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 מזכיר העירייה גזבר העירייה יועץ משפטי של העירייה מבקר העירייה עוזר רה"ע עוזר סגן רה"ע לשכת רה"ע יועצת המועצה למעמד האישה -מנהל המתנ"ס

על סדר היום :
 .1אישור הגדלת תב"ר מס'  – 790שוק ססגוני בסך .₪ 210,000
 .2אישור הקטנת תב"ר מס'  – 1076יועצים בסך .₪ 748,135
 .3אישור הקטנת תב"ר מס'  – 1084חוגי מבוגרים ושפות בסך .₪ 59,930
 .4אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1304ספסלי רחוב בסך .₪ 320,000
 .5אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1306תכנון תב"עות לפיתוח כלכלי בסך .₪ 279,277
 .6אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1316אולם ספורט בקריית החינוך בסך .₪ 200,000
 .7אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1399אנשי חייל בסך .₪ 58,000
 .8הגדלת תב"ר מס'  – 1400פרויקט  WIFIבסך .₪ 701,076
 .9אישור תב"ר מס'  – 1445פרויקט "נגב סל" בסך .₪ 52,991
 .10אישור תב"ר מס'  – 1446ערכות לכיתות א' נקרא יחד בערבית בסך .₪ 188,700
 .11אישור תב"ר מס'  – 1447מרכז מצוינות בסך .₪ 60,000
 .12אישור תב"ר מס'  – 1448תוכנית נחשון בסך .₪ 46,950
 .13אישור תב"ר מס'  – 1449פרויקט נוער בוחר ערך כדרך בסך .₪ 145,789
 .14אישור תב"ר מס'  – 1450פעילויות ספורט לאזרחים וותיקים בסך .₪ 49,800
 .15אישור תב"ר מס'  – 1451תוכנית העצמה כלכלית לנערות וצעירות במצוקה ( )2021בסך
.₪ 97,000
 .16אישור תב"ר מס'  – 1452פיקוח ושיטור עירוני בסך .₪ 1,460,000
 .17אישור תב"ר מס'  – 1453שיפוץ מגרש טניס ואולם ספורט אלראזי בסך .₪ 120,000
 .18אישור תב"ר מס'  – 1454תכנון תב"עות לפיתוח כלכלי  2021בסך .₪ 500,000
 .19אישור תב"ר מס'  – 1455תאורת רחוב לחגים בסך .₪ 265,000
 .20אישור תב"ר מס'  – 1456שיקום מערכת הגינון בעיר (הסבות) בסך .₪ 150,000
 .21אישור תב"ר מס'  – 1457מנהל מוקד רואה ומוקדנים ( )2021בסך .₪ 595,119
 .22אישור תב"ר מס'  – 1458מנהל מוקד רואה ומוקדנים ( )2020בסך ₪ 595,119
 .23אישור תב"ר מס'  – 1459תמיכה במעונות יום בסך .₪ 482,000

 .24אישור תב"ר מס'  – 1460הפעלת שלוחת המתנ"ס במתחם  )2020( 5בסך .₪ 498,270
 .25אישור תב"ר מס'  – 1461מצלמות ורה – תכנון אזור התעשייה בואבית אל נאקב (קדמת
הנגב) בסך .₪ 600,000
 .26אישור תב"ר מס'  – 1462הקמת מחסן חירום ומחסן לציוד שפ"ע בסך .₪ 5,000,000
 .27אישור תב"ר מס'  - 1463הקמת מבנה שירותים במרכז העיר בסך .₪ 1,100,000
 .28אישור תב"ר מס'  – 1464הפעלת מיני מגרש כדורגל לנוער בסך .₪ 96,000
 .29אישור תב"ר מס'  – 1465מועדוני נוער  2020בסך .₪ 160,000
 .30אישור תב"ר מס'  – 1466הפעלת הספרייה (כוח אדם)  2020בסך .₪ 120,000
 .31אישור תב"ר מס'  – 1467הפעלת מבנה היכל התרבות  2020בסך .₪ 498,720
 .32אישור תב"ר מס'  – 1468סדנאות העצמת נשים  2020בסך .₪ 97,262
 .33אישור תב"ר מס'  – 1469פיקוח ושיטור עירוני ( )2021בסך .₪ 1,770,000
 .34אישור תב"ר מס'  – 1470שוק תיירותי לנשים  2021בסך .₪ 758,032
 .35אישור תב"ר מס'  – 1471סיוע באיסוף ופינוי פסולת בסך .₪ 271,153
 .36אישור תב"ר מס'  – 1472תוכנית גישור קהילתי ( )2020תוספת בסך .₪ 80,000
 .37אישור תב"ר מס'  – 1473תוכנית גישור קהילתי ( )2020בסך .₪ 316,500
 .38אישור תב"ר מס'  – 1474מרכז יום טיפול בהתמכרויות בסך .₪ 751,000
 .39אישור תב"ר מס'  – 1475מתקני משחקים לגנים ציבוריים בסך .₪ 2,035,500
 .40אישור תב"ר מס'  – 1476שיפוץ גני הילדים בשכונה  14בסך .₪ 160,000
 .41אישור תב"ר מס'  – 1477הפעלת תוכנית מצוינגב לשנת תשפ"א בסך .₪ 356,561
 .42אישור תב"ר מס'  – 1478חוגי נשים במועדוני נוער בסך .₪ 278,709
 .43אישור תב"ר מס'  – 1479תוכנית הפעלה לסיוע לאזרחים וותיקים ואוכלוסיות בסיכון
בסך .37,283
 .44מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק למנהל בי"ס תיכון ע"ש שיח' סלמאן אלהוזייל.
 .45אישור שכר בכירים עבור ליאור לווין מנהל פיקוח ובקרה בעירייה בהיקף של .40%
 .46אישור שכר בכירים  40%למנהל מחלקת תכנון אסטרטגי (סמי).

 .47אישור שכר בכירים  60%לגב' שירין אבו פריח מנהלת בוועדה המקומית לתכנון ובנייה
(עטא).
 .48הכרות עם מנהל המוקד העירוני החדש והצגת שיטת העבודה.
 .49שינויים בהרכב הנהלת המתנ"ס העירוני.
 .50שברים בידי ילדה ששחקה במשחקים שבמתחמים (עטא)

פרוטוקול
פאיז אבו צהבאן:

طيب ،خلينا בואו נתחיל ,אנחנו מתחילים .אנחנו קודם כל מציגים את
מנהל המוקד  , 106הוא יציג בפני חברי מועצת העיר כמה דברים ,אנחנו
מאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש .הוא עובד באמת מסביב לשעון,
ונהיה אחד מהמוקדנים במוקד ,כי השם שלו עכשיו עובר מתושב
לתושב .اه عالطول تفضل.

أنور:

...

فايز أبو صهيبان:

ايه؟ ما اني سامع .هللا يرحم الميتين  ...كلهم اللي ماتوا األسبوع هدا.

عطا أبو مضيغم:

انا بدي احكي عن الطخ اللي صار في رهط ،في الشارع.

فايز أبو صهيبان:

الطخ صار عندنا ،انا بحكي عنه.

عطا أبو مضيغم:

طب احكي ،ما انت ما انت حاكي  ...هذا وهذا.

فايز أبو صهيبان:

طخنا واحنا ُحرين فيه.

(يتكلمون معاً)
(يضحكون)
انور:

هللا يمسيكوا بالخير جميعاً.

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

تفضل يا أبو هاني.

אנואר:

احنا بنحكي عن الמוקד עירוני اللي هو مركز الخدمات البلدي  .106في 106
اللي هو بس للمواطنين بيتصلوا ،وفي ال מצלמות ,ال מצלמות هذا لألمن ،لل
ביטחון اللي مسؤول عنه احمد الهزيل .احنا هالحين في תהליך שדרוג ال מוקד
من ناحية انه احنا عندنا שדרוג תשתיות تبعت الתשתיות טכנולוגיות
בסיסיות اللي احنا بدنا نبدا فيها ،اللي هي كيف المواطن لما بتصل على البلدية،
كيف احنا بدنا نستقبل المكالمة ،اسم المواطن ودو يكون מספר פניה انه المواطن
التصل ،في מספר פניה ال פניה هذه ودها تمشي تتسجل عندنا في ال מערכת
 ،بس تتسجل عندنا في ال מערכת احنا بنوديها على القسم اللي الزم يعالج
الموضوع ،اذا كان في אגף  7اذا كان في الهندسة واذا كان في ال חינוך اذا كان
في מי רהט .في باقي األقسام ،حتى احنا بنعوز ،عندنا احنا מערכת اللي هي
انشرت قبل سنة ونص ،تقريبا ً سنتين قعدنا احنا في ال ...األخير انه احنا نطلع
الموضوع هذا لحيز التنفيذ انه الكل يصير يتصل من التلفون ،يتسجل اسمه ،يتسجل
عنوانه ،يعطينا مع ال מיקום وين ال מיקום تبع البيت ،اذا في סתימת ביוב
اذا في נזק حريقة ،اذا في أي حاجة ،أي شي بصير في البلد احنا العنوان .أي
حاجة ،أي معلومة المواطن ودها يعرفها ،وده يعرفها عن طريق ال מוקד .106
ال  106ودو يصير المكالمات ما يوصلن الرئيس ،ما يوصلن نواب الرئيس ،ما
يوصلن أعضاء البلدية .بكون العنوان الجامع لكل ما بصير في داخل مدينه رهط.
اذا وده ساعات العمل ،ساعات الدوام ،ساعات استقبال الجمهور ،ايش النشاطات
اللي بصيرن في البلد ،ايش الفعاليات اللي بصيرن في البلد ،ايش المشاريع اللي
بصيرن في البلد ،كل شي מתרכז عندنا في ال מוקד עירוני وال מוקד ال
עירוני يبعطي األجوبة للناس .الناس بتلفن لي ،وفاضية تتلفن ،مرات تلفن الناس
بقولك انا اسرع لي ،بتواصل مع الرئيس .احنا أل ،ودنا الرئيس يتفرغ لشي ثاني
للبد .الرئيس شغلته مش انه وده يعالج ال ...في סתימת ביוב في اشي.

(صوت االدان)
متكلم:

كمل كمل.

انور:

عندنا הכשרת ال כח אדם في عندنا احنا الموظفين اللي في ال מוקד اليوم
عندنا احنا في ال מוקד  106موظف واحد ،عندنا في ال מוקד ال רואה اللي
هو ال תצפיתנים عندنا  5موظفين .احنا قاعدين في اتفاق مع الشيخ فايز واإلدارة
بإنه ناخذ احنا  ...طالب סטודנטים يكونوا والد وبنات .البنات يكونن ساعات
الصبح ،بنستعملهم ،يعني النه بياخذو منح والزم يتطوعوا ،احنا ودنا عشر
شخصيات من هذه األمور اللي جم يتطوعوا ويردوا على التلفونات ،طبعا احنا
رايحين ندربهم ،نخليهم كيف يعالجوا الموضوع ،كيف يردوا على الناس ،كيف
يستقبلوا المكالمات .ما ودنا احد يتسرع ،ودنا يكون الواحد يكون عنده شوية صبر،
ويتحمل المواطن .النه المواطن احنا جايين نخدمه ،مش جايين نطاوش ،وال جايين
نساوي مشاكل .احنا ودنا نساعد والد بلدنا ونرفع بلدنا ،ونقدم الخدمات في بلدنا
على كافة األصعدة .بالنسبة ل שדרוג,

فايز أبو صهيبان:

بس النقطة هذه مهم جدا ال ،تعرفوا لما الواحد لما تنام في غرفة لحاله في الليل،
ما تعرف شو يصير معاه  ،يمكن ال سمح هللا حاجة صحية تصير معاه .لذلك احنا
طلبنا انه يكون يعني طالب اللي همه بياخذوا منح البلدية .اللي هنه طبعا ً يشتغولوا
ساعات ،بشتغلوا في كل ،في דימונה في שדרות ,بشتغلوا الطالب .يكونوا ثالثة
في ال מוקד ,وال يكون واحد.

انور:

الشباب رايحين يكونوا ف ي اليل ،بس ساعات الصباح رايح يكون معهم في بنات،
بنت او بنتين .بالنسبة لل שדרוג תשתיות ארגונית ונתונים ,احنا ودو يكون
بيننا وبين كل األقسام ،يكون تعاون ،اذا ما بكون تعاوين خسارة عوقتنا .مش
رايحين احنا نقدم وال رايحين نساوي وال حاجة في البلد .اذا ما في تعاون بيني
وبين قسم الهندسة ما بقدر اساوي ،المواطن يجي يتلفن ويقولك انا تلفنت ،انا حكيت.
ما بقدر أتقدم.

فايز أبو صهيبان:

نعم.

انور:

احنا جلست انا اخدت على عاتقي من لما فتت عالمنصب ،قعدت مع كل مدراء
األقسام ،وفي تجاوب ،وفي نيه للجميع انه احنا نشتغل ونتقدم .بعدين في عندنا ال
הסברה ,הפצה ,עבודה עם התושבים ال הסברה احنا رايحين نطلع קמפיין

פרסום قوي ،اللي احنا نشتغل ونعطي المواطن انه خالص احنا  106موجود
ارقام التلفونات موجودات ،رقم تلفوني رح يكون موجود في ايميل ،في واتساب،
للكل يتواصل ،والبلد كلها تعرف الشي هذا .رئيس البلدية بينزل النواب ،يعني حتى
رئيس البلدية لما وده الشي يصير يتوجه لينا كمدير القسم ،او لמוקדנים .في
طريقة اللي هي احنا ودنا نسلكها .خالص ،احنا بطلنا انه اللكل وده يتلفن على
راسه ,ودنا نشتغل منظم ،نكون جسم منظم .اول حاجة اريح للبلدية واريح العضاء
البلدية واريح للموظفين .الكل بيشتغل ،والكل بقدم حاله .طبعا عندكوا هنيا انتو ال
מבנה ال ארגוני تبع ال משמרות وال מבנה מתוכנן تبع ال אגף تبعنا ،اللي
هو ال ממונה ראש אגף ביטחון וחירום تحت بجيه من מנהל מוקד عندك ال
מוקדנים

واحد لكل משמרת על בסיס נפגעים زي ما حكينا .عندك

תצפיתנים واحد مع כולל משמרת .يعني في الليل بقعد ما بتقدر تخليه .ي ما
تفضلت يا أبو انس ،احنا واحد ما بنقدر نخليه .مرات بصير حدث ،ودي يطلع،
واذا صار شي ،ال מוקד ممنوع يضله فاضي ،النه في أجهزة وفي شي بكلف
شي كثير.
فايز أبو صهيبان:

صار מקרה األسبوع اللي فات ،واحد من ال תצפיתנים امه לקתה באירוע,
انجبر يخلي ال מוקד ويطلع.

انور:

صح ,انا ما عرفت .يعني انا ما عرفت .بس لما عرفنا ،لما جاء الزلمة وشرح
الوضع ،اتفهمناه .كمان احنا ناس ،احنا بشر ،كمان النا والد ،النا أمهات ،النا
عائالت اللي احنا الزم نتفهم بعضنا .ما احنا جايين نعمل חיסול חשבונות او
احنا ما ودنا فالن يشتغل او ما ودنا -أل .ودنا نشتغل ،ودنا نخدم البلد بشفافية .زي
ما تفضلت عندنا ال מה יספק לנו מוקד עירוני عندنا ריכוז מידע עירוני كل
المعلومات ،ان كان كورونا ،ان كان تسجيل ،ان كان أي شي الزم يكون عندنا
موجود .اذا هالحين أبو انس اطلع على الفيسبوك تبعه او على الواتساب تبعه وبعث
للناس احنا عندنا بكرا تطعيم  ،التطعيم الزم هذا يكون اول حاجة عند الמוקד.
ليش؟ النه الناس بتلفنوا علينا عال מוקד بقولوا وين في تطعيم؟ في فحوصات؟
وين في شي؟ انا ما بقدر ،اذا انا ما حدا اعطاني ،ما في שיתוף פעולה ما في

تعاون بينا وبين بعضنا ،ما بنتقدم .بقولوا استنا خليني افحص ،ليش استنا؟ قبل ما
يطلع اإلعالن ،قبل ما يطلع شي يكون التواصل مع ال מוקד ال מוקד احنا
بنعطي ال מוקדנים ال מוקדנים بعطوا الناس التوجيهات واالرشادات اللي هي
مزبوطه .هالحين االشي الثاني מערב טיפול בעיות דו"חות שבועיים דו"חות
חודשי في الמעקב استلمنا احنا الתלונה من المواطن ،في شكوى من المواطن
صار شي .احنا استلمناها يوم االحد ،الزم احنا يوم الثالثا نفحص وين ،ايش صار
مع المشكلة .مش اخدنا المشكلة سجلناها ،كل شي كويس ،وهللا يا عمي الناس
بيفحصوا ،الناس هيهم بعالجوا ،بنعالج االمر .القسم الثاني ،القسم ،أل ،احنا دونا
نعطي الناس جواب ،وين وصلت مشكلته ،ايش صار في الحل .احنا ودنا نحل
قديش اسرع ،ونعطي المواطن انه يكون بين ايدي امينة .אמון התושבים ال
,תושבים عندنا تقريبا ما ودي اقولك انا  100%يعني مواثقين في البلدية وال في
إدارة البلدية وال ،بقولك انا البلدية بتعطي خدمات وشي .أل ،في אחוזים احنا
قاعدين نشتغل عالموضوع انه احنا نعطي الثقة ،بدون شرط مين يكون الرئيس،
بدو شرط مين نائب الرئيس او عضو البلدية .الناس بيكتبوا عالفيسبوك انا ما بشتغل
للفيسبوك .وهذا الحكي حكيته البو انس ،ال بشتغل للفيسبوك وال بشتغل للناس ،انا
بشتغل وضميري .ايش ضميري بمال عليه وودي اشتغل للمواطنين .في אמנת
שירות .אמנת השירות هذه ودها تكون مبينه ك מוקד עירוני مع كل اقسام
البلدية ،في مشاكل اللي احنا خالل  3ساعات ل 4 -ساعات الزم نكون حالينها.
وفي مشاكل ليومين ،ل  72ساعة 3 ،أيام .في مشاكل اللي عند أسبوع او عشر
أيام .احنا هذا رايح يكون بيننا وبين األقسام المختلفة .في عندنا انا ساويت דוגמא
לדו"ח من شهر  ،12شهر  .1من  1/12لعند  .20/1/2021احنا في عندنا ال הגוף
המטפל في عندنا כמות פניות ,אחוז סגירת פניה اللي تسكرن ،انا اللي
ווידאתי مش أعطيت ال מוקדן ,انا تلفنت عالمواطن اللي المواطن قدم الشكوى،
رجعت انا للمواطن ،عندي رقم المواطن .ايش المشكلة تبعتك؟ نحلت وال ما نحلت؟
يعني خدوا على سبيل المثال אגף ( 7ערבית  61תלונה جتنا نحل منهن .90%
عندك الهندسة  65תלונה 30% ,نحلت .بنجبر اقعد مع الهندسة من جديد نحكي

معهم .מי רהט  66תלונה ,ال –  100% 66نحلن ،بنتلفن ،במעקב השירות
تبعنا احنا كيف؟ بنتصل على الמוקד برغم انه ال מוקד مش موجود في بلدية
رهط ،موجود في طمرة .احنا اخذنا على عاتقنا لشهر  ،1/3انه ال מוקדן تبع מי
רהט يجي عندنا في ال מוקד ويقعد يشتغل معنا هناك.
פאיז אבו צהבאן:

حكينا مع هاي מי רהט? وقولنا ال מוקד بنعطيه بنفس الجودة ،وبنفس الخدمة،
وودنا إياها ،ال  1500شيكل احنا بناخذهن למוקד نا احنا أولى فيها من ال
מוקד اللي غاد .صح بساووا شغل وبعطوا פידבק على طول انه احنا استقبلنا
شكواكوا ،ولما بنتحل المشكلة ببعثوا برضو رسالة للمواطن ،وهذة األشياء كويسة.
من  1/3ان شاء هللا رح ينتقل ال מוקד عندنا تبع المي ان شاء هللا.

אנואר:

هالحين قصة الكهربا ،اللي هي كهربة الشوارع 76 .תלונה جانا ،نحلن .95%
بياخذ مرات وقت  3أيام 4 ،أيام ،بس ايش؟ احنا ال 95% -هذول تسكرن .هالحين
ال הטיפול الزم يكون טיפול מקצועי ودنا نعالج االمر ،انا بشتغل مهنى ،ما
بشتغل سياسي .يمكن مرات يكون في الهندسة תקציב او ايش؟ חוסר משמעת.
ال משמעת هي חשובה النا .اذا انا ما بقدر انا ما اني جاي يعني اطلع ،احط
سلطتي على موظف بلدية او زميل لي في الشغل .انا جاي ودي اشتغل .واحنا
قولنا اذا بتتظافر الجهود كلنا بنشتغل وكلنا بنقدم الخدمات ،بنقدم األفضل للبلد.
واحنا ودنا األفضل .وانا متأكد انه باقي اخواني مدراء األقسام والموظفين كلهم
ودهم األفضل للبلد .هالحين ال נקודות מרכזיות لل עתיד عندنا .הנקודה
המרכזית היא אמון هسا ال שקופית هي .אמון התושבים ,חשיבות
עליונה عندنا ،ثقة المواطن ،نعطي المواطن انه يثق انه احنا كادارة بلدية وك
מוקד עירוני احنا بنقدر نقدم األفضل لهاي البلد .أشياء الثانية انا مسؤول حولوا
لي كل الشكاوي وافحص اني.

متكلم:

ما بتنام بعدين.

انور:

مش رايح انام ،ما ودي انام ،انا جاي ودي اشتغل ،ما جاي انام.

متكلم:

 3 ...اشهر...

انور:

قلناها ،الوقت المناسب بننام فيه.

متلكم:

خلينا نجرب.

انور:

واحنا هسا هذه سنة שדרוג لكل מערכת מוקד עירוני وبشكركوا على،

متكلم:

في مشلكة في البلدية ،بنجربها .ما في واي فاي في البلدية.

فايز أبو صهيبان:

في هالحين.

(يتكلمون سوياً)
פאיז אבו צהבאן:

اول شي يا جماعة ،ودنا نخلص .اول شي شكرا أنور على العرض هذا .انا كنت
في דימונה ,وكنت في שדרות بالنسبة لل מוקדים .يا جماعة الخير المواطن
عينه الزم تكون على ال מוקד مش على رئيس البلدية وال على أعضاء البلدية.
وانا برجوا من أعضاء البلدية كلهم عودوا الناس انهم يحطوا شكاويهم في ال
מוקד .النك اذا انت حملت الشكوى ،انت بتقول اه،

عطا أبو مضيغم:

ايش ساويت لي؟

فايز أبو صهيبان:

ايش ساويت لي؟ وبتصير انت خدام عنده .حاول قوله اتصل على هاي الرقم هذا
 08-9914840اتصل عالرقم هذا وسجل شكواك ،الني انا ما بقدر ،يمكن انسا
الشكوى .اما عندهم غاد بسجلوهن في الحاسوب ،وبضل تلمظ عندهم لعند ما يحلوا
مشكلتك .فا ال מוקד في المدن اليهودية עושה עבודה اللي هي שוטפת في كل
حاجة ،حتى ال מנהל מוקד في שדרות بقول אני אחראי על נפילת הטיל
מעזה ,לא הקב"ט ,אני ,זה שמאתר ,אני זה שמדווח לתושבים ,אני זה
שעושה את כל העבודה كنا عندهم حوالي  3ساعات و ُ
شفنا كيف بيشتغلوا .صح
ال מוקד غاد في تقريبا ً حوالي عشرة ،ومنشان هيك احنا بنحكي عن סטודנטים
مش واحد عندنا الساعة وحدة في اليل ،ثنتين في الييل ...والعيلة حميمة ،يهب في
مين؟ يهب في أنور وال رئيس البلدية؟ هذا מוקד .هذا يعين عيون البلد ,البلد يعني
اذا ال מוקד منها طلع معناها ما عندنا وال حاجة .ال سمح هللا صار اشكاليه
وصارت مشكلة بتصير مصيبة في البلد .ولذلك احنا بندعم وتوجهنا لمركز الشباب،
والمركز الجماهيري انه الطالب اللي بياخذوا المنح ندعم فيهم الشباب اللي بشتغلوا
في الليل هذوال ،اللي بساووا شغل ممتاز ،خاصةً في بير ال פסולת هذوال في ال
משאיות و עוקבים وراهم و סרטונים وحتى ال אלימות دايما עוקבים

وراها ،وعلى فكرة ،ال מצלמות تبعنا في عندنا ،موجود عند البوليص يعني .فا
احنا بنضل מעב ورا ال ביטחון אישי ال אישי ,وهذا اللي מחפש אותו ال
תושב ,ביטחון אישי وهدوء نفسي .يعطيك العافية وبارك هللا فيك يا أبو ماهر.
أنور:

شكرا كثير.

فايز أبو صهيبان:

فؤاد ،طبعا ً بساوي في الفترة األخيرة الشغل اللي هو يعني مهم جدا بالنسبة لقضية
التطعيم في البلد اللي هي نسبة אחוז החיסונים عندنا מאוד נמוך ,אנחנו
כמעט  12%בכללי ,והבעיה שלנו היא נמצאת במערכת החינוך ,רק 8%
ממערכת החינוך ,אנחנו מדברים על  1,100מורים ומורות ,רק 8% .8%
זה כמעט שתי כיתות של מורים ,וזה באמת זה דבר שהוא לא טוב ,אנחנו
חייבים פשוט מאוד أبو األمير تحكي مع مدراء المدارس ،تحط הודעות,
كانت النا جلسة مبارح مع ...ومع מנהל מחוז عالموضوع هذا ،و الجماعة
مرخيين زي ما بقولوا الموضوع  ...زي كذا ،حسب تسهيل الظروف .انا بشكر
برضو المركز الجماهيري األخ فؤاد على شغلة هو والشباب الموجودين في ال
מתנ"ס اللي بتواصلوا ،فؤاد اعرضلنا ايش ساويت.

فؤاد زيادنه:

طيب يعطيكم العافية .عربي؟ عبراني؟

فايز أبو صهيبان:

מה שאתה רוצה.

(يتكلمون سوياً)
جميعا:

اللي بريحك ،اللي بريحك.

فؤاد زيادنه:

طيب ،احنا،

متكلم:

כולם מבינים ערבית.

فؤاد زيادنه:

بما انه أبو انس وأبو امير ومحمد  ...كمان والكل ،في الفتر األخيرة بنحاول انه
نطلع التوعية بموضوع التطعيم .التطعيم هو للكل ،احنا اليوم بنشوف انه فوق ال
 60سنة  40%حوالي اتطعموا .الصراحة باقي البلدان البدوية اللي موجودة عندنا
في الحنوب حوالي  .20%هذا االمر يعني محبط جدا انه اليوم واحد كبير في
العمر ،وواحد من  5اتطعموا .معناته وين احنا دورنان الشباب ودورنا ،النه حكينا

مبارح مع כללית ,كان في סרטונים وانا ومحمد أبو عابد ،وال ...حوالنا كمان
نحكي عن هذا الشي،
عطا أبو مضيغم:

ما عنا ،ما بيعطوا حد،

فؤاد زيادنة:

انه المسؤولية،

عطا أبو مضيغم:

 ...ابوي ،ابوي عمرة  80سنة ما יתחסן.

فؤاد زيادنة:

هذا دورك انت .المسؤولية عالكل ،احنا لو قلنا بس،

عطا أبو مضيغم:

...

سليمان العتايقة:

انا بقنعه.

فؤاد زيادنة:

المسؤولية عالكل ،والموضوع ما هو سهل ،يعني احنا شايفين الوضع الناس بتموت
والناس هذا ،واالمر ما تغير شي .يعني احنا لحد اليوم اسرائل،

سليمان العتايقة:

...

فايز أبو صهيبان:

.22 ،22

فؤاد زيادنة:

اذا الدولة وصلت  2.5مليون واحد اتطعموا اللي هي عبارة عن حوالي ،30%
احنا بنوصل  .10%مع انه الزم احنا،

عطا أبو مضيغم:

ال מנה الثانية ال .ال מנה الثاني نص مليون،

فؤاد زيادنة:

ال ،تعدوا المليون اليوم.

عطا أبو مضيغم:

عدوها؟ هذا  ...تعدوا المليون؟

فؤاد زيادنة:

اه ،عشان هذا احنا  ...ساويناهن ،غير ال סרטונים ,غير االمسايات اللي طلعنا
فيهن في الفيسبوك كمان مبارح كان مع شبيب ،مع الشبيبة تدخل اجتماعي .كمان
 ...حاولنا نوزع ورد ،نوزع مي جوا المحطة ،عشان يعني كمان مرة نحاول نوعي
ونزود األشياء .احنا من ناحية مركز الجماهير الزم تكون المنصة مفتوحة اللي
من أعضاء البلدية ،من موظفين البلدية حابب يجي ويفكر بشي ،يفكر بموضوع
نحاول نتساعد فيه احنا موجودين .انا بقترح ،وانس كمان مرة ،يمكن الزم كمان
انه نبدا نفكر زمان زي מבצעים ,يعني انا عارف؟ يكون في ניידת ,ويكون في
اليوم معروف انه في يوم تطعيم ،ونصير نطلع على الحارات ونحاول نساوي كمان

زي كذه .في أطباء تواصلوا معنا .حتى مع أبو انس من القدس ،اللي مستعدين يجوا
كمان يتطوعوا.
فايز أبو صهيبان:

صحيح.

فؤاد زيادنة:

يعني الموضوع اليوم الصراحة الكل بحاول يقول ليش تانه نشتغل على عارضة
الجنوب ،االعداد ضيئلة .يعني احنا اول اشي احنا أولى انه ناخذ مسؤولية عحالنا،
وبعدين ندور غيرنا .عشان هذا جزء مهم،

فايز أبو صهيبان:

احنا بنحكي على اكثر من  20%من كفر قاسم وشمل.

فؤاء زيادنة:

صح.

فايز أبو صهيبان:

اذا كمان في رائد ميزانيات لتوعية شي ،احنا بنقدر نكون كمان نساعد ونعطي
ونساوي كمان فيهن أشياء .شكرا ،يعطيك العافية .بارك هللا فيك.

عطا أبو مضيغم:

مشكور يا فؤاد.

فؤاد زيادنة:

هللا يخليك.

عطا أبو مضيغم:

 ...بكرا جاي .بنقول على هذا ،بس هو بدو يجي يعارنا بالشكيل .ال تعلمه حاجة.
بدو يجي علينا  ،5عشر دقايق.

فايز أبو صهيبان:

طيب ،احنا كنا عند  ...مبارح.

عطا أبو مضيغم:

مين قالك تمشي؟ مين قالك تمشي؟

فايز أبو صهيبان:

كنت اطلطل عالمكتب يا عطا ومشيت ،ايش اساوي؟

عطا أبو مضيغم:

المهم جيبلنا מתחם .11

فايز أبو صهيبان:

طيب ،אנחנו עוברים לסדר יום שלנו ,יש לנו הרבה תב"רים פה عندنا
תב"ר  790שוק ססגוני .210,אישור הקטנת תב"ר  176יועצים
בסה"כ  ,748,135عندنا אישור הקטנת תב"ר  1,084חוגים מבוגרים
בשפות  .59,930عندنا תב"ר  1,304ספסלי רחוב בסה"כ .320,000
هدول بنحطهن عند المساجد ال ספסלים هذوال ،بدال ما الناس يضلوا واقفين غاد
عند المسجد ،واللي يضل بنحطوا في الشوارع.

متكلم:

وفي ال מרכז كمان.

فايز أبو صهيبان:

אישור הגדלת תב"ר  - 1,306תכנון תב"ר לפיתוח כלכלי בסה"כ ,279,277
אישור הגדלת תב"ר  1,316אולם ספורט בקריית החינוך  200الف شيكل.
אישור הגדלת תב"ר  1,399אנשי חייל ,בסך הכל  58,000שקל.
הגדלת תב"ר מס'  1,400פרויקט וייפיי ... ,الف شيكل .احنا الوايفاي عشرة
 ...تقريباً.

يوسف الرميلي:

في התקשרות ,בחרנו  ...חודש ימים יתחילו.

فايز أبو صهيبان:

ان شاء هللا.

يوسف الرميلي:

ان شاء هللا ،בשעה טובה.

فايز أبو صهيبان:

אישור ال תב"ר  1,445פרויקט נגב סל  52,991אישור תב"ר 1,446
ערכות לכיתות א' نقرا معا اللغة العربة ،188700 .תב"ר  1,447מרכזי
מצוינות  1,448 .60,000תוכנית נחשון  1,449 .46,950תב"ר פרויקט
נוער בוחר ערך כדרך  1,450 .145,789פעילויות ספורט לאזרחים וותיקים
 .49,800תב"ר  1451תוכנית העצמה כלכלית לנערות וצעירות במצוקה
ال  97الف شيكل פיקוח ושיטור עירוני 1,460,000

عطا أبو مضيغم:

هذا السيار الثانية ...هاي السيارة الثانية؟

فايز أبو صهيبان:

לא ,זה לא רכב,

عطا أبو مضيغم:

شو هاذ؟

فايز أبو صهيبان:

זה כנראה שכר  ...عندنا  1453שיפוץ מגרש טניס ואולם ספורט לראזי
 120الف شكيل .عندنا  1454תכנון תב"ר לפיתוח כלכלי  500 ,2021الف
شيكل .عندنا תב"ר  1,455תאורת רחוב לחגים בסה"כ  265الف شيكل.
عندنا תב"ר  1456שיקום מערכת הגינון בעיר הסבות  150الف شيكل.
عندنا תב"ר  1475מנהל מוקד רואה ומוקדנים  ,2021בסה"כ 595,119
شيكل .عندنا  1458מנהל מוקד רואה ומוקדנים .2020 ,סה"כ 595,019
شيكل .عندنا תב"ר  1459תמיכה במעונות יום בסה"כ  480الف شكيل.
عندنا אישור תב"ר  1460הפעלת שלוחת המתנ"ס במתחם .5/2020
בסה"כ  498,270شيكل .عندنا  1461תב"ר מצלמות ורה תכנון ,אזור

התעשייה بوابة النقبط קדמת הנגב  .600,000عندنا אישור תב"ר
 ,1462הקמת מחסן חירום ומחסן לציוד שפ"ע  5مليون شيكل .عندنا 1463
תב"ר הקמת מבנה שירותים במרכז העיר مليون ومية الف شيكل ،הגיע זמן
هذا שירותים בכסף.
متكلم:

و מחסן העירייה.

(מדברים יחד)
فايز أبو صهيبان:

عندنا תב"ר  ،K1446أتطلع بيجوا ناس من برا ،ما بلقوا שירותים هنا ...
وكله.

عطا أبو مضيغم:

صح.

فايز أبو صهيبان:

הפעלת מיני מגרש כדורגל לנוער ب –  96الف شيكل ,عندنا  1465תב"ר
מועדוני נוער 2020בסך הכל  160,000شيكل .عندنا תב"ר  1466הפעלת
הספרייה כוח אדם  120 ,2020الف شيكل .وعندنا תב"ר  1467הפעלת
מבנה היכל התרבות (ערבית) 2020בסה"כ  498,720شيكل .عندنا תב"ר
 1468סדנאות העצמת נשים هاي اسمهان  ,2020בסה"כ  97,262شيكل.

متكلم:

هذول في ال מתנ"ס.

فايز أبو صهيبان:

انا عارف في ال מתנ"ס ,بس هي الزم ،ال מתנ"ס حواليك وغاد .هي بدها
تكون מעורבת .وهللا يا جماعة الخير  ...استنا شوي ...

عطا أبو مضيغم:

طيب ،نكمل يا اخوان ،بنكمل بعد ما يخلص.

متكلم:

كمل كمل.

فايز أبو صهيبان:

يال.

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

بند  1469 -33פיקוח ושיטור עירוני  2021בסה"כ  1,770,000شيكل.
عندنا תב"ר  1470שוק תיירותי לנשים  2021בסה"כ  758,032شيكل.
هذول سجليهن ارقام يا اسمهان .عندنا תב"ר  1471סיוע באיסוף פינוי פסולת
בסה"כ  .271,153عندنا תב"ר  1472תוכנית גישור קהילתי  2020תוספת,
בסה"כ  80الف شيكل .عندنا תב"ר  1473תכנית גישור קהילתי ,בסה"כ

 316,500شيكل .عندنا  1474מרכז יום טיפול בהתמכרויות בסה"כ 721,000
شيكل .عندنا תב"ר  1475מתקני משחקים לגנים ציבוריים בסה"כ
 2,035,500شيكل .عندنا ،مع كل اشفي انا ،لما يوصل  ...الحراق للمراجيح وهذا،
وهللا قلبه الواحد بوجعه.
متكلم:

والي ،بنتيي كانت في الحكمة ،مطبوشه مكسرة ...

فايز أبو صهيبان:

שיבוץ גני ילדים בשכונה  160 14الف شيكل .عندنا תב"ר،

عطا أبو مضيغم:

ثانيه وحده ،هينا احنا بناخد ال גנים ال ציבוריים في هذا ،لالمانه كمان الزم
يكون عندنا ميزانية لل תחזוקה .النه حرام تحطهم وما في תחזוקה ,ويخربن
كمان سنة ،وايش ساوينا؟!

فايز أبو صهيبان:

 ...على كل أسبوع مرة الشباب والشبيبة هذوال يساووا لفه عليهم ،ينظفوا انا
عارف ،بلكي الناس توعت .طيب ،عندنا תב"ר  1477הפעלת תוכנית
מצוינגב לשנת תשפ"א בסה"כ  356,561شكيل .عندنا תב"ר  1478חוגי
נשים ומועדוני נוער בס"כ  278,709شيكل .عندنا תב"ר  1479תוכנית
הפעלה לסיוע לאזרחים וותיקים ואוכלוסייה בסיכון  73,283شيكل .هذا
كل ال תב"רים.

יוסף אלרומילי:

יש לציין ,כל התב"רים האלה עברו בוועדת כספים ,בישיבה של וועדת
כספים (ערבית).

رائد القرناوي:

41 ...

فايز أبو صهيبان:

اه؟

رائد القرناوي:

في غاد תוספת ... 10%

فايز أبو صهيبان:

اه.

رائد القرناوي:

الزم...

(يتكلمون سوياً)
פאיז אבו צהבאן:

אז להוסיף  ... 10%להוסיף את ה ( 10%ערבית)

עטא אבו מדיע'ם:

في سؤال بسيط بس ،להפעלת תב"ר رقم סעיף  30ספריה الهذا  ,2020هذا
بال،

رائد القرناوي:

هذا لل .21

عطا أبو مضيغم:

دقيقة يا زلمه.

ראיד אלקרינאוי:

תוכנית  2397كانت ،فتحت بדיליי של שנה ,אז كل ال הקצבות تبعات ال
 2020بنشغلهن في ال .21

عطا أبو مضيغم:

طيب.

رائد القرناوي:

...

عطا أبو مضيم:

طيب ،اسمع اشوف .ال תב"ר ب 120مش هم نفسها الناس الעובדים اللي
بشتغلوا؟

رائد القرناوي:

כן.

عطا أبو مضيغم:

ليه البنت قاعدة الها سبع ،ثمن اشهر ما بتشتغل؟

رائد القرناوي:

סגר.

عطا ايو مضغيم:

ليه סגר? يعني ليه ما في مصاري والبنت ما بتشتغل؟ ليه يعني؟ في غاد وحدة
ספרנית ,بتشتغل بال ספרייה اسمها امال هزيل ،ليه مطردينها؟

رائد القرناوي:

مش طاردينها ،حالياً،

عطا أبو مضيغم:

ليه مطردينها؟ هذا مطريدنها يا اخوي .لما في عندنك

עטא אבו מדיע'ם:

תקציב לספרייה وموجود وهذا כסף ما بعاود ،هذا مش שוטף.

رائد القرناوي:

عطا.

عطا أبو مضيغم:

ايش؟

فايز أبو صهيبان:

مطلوب من كل مؤسسة في ال סגר انها تساوي  ...من ال עובדים.

عطا أبو مضيغم:

بقولك انا،

فايز أبو صهيبان:

لحظة شوي.

سامي أبو صهيبان:

אז מה? אז מה? ال מורים يعني نجيبهم عالمدارس يعني؟

عطا أبو مضيغم:

ال ،في فرق بين ،سامي،

فايز أبو صيبهان:

 ...وبياخذوا من الدولة .ال ،في فرق بين كيف احنا طلعنا تقريبا ً حوالي  %70من
الموظفين .ساعدنا قصة ال סגר ,يعني المعلمين موجودين في المدرسة هيك هيك.
في عمال موظفين واطلعناهم ،صار بينا وبينهم زعاق .يعني انت ما فهمت حساب

للشي هذا .وال מתנ"ס برضو نفس الشي .ال תכנית עיר ללא אלימות ممنوع
يضل מפעיל في ال אולם مثالً מדריכים ,ممنوع .حتى في المكتبة ،بكفي امين
المكتبة لحاله.
رائد القرناوي:

وال חל"ת يبدلوهم ،70%

عطا أبو مضيغم:

طيب ممكن بس اخلص اساوي اللي ليه بس؟

سامي أبو صهيبان:

والدراهم ما بروحوا يعني.

عطا أبو مضغيم:

هذا السؤال تبعي ،ممكن الدراهم.

رائد القرناوي:

ما بروحوا.

عطا أبو مضيغم:

תב"ר هذا مش תכנית ממשלה.

رائد القرناوي:

السؤال اذا אפשר לעשות,

عطا أبو مضيغم:

انا قلت بضيعن.

رائد القرناوي:

أبو محمد ،بس سؤال ،بس سؤال اذا אפשר לעשות לילדים שעת ספריה
מרחוק? عن طريق زوم وقصة وحاجة ،بنساويلهم.

عطا أبو مضيغم:

بس ما في عمال كثير في ال ספריה هذه .ما في عمال غير اثنين.

فايز أبو صهيبان:

طيب ،מאשרים ال תב"רים هذول؟

عطا أبو مضيغم:

ما في مشكلة ،اه.

متكلمين:

מאשרים ,מאשרים.

פאיז אבו צהבאן:

מאשרים תב"ר طيب .عندنا  44מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק מנהל
בית הספר על שם שיח' סלמאן אלהוזייל عز الدين الهزيل.

עו"ד סמי סהיבאן:

מאושר.

יוסף אלרומילי:

מאושר.

פאיז אבו צהבאן:

אישור שכר בכירים עבור,

עו"ד שרון שטיין:

רק בהחלטה שתופיע תעודת זהות.

פאיז אבו צהבאן:

מה?

עו"ד שרון שטיין:

לפי תעודת זהות.

עטא אבו מדיע'ם:

יש לי את הצילום שלו ,פרצוף ,אפשר להכניס ...אין לי תעודת זהות.

עו"ד שרון שטיין:

לא ,לפעמים בבנק הם רוצים את המורשה חתימה .מי המורשה?

פאיז אבו צהבאן:

عندنا  45אישור שכר בכירים עבור ליאור לוין ,מנהל פיקוח ובקרה
בעירייה בהיקף  40%ال שכר تبع ליאור לוין هو من תוכנית ال חומש 2397
اللي ال השכר הוא מעוגן בתוך תוכנית החומש ,ما في סעיף תקציבי
يعني בתוך החבילה اللي هو بياخذ منها .يعني اذا ما ניצל ال  ،40ال  40هذول
بطيرن.

سليمان العتايقة:

السؤال في כיסוי لل שכר?

فايز أبو صهيبان:

اه.

יוסף אלרומילי:

( 2397ערבית)

פאיז אבו צהבאן:

اه .حكى معاي ال חשב המלווה وقالي،

سليمان العتايقة:

اذا في כיסוי ما في مشكلة.

فايز أبو صهيبان:

حكى معاي ال חשב מלווה ,قالي اللي عنده סעיף תקציבי موجود عندك מעוגן
אין בעיה ,אבל לדעתי عن ال סעיף هذا رح نيجي عليه .في אישור שכר
בכירים למנהל מחלקת תכנון אסטרטגי برضو نفس االشي.

متكلم:

مين هو هذا؟

فايز أبو صهيبان:

جهاد ال ...שנקלט לאחרונה ( 40%ערבית)

עו"ד שרון שטיין:

תאשרו אותו גם .ליתר ביטחון ,למרות שזה בסמכותו.

פאיז אבו צהבאן:

בסדר .عندنا אישור שכר בכירים ' 60%

עטא אבו מדיע'ם:

 40תתקן .انا قلتله יתקן .40

فايز أبو صهيبان:

طيب 40 ،ل גברת شيرين أبو فريح מנהלת בוועדה מקומית תכנון ובנייה
ما في סעיף תקציבי للست شيرين في الموضوع هذا .النه هذا وده برضو تعديل
في ميزانية ،ووده אישור משרד הפנים (ערבית).

עטא אבו מדיע'ם:

אני העליתי את הסוגיה ,אני אגיד לך איך.

עו"ד סמי סהיבאן:

אבל לפני ,עטא ,לפני שאתה מתייחס לסוגיה هذه ،انا מבקש לגבי انا אני
מבקש שמועצת העיר תאשר ,הוא עושה דוקטורט ,למרות שהוא לא

מקבל ,אבל היועץ המשפטי ממליץ שגם מועצת העיר תאשר את
ההעסקה שלו,
עו"ד שרון שטיין:

שיאשר לו את הלימודים כאילו.

פאיז אבו צהבאן:

כמה ימים בשבוע? יום אחד?

עו"ד שרון שטיין:

יום .בגלל זה הוא הסכים לרדת ל .80%

עטא אבו מדיע'ם:

לא ,אני דווקא דיברתי איתו שלשום ,הוא יעבוד יום שישי ,מה הבעיה
שיעבוד יום שישי? יום שבת שיעבוד ,זה אסטרטג هذا.

فايز أبو صهيبان:

عطا ،خلينا ،عطا .يا عطا ،صح انت الك اخر سنة يا عطا ،بس ...

(يضحكون)
عطا أبو مضيغم:

انت ،يا زلمه انت ما ...

فايز أبو صهيبان:

انا مش رح אפריע לך.

عطا أبو مضيغم:

جهاد،

فايز أبو صهيبان:

عطا ال ...

عطا أبو مضيغم:

زي ما سامي הפריע ,הפרעתי .جهاد بقدر يشتغل  5أيام.

فايز أبو صهيبان:

ال ،انا بدي اشغل جهاد مش انت.

متكلم:

ما انت باخر السنة شغله.

فايز أبو صهيبان:

 4أيام بدو يشتغل .بدو يشتغل  4أيام يوم ثالثا .בסדר? לפרוטוקול .אז הוא
יעבוד יום אחד.

سليمان العتايقة:

 ...عحساب البلدية.

שרון שטיין:

כל יום שלישי זה יום אחד.

(מדברים יחד)
فايز أبو صهيبان:

.80%

متكلم:

ودو يشتغل  ،80%ويدو يشتغل .80%

فايز أبو صهيبان:

يوم ما يخلص الدكتوراه בהצלחה ان شاء هللا .ما في مشكلة .تفضل بالنسبة للشي.

عطا أبو مضغيم:

بالنسبة لالخت اللي هي شيرين .קודם כל ,לפי חוזר מנכ"ל מגיע לנו מכסה
מסוימת ואנחנו עוד לא הגענו למכסה .דבר שני ,היה לנו בעבר במליאה
הזאת החלטות שאנחנו נאשר עקרונית ,ומשרד הפנים ייתן תשובה,
והדוגמא היא החלטה לגבי הקב"ט ,אמרנו נאשר ,נשלח למשרד הפנים.
מדובר במנהלת וועדה ,מדובר באישה ,אישרה ראשונה שאנחנו יכולים
להתגאות במוסד כזה למעל ל  1,000עובדים فيه اللي احنا אנחנו תומכים
אישה לקבל שכר בכירים .אנחנו נשלח את הבקשה ,משרד הפנים ייתן
את הנימוק שלו ,משרד הפנים رح ينحرج انه كيف انه في אישה משכילה,
מובילה ,עם תפקיד מפתח במגזר הבדואי ,שאולי רוצה לתמוך בה בשכר
בכירים .כל השכר بيجي من الدولة ،ما حد بدفع من جيبته .אני מבקש לאשר
עקרונית את הבקשה ולשלוח ,אם משרד הפנים ייתן הבהרות ,לא רק
זה ,גם הוועדה לעידוד מעמד האישה ,ודווקא למשרות בכירות בכנסת,
קראתי לפני שלושה שבועות ,דווקא יש החלטות שמתייחסות לגבי
הסוגיות האלה ,ודווקא היא תקבל תמיכה ממשרד הפנים .יכול להיות
שמשרד הפנים דווקא יבוא ויגיד לכם ,נכון ,אני מסכים ,תעשו תיקון
תקציב ,תעשו זה ,תעשו זה ,אני אתמוך ,אבל احنا ما نعطي ،انه احنا אנחנו
לא נאשר עקרונית ,זה שיקול דעת לכל אחד ואחד.

פאיז אבו צהבאן:

طيب ,اول شي احنا عندنا موظفين اللي بالفعل بشتغلوا كثير في البلد ،بس بتعرفوا
وضعنا من ناحية ميزانيات في سنة ال  2020كيف مريناها ،وال  21على فكرة،
وصلحني الגזבר .ال  21رح تكون اصعب من ال  2020لمعلوماتكو .שנת 2021
תהיה יותר קשה מבחינת תקציב עירייה משנת  .2020אנחנו יודעים שכל
עובדי העירייה עובדים כמעט כפול ,לפעמים במקום ארבעה עובדים,
אבל נשלח לי גם מייל מהחשב מלווה ,שהוא נציג משרד הפנים ,אז הוא
לא מאשר ال עניין هذا בלי שיהיה סעיף תקציבי ברור في ال התקציב
(ערבית)

عطا أبو مضيغم:

كمان لما انت جبت سيارة الحمد ،قالك ال גזבר ما في תקציבים .قالك ال חשב
ما في .وانت قلت انا بدي אעביר החלטה بترجع من משרד הפנים.

فايز أبو صهيبان:

ال ،لحظة  ...העברנו אותו ,העברנו אותו.

עו"ד שרון שטיין:

עטא ,אני אגיד לך מה הבעיה,

عطا أبو مضيغم:

يعني انت ايش ودك؟

עו"ד שרון שטיין:

הבעיה היא שמשרד הפנים בלי שתביא לו סעיף תקציבי לא יאשר,

עטא אבו מדיע'ם:

אני אומר ...אני מדבר אישור עקרוני ,אני מדבר אישור עקרוני.

עו"ד סמי סהיבאן:

אתה הצעת ,ואני אומר לך משהו ,אני חושב שיש הרבה עובדים שמגיע
להם שכר יותר מאשר מה שמקבלים היום ,ואני אתן לך דוגמא ,גם כן
פנתה אליי היום هنادي שהיא מנהלת הגנים ,הלוואי שהייתי אני חותם
לתת תוספות שכר ,כממונה מנגנון ,ואני חושב שגם כן מגיע לה ,אבל בוא
נהיה הגיוניים ,גם אם הנושא של אדם לא היה נושא שמעוגן מבחינה
תקציבית ,אני בכלל לא הייתי מעלה את זה .יש הרבה עובדים שמגיע
להם ,אס ור לנו לעשות מזה כאילו שיהיה אחד נגד ואחד בעד ,תעשו מי
שרוצה להביא למישהו שכר בכירים ,קודם כל שידאג לסעיף התקציבי
שלו ,לפני שהוא מעלה את השמות כאן ,לא ,חוץ מזה ,קודם כל תרד
לוועדה ,אני כבר חודשיים נלחם מול היועץ המשפטי ומול החשב על
שעות נוספות לשני עובדים ,שהורידו להם בגלל שאין תקציבים.

עו"ד שרון שטיין:

איתי אתה נלחם?

עו"ד סמי סהיבאן:

גם איתך .גם איתך ,לא?

עו"ד שרון שטיין:

לא.

עטא אבו מדיע'ם:

אני מקבל כל דעה ,אבל אני מבקש עקרונית לאשר .תביא את זה להצעת
הצבעה,

פאיז אבו צהבאן:

לא ,אני לא מוכן לאשר דבר,

עטא אבו מדיע'ם:

אל תאשר ,אתה תתנגד.

עו"ד סמי סהיבאן:

אנחנו נקבל אישור עקרוני שלא מאשרים לאף אחד שכר בכירים ,מבלי
שיהיה מגובה באישור של הגזבר שיש סעיף תקציבי .רק לאחר
שהתייעצתי איתו ,נכון?

עטא אבו מדיע'ם:

בסדר ,אז לקב"ט היה? לא ,לקב"ט התנגדתם ,אמרתם אין ,אני הלכתי
לחדר שלי בזמן המליאה ,הבאתי לכם את התקנון ואת התכשיר
ממשרד ,ואני הראיתי לכם שאתם טועים ,ואמרתם לי לגבי המכסה انه
ال מכסה ,אל תפריע לי .وانا بحكي .אל תפריע לי وانا بحكي.

פאיז אבו צהבאן:

ودي אפריע.

עטא אבו מדיע'ם:

אל תפריע לי .אל תפריע .انا بحكي انه في עניין  ...في عندي מכסה.

فايز أبو صهيبان:

عطا ،خسارة على الوقت .هللا يرضى عليك .اقعد مع ال חשב המלווה أي מכסה
هداك ال מכסה  ...شو اسمه؟ ال חשב ال מלווה.

عطا أبو مضيغم:

ال חשב מלווה كتبلنا شو ال מכסה.

فايز أبو صهيبان:

في אישור منه بس .انا اعطاني مكتوب وقالي מכסה אשר خالص.

عطا أبو مضيغم:

ودك מכסה? ودك מכסה?

فايز أبو صهيبان:

اه.

عطا أبو مضيغم:

ال מכסה موجودة .ال.

מר ראיד אלקרינאוי :חמישה אחוז.
עטא אבו מדיע'ם:

 %5من ال עובדים ,احنا كم من עובד?

رائد القرناوي:

تقدر تحط  70واحد ،وتبطل ال אשפה ,وتبطل ال...

عطا أبو مضيغم:

انا ما بحكيلك ودك تبطل .وقفت على حرمة هالحين؟

رائد القرناوي:

ال ،ال.

عطا أبو مضيغم:

 5% ،5%يعني احنا ،ممكن يكون عندنا  ...אני מבקש ,זה הצעה לסדר بتقدر
انت تقبرها בהצבעה ,לא מאשרים ,אז אני...

פאיז אבו צהיבאן:

לא מאשרים.

عطا أبو مضيغم:

יפה انا ودي اصوت.

فايز أبو صهيبان:

يال ،ارفع ايدك.

عطا أبو مضيغم:

انا مصوت عليها.

فايز أبو صهيبان:

خالص ،سجل عطا مصوت.

عطا أبو مضيغم:

انا مصوت عليها ،اللي وده يصوت ضد يصوت.

פאיז אבו צהבאן:

طيب .שינויים בהרכב הנהלת המתנ"ס في عندنا شو اسمه؟ المرة اللي فاتت
احنا صادقنا على مجموعة .بس في ناس اللي في ניגוד עניינים زي ד"ר ג'אבר
أبو عابد אסור להיות חבר דירקטוריון بنحط  ...أبو عابد .في عندنا محمود
أبو غليون،

פייצל אלהוזייל:

من اللي بدو يكون חבר עירייה?

פאיז אבו צהבאן:

הוא יכול להתפטר.

יוסף אלרומילי:

רגע ,רגע מי ביקש انه جبر ما يكون؟

فايز أبو صهيبان:

بشتغل مع ال מתנ"ס.

עטא אבו מדיע'ם:

ספק ,ספק ,הוא ספק( .ערבית)

(מדברים יחד)
יוסף אלרומילי:

אבל הוא בעוד חודש חבר מועצת העיר (ערבית)

(מדברים יחד)
فايز أبو صهيبان:

אז جهاد ال...

عطا أبو مضيغم:

עובד ,محل עובד .اه وهذا עובד.

فايز أبو صهيبان:

אז ادم الفينيش محل شو اسمه.

متكلم:

ال ،بتفهم انت.

(يضحكون)
عطا أبو مضيغم:

في كمان واحد ذكرناه .قولي؟

متكلم:

ال .هذا هو.

عطا أبو مضيغم:

هذا هو؟

متكلم:

هذا هو.

عطا أبو مضيغم:

وهللا هذا هو .سامي نسيت اقولك .זה הצעה שלי ,وهللا نسيت اقولك.

فايز أبو صهيبان:

عطا ،عطا.

عطا أبو مضيغم:

شو؟

متكلم:

...

עטא אבו מדיע'ם:

קודם כל במליאה ,שמעלים חברי עירייה סוג מסוים ,כמובן في ال
הנהלה ما كان في הנהלה .وكانت كورونا ،وال هو عشان ما في أسباب ثانية.
אני שלחתי מייל مرتين ،ولما في الميل ما كان في جواب המהנדס שלף جواب.
وهو לגבי אישורי בטיחות النه كان בעייתי في بنت ،ما بعرف قديش عمرها،
كتبت في الميل .اللي נחבלה ממשחקים في اول ال ...يعني مش اليوم ،ومبارح،
في ضغط .وصارت מאושפזת وحطوا في اياديها פלטין ,بسأل بقول ال מתקני
משחקים اللي احنا خلصناههن وسايوناهن،

سامي أبو صهيبان:

ما خلصناهن.

عطا أبو مضيغم:

اللي احنا כאילו خلصناهن.

سامي أبو صهيبان:

اللي احنا تصورنا معاهم.

عطا أبو مضيغم:

سقت عليكو هللا تستحوا .اللي احنا فتحناهن לציבור فتحناهن ،في الهن אישורי
ُ
בטיחות והפעלה وال أل؟ אני אדבר בעברית עכשיוعشان ال עם היועץ
המשפטי (ערבית)

(מדברים יחד)
عطا أبو مضيغم:

ال.

سامي أبو صهيبان:

תתבע אותנו وخالص.

(يتكلمون سوياً)
عطا أبو مضيغم:

ال .في اشكاليه من ناحية،

עו"ד שרטון שטיין:

לא ,הוא מעלה משהו עקרוני.

יוסף אלרומילי:

אדוני ,אדוני ,אתם מזלזלים عشان انسانه او ابوها ،وعشان عضو بلدية بتوجه
انه المرة طلعت سالم ،اللي العيل يعني بسكوته .اذا نكسرت ايده ممكن رقبته
تنكسر .اذا احنا جوابنا استهتار،

سامي أبو صهيبان:

אני אשיב לך משפטית ,אתה  ...כל ילד במדינת ישראל,

عطا أبو مضيغم:

هللا يخليك ،ما كملت يا اخوي،

سامي أبو صهيبان:

כל ילד מבוטח (ערבית)

פאיז אבו צהבאן:

باسم ،لو سمحت خلي عطا يحكي .احكي يا عطا.

فيصل الهزيل:

هللا يسامحني ...עקרונית ,وكمان المرة للعيله ،ويمكن مرة ...

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

שרון ,האם מתקני העירייה ,שכבר בנתה ,זה הפארק פה ליד המתנ"ס
או ברחבה של רהט,

فيصل الهزيل:

في كل المناطق ،في كل المناطق.

فايز أبو صهيبان:

מישהו נפל שמה ,נחבל ,כאילו ,ואנחנו חשופים לתביעה ,אנחנו מכוסים
מבחינת ביטוח?

עו"ד שרון שטיין:

כן ,מישהו או ילד?

פאיז אבו צהבאן:

ילד ,נפל.

עו"ד שרון שטיין:

כעיקרון הילדים מכוסים בשני ...כן ,אבל זה שני ביטוחים שונים ,יש את
הביטוח תאונות אישיות ,שזה ביטוח שאנחנו משלמים עם התשלומי
הורים שגובים אחרי זה ,מבטחים את הילדים ,והילדם אמורים להיות
מבוטחים ,למרות שאני חייב להגיד ,שיש לנו תיק שאיילון כופרת
בביטוח ,הם ביטחו אותנו לפני  3-4שנים ,ואומרים לא ,הילד נשר מבית
ספר ,לכן הוא לא מבוטח.

דובר:

אין דבר כזה ,אין דבר כזה.

שרון שטיין:

זה הטענה שלהם .שניה ,בתביעות אישיות העירייה בכלל לא צד הרי,
בא ,פונה ההורה ,אנחנו נותנים את הפרטים של חברת הביטוח ,הוא
הולך ישר לחברת הביטוח ומסתדר איתם ,פה צירפו אותנו לתיק ,זה
דבר אחד .דבר שני ,יש את הביטוח צד ג' הכללי ,של מתקני העיירה.
מבחינה הזאת מתקן משחקים בעניין הזה הוא בדיוק כמו להיכנס לתוך
בניין העירייה .עכשיו ,מה שעלה במקרים זה ,וזה מה שאברהים כתב,
שיש את התקופת ביניים שהקבלן גמר ...תכלס זה שטח פתוח ,זה לא
אתר סגור שהם סוגרים אותו וזה .הוא לא מסר את העבודה.

עטא אבו מדיע'ם:

כתב כאן ,הנה המייל של אברהים ,שהמתקני משחקים טרם נמסרו
לעירייה ,ולא נתקבלו מהקבלן אישורי בטיחות מאחר ולא הסתיימו ,אז
אנחנו יש לנו אחריות وال أل؟ هذا السؤال.

עו"ד שרון שטיין:

שניה ,אל תבלבלו ,שניה ,קודם כל אל תערבבו בין ביטוח לבין אחריות.

עטא אבו מדיע'ם:

אני לא דיברתי על ביטוח ,מישהו אחר הסיט את הוויכוח לביטוח ,וזה
ממש ...אני מדבר על אחריות.

עו"ד שרון שטיין:

האחריות של העירייה לגבי השטחים הציבוריים ,היא קיימת בין אם
נרצה ובין אם לא נרצה ,נתחיל מזה .אנחנו מגינים על עצמנו על ידי
פוליסת ביטוח ,זאת אומרת אם מישהו הולך ושובר רגל ונגרם לו נזק
חצי מיליון שקל ,ויש ביטוח ,אז חברת ביטוח תטפל בזה ,אם הוא שבר
אצבע ב  50,000שקל ,זה מתחת להשתתפות העצמית שלנו ואנחנו נטפל
בזה.

עטא אבו מדיע'ם:

תגיד לך המתקן הזה למה פתחת אותו לקהילה.

עו"ד שרון שטיין:

אבל שניה ,חברת הביטוח לא תשאל אותי ,חברת הביטוח תגיד לי אין
לך כיסוי.

עטא אבו מדיע'ם:

אין לך כיסוי היא תגיד.

עו"ד שרון שטיין:

בסדר ,אז אני יכול ללכת לתבוע אחרי זה את חברת הביטוח ולהגיד כן
יש לי כיסוי ,אבל זה וויכוח אחר .מה שאני מבין שאתה מדבר ,זה הפרק
זמן שעובר בין המועד שהקבלן סיים את העבודות בגלל שמדובר
בשטחים פתוחים ,לבין שלב המסירה לעירייה ,יכול לעבור חצי שנה.
החבר'ה משתמשים בזה .השאלה אם זה מכוסה או לא מכוסה ,זה משהו
שצריך לבדוק את זה מול הסוכן ביטוח ,אם תנאי בטיחות זה תנאי
לתכולת הפוליסה .זהו.

فايز أبو صهيبان:

ماشي يعطيكوا العافية.

עטא אבו מדיע'ם:

אנחנו ממשיכים בוועדת מכרזים רבותיי بعدها ,דיון קצר عندنا ال
ספסלים بدنا نفتحهن ،נכריז על זוכה .ספסלים .ספסלים يا زلمه ،ودنا
نشتري ספסלים.

** סוף ההקלטה **

