال. الشخصية مسؤولية على

 األخيرסעיף  ال. وقت اقرب في يرجعوا والدنا وانه, القادمة للمرات مدارس لتسكير نحتاج ما شي

 . مشكلة مش تروحوا، بفضل .معاش... و برا، يطلعوا الرئيس نواب من اطلب بدي انا

 . الطالعين مع بيطلع مرزوق :عتايقة سليمان

 2,500אישור הוצאות של אחזקת רכב אישי לסגני ראש העיר בשכר,   هذا البند طيب، :صهيبان أبو فايز

 هذا زي شي في وقال المحاسب، مع انا حكيتק"מ לחודש, לפי  חוזר מנכ"ל משרד הפנים. 

 . موجود

  ؟... منר חוז في :متلكم

 على بنحكيבקשר להחזר הוצאות רכב לסגני ראש העיר בשר.  2017 ال في طلعחוזר  في :العمور محمود

 . عليهממליצה  هي اللي...  ال قديش...  الليאישור מליאה,  ودكאבל  كلم 2500

 אז בעצם זה כמו נציגות שירות עובדי המדינה, הוא צריך לדווח.  דובר:

 ק.בדיו מחמוד אלעמור:

 )מדברים יחד(

 כן אבו סלאמה.  :פאיז אבו צהבאן

 טוב, דקה, דקה, זה לא משנה, זה לא משנה.  :אלקרינאויטלאל 

 . الخير جماعة يا اسمع خليني :صهيبان أبو فايز

 זה לא משנה, זה לא משנה :القرناوي طالل

 )מדברים יחד(

 קודם כל אנחנו, :אלקרינאויטלאל 

 ... اعط يا يال :صهيبان أبو فايز

 (معا يتكلمون)

... שמקבל שכר הוא  2500 -1תתרחק ממני. אני רוצה  לומר, אני חושב כדלקמן.  :القرناوي طالل

צריך לבצע עבודה. מבלי שימוש ברכב יפחת ואין לו מוטיבציה לעסוק בזה. אבל אני 
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רוצה לדבר על כמה דברים שהם קשורים לזה. זה דבר בחוזר המנכ"ל התקרה זה   

... ומעל לזה צריך לדווח כמו עובדי המדינה, לאן ולאן  מק" 500. כאשר ק"מ 2,500

ואם תעביר את זה לגזבר אז ישלמו לך את הכסף הזה. עכשיו, אני לא ולאן ולאן. 

ק"מ גלובלי. אני  2,500רוצה שחבריי במועצה ישארו את הסעיף הזה, וכאילו שזה 

 ממך.בהיר את עצמי, ואני חושב בעברית אני לא פחות 

 לא, לא, מה שהיה לפני זה...  :שרון שטייןעו"ד 

 בואו נשמע את אבו סלאמה עד הסוף. שרון, שרון, שרון,  :פאיז אבו צהבאן

 )מדברים יחד(

 בשביל זה אני מזהיר.  :אלקרינאויטלאל 

 כן אבו סלאמה.  :פאיז אבו צהבאן

גלובלי כל חודש בחודשו לכל, נסעת כאילו ק"מ  2,500שלא יאושר או שלא יובן שזה  :אלקרינאויטלאל 

או לא נסעת. זה דבר אחד. הדבר השני, אני רוצה לשאול, נגיע לרמת ניידות כאן. 

 רמת ניידות ד' זה אחזקת רכב, אגרת רישוי וטסט. האם זה בתוך זה או מחוץ לזה. 

 קילומטראז' זה.  :אלעתאיקהסולימאן 

 )מדברים יחד(

 שני דברים שונים. אתם מתבלבלים לא אני מתבלבל.  אל תתבלבלו. זה :אלקרינאויטלאל 

 אפשר?  :שרון שטייןעו"ד 

 שניה, :פאיז אבו צהבאן

 ק"מ רמת ניידות.  2,500זה  יין:שרון שטעו"ד 

ק"מ ועובד. עכשיו אני רוצה לתת לו  833רמת ניידות אני מדבר רמת ניידות ד' זה  :אלקרינאויטלאל 

 ם אגרת הרישוי והביטוח נכלל בתוך זה, או מחוץ? , בסדר? עכשיו מתוך זה, הא2,500

 )מדברים יחד(

 סיימת אבו סלאמה? רגע, רגע, שרון. כן.  :פאיז אבו צהבאן

 )מדברים יחד(

 .لالخر اسمع خليني األخير جماعة يا :صهيبان أبو فايز
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גלובלי לא  אני לא רוצה שיובן שזה -שורה תחתונה, ואני רוצה לסיים. שורה תחתונה :القرناوي طالل

 דיווח. 

 זה מובן מאליו.  :סולימאן אלעתאיקה

 לא, זה לא מובן מאליו.  :אלקרינאויטלאל 

 מובן מאליו אצל הגזבר.  :סולימאן אלעתאיקה

 כן, עטא. :אןבפאיז אבו צה

 תודה רבה.  :אלקרינאויטלאל 

 עטא.  :פאיז אבו צהבאן

 אני עכשיו?  :שרון שטייןעו"ד 

 שרון. כן,  :פאיז אבו צהבאן

אני מזכיר, זה הסדר סגנים שהם בעיר בסדר גודל של רהט זכאים לרכב צמוד, ו...   :שרון שטייןעו"ד 

, רישוי וביטוח. זה הוצאות רכב. יש הוצאות קבועות של הרכב שזה כמו לעובדים

ק"מ, מה שקראת רמת  2,500הוצאות קבועות. ההוצאות המשתנות שלהם הם עד 

תנות, עד עכשיו לא חליל, אני לא יודע למה זה ... לא ח'ליל הניידות. זה הוצאות מש

ולא פייצל ביקשו את זה למרות שהם בתפקיד כבר שנה פלוס. אני אמרתי שגם, אני 

דעתי, שהם זכאים להחזר רטרואקטיבי לפחות ברמת הניידות  –אומר לכם את זה 

. אז זאת ק"מ בלי ... אני גם ביקשתי אפילו לאשר את זה 500 -הקבועה של ה

המשתנות. מה שקרה הם עד עכשיו דיווחו רק על הקבועות, ולא על המשתנות, עד 

שבא המחשב המלווה ואמר איך יכול להיות שהם מדווחים לי על קבועות בלי 

 500-משתנות, מגיע לפה לתקן את זה. אני מבקש לפחות אישור רטרואקטיבי על ה

ווח עברנו את העניין הזה בסוף האלה, זה לשיקול דעתי בעניין הזה. לגבי הדי

הקדנציה הקודמת לגבי ... נבחרי ציבור שמקבלים שכר זכאים גם לפדיון יתרת ימי 

חופשה שלא נוצלה, והיה לנו וויכוח שלם עם החשב המלווה, הוא בודק את זה. לגבי 

יתרת ימי החופשה שלא נוצלו ולא דווחו. זה העניין, היה וויכוח ובסוף מה שהוצע 

זה שהוא וויכוח, ... ולכן נבחרי ציבור צריכים לדווח על קילומטראז', הם היה אי
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צריכים לדווח על החופשה שהם מבקשים. לראש העיר יש זכות לפנות למועצה 

ולקבל אישור לימי החופשה האלה שהוא לא יוצא לא ... יוצא לחופשה כמו שנסעת 

, אלא זה חלק לברצלונה, שזה לא על חשבון ימי החופשה השנתית הרגילים

 מהעבודה שלו. וזה לא בא על החשבון, והמועצה רשאית לאשר לו את זה. ... 

 כן.  :פאיז אבו צהבאן

פאיז התלונן עליי שאני  2016רק. בפברואר  2016מה השתנה בקדנציה פברואר  :עטא אבו מדיע'ם

 מחזיק רכב, אז לקחו אותו משרד הפנים. נכון? 

 זה גמרנו.  :שרון שטייןעו"ד 

 אז טוב...  :עטא אבו מדיע'ם

 )מדברים יחד(

 . السيارة واخذت علي اتشكيت 2016 بال :مضيغم أبو عطا

 .2017 -לא, זה היה ב :שרון שטייןעו"ד 

 . فيه حرض طالل. עכשיו תקשיב לי, 16, 16 :ע'םיעטא אבו מד

 (يضحكون)

 תקשיב, בסוף האשמנו אותו...  :مضغيم أبو عطا

 )מדברים יחד וצוחקים(

הלוואי ולא  طلع حساب ساوينا لماאבל בסופו של דבר אני מציע לכם חברה', חברה'  :עטא אבו מדיע'ם

 حتىנכון? . الدراهم واخذ اشتري انهחישוב היה כדאי  ناحية منהייתי מקבל רכב צמוד. 

 . النصيحةקיבלנו  وما نصحتنا انت

 . 2017 –אני הלכתי לרכב פרטי ב  :דובר

כון, אני מציע חברה', תעשו להם את החישוב, יכול להיות שהם יעשו גלובלי יותר נ :עטא אבו מדיע'ם

. אני אז הייתי מקבל, אני 500, הוא לא מקבל 500לא . اكتبله يجيب، بدو وينטוב מאשר 

 בלי דיווח קיבלתי אלפיים. קיבלתי אלפיים. אלפיים שקל קיבלנו. 

 לא, לא,  :שרון שטייןעו"ד 

 וני, אני צודק. אד ע'ם:עטא אבו מדי
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 בואו נסכם את זה חברים.  :פאיז אבו צהבאן

 . وخلص 2000 هم الليתעשו את זה גלובלי  :עטא אבו מדיע'ם

אנחנו קודם כל מעריכים את העבודה של הסגנים של ראש העיר, שהם עושים עבודה  :صهيبان أبو فايز

פי חוק, יקבלו  באמת, למרות הקורונה אז, הם עושים סיבובים גם בעיר. יקבלו על

את זה על פי חוק, אנחנו נקבל גם חוות דעת מהיועץ המשפטי, ויעביר את זה גם 

 לראיד וגם ל..., תודה לכם. 

 מי בעד? אתה בעד? מי בעד?  :עטא אבו מדיע'ם

 נמנע.  –כולם בעד, חוץ מטלאל  :פאיז אבו צהבאן

 אני נמנע.  :אלקרינאויטלאל 

 אוקי, בסדר.  :אןבפאיז אבו צה

 )מדברים יחד(

 ***הישיבה נעילת  ***


