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 עיריית רהט
 14/2020מספר מן המניין  ליאהמת ישיב

 "אפ, תשט"ז בטבת, 30.12.2020 מתאריך

 
 ראש העיר -  פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:

 סגן ומ"מ רה"ע -   ח'ליל אלטורי   
 רה"עסגן  -  יוסף אלרומילי   
 סגן רה"ע -  פייצל אלהוזייל   
 המשנה לרה"ע -  מאג'ד אבו בלאל   
  המשנה לרה"ע -  "ד סמי סהיבאןעו   
 המשנה לרה"ע -  עטא אבו מדיע'ם   
 המשנה לרה"ע -  עמאר אבו גרארה   
 השמנה לרה"ע -  סלימאן אלעתאיקה   
 החבר העיריי -  טלאל אלקרינאוי   
 חבר העירייה -  מחמד אלקרינאוי   
 חבר העירייה -  סואר אבו חאמד   
 ייהחבר העיר -   עלי אלזיאדנה   
 רייהחבר העי -  ד"ר עלי כתנאני   
  חבר העירייה -  שריף חמאייסה   

 
 חבר העירייה -  ד"ר מאזן אבו סיאם  נעדר ה"ה:

 ייהחבר העיר -  מחמד אבו האני   
  , בבידודחבר העירייה -  עודה אבו מדיגם   
          

 מזכיר העירייה  -  עלי אבו אלחסן     נוכחים ה"ה:
 גזבר העירייה -  קרינאויראיד אל   
 יועץ משפטי של העירייה -  עו"ד שרון שטיין   
 מהנדס העיר -  אברהים אבו סהיבאן   
 סגן מהנדס העיר -  פאוזי אלקרינאוי   
 מבקר העירייה -  עאמר אבו האני   
 יועץ המועצה לאזרחים ותיקיםמנהל הרווחה,  -  סעיד אלעוברה   
 "עעוזר רה -   עלי דבסאן   
 עוזר סגן רה"ע -  ח'אלד אבו סוכות   
 עוזר סגן ומ"מ רה"ע -  האשם אלטורי   
 דובר העירייה -   מרזוק כתנאני   
 יועצת המועצה למעמד האישה -  אסמהאן אבו סויס   
 לשכת רה"ע -   סמי אשווי   
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   :יוםעל סדר ה

 63,663נאבל ליד בית ספר אלהודא בסך ( אלס11כיתות גן שכונה ) 3 – 411אישור הגדלת תב"ר מס' .  1

 .₪ 

 ₪.  148,501הקמת מבנה רווחה ופסיכולוגים בסך  -906. אישור הקטנת תב"ר מס' 2

 ₪.  70,853( אלע'דיר בסך 34גן ילדים שכ' ) -845. אישור הגדלת תב"ר מס' 3

 ₪.  107,000תפעול היזמות האב רהט בסך  – 1038. אישור הגדלת תב"ר מס' 4

 ₪.  3,173,689מענק השקעה בית עידן הנגב בסך  – 1199ור הגדלת תב"ר מס' . איש5

 ₪.  115,453בניית בית ספר יסודי בית אלחכמה  בסך  -1223. אישור הגדלת תב"ר מס' 6

 ₪.  153,478שיפוץ אולם ספורט אלזהרא בסך  – 1281. עדכון תב"ר מס' 7

ית ספר יסודי חדש איבן סינא ב' אלרסאלה בסך, השלמת פרוגרמה ב -1283. אישור הגדלת תב"ר מס' 8

138,840  .₪ 

 ₪.  1,926,157שלב ב' בסך  1008מגרש 1בינוי מקיף חדש בניין  – 1284. אישור הגדלת תב"ר מס' 9

 2,500,000בסך  1101( אלכראמה מגרש 4הקמת אולם ספורט מתחם ) -1316אישור הגדלת תב"ר מס' . 10

 .₪ 

 ₪.  1,561,079מרכז אוריינות דיגיטלית בסך  – 1442. אישור תב"ר מס' 11

 ₪.  4,326,585בסך  2021תוכנית אתגרים לשנת  – 1443. אישור תב"ר מס' 12

 ₪.  400,000( אלביאדר בסך 7שיפוצים במעון יום שכונה ) – 1444. אישור תב"ר מס' 13

 ל.. מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס אלחנאן למנהל יסמין אלהוזיי14

 . הרכב דירקטוריון מתנ"ס רהט. 15

 . גביית קנסות עבור העירייה באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.16

 

 רוטוקולפ
 

 זה התחלה. الرحيم الرحمن هللا بسمכשאני אומר  :מר פאיז אבו צהבאן

 תצא מהחדר.  اكبر هللاهُכשהוא אומר    :דובר
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 )צוחקים(

 تقاعدوا اللي مدارس مدراء عندنا فيאז לפני שאנחנו מתחילים בסדר יום אז  בסדר, :מר פאיז אבו צהבאן

 ابراهيم األستاذ. السنين عشرات مدار على والتعليمي التربوي بعملهم بنفتخر احنا طبعا ُ واللي

 والمربية قيس، أبو الهزيل سليمان واألستاذ رائد، أبو الهزيل سمير واألستاذ رامي، أبو الهزيل

 هدية برضو باسمكوا بلدي كمجلس حضرنالهم طبعا ُ. تقاعدوا األربعة هذول د،حمو ماجدة

 في. زمان من تقاعد حسن طبعا ُ. رهط مدينة في السنين عشرات خالل عطائهم على رمزية

 . قبل من تقاعد وحسان هدية، لهم خضرنا طبعا ُ برضو عندنا

 . هاني أبو حسان  :متكلم

 برضو عندنا في. اإلعدادية المدرسة من تقاعد اللي مدرسة معلم كمان برضو يهان أبو حسان اه :صهيبان أبو فايز

 الرقابة قسم في موظف وهو المالحي، مصباح األخ متميز موظف او متميز عامل متميز، عامل

 في بناموا اللي الناس من ومش صاحيات، عيوني يعني بالفعل والليמוקד.  ال في عندنا في

 مسك استطاعوا لما وايضا ُ المدنية الشرطة مع بالتعاون اللي حملة عنيي من اكم ليه كان. النطرة

 اللي شريط حطيلي وفي البلد، في وبكبوهن البلد برا من نفايات بجيبوا اللي األشخاص بعض

  بعض، من سالمته على حفاظ برضو نبثه، حابين احنا ما احنا

 . يعني شجاع كان هو   :متكلم

 همه اللي ناس يمسك يعني الراجل مرات ثالث وال مرتين وال مرة مش العافية، يعطيه هللا يعني :صهيبان أبو فايز

 معنا؟ مصباح األخ فا. البيئة بلوثوا

 . موجود  : مضيغم أبو عطا

 لألستاذ ونتقدم رهط، بلدية في يسرنا البلدي المجلس باسم مصباح احنا طبعا ُ العافية، يعطيك :صهيبان أبو فايز

 قسم في عمله مجال في وتميزه الطيبة، لجهوده والعفران الشكر آيات سمىبا المالحي مصباح

...   عامر. رهط بلدية وموظفين أعضاء. المهنية مسيرتك في النجاح التوفيق لك نتمنى. المراقبة

 . تفضل البلدية، رئيس

  الصورة؟ في...    :المالحي مصباح

 ... في وين أتطلع   :متكلم

 (تصقيف)

 . العافية يعطيك    نصهيبا أبو فايز

 . لك شكرا   :المالحي مصباح
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 . العافية يعطيك   :الجميع

 (سويا ُ يتكلمون)

 סגה. פ مركز... ال وين افتتاح تم في برضو عندنا طيب، :صهيابن أبو فايز

 .ضايل כלונסאות في, כלונסאות ساوينا   :متكلم

 (سويا ُ يتكلمون)

 . خير هللا شاء ان   :صهيبان أبو فايز

  جبتوه؟ وين منציוד  ال   :مضيغم أبو طاع

  الجاي، األسبوع خالل افتتاحية نساوي هللا شاء وان. الهندسة وقسم للمهندس الشكر وجزيل :صهيبان أبو فايز

 .الهندسة عن والمسؤول   :متكلم

אישור . الجلسة اعمال جدول عندنا طيب،. الرئيس بعمل والقائم الهندسة، عن والمسؤول :صهيابن أبو فايز

ליד בי"ס אלהודא,  السنابل، 11כיתות גן, שכונה  3 – 411 هو الليהגדלת תב"ר 

הקמת  906הגדלת תב"ר  وعندنا. والتعليم التربية وزارة من التمويل هذا طبعا ُ. 63,663

גן  845אישור הגדלת תב"ר מס'  عندنا. 148,501מבנה רווחה, פסיכולוגים, בסה"כ 

 رقمאישור הגדלת תב"ר  وعندناמשרד חינוך.  برضو 70,853אלע'דיר,  34ילדים שכ' 

אישור הגדלת תב"ר מס'  عندنا ₪.  107,000תפעול היזמות האב רהט בסך  – 1038

אישור הגדלת   عندنا ₪.  3,173,689מענק השקעה בית עידן הנגב בסך  – 1199

  ناعند₪.  115,453בניית בית ספר יסודי בית אלחכמה  בסך  -1223תב"ר מס' 

 وعندنا ₪.  153,478  هو الليשיפוץ אולם ספורט אלזהרא  – 1281עדכון תב"ר מס' 

השלמת פרוגרמה בית ספר יסודי חדש איבן סינא  -1283אישור הגדלת תב"ר מס' 

בינוי  – 1284 رقمאישור הגדלת תב"ר  -9 وعندنا ₪.  138,840ב' אלרסאלה בסך, 

 . מגרש,1, מתחם מקיף חדש

 .عليكم مالسال  :متكلم

 رقمאישור הגדלת תב"ר  وعندنا₪.  1,926,157 - ب قسم 1008  رقم. السالم وعليكم :صهيبان أبو فايز

 ₪.  2,500,000בסך  1101( אלכראמה מגרש 4הקמת אולם ספורט מתחם ) -1316

 ₪.  1,561,079מרכז אוריינות דיגיטלית בסך  – 1442אישור תב"ר מס'  وعندنا

₪.  4,326,585בסך  2021תוכנית אתגרים לשנת  – 1443 قمرאישור תב"ר  وعندنا
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( אלביאדר בסך 7שיפוצים במעון יום שכונה ) – 1444אישור תב"ר מס'  وعندنا

400,000  .₪ 

 . هاي النقطة على اعلق بدي سمحت، لو  :صهيبان أبو إبراهيم

 (معا ُ يتكلمون)

 קריית חינוך.  هذا  :متكلم

 ... رظه في تحطه ال اسمع،  :متكلم

 لقينا. وقفناه وبعدينקריית חינוך,  وال الكرامة كان اول مكتوبلك... اول له كانבסדר,  ال، ال،   :متكلم

 קריית חינוך.  ال

  يعني؟ 1،316 مش يعني طيب، :صهيبان أبو فايز

 (سويا ُ يتكلمون)

התב"ר לא נכונה. צריך כתובת . أل اسمه والشوמגרש  ال بسתב"ר,  ال نفسתב"ר  ال  : صهيبان أبو إبراهيم

 לתקן את זה לקריית החינוך. 

 בסדר.  بتصلح، هذا بتصلح،. ماشي طيب، :صهيبان أبو فايز

 ...  معناته اذا  :صهيبان أبو إبراهيم

 . وكذا كذا كتبنا... אישור תב"ר  ب حتى كتبناه، باالول   :متكلم

 .مليون 2הגדלת  معقول بس   :القرناوي طالل

 ... 306 هذاתב"ר  ال الجلسة، محضر في موجود هذا : بانصهي أبو إبراهيم

 (سويا ُ يتكلمون)

הקמת  ال تبعתב"ר  ال ايش بس ودي. نقطة كم على اعلق الرئيس من طلبت انا سمحتوا لو  :ممضيغ أبو عطا

  شكيل؟ 148,000רווחה ירד,  ال تبعמבנה  ال

 מפעל הפייס,  زلمه يا   :متكلم

 אוטומטית הוא מוריד את זה?   ד?למה יר   :مضيغم أبو عطا

 , וזה חוזר ל... 184יתרה  وفيמפעל הפיס, ...  في كانלא, לא, זה מענק מפעל הפיס,  : אלקרינאויפאוזי 

 ... اللي بالحاجات وال سعيد؟ ياהאם הוא ... במלואו   : עטא אבו מדיע'ם

 והיא חוזרת ל... , 184יס, מוצג במקומו, והיתרה היא זה מפעל הפ : אלקרינאויפאוזי 



 נ.ש.   -6- 16565

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 جايשיפוץ אולם אלזהרא, על הדרך  ال تبعתב"ר  الעדכון  – 7הערה שניה בסעיף  :עטא אבו מדיע'ם

 نحرق وال نحرق، والעדיין לא שופץ.  اللي رهط، فيאולם  اول الزهراءאולם  انه أقول

 نساوي انعش برا الناس زتم هذاאולם  الפעילות.  ال فيه توقفت هذاאולם  الישופץ.  عشان

 بيجوا اللي للناسעד עכשיו העירייה לא נתנה מענה מעלית.  ونساويבור,  نساوي...  عنده

 بنعطي وماאולם  ال بنسكر وليلة يوم فيפתאום  سنة 40 وبتبدلوا بتغيروا ناس سنة، 40 الهم

אם מישהו ממונה על הנושא הזה יכול לתת לי תשובה, מתבקש לענות. דבר מענה. 

  مع، وحكيت سعيد مع حكيت انا. معي وعقولكوا قلوبكوا شوي افتحوا 9נוסף סעיף 

 מתנ"ס.  ال عندמענה  ال الزهراء،אולם  قبل، عنه بتحكي الليסעיף  ال   صهيبان أبو فايز

 מתנ"ס? ال عندמענה  ال يعني ايش   :مضيغم أبو عطا

 . يعني عنده الجواب :صهيبان أبو فايز

 מתנ"ס.  الמפעילים אותו  بسמתנ"ס.  لل تابع مش אולם ال هذا   :مضيغم أبو عطا

.. ال عند شغل هالحين القيه هي وما سنة 40 ليها قال اللي الناس. يعنيמענה  الפעילות  لل ال،  :صهيبان أبو فايز

 . للجمعيات

  هاذ؟אולם  الשופץ  مرة وال   :القرناوي فوزي

 שופץ.  بحياته وال   :مضيغم أبو عطا

 ... 300،000 جبت 2008 بال   :القرناوي فوزي

 . جماعة يا بس جماعة، يا بس   :مضيغم أبو عطا

 . سنين 3 قبلשופץ    :القرناوي طالل

 . بشوف ما انا العميان،. ... ايوا. مليون يقولي ورقة... صار  يقوليמוסמך واحد ودي انا ،9 رقم   :مضغيم أبو عطا

 . شيكل الف 638שופץ ב    :القرناوي طالل

 . ورجع وحبانه ورجع، جبناه طالل أيام زلمه يا. زلمه يا جوا الليמעלית  ال هذا الמתי?    :مضيغم أبو عطا

 שופץ.  2009 بال. 678שופץ, שופץ גם לפני  : אלקרינאויפאוזי 

 . ومفعولها االبرة في الناس تشكك ال كثير،... ال   :متكلم

 . فيشر زي شغال وكيلكوا هللا. حصان 64 االبرة االبرة، ال،   :مضيغم أبو عطا

 (ويضحكون معا ُ يتكلمون)
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 ...  على شغال انت زيي، بتجرب ما انت بس   :مضغيم أبو عطا

 ...  كمل  :صهيبان أبو فايز

 جورة،. انتهى ما الزهراء موضوع انتهى، ما الزهراء موضوعאישור  غلط؟ بقول؟ انا وايش...    :مضغيم أبو عطا

 אתם מוזמנים ללכת, . حاجة وال فيه ناساوي وماמעלית  ونساوي

 . سنين 4 قعدت هنهגזברות  ال فيמעלית  زلمه يا  :صهيبان أبو سامي

 .سنين 3 الها الخطاب عمر فيמעלית  و   :مضغيم أبو عطا

 .طيب : صهيبان أبو سامي

 يعني. النص في وبهاجا جابوها؟ ايش. مكان في ما المكان، فجرتמעלית  ال بحكيلك انا. عادي   :مضيغم أبو عطا

 الناس النמבקש לדעת איפה מעתיקים את המועדון הראשון.  اناמועדון. עכשיו  في ما

 אין להם כתובת.  اليوم

 הם מקימים לך אולם חדש.  :עו"ד סאמי סהיבאן

אדוני, אדוני, אני לא מדבר בשפה מגזרית, ולא משפחתית. אז אנא ממך. לגבי סעיף  : עטא אבו מדיע'ם

9 . 

 ... ما شغل عند في قلنا :صهيبان أبو ميسا

 (سويا ُ يتكلمون)

 . اسمه شو لسان بالعلك انت، روق   :مضيغم أبو عطا

  يعني؟למה אתה מתכוון  يعنيנשרף?  وما לא נשרף? اللي ايش :صهيبان أبو سامي

 הרגל, יש לנו הרגל.  عندنا احنا النهלא נשרף בשביל שישופץ.  يعني   :مضيغم أبو عطا

 ...  منיש לך כוונה  ال، :صهيبان أبو ميسا

 تبعהיקף  ال  هو الليשלב א'  عندنا احناבינוי.  ال 148תב"ר   الאישור הגדלת  هالحين   :مضيغم أبو عطا

 كل عبينا وما. ظروف فيه بنعدل شوي وشوي عليه، هللا شاء وما وكبير، عليه هللا شاء ما. التقوى

 سعيد مع فيها بحكي انا الليבניינים. המחשבה  وفيב'  שלב في, 2מתחם  في بنبي الظروف،

בתי ספר במושג  ال نقلب انه فوزي، كمان اخونا،ממונה על, האחראי על הבינוי  ال ومع

חינוך.  ال فيהמשכיות  الطر الضهر بعد المدارس نستعمل ودنا احنا النهבית ספר קהילתי. 

עשות פעילות אחרי צהריים לאותם רווחה חסר לנו איפה ל ال في احنا عندنا في النه
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להתחיל  انهמחשבה  ال انه هنياמועצה  ال قدامלרשום הערה  انهאני חושב  فاילדים. 

 במודל הזה, הבית ספר לצורך ילדים ורווחה. 

 . رهط فيם העוגניאבל, בסדר,   :بالل أبو ماجد

 . אפשר לא, מעוגנים זה לא תורה מסיני انه بحكيلك انا  :مضيغم أبو عطا

 ... وفيתוכנית אתגרים  وفيעוגנים  في  :بالل أبو ماجد

 אין קשר בין מה שאני אומר לבין מה ש,   :مضيغم أبو عطا

 . بلدنا فيעוד שני מתנ"סים, שלושה מתנ"סים  يفتحوا انه تطلب انكאני מצפה    :بالل أبو ماجد

כל מוסדות החינוך  بحكي بحكي؟ انا ايشאני אמרתי הבניין קיים, הבניינים קיימים.   :مضغيم أبو عطا

קיימים, המודל של בית ספר קהילתי זה שתעשה לו אחרי שעה שלוש עוד המשכיות 

 של פעילות. 

 תאמין לי שהם קהילתיים עד השעה שלוש בבוקר.  :صهيبان أبو سامي

 على حكيب اناאני מקווה שכן, אבל זה לא, יש כאל חשיש, יש כאלה נשק בלילה. אז  :עטא אבו מדיע'ם

לא שמתי לב  اناתב"ר  الתב"ר.  الהגדלת  ودنا انه -הערה اخر 10לגבי . الموضوع هذا

מתחם, עדיין מתחילים לאכלס  فيאולם ספורט  في, למה צריך להקים תב"ר قبل

אותו? מצד שני בית ספר, שני בתי ספר אין להם אולם ספורט, שני בתי ספר אחד 

 לם ספורט. אין להם או و 2מתחם  فيמול השני 

 (سويا ُ يتكلمون)

 انا بتقولي، جايאדוני, אתה  وين؟אולם ספורט?  عندها في الفراط لي قولو انتو شوي، لحظة  :مضيغم أبو عطا

 יש? עכשיו תקשיב טוב, למה יש בארבע ובשתיים לא?  2מתחם  ب بحكيلك

 ?4אין  ?4איזה   :القرناوي فوزي

 . 4הנה, כתבתי  :עטא אבו מדיע'ם

 . فيه ببني هذا،קריית חינוך  ل. غلطמיקום  ال بقولك غلط،  :القرناوي فوزي

 טעות.  قلنالك ما :صهيبان أبو سامي

 . 7 على هذاك ال،  :مضيغم أبو عطا

 ل، شكرا طيب،  :صهيبان أبو فايز
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 . عفوا ُ  :مضيغم أبو عطا

 . الجيدة ظاتالمالح هذا على عطا البلدية تاع والوكيل البلدية عضو  :صهيبان أبو فايز

 איזה רשמיות.   :الرميلي يوسف

 ... يا تفضل  :صهيبان أبو فايز

 . ميزانية كل نفس تبع المصدر ينكتبתב"ר  كل انه طبلت قبل اللي الجلسة اوأل  :القرناوي فوزي

 ציינו את זה. . قالوا بيحكوا همه  :مضيغم أبو عطا

 هذا،קריית החינוך.  هذا فهمته انا اللي 10 لبند بالنسبة. جدا ُ مهم وهذا  :القرناوي  فوزي

 . الكرامة مش اه،  :صهيبان أبو فايز

 مدرسة، من انتقل الليתב"ר  ال هذا الكرامة، مش  :القرناوي فوزي

 אז זה תב"ר חדש.   :القرناوي طالل

 . تفضل  :صهيبان أبو فايز

משרד  ل يتنقلوا ما قبلי... מתקנ اوמתקני ספורט,  ال تبعتאמות מידה  في عنا في  :القرناوي فوزي

אולם ספורט  فيאולמות ספורט. שני בות והספורט לעיריית רהט מוקצאת התר

 اللي... ال مشان نبنيه قدرنا ماתכננו אותו,  اللي التقوى مدرسة عجنبתכננו להקים אותו 

 ال. الثانيתקציב  ال تبعמשרד התרבות והספורט לוחץ אותנו בעניין ...  موجودات

...  4מתחם  فيנבנה  انه حولעירייה  ال فيעניין התלבטות  في كان – الثانيתקציב 

 .خلدون ابن تبعאולם ספורט,  ال تبعت اإلشكالية نحل مشانקריית חינוך  فيקריית חינוך. 

 . بنحرق اللي  :مضيغم أبو عطا

 قبال الثانوية، لمدرسةا عجنبקריית חינוך  فيאולם  تبني قررت البلدية اشي اخر فا اه،  :القرناوي فوزي

 تبعתקציב  الקירות.  الיסודות  الכבר  خلصناאנחנו היום בשלבים, ... ال مدرسة

 اللي وشوي مليون 5 ال. 30% حوالي...  في دايما ُ. 70% تقريبا ُ هوמשרד התרבות והספורט 

תקציב  من ونص مليون 2 الסכום  ال هذاהשלמה  الתרבות וספורט,  من اخذناهن

 עיריית רהט,  تبعتדמות ... שלנו, יתרות קו

 אולם כבר בשלבי בניה, ואתה מוסיף עוד תב"ר?  ال مبني...  يعني  :القرناوي طالل

 לא, לא, מגדיל, מגדיל אותו.   :مضيغم أبو عطا
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 בשלבי בניה?  القاعةאבל   :القرناوي طالل

 כן. בשלבי בניה וקירות היקפיים.   :القرناوي فوزي

  اثر؟ ما بسأل، يقرب؟ حدا وما انذر من اعذر وال عليكوا؟ اثر ما المنشور  :مضيغم أبو عطا

 מה זה קשור?   :القرناوي فوزي

 .القراريط...  وزع :صهيبان أبو سامي

 מאשרים?  طيب،  :صهيبان أبو فايز

 מאשרים.   :مضيغم أبو عطا

 ياسمين للسيدة الخاصة للتربية لحنانا مدرسة حساب فيמינוי מורשה חתימה  عندنا في طيب،  :صهيبان أبو فايز

  عليه؟ تصادقوا. حمود ماجدة كانت طبعا ُ بدال. المدرسة مديرة هي اللي الهزيل،

 מאושר מאושר.  اه، اه،  :الجميع

 عندهم كان اللي الناس ضد البلدية حرضت الغرامات جباية هو الليגביית  ،16 بند عدنا طيب،  :صهيبان أبو فايز

 شيكل مليون 3.5 حوالي الناس على ديون تقريبا ُ للبلدية معروف. البناء في التجاوزات بعض

 ورق بنطلع احنا كإنا طبعا ُ. لهالحين فيهن بطالب احد ما الديون هذوال والبناء، التخطيط للجنة

מרכז לגביית  ال انه على البلدي المجلس بمصادقة بنطالب احنا يعني ولذلك رصيد، بدون

 المهندس، مع حكيت انا طبعا ُ. هذه بالمهمة يقوم اللي هوשלטון מקומי  ل تابع الليקנסות, 

 وما ديونهم بتسديد يقوموا انهم انذار شهر هي اللي فترة يعني الناس يعطوا انهم المحاسب برضو

 هذوال. الف عشرين واللي الف، 50 عليه واللي الف، مية عيه اللي كذا زي نايم الموضوع يضل

 . عامة أموال

 .بيكثر  :مضيغم وأب عطا

גזבר  لل اكثر للتوسيع طبعا ُ فاשלטון מקומי.  ال فيריבית  ال, %12ריבית  ال بيكثر  :صهيبان أبو فايز

 .إبراهيم يا تفضل. المهندس

עבודת פיקוח יותר קשיחה. וגם  ال هوכלים למיגור בניה בלתי חוקית,  ال اخذنا احنا  :صهيبان أبو إبراهيم

 מחפשים לפעמים להגיש תביעות احناהגשת תביעות נגד בנייה בלתי חוקית. 

משפטיות במקום להוציא צו הריסה ולהעביר את זה לביצוע למשרד האוצר דרך 

היחידה. התביעה נותנת גם, התביעה וההחלטה בבית משפט נותנת לתושב ארכה, 
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גם אפשרות שהוא יסדיר את עצמו עם הזמן. ואם לא נותנת לו קנס, אבל נותנת לו 

משלם את הקנס, ולא מסדיר את עצמו אז גם באותו זמן יש גם החלטה להריסה. 

הריסת המבנה אם הוא לא עונה על הדברים האלה. עכשיו עם הזמן, עם כמה שנים 

יחידת הפיקוח, לא היה לנו מנהל  ال تبعתפקוד  الשאנחנו, הגבייה בגלל גם 

כמה שנים. ואנחנו כמעט ולא  ال فيתקופה,  ال في يعنيלא צלח.  تبعهاקוד והתפ

שוברי  اعطيني بوقلكבאים ומסדירים לבד באמת משלמים,  الناس منגובים, חלק 

אנשים לא באים ומשלמים את  -ועומד בזה. אבל החלק הגדול יותר بدفع واناתשלום 

קנסות. במקום שאנחנו נשקיע את מרכז לגביית  ال مع... עכשיו אנחנו היינו בקשר 

חברת גבייה של  زيניקח חברת גביית  والכל הכספים בשביל לקחת עורכי דין, 

מחלקת הגבייה לארנונה של העירייה ולחובות של העירייה. אז יש במרכז לגביית 

קנסות הם יכולים  לגבות לנו לוועדה מקומית, במיוחד לוועדה המקומית, הם 

מועצת העיר תאשר  انهת של בתי משפט. ואנחנו מבקשים קנסו -מדגישים את זה

 נפנה ונתקדם.  احنا عشانאת הבקשה הזו, 

 כמה זה עולה. מה עלות של דבר כזה?  :אלקרינאויטלאל 

 . 3%, 3%  :ילייוסף אלרומ

 (سويا ُ يتكملون)

 אבל אז האי שליטה על זה הייתה,   :مضيغم أبو عطا

שמעת את העניין גם  انت. اسمعني عطا، عطا, אין אי שליטה. אי שליטה في ما :صهيبان أبو سامي

אנשי  احناלא נעשה עבודה, אני אומר לכם  احناבמקומות אחרים, תשמעו, רבותיי 

 ما وهللا اطلقهم بقدر اناמקצוע. לא נעשה עבודה, נהיה מלוכלכים ואחרים יהיו טובים. 

 ال فيיעשה שום דבר. שישב מפקחים, שלא  ال ومنוועדה מקומית  ال في واحد بخليه

משרד, ואנחנו נשלם לו את השכר, ולא יעשה את הגבייה, ולא יעשו את העבודה 

שלהם, ואתם תהיו טובים. אי אפשר ככה, אי אפשר. יש לכם בורות, אין לכם כסף 

אין לי  رائد على عطا، على بتجيه هايמאיפה אני אביא תקציב?  لي وبتقولלתקן בור. 

ין לי תקציב. מאיפה אני אביא תקציבים? לא, זה חובות. זה לא, א بوقلكתקציב, 
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אני לא מבקש ממנו, אני לא מחייב אותו. זה חוב שלו, הוא מודה בזה, הוא הסכים 

 يصيرن ما الف 100 ال يصير ال قبلלזה, קיבל על זה גזר דין, והוא צריך לשלם את זה. 

 . الناس ارحموا. الف 200

 . يعني المحلي الحكم من 2020/1/6 في مكتوب برضو تلقينا احنا  :صهيبان أبو فايز

 . تعمله تقدروا بعدينמבקר המדינה,  من مكتوب يجيكم غير  :مضيغم أبو عطا

 يشتغلوا كثيرة سلطات في.  الديون لجباية هذا المركز كمان وبرضو المحلي،...  في العام المدير  :صهيبان أبو فايز

 4% كمانתעלה לנו  كمان الليחברת גבייה  ناخذ ودنا ما احنا ،3% حوالي تبعتهم... ال. معهم

שלטון מקומי.  ال من جزء واحنا هذا،מרכז  ال مع بشتغلשלטון מקומי  ال. 6 وال 5% وال

 . تفضل

מדובר כאן בפסקי דין חלוטיין, פסק דין חלוטי, יש כבר כאלה פסקי דין . طب :صهيبان أبو سامي

וכפים. ואני חושב שזה מחדל מעיריית רהט. לפחות שאנחנו לא מיישמים, ולא א

עירייה, במיוחד בתקופה בשנה הזאת שכל  ال تبعרואים כמה הקושי  احنا الليבעניין 

המדינה, ממשלות נופלות בגלל תקציבים. אני מצפה מכל נבחר ציבור לגלות 

אנחנו לא מדברים על הטלת מיסים חדשים. אנחנו לא . هذاתחום  ال فيאחריות 

מברים על חוקי העזר שיש בהם היטלים, אנחנו מדברים כאן על פסקי דין שעיריית 

רהט הלכה ושילמה אגרות, שילמה לעורכי דין עשרות אלפי שקלים בחודש שולמו 

לתובע חיצוני, על מנת להגיש כתבי אישום בבתי משפט. עובדי עירייה שנעדרו 

אפשר כאן להגיד שאנחנו מעבודתם על מנת להיות עדים בתביעות האלה. אז אי 

משאירים את כל הפסקי הדין האלה במגירות של העירייה, ואחרי עשר שנים פסק 

דין עם עשרת אלפים שקל מגיע למאה אלף שקל. להפך, אנחנו כפי שעשינו בגבייה 

, אנחנו גם כאן צריך לפעול. ואם אנחנו אין 90%העלינו את הגבייה עד  40%מ 

הכספים האלה, צריך להעביר אותם לגורם שכן הוא יכול ביכולתנו גם כן לגבות את 

ואנחנו לא מעבירים אותם לא לחברה פרטית, ואנחנו מעבירים אותם להוצאה 

 לפועל שזה גוף ממשלתי. ואני חושב שזה מן הנכון לעשות זאת. 

 اسف كل مع بخلي ذهه الديون جباية عدم. المواطنين على متراكمة الخير جماعة يا كثير كثير  :صهيبان أبو فايز
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 في وباديين طوابق 6 مبنية بيوت هينا عندنا احنا. المرخص غير النباء في يتمادا المواطنين بعض

 تقريبا ُ. السابع في وبدي طوابق 6. هذه زي حاالت رهط في موجودة. لمعلوماتكو السابع الطابق

 يعني من، جزء يعني نع عبارة هنه اللي الناس على ديون هنه اللي شيكل مليون ونص 3 عندنا

 اللي الناس لبعض جوائز يعني نتركها وما هذه األموال ناخذ الزم احنا اللي البلدية، مدخوالت

 محلية كسلطة احنا. المحكمة في فيها واعترف عقوبة خذ البناء في بتجاوز. البناء في بتجاوز

 احنا منا التمادي هو العام للمال اخذنا عدم. عام مال هو اللي هذا المال ناخذ احنا انا واجبنا

 اللي األشياء كل ناحية ومن خدمات، ناحية من هذه البلد عن مسؤولين وكناس بلدية كاعضاء

 . سالمة أبو اه،. األشياء هذه وراء من بتتأثر

 ما ااحن واعلم هللا اسا بروح، ما مطالب وراه اللي الدين نفسه بطرح اللي السؤال العافية، يعطيكوا  :القرناوي محمد

 في ونطالب نجيه ودنا سنوات وبعد فترة بعد وهالحين. الرف على نحطפסק דין  وتم طلبنا،

 7 سنين؟ 5 تطالبهم؟ انك حتى רטרו الناس تعطي ودك سنة كم نفسه بطرح اللي السؤال. الناس

 . حتىחוק התיישנות  هينا في سنين؟

 ישן. שנים, לא מתי 25כל פסק דין זה  سنة، 25 :صهيبان أبو سامي

 מר סאמי, אני לא למדתי משפטים.  :אלקרינאוימוחמד 

 אתה שאלת שאלה, מה?  :עו"ד סאמי סהיבאן

 יש עורך דין?  :אלקרינאוימוחמד 

 שנה.  25גם אם אני לא עורך דין אני יכול להגיד לך, פסק דין זה  :עו"ד סאמי סהיבאן

 יש יועץ? יש יועץ משפטי של עיריית רהט? :אלקרינאוימוחמד 

 . كمل السالمة، أبو يا اتفضل طب،  :صهيبان أبو فايز

 בינתיים חבר כמוני. انت  :القرناوي محمد

 . كمل. كمل  :صهيبان أبو فايز

 נשאלת שאלה, . تجاوب ال يعني...   :القرناوي محمد

 אז אתה לא רוצה תשובות.  :סאמי סהיבאןעו"ד 

 דקה, לא,  :אלקרינאוימוחמד 

 צה רק לדבר. רו :באןיסאמי סהעו"ד 
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 אני לא רוצה תשובה. :אלקרינאוימוחמד 

 . تفضل :صهيبان أبو فايز

אתה רוצה תשובה. אני רוצה שזה ... בפרוטוקול שבע שנים אחורה, חמש שנים   :القرناوي محمد

אחורה על מנת ללכת ולבקש מהתושבים. זה דבר אחד, הדבר השני מה לגבי 

לבקש ריבית בהצמדה  والבקש את הקרן? הריביות? האם אנחנו צריכים כעירייה ל

 חייב?  ال من

 ,معها بنتعامل اللي مهنية قضية مرة، كمان مهينة، قضية هذه  :صهيبان أبو فايز

 זאת שאלה,  هو ما ال،  :القرناوي محمد

 ...  يعني قال الزلمه انت، بس ال،  :صهيبان أبو فايز

 (سويا ُ يتكلمون)

 .مهنية لقضيةا شويه، لحظة  :صهيبان أبو فايز

 (سويا ُ يتكلمون)

 . سالمة أبو سالمة، أبو  :صهيبان أبو فايز

 אני בא איתך,   :القرناوي محمد

 . للبلدية القانوني والمستشار والمهندس، المحاسب، معه بتعامل مهنية قضية هذه إبراهيم،  :صهيبان أبو فايز

 החלטה?  نعطي ودنا احنا واذا  : القرناوي محمد

 . األمور بزبطوا عليهم، اركن عليهم، اركن  :هيبانص أبو فايز

העמדה שלי לבקש שישלמו את הקרן לתקופת זמן מוגבלת ומי שלא משלם נטיל   :القرناوي محمد

 עליו את הרטרו. 

 الحبل نشد الخر، المواطن، نجيه رح احنا بسمحلنا القانون اذا قانون، اطار في احنا طيب،  :صهيبان أبو فايز

. القانون يتجاوز مش برضو ايش؟ لكن. برضو عليه نحافظ احنا انا المواطنا همناب لألخير،

 . تفضل

כמה זה מתבטא בתקציב בשינוי הכנסות? מאחר ויש לנו  اوال ُ. مالحظتين بعطيهم انا  :مضيغم أبو عطا

מינוס בהכנסות מהוועדה המקומית. כמה זה נלקח בחשבון? הגזבר, האם, אם 

מה הצפי שנקבל כסף? כמה זה נהיה בספר התקציב? או  2021אנחנו נאשר היום 
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השליטה נדבר עליה בסוף, לגבי מתווה מחיקת  -שלא נלקח בחשבון? שאלה שניה

חובות, אני לא חושב שזה חל עליו. זה לא ענייני ארנונה, זה במסגרת פסק דין כך 

אחד  שהייתי חושב לבוא ולהגיד בואו נעשה מתווה של מחיקת חובות, אבל זה כל

 יכול ללכת לבית, להוצאה לפועל אם נאשר. ויכול להיות שם שינסו, 

 עטא גם בהוצאה לפועל, גם בהוצאה לפועל...  :אלקרינאוימוחמד 

 . مني اسمعזה שונה, קצת,  :עטא אבו מדיע'ם

 מורידים את הריבית וההצמדה.   :القرناوي محمد

אני דיברתי על הקרן. אני דיברתי עכשיו על הקרן.  כן, כן, אני לא דיברתי על ריבית, :עטא אבו מדיע'ם

עכשיו אני אגיד את ההערה היותר חריפה. אנחנו רואים שמדינה שלמה וחברה 

שלמה מתקוטטת בכנסת נקד קמיניץ ונגד הגזירות הקשות אחרי החקיקה ואחרי 

החוב שלהם מיליון וחצי מתוך  -אגרסיבית נגד הבניה. שלושה אזרחים الהענישה 

 700 ال أبو ...  يرحمه هللا صهيبان أبو محمد بيتש מיליון, האם אנחנו נותנים יד ש השלו

 والحبل بيته؟קנס אכן ישאר  الف 650 أبو مضغيم، أبو احمد بيت ؟700 بאכן ישאר 

הרבה בתים לא  في. المرخص غير البناء ضد اللي القوي العقاب ضد ضد، انا. عالجرار

תיק.  نفتحلهم ماסדרת מצב קיים לבנייה מסיבית, נאכף להם אכיפה רק כשהבאנו ה

אלף. התושבים נענשו  30-אלף, ב 20-סוגרים את זה ב األخير وفيתיק.  نفتحلهم ما

בגלל הבעיה החוקתית. עכשיו, המדינה הולכת לתקן את העוול הזה, מקפיאים את 

לף, א 700-קמיניץ, מקפיאים את הענישה הקשה הזו. כך שהרבה אנשים לא יענשו ב

דעתי, דעתי היא  اناאלף. אני נגד ענישה כזו, אני נגד האכיפה הזו. לכן  600-וב

 שאנחנו לא יכולים כרגע בנתון הזה, ובגלל, 

 אתה לא יכול.  :צהבאןפאיז אבו 

 אני מציע.  بحكي، انا :עטא אבו מדיע'ם

 לא יכול.  ال، :צהבאןפאיז אבו 

 מציע.  انا :עטא אבו מדיע'ם

 ...   :انصهيب أبو فايز
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 المواطن همي انا. القروش همها ناس في عارف انا ناس يا بترحم، ما ناس في عارف انا زلمه يا  :يغممض أبو عطا

 اللي هذه تموت، بدها اللي الحجة. 700 خذ اللي الغلبان المواطن بحكي أنا...  انت انت،. الغلبان

 . الف 700 أبو جايه رايحه صهيبان أبو مرت ب، اخذوها

 (سويا ُ كلمونيت)

חברה', חברה', אני מדבר אמת. אבל אני מדבר אמת. יש אנשים ... وبعترض بحكي انا  :مضغيم أبو عطا

 שקשה להם, אז לא הבעיה שלי. 

 )מדברים יחד(

 אל תגיד לי, אל תגיד לי שאני מייצג,  :עטא אבו מדיע'ם

  .هاذעניין  ال... עם אנשים אחרים באמצעות  :صهيبان أبو إبراهيم

 .إبراهيم  :صهيبان أبو فايز

 זה לא נכון.  :صهيبان أبو إبراهيم

 . إبراهيم إبراهيم  :صهيبان أبو فايز

 (سويا ُ يتكلمون)

 . تفضل عطا شوي، لحظة  :صهيبان أبو فايز

 ...  بتحداك  :مضيغم أبو عطا

 . صح كالمك. صح كالمك عطا  :صهيبان أبو فايز

 .نعم  :مضيغم أبو عطا

 صهيبان، أبو اسم تذكر ال رجاءُ . كلها والعائالت الناس بحترم انا ايش؟ بس  :يبانصه أبو فايز

 .بالزبط :صهيبان أبو إبراهيم

 مثال ُ تقول تقدر حاجة، وال مضيغم، أبو وال  :صهيبان أبو فايز

  بيوت، 3 في  :مضيغم أبو عطا

 . شوي لحظة بس  :صهيبان أبو فايز

  بيت، انصهيب أبو حارة في  :مضغيم أبو عطا

 . شوي لحظة بس  :صهيبان أبو فايز

 التقوى قلت اذا يعني وللتقوى،. عائالت مش حارات في بحكيلك انا. بيت المضاغمة حارة وفي  :مضيغم  أبو عطا
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  احسن؟

 . شوي لحظة بس  :صهيبان أبو فايز

 هذه ال، حقيقية؟ هجمة هذه هي عارضتها، وانا عارضتها، انت واللي عالتقوى الهجمة يعني  :مضيغم أبو عطا

כנראה  انت بس زينة، االبرة زينة، االبرة. اهרדיפה.  ال ضد احناרדיפה,  ال ضد احناרדיפה. 

  انا، بقول انا. نوموك مغشوشة، ابرة اعطوك

 بدنا. امير أبو علي؟ فاهم موجودين، هنه بلدية عضو 17 موجود، معتبر، موقفك انت، رايك  :صهيبان أبو فايز

 . احنا ربالمغ نصلي

 . صلي  :القرناوي محمد

בעברית... בית משפט בעקבות ... לקביעת קנסות, זה דבר מאוד מאוד ...  ل، بالنسبة  :القرناوي طالل

לא קל להתמודד איתו. אני זוכר, נזכרתי תוך כדי כך שהיו אצלנו בעבר. יש לנו 

את חברת גביה שפועלת בעיריית רהט, ויש איתה הסכם. אפשר להעביר לה 

 הנתונים שהיא תגבה, ואפשר לשלוט בה. 

 זה לא ארנונה.  :צהבאןפאיז אבו 

 זה לא ארנונה, זה ...   :שרון שטייןעו"ד 

 . هذولזה פסקי דין, פליליים  :צהבאןפאיז אבו 

 בסדר, עכשיו זה דבר,   :القرناوي طالل

 משפטים.  تعلمت وانت  :صهيبان أبو فايز

 בר ל... לגביית קנסות, ברגע שזה עו :אלקרינאויטלאל 

 השפעות.  بدون زي بتحكي انت الحصانة؟ اخذت  :مضيغم أبو عطا

אני לא מושפע, אני אומר את דעתי רק בצורה עניינית, העברתי קנסות למרכז  :אלקרינאויטלאל 

לגביית קנסות זה משליך מעמסה כבדה מאוד על כל מי שחייב, ותנקוט בזה שהיא 

יגה, תוציא לו צו מניעת יציאה מהארץ, ת... נגדו. אין שם תשלול לו את הרישיון נה

 יכולת ל...

  طالل؟ يا ساويناها ما  :صهيبان أبو إبراهيم

 מציע,  انا   :القرناوي طالل
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 מה קרה לכם? באמת.  :صيبهان أبو إبراهيم

 . المواطن بهمه اليوم. معارضة اليوم...   :صهيبان أبو فايز

 אני התנגדתי לזה קודם, אז אני מתנגד לזה... إبراهيم،  :مضيغم أبو عطا

 )מדברים יחד(

 . بالكورونا بس 2020אבל התנגדת ב  :צהבאןפאיז אבו 

 : אני התנגדתי לחברה הזאת שבאה אלינו, אןבהיסאבו  אברהים

  طالل؟ موقف...  مرة كمان البلدية أعضاء من حد في طيب،  :صهيبان أبو فايز

 גד לזה, ואני חושב שיש מקום שנפעל ב... נתאני מ :صهيبان أبو إبراهيم

 . ايده يرفع هذا القانون مع اللي  :صهيبان أبو فايز

 . 9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ثالثه، اثنين، واحد،  :الكتناني علي

 . يرفع ضد اللي  :صهيبان أبو فايز

 מהסיבות שהזכרתי...    :القرناوي محمد

 . يرفع ضد اللي. رةمحاض أعطيت ذكرت، هي ال،  :صهيبان أبو فايز

 . ثالثة  :الكتناني علي

 . ثالثة ثالثة،  :صهيبان أبو فايز

 . أربعة  :متكلم

 . مرة كمان عد لحدا، تسمي ال ال،. ثالثة  :صهيبان أبو فايز

 . 3 شفت انا  :الكتناني على

 . خالص ،3  :صهيبان أبو فايز

 מי נמנע.   :الكتناني علي

 נמנע. انا  :العتايقة سليمان

 .خالص  :صهيبان أبو فايز

 .ثالثة اثنين، واحد  :עלי אלכתנאני

 נמנע.  وسليمان  :صهيبان أبو فايز

 מי נמנע?   :متكلم
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 . انا  :العتايقة سليمان

 . يشوف ما هللا شاء أن...  بشوف ما اللي. اصبعيه يرفع عشانמי נמנע  قول  :مضيغم أبو عطا

  انت؟נמנע   :صهيبان أبو فايز

 מי נמנע. قول. التصويت جلسة بدير اللي هو. اصبعي برفع انا يقول هو لما  :ضيغمم أبو عطا

 .מי נמנע قال ما  :صهيبان أبو فايز

 נמנע.  في قلت علي، أستاذ يا قولנמנע.  كلمةבכלל  قال ما. قال ما ال،  :مضيغم أبو عطا

 ... عندنا هذه، الجلسة احنا  :صهيبان أبو فايز

 ... معي بس انا رئيس، صرت ما انا. انا مشמי נמנע,  بقول لليا هو  :الكتناني علي

 ...  مع سجلتني انت ما  :مضيغم أبو عطا

 . ضد اللي مع  :صهيبان أبو فايز

 .غلط سجكلتك ما  :الكتناني على

 . الجلسة في نقالت ماמי נמנע  م كلمة. كمل ما التصويت التصويت، كملوا سمحت لو طب  :مضيغم أبو عطا

 מי נמנע?  طب،  :صهيبان أبو فايز

 . انا  :مضيغم أبو عطا

 . عطا سجل  :صهيبان أبو فايز

 נמנע.  وسليمان عطا  :الكتناني على

 . الوطنيين  :متكلم

 (يضحكون)

  ،14 او ،15 ال رقم عندكو طيب :صهيبان أبو فايز

 . 15 ،15 :متكلم

 الهيئة أعضاء طبعا ُ في 20 -ل وصلناهדירקטוריון  وسعنا احنا طبعا ُ ،הרכב דירקטוריון -15 :صهيبان أبو فايز

מתנ"סים  ال في مشتركة هي اللي شخصيات 3 في. 20 -ل الجماهيري للمركز العامة

 القائم الدراوشة خليل فايز، – البلدية رئيس. المقترحة كالتالي األسماء عندنا وفي. هذه الجماهرية

 هنادي بلدية، موظف العبرة، سعيد جمهور، ممثل... أبو محمود الهزيل، فيصل الرئيس، باعمال

 نجاح جمهور، -ابوعابد جبر الدكتور جمهور، -امل جمهور، -النصاصرة عاطف بلدية، موظفة
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 – حامد أبو رباح جمهور، – مضيغم أبو سعد جمهور، – فريح أبو مروان جمهور، –...  أبو

 من 3 ذكرت ما وزي جمهور، – غرارة أبو سارة جمهور، – هاني أبو وإبراهيم جمهور،

. جمهور – البحيري رشدي وحسان الطاللقة، ويوسف ،מתנ"ס ال الجماهرية، الشركة الشركة،

 . الجماهيري المركز اللي العامة للهيئة بالنسبة المقترح هذا

 ...  :القرناوي طالل

  ايش؟ :صيهبان أبو فايز

 ...  :القرناوي طالل

 . بلدي كمجلس عليه صوتن بدنا مقترح هذا ال، :صهيبان أبو فايز

 . اه :القرناوي طالل

 . هذا المقترح مع مين :صهيبان أبو فايز

 חבילה?  هو ما زي تجيبه ودك انتהרכב  هذا يعني :القرناوي طالل

 . هو ما زي اه، :صهيبان أبو فايز

 ...  قانون في والסיעתי,  قانون في ما :القرناوي طالل

 ما صادقت، عليه صادقت. عليه يصادق البلدي المجلس من بطلب البلدية، رئيس جابه مقترح هذا :صهيبان أبو فايز

  صادقت،

 ...  البلدية رئيس قانون في البلدية، رئس على قانون في بس :القرناوي طالل

 . اسمعه بدي. اسمعه بدي انا، القانون اسمع بدي :صيبهان أبو سامي

 נציגי חברה למתנ"סים,  20% وفيציבור,  נבחרי %40 נציגי ציבור,  يكونوا الزم 40% :متكلم

 . مزبوط :صهيبان فايزابو

עכשיו ההרכב צריך להיות לפי הכח הסיעתי, קודם כל בחברי המועצה,  ،100% هذا :متكلم

 לפי הכח הסיעתי. אם זה לא קיים, אז ההצעה שלך לא חוקית. 

 ... اقعد ودي ما شوي، لحظة طيب،. زلمه يا ال :صهيبان أبو فايز

 שיטה.  الאימצנו  احنا :صهيبان أبو اميس

 . ايده يرفع :صهيبان أبو فايز

 . 11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 :الكتناني على
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  ضد؟ مين :صهيبان أبو فايز

 . 3, 2, 1 :الكتناني على

 ואנחנו טוענים שזה לא חוקי, נוודא גם משפטית.  :דובר

אנחנו סיימנו את . العادية... الجلسة هي اللي الجلسة اغلقنا طيب،. تالمعلوما كل عندي طيب، :صهيبان أبو فايز

 تطلعوا ودكواהישיבה מן המניין, עכשיו אנחנו עוברים לישיבה לא מן המניין. 

 . طيب ميزانية؟ استراحة؟

 

 ***הישיבה נעילת  ***

 

 

 


