פרוטוקול תמלול ישיבת המועצה מן המניין מס' 02/2021
מיום רביעי ,תאריך  24בפברואר  2021שעה 17:00
מקום הישיבה :אולם הישיבות באגף הרווחה ,עיריית רהט
משתתפים ה"ה:

 ראש העירפאיז אבו צהבאן
 המשנה לרה"עמאג'ד אבו בלאל
 המשנה לרה"עעו"ד סמי סהיבאן
 המשנה לרה"עעטא אבו מדיע'ם
סלימאן אלעתאיקה  -המשנה לרה"ע
ד"ר מאזן אבו סיאם  -חבר העירייה
 חבר העירייהמחמד אלקרינאוי
 סגן ומ"מ רה"ע סגן רה"ע סגן רה"ע המשנה לרה"ע חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

נעדרים ה"ה:

ח'ליל אלטורי
יוסף אלרומילי
פייצל אלהוזייל
עמאר אבו גרארה
טלאל אלקרינאוי
מחמד אבו האני
סואר אבו חאמד
עודה אבו מדיגם
עלי אלזיאדנה
ד"ר עלי כתנאני
שריף חמאייסה

נוכחים ה"ה:

 מזכיר העירייהעלי אבו אלחסן
 גזבר העירייהראיד אלקרינאוי
 סגנית היועמ"שעו"ד דנה כץ
אברהים אבו סהיבאן  -מהנדס העיר
 מנהל הרווחה ,יועץ לענייני אזרחים ותיקיםסעיד אלעוברה
מחמוד אבו ג'אמע  -מנהל אגף שפ"ע
 לשכת רה"עסמי אשווי
 מנהל לשכת רה"עסלימאן זיאדנה
 מנהל כספים בחכ"לבקר אזברגה
 מנהל לשכת תעסוקה רהטאמין אלקרינאוי

על סדר היום :
 .1אישור הגדלת תב"ר מס'  - 766פיתוח נחל גרר בסך .₪ 100,000
 .2אישור הגדלת תב"ר מס'  - 790פרויקט שוק הצאן בסך .₪ 1,168,000
 .3אישרור סעיף  3במליאה  - 12/2018הגדלת תב"ר מס  - 987תכנית אתגרים בסך 491,237
.₪
 .4אישרור סעיף  4במליאה  - 12/2018הגדלת תב"ר מס'  1035תכנית אתגרים תשע"ח בסך
.₪ 254,826
 .5אישור הגדלת תב"ר מס'  - 1099בניית בי"ס אלרסאלה שלב א בסך .₪ 102,998
 .6אישור הגדלת תב"ר מס'  - 1255בניית  4כיתות גן ילדים חינוך מיוחד שכונה  37בסך
.₪ 104,000
 .7אישור הגדלת תב"ר מס'  - 1342רכישות מכשירי קשר  2019בסך .₪ 24,000
 .8אישור תב"ר מס'  - 1480ציוד לחדרי מדעים לבית ספר מקיף אלח'וארזמי בסך 250,000
.₪
 .9אישור תב"ר מס'  - 1481ציוד וריהוט לבית ספר מקיף אלח'וארזמי בסך .₪ 270,000
 .10אישור תב"ר מס'  - 1482רכישת מחשבים לבית ספר מקיף אלח'וארזמי בסך .₪ 231,840
 .11אישור תב"ר מס'  - 1483ציוד וריהוט לבית ספר מקיף אלח'וארזמי בסך .₪ 390,000
 .12אישור תב"ר מס'  - 1484חיבור חשמל למוסדות חינוך וציבור בסך .₪ 600,000
 .13אישור תב"ר מס'  - 1485הרחבת קייטנות ל-ד'-ו' בסך .₪ 313,900
 .14אישור תב"ר מס'  - 1486קידום עסקי תיירות בסך .₪ 151,939
 .15אישור סגירת תב"רים (מצ"ב)
 .16גביית קנסות עבור העירייה באמצעות המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות  -עדכון.
 .17שיווק מגרשים במתחמים  11 ,10 ,6דרום רהט (סלימאן).
 .18אישור שכר בכירים סגן מנהל אגף שפ"ע מוניר אבו פריח ,ב .40% -
 .19אישור תוכנית מס'  618-0483677שכונה  9מגרש .1
 .20אישור תוכנית מס'  625-0789040עידן הנגב מגרש .7003
 .21אישור תוכנית מס'  - 618-0488866הקמת בית ספר חקלאי.

פרוטוקול
אמין אלקרינאוי:

אני אומר שישבנו עם ראש העיר לפני מספר ימים ,אני ומנהל המחוז מר
דוד כלדרון ,והסכמנו שנקים פורום תעסוקה שיעסוק בתחום התעסוקה
וההכשרה בישוב רהט .פורום גם בהובלת העירייה ,ראש העיר ,ומאג'ד
אבו בילאל .כמובן גם שירות תעסוקה ,ובשיתוף פעולה עם קרן רש"י
ששכרנו את השירותים שלהם ללוות אותנו ולסייע לנו בהקמת פורום
אסטרטגי שיסיע לתושבי  ...שנפלטו ממעגל העבודה למעגל האבטלה
בתקופת הקורונה ,לצאת בחזרה לשוק העבודה ,במיוחד עכשיו עם ירידת
התחלואה ועלייה בחיסונים ברמה הכללית בארץ ,וגם ביישוב רהט .הכנו
מצגת שמכילה מספר נתונים ,אנחנו נתחיל בנתונים כללים על רהט .לפי
הנתונים של הלמ"ס ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סוף  2018תושבי
העיר כבר מונים כ  70,000תושבים ,כאשר מתוכם  35,000הם ילדים עד
גיל  .18זו עיר בעלת פוטנציאל אדיר במיוחד בכל מה שקשור לתעסוקה

מחמד אלקרינאוי:

רהט  70,000מ  0עד .35 ,18

אמין אלקרינאוי:

נכון ,אבל תשים לב להתפלגות מצד שמאל ,אנחנו רואים שמספר
התושבים ברהט עד גיל  18הם  50%מהאוכלוסייה ,לעומת  33%במישור
הארצי .זאת אומרת עיר ,אתם בטח יודעים את הנתון הזה ,אבל זה נתון
גם תקף מאוד וקשור מאוד לתחום התעסוקה ,כך שיש פה עתודות כוח
אדם מאוד אדירות ...50 ,זאת אומרת 33,000 ,אנשים מתחת ל  18זה
הדור הבא ,זה הדור שייצא לשוק העבודה ,ואם לא יהיה להם מקומות
תעסוקה ומסגרות אז אנחנו במצב לא הכי טוב .לגבי גיל העבודה ,יש לנו
 32,000תושבים ,החצי השני זה אנשים בגיל העבודה ,שמתוכם עובדים כ
 22,000אנשים .מתוך ה  22,000 ,32אנשים נמצאים בשוק העבודה ,כמובן
לפני הקורונה ,היום המצב קצת שונה ,תיכף נראה.

עטא אבו מדיע'ם:

يا شيخة ارجع ،ارجع .לא רחוק מהארצי.

امين القرناوي:

وين؟

عطا أبو مضيغم:

אתה לא רחוק מהארצי

امين القرناوي:

ال ،انا بحكي األوالد اللي عندهن 18

عطا أبو مضيغم:

ال ،בגיל עבודה 46 .זה רהט و 53ארצי .תסביר לי את זה.

אמין אלקרינאוי:

,53

עטא אבו מדיע'ם:

אבל ארצי  53וחתך הגיל הזה ...מה זה? תסביר לי מה זה?

ד"ר מאזן אבו סיאם :לא ,יש לך עד גיל  ,18עד גיל  18יש לנו  50%צעירים ,על ארצי הרבה פחות,
יעני יש להם יותר מבוגרים ,اللي فوق ال 32 ،18الف .اللي בגיל עבודה.
عطا أبو مضيغم:

ال يا زلمه انا هذول ،حكيك هذا סתם ,عم تغلط .هذا هذا...

אמין אלקרינאוי:

אני אגיד לך ,גיל העבודה זה הגיל שמתחייל מגיל  15עד גיל  67לגברים,
 62לנשים.

عطا أبو مضيغم:

حلو ،حلو.

امين القرناوي:

עכשיו ,בטווח הגילאים هذا ברהט عندك  46אחוזים.

עטא אבו מדיע'ם:

كويس ،ما انا بقولك ،בהשוואה לארצי في عندك יותר אנשים בגיל העבודה
לעומת רהט.
بقديش يعني؟

امين القرناوي:

احنا  8% ،9%פחות מארצי ,הוא לא הרבה.

ד"ר מאזן אבו סיאם :אנחנו יותר אוכלוסייה צעירה.
הוא לא יכול לתת לך נתון ארצי.
הנתון הארצי הוא נכון ,הנתון הארצי הוא נכון ,הוא נכון ,הוא נכון ,יש לנו
במגזר,
אברהים אבו סהיבאן :עטא ,עטא ,תסכם תראה 46 ,ועוד  2אחוז למטה זה  48ובמגזר הארצי ,67
אז כבר גבוה.
ד"ר מאזן אבו סיאם :אבל אנחנו ,המשחק אצלנו שאין לנו קשישים ,אחוז הקשישים אצלנו
נמוך מאוד ,זה  ,3%הבנת? אין לנו קשישים.
אמין אלקרינאוי:

לגבי מספר המובטלים שבארץ ,בשיא הקורונה הגיע כמעט ל 920,000
אנשים שנפלטו משוק העבודה בגלל הקורונה ,כאשר במחוז דרום היו
 150,000אנשים 15% ,ממחוז דרום .מחוז דרום זה מאשדוד עד אילת,
במונחים של שירות התעסוקה .בחברה הבדואית ,מתוך ה ,150,000
 22,000אנשים יצאו ...או נכנסו למעגל האבטלה מתוך  .150,000עכשיו,
תשווה ...שנכנסו למעגל שנכנסו למעגל האבטלה בעקבות הקורונה זה
 6,000אנשים ,שזה  4%מכלל דורשי העבודה במחוז דרום.

עטא אבו מדיע'ם:

דו"ח העוני ,מי עשה אותו?

אמין אלקרינאוי:

זה נתונים שלנו.

עטא אבו מדיע'ם:

שלכם ,זה לא הדו"ח של ביטוח לאומי?

אמין אלקרינאוי:

לא .זה מספר,

(מדברים ביחד)
עטא אבו מדיע'ם:

 ...ביטוח לאומי .אנחנו מפקפקים בביטוח לאומי כי הוא לא ,אמרו כבר,
מודים ,שהם לא עושים את החישוב הנכון לגבי الבידוק اللي في رهط.

אמין אלקרינאוי:

احنا عندنا זה הנתונים מדויקים ,למה אנשים באים ונרשמים ,אנחנו
רושמים אותם.

عطا أبو مضيغم:

لما انت بتقولي ،5800

אמין אלקרינאוי:

סך הכל המובטלים في رهط اليوم.

عطا أبو مضيغم:

تم اضافتهم.

אמין אלקרינאוי:

ال סליחה ,אולי טעיתי ,זה  5,853סך הכל המובטלים ברהט היום .לפני
הקורונה המספר עמד על .1,400-1,500

אמין אלקרינאוי:

אני ארחיב בהמשך.

עטא אבו מדיע'ם:

אה ,בהמשך?

אמין אלקרינאוי:

כן .פה עשינו

امين القرناوي:

يا جماعة انتبهوا ،העברנו את זה למחוז דרום ,אוכלוסייה בדואית ,כי הוא
כמובן ...شوف ،انتبهوا للون األحمر ،צבע אדום  16%באדום בחלק האדום
של המעגל ,זה אנשים שהם בהבטחת הכנסה ,שזה כביכול אנשים בעומק
האבטלה .אם אנחנו ניקח את מחוז דרום ,האחוז שלהם עומד על 16%
מסך הכל ,לעומת החברה הבדואית באמצע שזה  ,47%זאת אומרת
מחצית מהמובטלים הבדואים הם באבטלה עמוקה ,אבטלה שהיא מעל
 270ימים .ברהט זה עומד  ,32זאת אומרת מצבנו לעומת החברה הבדואית
הרבה יותר טוב .אנחנו אומנם רחוקים מהממוצע המחוזי ,אבל מצבנו
הרבה יותר טוב מסך הכל האוכלוסייה הבדואית מבחינת עומק האבטלה.
עכשיו .ירוק ..סליחה ,צבע תכלת ,זה נקרא אני חושב תכלת ...תכלת זה
אנשים שבאים ,מגיעים ללשכות התעסוקה בארץ ,פה אנחנו מדברים על
רהט ושאר הלשכות במחוז דרום ,זה אנשים שבאים ולא תובעים ,לא

מעוניינים בלתבוע קצבה ,הם לא רוצים לקבל קצבת הבטחת הכנסה או
אבטלה ,הם מגיעים ללשכה כי הם רואים בלשכה כמקום שיכול לספק
להם תעסוקה.
תעסוקה بالزبط .זה אנשים שנמצאים בין עבודות או שמעוניינים לקבל
הכשרה מקצועית ...ברהט עומד על  ,10%אנחנו מובילים בארץ מבחינת
התושבים שמגיעים ללשכה והם לא זכאים לקצבה ,הם מגיעים מתוך
מטרה לחפש עבודה.
עטא אבו מדיע'ם:

مساكين .بس هو נרשם عندك؟

אמין אלקרינאוי:

הוא נרשם לחפש עבודה.

עטא אבו מדיע'ם:

لما انت תדווח على נתוני האבטלה הוא לא ...بتحطها؟ كنت اول ما بتحطها.

امين القرناوي:

هالحين صرت احطها.

عطا أبو مضيغم:

ما هو ،كنت اول ما تحطها النه الزم يكون פרמטרים מסוימים.

اميين القرناوي:

נכון.

عطا أبو مضيغم:

עכשיו انت بتحطها.

אמין אלקרינאוי:

נכון .النه هو بيجي هو מחפש עבודה ,הוא לא עובד ,דורש עבודה.

מחמד אלקרינאוי:

אמין ,האם נתקלת בגננות ,במורות לגיל הרך ,שלא מצאו מקום עבודה,
והגיעו אליך?

אמין אלקרינאוי:

מלא .יש לה ככה קורות חיים.

עטא אבו מדיע'ם:

אקדמיים?

אמין אלקרינאוי:

לא אקדמאיים.

מחמד אלקרינאוי:

לא ,לא ,אני מדבר על ...ספציפית על...

אמין אלקרינאוי:

לא ,בודדות אולי.

אמין אלקרינאוי:

طيب ،يا جماعة ،לגבי هذا الخوف من الكورونا ،الناس نقسمت لقسمين ،שני
חלקים ,אנשים שבאו לשירות תעסוקה להירשם ,הם חולקו לשני חלקים,
יש את החלק של הפיטורים ,התפטרות ,ויש את יהחלק למטה ,שימו לב
לחל"ת .עכשיו ,מתברר שמרבית האוכלוסייה הבדואת שנפלטה משוק
העבודה לא יציאה לחל"ת ,אלא יצאה לפיטורים ,זאת אומרת המעסיק
פיטר אותו ,המעסיק וויתר אליו ,ובשונה מהחל"ת ,החל"ת אתה מוציא

אותו לחופשה ללא תשלום מספר חודשים ,ואז אתה מכוון להחזיר אותו.
אבל אצלנו המצב הוא אחרת ,אצלנו זה רק  39%יצאו לחל"ת ,אבל תשימו
לב ,לנגיד במחוז דרום ,שיש את הצבע הכחול ,זה עומד על  ,49זאת
אומרת ,מרבית האנשים מועסקים בעבודות לרוב ,לצערנו ,עבודות
פשוטות שהמעסיק מרשה לעצמו לוותר על בן אדם ,ולהוציא לגמרי
מהמפעל או מהמקום שבו הוא עובד .זה נתון מאוד חשוב לדעת אותו.
התפזרות מגדרית לפי נשם וגברים ,אנחנו אומרים ברהט לדוגמה זה
כמעט חצי-חצי ,זאת אומרת חצי מהמובטלים הם נשים וחצי הם גברים.
נגיד במחוז דרום ,זה עומד על  56%גברים ו  44נשים.
עטא אבו מדיע'ם:

תשלח את זה לעאידה תומא

מאג'ד אבו בלאל

ال ،ما عطا ...

عطا أبو مضيغم:

טוב ,אנחנו לא מפלים נשים .מה אתה מסתכל עליי?

מאג'ד אבו בלאל:

غصب عنك الנשים ...

אמין אלקרינאוי:

האמ ת הנתון ...מראה ,יש יותר ויותר נשים שיוצאות לעבודה ,ולכן ,נכון
יותר מובטלות ,יש יותר מובטלות היום ,אבל זה גם מראה שהן עבדו לפני
זה ,אז יותר נשים מועסקות .התפלגות לפי גיל ,אנחנו רואים באוכלוסייה
הבדואית ,וכמובן במיוחד ברהט ,שככל שאנחנו יורדים בגיל מספר
המובטלים עולה .זאת אומרת ,רוב אלה שנפלטו משוק העבודה הם
צעירים עד גיל  .29אנחנו מדברים על הצבע הכחול מצד ימין.

פאיז אבו צהבאן:

זה מסוכן.

אמין אלקרינאוי:

זה מסוכן ,נכון.

פאיז אבו צהבאן:

זה שמעסיק אותנו .אם הוא יועסק אז יעסיק אותנו.

امين القرناوي:

بالزبط ،يشتغل فيك فليله.

מחמד אלקרינאוי:

תגיד לי ,כמה היה נתון מ  15עד  ?18-19אבל מובטלים ,מסתובבי רחוב.

אמין אלקרינאוי:

عندك  21% ،21%اللي عندي עד גיל  24ו  18%עד גיל .29

מחמד אלקרינאוי:

עד ?18-19

אמין אלקרינאוי:

אין לי נתון כזה.

فايز صهيبان:

.40%

אמין אלקרינאוי:

טוב ,כמובן לגבי השקף هذا بس רק משהו קטן.

עטא אבו מדיע'ם:

סליחה بس هذا מדאיג يعني اللي حكاه إبراهيم ،وحكاه أبو سالمة .אתם ...אלה
נתונים רשומים בחתך הגיל ,רשומים ,יעני بجيك الצעיר هذا وמרשם? وال
انت بتقول...؟

فايز أبو صيهبان:

الزم נרשם.

عطا أبو مضيغم:

ال ،هو بيجي بقول انا اعترض ...تبعي.

אמין אלקרינאוי:

מקבל כרגע קצבה.

עטא אבו מדיע'ם:

يعني ممكن يجيك סטודנט? יעני זה כולל סטודנט?

אמין אלקרינאוי:

זה כולל גם סטודנט.

עטא אבו מדיע'ם:

ما هو ،ما هو في סטודנטים بدهم شغل.השאלה כמה?

אמין אלקרינאוי:

לא כולם מגיעים.

עטא אבו מדיע'ם:

לא ,אבל לפחות عندك  100 ،100סטודנט לפחות بدهم.

אמין אלקרינאוי:

فيه.

עטא אבו מדיע'ם:

בדיוק.

מחמד אלקרינאוי:

אבו מחמד ,הסטודנט אין לי בעיה איתו.

עטא אבו מדיע'ם:

למה? הוא מעלה לנו את הזה ,סטודנטים נחשבים כמובטלים ,סטודנט גם
לא זכאי לאבטלה.

מחמד אלקרינאוי:

זה לא מעניין,

אמין אלקרינאוי:

בחלק מהמקרים אפשרי.

מחמד אלקרינאוי:

זה לא מעניין אותי ,מעלה באחוז .מעניין אותי ככל שאנחנו יורדים מטה,
מ 15עד  ,18-19העבריינות חוגגת.

אמין אלקרינאוי:

נכון.

עטא אבו מדיע'ם:

מעסיקים רוצים צעירים.

אמין אלקרינאוי:

כן ,אנחנו נתקלים במעסיקים שלא מעוניינים להעסיק בני  17ו  ,18כי
מדובר באנשים שהם ללא ניסיון ,אנשים שלצערי מגיעים למקומות
העבודה,

עטא אבו מדיע'ם

חוסר אחריות.

אמין אלקרינאוי:

חוסר אחריות بفكرها مخيم .بفكر ثاونية ،يلعب ،ودو يطلع للהפסקה ...

عطا أبو مضيغم:

ما  ...ألشغل.

فايز أبو صهيبان:

כן ,امين.

امين القرناوي:

طيب ،انا ودي אסכם .هذول ال ..4000قولنا  ...4000بس هو

אמין אלקרינאוי:

התווספו למעגל המובטלים ,ושימו לב לגילאים ,ככל שאנחנו كل ما الגיל
اصغر كل ما كان العدد اكبر .זה שיעור האבטלה ,מה נעשה ,ביקשת את זה.
אנחנו רואים ששיעור האבטלה במהלך השנים ירד ,ירד ,ירד ,עד לקורונה,
ואז הוא עלה בחזרה.

فايز أبو صهيبان:

ال.2019 ...

امين القرناوي:

 ,2019נכון.

עטא אבו מדיע'ם:

יותר מכפל .כן ,יותר מכפל.

פאיז אבו צהבאן:

.23 ,22

عطا أبو مضيغم:

وكان .9
كان .9
وבפועל اكتر من  22كمان.

אמין אלקרינאוי:

اه ،هو בפועל اكثر ،بس זה הנתונים שלי ,לדעתי המספר יותר ,אבל המגמה
مبينه يعني ،الמגמה مبينه حالياً .טוב זה מה שהבנו לגביו .עניין ال פורום
תעסוקה ,אנחנו נקים פורום תעסוקה ,ברשותכם עם ראש העיר עם ماجد
מי שכמובן רוצה להיות שותף עם כל הגורמים הרלוונטיים ,ג'יהאד ,כל
החבר'ה ,الמתנ"ס طبعاً كل ال גופים רלוונטיים ,וביחד נרצה להחזיר כמה
שיותר צעירים هذوال لשוק ال עבודה .יש לנו כלים מאוד מיוחדים ,זה
חלק מהם .יש לנו תוכנית של הסבת אקדמאיים ,שיחות אימון מקצועי,
סדנאות ,קורסים של עברית תעסוקתית ,שבתקופת הקורונה ניהלנו
אותם בצורת זום ,ומספר המשתתפים הכי גדול היה מתושבות רהט,
הצלחנו לגייס הכי הרבה מתושבות רהט ללמוד בקורסים של עברית
תעסוקתית .קורסים במרכז להבה ,לצערי עכשיו ...בעצם לא לצערי,
לשמחתנו עובר שדרוג ,חידוש عن طريق فؤاد والبلدية .و אנחנו גם נשתף
איתם פעולה ,אנחנו מקיימים קורסים של מיקרוסופט ,שוברי הכשרה
חילקנו בסביבות ה  900שוברי הכשרה ב  5שנים האחרונות .זאת אומרת,

 900צעירים הגיעו ,נתנו להם  80%מימון מעלות הקורסים שרצו ללמוד,
ולמדו מקצועות ,לרבות מקצועות מכניסים ,שכר اللي هو  10االف و 12الف،
وبقدروا يتسجلوا מנהלי עבודה או נהגי אוטובוסים ,ולכן זה להשלמת
השכלה ,כמובן בשיתוף مع وردة ،وكل هذه األدوات احنا بنشغلها في مكتب العمل.
بارك هللا فيكم.
عطا أبو مضيغم:

يعيطيك العافية.

פאיז אבו צהבאן:

מאג'ד התייחסות ,יושב ראש וועדת תעסוקה.

מאג'ד אבו בלאל:

בקצרה .يعني ،كيف كل ال נושא קודם כל ...באמת להגיע עם ...אם זה
לשכת תעסוקה ,אם זה עירייה ,אם זה מרכז צעירים ,אם זה תוכנית...
במטרה באמת להנגיש את המידע הדיגיטלי והמידע התעסוקתי
לאוכלוסיית רהט .כמו שאמר אמין ,מדובר באוכלוסייה צעירה ,והעולם
כולו ברהט ,היום יש משרות שמתאדות ,משרות לא קיימות יותר ,הולכים
לפתח אולי  500אולי  1,000אולי אפילו  2,000משרות חדשות ,ואנחנו
צריכים לכוון את הצעירים אם זה השכלה ואם זה למשרות העתידיות,
שלא נמצאת בעידן של היום ,ולכן לצורך זה אנחנו באמת צריכים לשתף
פעולה כולם .יש פה מקום לכולם להיות שותפים בתוכנית כזאת ,כי זה...
אנחנו באמת צריכים להגיע לכל רובדי החברה ברהט .תודה.

פאיז אבו צהבאן:

شكرا .טוב ,אנחנו נעבור לסדר יום שלנו קודם כל ودنا نعزي أبو سويس ،مات
الحاج  ...أبو ناصر طبعاً اللي توفى اليوم.

عطا أبو مضيغم:

رحة هللا عليه.

فايز أبو صهيبان:

وهدا زاد في عدد الناس اللي راحوا ضحايا للكورونا ،ل 25الوقت 25 .شخص.
وكورنا؟

فايز أبو صهيبان:

اه ،كورونا .تبين الكورونا يوم السبت ،لما اخذوه عالטיפול נמרץ بين عنده كورونا.
بالفرصة هذه احنا ما ودنا نحكي على موضوع الكورنا ،انتو تعرفوا البلد فيها اليوم
حوالي  535حالة فعالة .قعدت انا وماجد اليوم مع الشرطة ،كيف ممكن ندير األمور.
يا جماعة الخير احنا يعني ،اللي بيعتب بيعتب عالكبير دايماً .ما في فرح وعضو بلدية
يشارك فيه ويرقص .يرقص ،بس انا كمان مرة  ...بس زي ما بقولوا احنا كسلطة
محلية .يعني ממש يعني .عضو البلدية يمشي حتى لو بدون كمامة يمشي ،تالقوه ...
احنا كسلطة محلية .נציגי ציבור مش حياله ناس .عندنا فروح ،هذيك األسبوع كان
في فرح ،هالحين األسبوع هذا في عندنا فرح وحنا .وكل واحد من شقته يا جماعة الخير

يعني  ...دكتور منصور مشكور على العمل اللي قمت فيه ،على مستوى  ...حتى على
مستوى رهط،
מאג'ד אבו בלא

دكتور مازن.

فايز أبو صهيبان:

انا ايش قلت؟

עטא אבו מדיע'ם:

منصور ،منصور.

מחמד אלקרינאוי:

انت راسك في منصور عباس.

(يضحكون)
عطا أبو مضيغم:

ال ،ال ،منصور اخوه في الתאגיד .الحق يا منصور والحق يا منصور.

فايز أبو صهيبان:

ال ،منصور أبو صيام ...قال يا شيخ انت تتصل على מוקד  ...انت كرئيس بلدية اتصل
علي انا .قلتله ال ،انا لما بتصل على الמוקד بتصل كمواطن عنده ازمه .الמוקד
بشوف بحلها وال أل ... .على طول ،خالل دقيقتين .وشو ...

(يتكلمون سوياً)
عطا أبو مضيغم:

منصور  ...في كان תוכנה في التلفون هم يساووها ،مية ،مية يعني מזהה ,מזהה.
هالحين الناس اللي عنديها أصدقاء في التلفون ،كاتبين يا أبو محمد ،كاتبين يا عطا ...
بلدية .هو كاتبني "לא לענות" حط عليها חסימה.

(يضحكون)
فايز أبو صهيبان:

دكتور مازن ودنا همتك بالموضوع هذا ،يعني احنا عندنا تطعيم بكرا ،من الساعة
 16:00لعند الساعة  8المغرب .ودنا على األقل الف بني آدم .ما احنا جبنا دكتور يومة
الجمعة ،السبت اللي فات ،جبنا  1500بني آدم جمعة سبت .فا ودنا همة الجميع نساوي
القائمة بالشو اسمه ،التطعيم هذا .عندنا فحوصات بكرا في  4محطات .في محطة في
االخاء ،في محطة االحسان ،وفي محطة بالسالم ،وفي محطة في الهدى 4 .محطات
اللي هذا للفحص .وضروري كل ما كان عدد الفحوصات اكثر ،كل ما كان بكون افضل
النا احنا كسلطة محلية .والدنا تقريباً يعني ما ضل احد غير  ...بالمدارس كلهم
موجودين في البيوت .والمقعد في البيت هذا طال ،وهذا بتعلق فينا احنا ،كيف احنا
بنتصرف .الناس مش فاهمة قوانين ،القوانين اللي بتسنها الدولة وبتطلعها .بقولك ليش
السوق فاتح؟ جايين تسكروا المدارس؟ سكر السوق .السوق وحوانيت الרחוב هذوال،
מאושרות
על פי חוק ,גם השוק ,גם קניון ,אז אי אפשר לסגור שוק المدرسة זה סיפור
אחר ,בית ספר זה סיפור אחר ,בית ספר יושבים בכיתה אחת אז סגור ,אז
לכן ودنا الעזרה تبعتكوا في الموضوع الהסברה ,وموضوع انه احنا نقنع الناس

انهم يجوا ياخدم التطعيم .نسبة التطعيم عندنا اكثر من  37%النه احنا כנראה لما احنا،
يعني اليوم بحكوا عن  20%في ال פורטל الממשלתי .بس ايش  ،20%من
ال .75000من الكل ،من מכלל התושבים ,هذا נתון מטעה يعني .לא יכול להיות
תל מונד وصلت  ,98%שוהם  ,97להבים  .80%אז هم بياخذوا من عندنا ،من
שכבת...
ד"ר מאזן אבו סיאם :انا بس מתפלא ,كيف وصلوا 80%؟
فايز أبو صهيبان:

كيف؟

ד"ר מאזן אבו סיאם :المهندس מתפלא كيف في بلدان  ،80و.90%
فايز أبو صهييان:

اه.

ד"ר מאזן אבו סיאם :وفي  100%كمان.
פאיז אבו צהבאן:

اه ،ما هو .كمان انت תגיע ל 100אחוז.

ד"ר מאזן אבו סיאם :طب ليه؟ فهمنا.
فايز أبو صهيبان:

الن بياخدوا נתון من فوق الجيل  ،16فاهم علي؟ احنا عندنا هذا فوق ال 16عندنا 40
الف.

ד"ר מאזן אבו סיאם خيتارية همه.
 40الف 15 .الف واحد اللي اخدذوا التطعيم ،قسمهم على  40الف ،دفعنا ال .38%احنا
فايز أبو صهيبان:

תל מונד הרצליה גם  .100%הנתון  40,000אנחנו לא מדברים על
מחלימים ,מחלימים כמעט יש לך עד 2,000

ד"ר מאזן אבו סיאם:
فايز أبو صهيبان:

احنا ..800
اه.

ד"ר מאזן אבו סיאם :תגיד לי  8االف מחלים ,بس الמחלימים بدك تساويلهم חתך גיל مش كلهم من
تحت ال ،16في تقريباً نص من فوق ال ،16ونص تحت ال 16يعني 1500 .מחלים
من فوق ال .16يعني انت بتزيدهن مع ال 16هذول ،بصيروا  17ونص.
כבר עברנו את  40%בסך הכל בין מחוסנים לבין מחלימים ,אבל في عندنا
עליה خاصةً في حارة  ،25في حاراتكوا בצורה לא נורמלית .مبارح من 300
ומשהו בדיקות طلع عند  117وحدة חיובית ,يعني משהו לא יאמן.
فايز أبو صهيبان:

 325בדיקה.

ד"ר מאזן אבו סיאם :وهذا מוטציות זה הרבה-הרבה במהירות אש.

عطا أبو مضيغم:

اقولكوا؟ انا شايف كمان ،انا عندي في الحارة اليوم  124حالة .انا عندي بنت موجودة
في ال ...انا عندي مرت اخوي حد  ...انا عندي נכד عمرة سنتين ،اليوم طلعت
الתשובה تبعته חיובית .ال מודעות عند الناس صارت בשיא .טוב انهم جابوا
عند األنصار ،انا بقولك فايز ،الناس الמכה جت من الزهراء .بتني بتعلم غاد ،معلمة
من الشمال طلع فيها كورونا دبقت كل العالم غاد .و ...بتعلموا غاد ،والدهم بتعلموا
غاد ،وال عزا .الفروح...

ماجد أبو بالل:

مبارح فروحكوا ...

عطا أبو مضيغم:

الفروح لسا ما بينم يا ماجد.

ماجد أبو بالل:

بس كان عندكوا فروح وعزيات انتو في نفس الحارة.

عطا أبو مضيغم:

ها؟

ماجد أبو بالل:

كان عندكوا في الحارة فروح وعزيات في نفس الحارة.

عطا أبو مضيغم:

ما في .ما كان في فروحي يعني.
عزاء كان ،ال.

عطا أبو مضيغم:

كان في بس عزاء .لذلك اخوان ،انا بقولكوا .في מוקדים אחרים لما فحصم ،انا
اشتغلت مع الشرطة  3أيام واحنا بنحكي ،מאתרים اللي  ...مسكره تلفونها ،او مش
בפעולה .באמת اسا الشرطة بتساوي شغلها ،באמת الתחקירנים تبعين وزارة
المعارف بساووا .بس في ناس ما ودها שיתוף פעולה اللي يشتغل وهو في كورونا.
في ناس  ...مخلي تلفونه وفي בידוד .انا ودي באמת انه تساوي ...تساوي مع
البوليص الدفتر اللي مره جه ،معهم هذا.

فايز أبو صهيبان:

انا بنصح انا سكرناه هذا .بس احنا هالحين في بكرا .بكرا عندها  4محطات ،وعندها
فحوصات الساعة  .4كل واحد يطلع تسجيل ،او  ...احكوا عن الموضوع هذا .احنا بس
بدنا شوية تخويف .يعني قبل ما الفايزر يخلص في بيجيه االبرة الصينية .تعال الحق
بكرا ،فاهم علي؟ الحق وخذ االبرة.
هالحين،
انت ،شايف عيونك.

ד"ר מאזן אבו סיאם :עוד דבר في اليوم اللي توفى فيه أبو سويس صحيح تلفن علي الشيخ جمال عمر وما
رديت عليه .وانا ידעתי מיד انه توفى من الكورونا ... .كل يوم تقريباً بموت واحد،
هذا واللي قبله توفت وحده من أبو عجاج ،ووحدة من  ...السالم ،وكمان السعد السيد ما
بدري من رهط.
سالم ،سالم.

اه .كمان לא יודע אם רשום בכלל הוא לא מופיע
عطا أبو مضيغم:

في اللد مسجل.

مازن أبو صيام:

ااه .مسجل في اللد ،عشان كذه הוא לא רשום عندنا .כמעט יום-יום מתים
מקורונה وفي تقريباً  13 ،12واحد מאושפזים البلدية الزم يكون عندها אי ציוד
מיגון تلفن علي ودي ציוד מיגון انا אין לי ,انا בסך הכל باخذ من سعيد  ...הוא
נתן אותו לאנשים ,התקשר ,נותן לו מה? البلدية ما عندها ציוד מיגון לתת
להם للناس اللي بالغصب ،الميتين هدوال...

(يتكلمون سوياً)
אני חושב שיש
ד"ר מאזן אבו סיאם :יש לכם ציוד מיגון

ومسكرين عليه الباب ،ومش ،الشباب يتصلم علي بقولي

תבדוק לי ,תבדוק לי? אז למי להתקשר?
متكلم:

فايز ،فايز.

فايز أبو صهيبان:

ليا انا.

عطا أبو مضيغم:

قالك بالزبط ،فايز

(يتكلمون سوياً)
مازن او صيام:

אני ידעתי ,بدور بدور ،بدور.

عطا أبو مضيغم:

قد ما عليه كل الدولة ،ما بروح غير عن نفس.

فايز أبو صهيبان:

دكتور ودنا تسجيل منك ومن عطا ،وبرضو ماجد اذا كمان بتساعدنا .هو عضو بلدية
اللي احنا ن ...الناس بكرا.

מאג'ד אבו בלאל:

كل أعضاء البلدية מוזמנים .كل أعضاء البلدية.

فايز أبو صهيبان:

اه .يتطعموا .واللي ودنا كمان فحص ،ضروري اجراء فحص في ال 4محطات اللي
موجودة عندنا في السالم ،في االخاء ،وفي الهدى ،وفي ...

مازن أبو صهيبان:

يعني اليوم عندنا الف حالة פעילה ,الف حالة פעילה.

ד"ר מאזן אבו סיאם :זה השיא מחודש מרץ של  2020לא היה לנו  1,000פעילים
فايز أبو صهيبان:

صح ،صح ،وال مرة ،وال مرة.

מאג'ד אבו בלאל ::وال مرة .بعدين في حاجة اللي احنا ما بننتبه ليها ،صح احنا اخذنا تطعيم .بس يمكن انا
أكون מוגן ما يصيبني فيروس .بس اذا بسلم علي واحد وנגוע في الكورنا .اذا انا بسلم
عواحد ثاني ممكن אעביר לו اذا هو مو ماخذ חיסון.
פאיז אבו צהבאן:

اه ،انت بتصير מוליך.

מאג'ד אבו בלאל ::بالزبط .انا بكون محمي ،بس مش شرط الغريب ما ينعدي.
فايز أبو صهيبان:

صح.

مازن أبو صيام:

وهذا اللي الزم ننتبه ليه.

فايز أبو صهيبان:

فا الساعة  8خلينا نطلع ان شاء هللا فيديو ونحكي عن الوضع هذا ان شاء هللا .طيب
عندنا ال סדר יום عندنا תב"ר  766פיתוח נחל גרר عندنا  100,000שקל وعندنا
תב"ר  790פרויקט שוק הצאן ,مليون ومية و 62الف شيكل .عندنا אשרור סעיף
 3במליאה  12/2018عندنا ال תב"ר  987תוכנית אתגרים סך הכל .490237
عندنا אשרור סעיף  4במליאה  12/2018הגדלת תב"ר  1,035תוכנית
אתגרים ,בסך הכל  254,826عندنا אישור הגדלת תב"ר  1,099בניית בי"ס
אלרסאלה שלב א בסך הכל  102,998عندنا אישור הגדלת תב"ר 1,255
בניית  4כיתות גן ילדים חינוך מיוחד שכונה  37בסך הכל  .104,000عندنا
אישור הגדלת תב"ר מס'  1342רכישות מכשירי קשר  2019בסך .24,000
عندنا אישור תב"ר  1,480ציוד לחדרי מדעים לבית ספר מקיף אלח'וארזמי
בסך הכל  .250,000عندنا אישור תב"ר  1,481ציוד וריהוט לבית ספר מקיף
אלח'וארזמי  .270,000תב"ר  1,482רכישת מחשבים לבית ספר מקיף
אלח'וארזמי  .231,840תב"ר  1,483ציוד וריהוט לבית ספר מקיף
אלח'וארזמי בסך  .390,000חיבור על ידי תב"ר  1,484חיבור חשמל
למוסדות חינוך וציבור  600,000שקל.

מחמד אלקרינאוי:

סליחה ,מה אתה מתכוון בחיבור חשמל למוסדות חינוך?

אברהים אבו סהיבאן :בתי ספר חדשים .בתי ספר חדשים משלמים לחברת חשמל.
מחמד אלקרינאוי:

לא הגדלת الחיבורים في الבתי ספר اللي...؟

אברהים אבו סהיבאן :גם אם יש צורך אז מגדילים.
מחמד אלקרינאוי:

אה ,בסדר.

פאיז אבו צהבאן:

אישור תב"ר  1,485הרחבת קייטנות לכיתה ד' עד ו' סך הכל .313,900
אישור תב"ר  1,486קידום עסקי תיירות בסך הכל  .151,939ויש לכם
אישור סגירת תב"רים.
מאשרים?

כולם:

כן ,מאשרים.

פאיז אבו צהבאן:

 , 16גביית קנסות עבור העירייה באמצעות המרכז לגביית קנסות ,אגרות
והוצאות  -עדכון .אנחנו דיברנו במליאה שעברה ,רק הוועדה המקומית,

לגבי הרצון להוסיף גם הקנסות ...שאף אחד לא עוקב אחרי זה ,משחררים
רק קנסות בלי לעקוב.
עו"ד דנה כץ:

רישוי עסקים.

עו"ד סמי סהיבאן:

גם רישוי עסקים.

פאיז אבו צהבאן:

גם רישוי עסקים ,כן .בסדר? שיווק מגרשים במתחמים,

עטא אבו מדיע'ם:

פה ,פה ,אז פה נרשמים ,פה נרשמים בהחלטה .מה רושמים בגוף
ההחלטה?

פאיז אבו צהבאן:

כל הקנסות,

עטא אבו מדיע'ם:

לא ,מה רושמים החלטה ,העירייה מאשרת?

פאיז אבו צהבאן:

מאשרת ,כן.

עטא אבו מדיע'ם:

انا عشاني المرة اللي فاتت ،او اني נמנע .אני רוצה שההצבעה שלי תהיה לפני
מה שהייתה...

متكلم:

נמנעת ,נמנעת.

عطا أبو مضيغم:

נמנעתי?

מאג'ד אבו בלאל:

اه .מסע פרסום.

فايز أبو صهيبان:

هذا الشاطر الزلمه اللي بغير وببدل.

عطا أبو مضيغم:

وهللا حياتك ما بيرحنيش .النه اللي باخذ عداره  700الف קנס مو زي اللي باخذ الف.
فا في בעיה .انا بس عندي الקנסות الכבדים ,انا مش ضد אכיפה  ...انا בעד هذا
النظام .لكن عندنا اشكاليه بس في اللي بياخذوا קנסות كثار 200 ,الف و 400الف.

עו"ד סמי סהיבאן:

طب خلصنا من هذا .احنا بنحكي عن الוועדה מקומית .انا بدي اسألك سؤال ،ال
רישוי עסקים مني ودو יעקוב אחרי ال קנסות

تبعاته؟ ال דו"חות اللي

بيعطوهم ال  700شيكل هذا اوسخ واحد ،كل مرة يكب وسخ .مين ودو יעקוב אחרי
الגביית تبعتها؟
עטא אבו מדיע'ם:

אין בעיה ,אם זה החלטה انت الהחלטה بتقول.

עו"ד סמי סהיבאן:

לגבי וועדה מקומית ,אנחנו מדברים על רישוי עסקים?

עטא אבו מדיע'ם:

אני בעד .תרשום אותי בעד.

מחמד אלקרינאוי:

אני הייתי מציע לפרק את זה לפי הסעיפים.

פאיז אבו צהבאן:

לא ,לא ,الجمل بما حمل .كله.

מחמד אלקרינאוי:

אבל אנחנו בישיבה ההיא התנגדנו.

סמי סהיבאן:

يا أبو سالمة ،احنا بنحكي ...התנגדת לוועדה מקומית ,רישוי עסקים .מדברים
היום רק על רישוי עסקים.

מחמד אלקרינאוי:

אתה שמעת מה שאני אמרתי? אתה שמעת מה שאני אמרתי?

סמי סהיבאן:

שיטור עירוני ,פיקוח ,רישוי עסקים ,כחול לבן هالحين ساوينا في الشوارع
אז אי אפשר להשאיר כדי הפקר يا جماعة انا في קנסות לרישוי עסקים,
כשהייתי מנהל מחלקת רישוי עסקים לפני  10שנים ,עדיין רובצים בלי
גבייה.

מחמד אלקרינאוי:

אני הייתי מציע לפרט את זה.

מחמד אלקרינאוי:

אז לפרט את זה,

סמי סהיבאן:

תפרט את ההחלטה ,אין בעיה.

מחמד אלקרינאוי:

לפרט את זה,

פאיז אבו צהבאן:

אנחנו מדברים על רישוי עסקים ,מדברים על פיקוח עירוני ,על קנסות של
אווירת הסביבה,

עו"ד דנה כץ:

כן ,חנייה.

פאיז אבו צהבאן:

חנייה ,כחול לבן ,אנחנו מדברים על דו"חות שמגיעים גם מבנייה בלתי
חוקית.

(מדברים ביחד)

סמי סהיבאן:

هذا موضوع ثاني .זה נכלל.

פאיז אבו צהבאן:

אנחנו מאשרים הדברים האלה .זה כחול לבן ,זה דו"חות פיקוח עירוני,
זה דו"חות של איכות סביבה ,רישוי עסקים.

עו"ד דנה כץ:

בפיקוח עירוני נכנס כל הדו"חות.

מאג'ד אבו בלאל:

أبو انس ،חלק من الמהחניונים צבעו אותם ,נראה לי צריך לעבור איזה
תיקון ,וועדת תמרור צריך לעבור על זה עוד פעם ,כי אני בדקתי ,לא יכול
להיות מכיכר  24וכל הרחבה של השוק אין חניון למוגבלים ,רק בסוף
בקצה השני,

פאיז אבו צהבאן:

דנה על זה בוועדת עררים.

מאג'ד אבו בלאל:

זה צריך לשנות.

עטא אבו מדיע'ם:

לא רק זה رئيس البلدية הוא שכח ،رئيس البلدية התקומם ,ובצדק ,בשביל
כולנו לדו"חות שעושים המשטרה בתוך השכונות ,ואמר צריך לתת,

דובר:

זה לא אנחנו עושים.

פאיז אבו צהבאן:

דרשו מאיתנו פירוט לאיזה שכונות ,שהמשטרה כאילו ...שחונים על חצי
מדרכה .אנחנו אמרנו בשכונות הצפופות ,אמרו מה עם המשאיות? שחונות
גם על החצי מדרכה يعني بالحارة  18سيارتين ال ...جنب بعضهن  ...إبراهيم ما
احنا ودنا نعطي حل للموضوع هذا.

אברהים אבו סהיבאן :ההחלטה בוחנים את זה ,וקובעים שעות ,אני קראתי את הפרוטוקולים,
קובעים שעות ובוחנים באיזה שכונות ,הרי זה לא גורף.
פאיז אבו צהבאן:

אז בוא נכנס וועדת התמרורים עוד פעם

متكلم:

נתקין  ...من أي ساعة الي ساعة.

דובר :2

זה לא כל היום יש שעות מסוימות حتى الמשטרה יקבלו הנחיות לא לתת
דו"חות מי שחונה על המדרכה בשעות כאלה.

פאיז אבו צהבאן:

אז אנחנו נקבע בשעה  5למשל ,עד שעה  7בבוקר.

דובר :3

כל העיר?

פאיז אבו צהבאן:

כל השכונות ,כן ,חוץ מההרחבה.

متكلم:

اه.

فايز أبو صهيبان:

כן.

عطا أبو مضيغم:

وهللا يا زلمه كل حارتنا  ...وهللا تبع ال...

מחמד אלקרינאוי:

אני הייתי מציע לא לעשות את זה באופן גורף .עכשיו ,הבאתי דוגמא ...
שמשני הצדדים זה סגור וזה סגור .עכשיו ,זה מפריע לתנועה ,מסכים
איתך ,אבל אם יש צד אחד תפוס על ידי משאית ,הצד השני ריק ,פתוח,
אז משטרה אין לה מה לעשות כי אין לי איפה להחנות את המשאית שלי
כדוגמא ,אז לא צריך לעשות את זה באופן גורף ,אלא במקומות שיש
הפרעה לתנועה שמני הצדדים ,על שתי המדרכות.

עו"ד סמי סהיבאן:

מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות בפנים? يعني ايش قصدك تساوي בתוך
השכונות.

פאיז אבו צהבאן:

בתוך השכונות אני לא רוצה משעה  5עד שעה  7בבוקר למשל יהיו...
קנסות .יש פתרון ,שהמשאית תחנה על חצי מדרכה וגם הרכב הפרטי.
עכשיו ,מה עלתה וועדת תמרורים? אמרו שאתה מעודד שהמשאיות
יישארו בתוך העיר רהט ולא ייצאו החוצה ,אז עד שאנחנו פותחים חניון
למשאיות כבוד (غير واضح).

(מדברים ביחד)
דובר:

משאיות כן אפשר גם כן לאשר לחנות על המדרכה .מה זה חצי מדרכה?

עו"ד דנה כץ:

חצי מדרכה להנחות ,אין כזה דבר.

פאיז אבו צהבאן:

זה בתל אביב עובד .כן ,כן.

עטא אבו מדיע'ם:

יש תמרור כזה ,יש תמרור חבר'ה ,יש תמרור כזה انك المكان  ...على الחניה,
על מדרכה .יש תמרור כזה.

(מדברים ביחד)
אברהים אבו סהיבאן:
עו"ד דנה כץ:

אפשר ,אפשר אפשר.

זה דברים שנבדקו את זה.

(מדברים ביחד)
מאג'ד אבו בלאל:

עדיף שלא יחנו בכלל ,אבל בינתיים.

אברהים אבו סהיבאן :אפשר להחליט שאנחנו בשעות ,נגיד משעה  6בערב עד  6בבוקר חונים על
המדרכות ,בלבד .בשעות הבוקר אסור.
פאיז אבו צהבאן:

חצי מדרכה.

עו"ד דנה כץ:

על חצי כן ,זה כן ,חצי אפשר בין השעות.

פאיז אבו צהבאן:

חצי מדרכה ,אנחנו לא רוצים להיות גם חשופים לתביעות .אמא עברה,
לא יודע מה ,לא מצאה מדרכה לעגלה שלה.

עו"ד דנה כץ:

רק שזה לא יחסום ,בדיוק ,שלא יבוא לי עגלת נכה,

פאיז אבו צהבאן:

עלי ככה ,אנחנו ככה נחליט ,על חצי מדרכה משעה  5אחרי צהריים עד
שעה  7בבוקר כולל שישי ושבת.

עו"ד דנה כץ:

תרשום כפוף לבדיקה משפטית ,שנראה שזה נכון ,שלא אמרתי פה משהו,

عطا أبو مضيغم:

يعني שישי שבת يا زلمه؟

מחמד אלקרינאוי:

לא כולל שישי שבת.

פאיז אבו צהבאן:

כולל שישי שבת.

מחמד אלקרינאוי:

לא כולל שישי שבת.

פאיז אבו צהבאן:

בלי .ليه؟

מחמד אלקרינאוי:

כי בשישי שבת ,כאן קבור הכלב

فايز أبو صهيبان:

כן ,נו?

محمد القرناوي:

كل الناس،

فايز أبو صهيبان:

יושבים בבית.

محمد القرناوي:

كل الناس بروحوا.

פאיז אבו צהבאן:

שישי שבת אז כולל ,יעני بس ايش  ..الساعات.

מחמד אלקרינאוי:

אוקיי ,יופי.

פאיז אבו צהבאן:

אז אנחנו משנים את השעות בשישי שבת  .24/7זה כמו אחרי באר שבע
בדיוק.

עטא אבו מדיע'ם:

השם של טרדי הוזכר במליאה ועכשיו זה מוקלט ,אני מבקש להוריד אותו
מההקלטה .ראש העיר הביא דוגמא ,וזה לא פרסונלי נגד האיש .הערתי
היא,

מחמד אלקרינאוי:

אני מסכים איתך ,אתה צודק ,מסכים איתך.

فايز أبو صهيبان:

عندنا  ...מגרשים ,מתחם  6و عشرة.11 ،

מחמד אלקרינאוי:

נשאיר את זה למליאה הבאה.

فايز أبو صهيبان:

هذا ما صار فيهن شي .حكينا مع سليمان ،اجا وهذا .عندنا אישור שכר ...מנהל אגף
שפע منير أبو فريح ب .40%منير بياخذ الשכר تبعه من תכנית ال חומ"ש اللي
هي מוגדרת ...

פאיז אבו צהבאן:

בהתייעצות עם הגזבר הוא אמר אין בעיה.

מחמד אלקרינאוי:

זה באישור משרד הפנים.

פאיז אבו צהבאן:

כן ,מאשרים בכפוף לאישור משרד הפנים .אישור מספר 6180483677
מגרש .1

אברהים אבו סהיבאן :כן ,מגרש ...יש לידו ,בצמוד אליו יש איזה  300-40מטר מרובע שטח שצ"פ.
הוגשה לנו בקשה להפוך את שטח השצ"פ לשטח מגורים ,להסדיר את
הנושא...
עו"ד סמי סהיבאן:

זה אושר בוועדת המשנה? אושר וועדת המשנה ,לא? קודם מה זה?

אברהים אבו סהיבאן :עוד לא הובא ,זה יובא לוועדת המשנה ביום ראשון .זה אנחנו לוקחים
חלק מזה ,חלק קטן בערך ,ומשאירים בערך  5מטר למעבר תשתיות ומעבר
קווי ביוב וקווי מים ,ונותנים לו את החלק הקטן ,יעני הוא מוסיף למגרש
עוד איזה  150-200מטר מרובע.
מחמד אלקרינאוי:

תמורת? ללא תמורה?

אברהים אבו סהיבאן :תמורה ...מה זה תמורה? התמורה הוא ירכוש את זה ,אבל תמורה ,איזה
תמורה אתה מדבר? התמורה לציבור?
(غير واضح ،يتكلمون سوياً)
עטא אבו מדיע'ם:

عند عناد؟ عند عناد؟

إبراهيم أبو صهيبان:

ايوا.

עטא אבו מדיע'ם:

وهللا عناد يستاهل كل خير يا جماعة.
في شكات غاذ اللي الزم يكونوا ،يمرقوا ل ...والתאגיד ,ما في غير كذه يعني.

عطا أبو مضغيم:

ما عندنا إشكالية مع عناد .ما عندنا.

פאיז אבו צהבאן:

אישור תוכנית  6250489040עידן הנגב מגרש .7003

אברהים אבו סהיבאן :זה תוכנית של עידן הנגב ,המפעל יושב פה? הם משנים חלק מהכניסה ,יש
פה שטח ירוק
عطا أبو مضيغم:

شو الמפעל?

إبراهيم أبو صهيبان:

סודה סטרים יושב פה ,הם עשו הגדלה פה אם אתם זוכרים ,יש פה עכשיו
בניין שבונים אותו באזור הזה ,נכון? זה היה שטח ירוק ,אנחנו הופכים
את זה עכשיו לתעשייה ,כביש ,חנייה ,חנייה גם כאן .ואנחנו אומרים בגלל
שזה בתחום השיפוט שלנו לאשר את זה ,אבל מבחינת תכנון בני שמעון
יעשו.

מאג'ד אבו בלאל:

مرة הבטיחו انه يساووا ...קהילתי.

מחמד אלקרינאוי:

למה צריך לתת קרקע ירוקה...

עטא אבו מדיע'ם:

מה מטרת השינוי של הקרקע?

אברהים אבו סהיבאן :לא ,קרקע ירוקה.
עטא אבו מדיע'ם:

انا شويه ودي אתמקד في שתי שאלות .מה מטרת שינוי הייעוד? האם יש
מדיניות לסודה סטרים להרחיב את הפעילות שלו או לא? האם הוא רוצה

רק לעשות את זה מחסני לוגיסטיקה וכל מיני? זה משהו וזה משהו .שמענו
שהם העבירו את הפעילות ,חלק מהפעילות שלהם ,למפעל במערב הנגב,
שמענו שחלק מהפעילות הייתה גם באחד המקומות,
(מדברים ביחד)
متكلم:

 ...كمان اخذوا...

עטא אבו מדיע'ם:

אני לא יודע אם סודה סטרים לוקחת את זה בתור מכרז או לא? מי מגיש
את הבקשה? אני לא רוצה להגיע למצב לקרגל ,שאחרי שיקולים עכשיו
היא הציעה את עצמה למכירה לפני שנה ,בגלל הנדל"ן כאן ,המחירים
בשמיים .מה המטרות של סודה סטרים?

אברהים אבו סהיבאן :בניה יא זלמי ,בנייה .בונים שם.
עטא אבו מדיע'ם:

הגישו לך ...מגישים?

אברהים אבו סהיבאן כן ,כן.
עלי אבו אלחסן:

זה עובר לדיון בוועדה מספר  170של וועדת משנה.

עטא אבו מדיע'ם:

של מה ,של בנייה?

עטא אבו מדיע'ם:

احكي فاهمنا ايش ودو يصير .אתה יכול לעשות שהייה שנתפלל קצת?

עו"ד סמי סהיבאן:

אני התנגדתי בדיון הקודם ,וגם אני מתנגד עכשיו .זה היה השטח
המסחרי ,נכון?

(מדברים ביחד)

עטא אבו מדיע'ם:

ال يا زلمه .ال ،ال ،ال.

מאג'ד אבו בלאל ::محل צמוד للמבנה .محل ما صفوا السيارات بتعهم.
عطا أبو مضيغم:

אתה התנגדת למשהו אחר ואני גם תמכתי ,גם אני התנגדתי.

מאג'ד אבו בלאל:

محل ما صفوا السيارات تبعاتهم .بس أبو انس עוד משהו.
סודה סטים קיבלה من الدولة  260مليون شيكل כדי להעסיק את האנשים
ברהט ,וכדי שתהיה תעסוקה לנשים במיוחד משעה שמונה עד שעה שלוש
וחצי .לצערי ,אני בדקתי ,בכל רהט אין להם  30נשים .והרבה ...כמעט מ
 1,700עובדים ,אין  300מרהט .רוב כולם מכל האזור פה.

פאיז אבו צהבאן:

להזמין את המנכ"ל של הנגב ...של סודה סטרים לפה.

מאג'ד אבו בלאל:

בדיוק ,תזמין אותו.

אברהים אבו סהיבאן :אני רוצה לחזור להצעת אבו סלמה ,ואני מציע באמת ...אבו סלמה אומר,
אנחנו מוותרים על שטח ירוק ,זה בשטח השיפוט שלנו מבחינת העירייה,
זה בגבול השיפוט שלנו .מבחינת שיפוט זה בתחום שם ,בתחום בני שמעון.
אבל אנחנו יכולים פה לדרוש שהשטח הירוק שנשאר שמה בצדדים,
שסודה סטרים תפתח אותו .כן ,בתנאי לפיתוח השטח הזה .לזה התכוונת?
מחמד אלקרינאוי:

אמרתי מה התמורה? בסדר ,מה התמורה?

אברהים אבו סהיבאן :אז זה יהיה ...זה ההחלטה שלנו ,אנחנו מאשרים בתנאי,
פאיז אבו צהבאן:

היא כפופה לפיתוח השצ"פ.

אברהים אבו סהיבאן :פיתוח השצ"פ הנותר ,שנותר בשטח .דבר אחרון ,تعال يا سامي.
מאג'ד אבו בלאל:

في عندهم مصف سيارات بنوه محله.

إبراهيم أبو صهيبان:

שנותר ,يعني ايش يعني נותר؟ يعني همه خذوهم منا.
حسب الתכנית ,يعني هم خذوها وبانيين عالשצ"פ?
ال يا زلمه .بنوها عمصف السيارات.
هالحين اذا ما بتطلب انك تساووا פארק بقدروا هم يساووها مصف سيارات.

(يتكلمون سوياً)
עטא אבו מדיע'ם:

הם עשו עבירה ,האם העבירה في אכיפה לעבירה وال ال؟

עו"ד סמי סהיבאן:

לא אוכפים احنا مش וועדה ,זה וועדה של בני שמעון.

אברהים אבו סהיבאן :אני לא מבין ,אם מתסכלים על סודה סטרים כמפעל ,סודה סטרים מפעל
שמכניס לך מיליון שקל כל שנה לארנונה שלך ,על זה אתה תסתכל .כל
מטר מרובע אתה מקבל היום  57%ממנו .אתה היום מקבל כמעט ,60%
על מה אתם רבים?
דובר:

מה זה מיליון שקל לעיר  70מיליון?

אברהים אבו סהיבאן :מה זה משנה? כל אזור התעשיה שלך משלם לך מיליון שקל ,כל אזור
התעשיה שלך .על זה אתם לא חושבים?
מאג'ד אבו בלאל:

هم פתחו לנו الשותף اللي...

עו"ד סמי סהיבאן:

وال بدفعوا حتى .مليون ونص אתה מחייב אותם ما بدفعوا حتى المليون شيكل.
אתה יודע מה? אני לא רוצה מיליון שקל ,אני רוצה להעסיק  1,000אנשים
מרהט في الמפעל.

אברהים אבו סהיבאן :בסדר ,הוא מעסיק.
עו"ד סמי סהיבאן:

הוא לא מעסיק ,הוא לא מעסיק ,ואתה יודע שלא מעסיק.

אברהים אבו סהיבאן :את הטובים מעסיקים תמיד ,בכל מקום.

פאיז אבו צהבאן:

אנחנו נזמן את המנכ"ל לפה ,אין לנו בעיה.

(מדברים ביחד)

עו"ד סמי סהיבאן:

عطا عطا ال تسير معي ،اسمعني شوي אני ,כממונה על התעסוקה ברהט ,אני
רואה בחומרה מה שקורה בסודה סטרים ,ואנחנו נותנים להם הטבות
زرتهم معاك .واخدنا ايش اسمه هذا  ...تبعهم .انا רואה בחומרה על ההטבות
שאתם נותנים לסודה סטרים ,הן בשטח המסחרי שהפכתם אותו לסודה
סטרים על מנת לבנות מחסנים שם ,שבמקום שאנחנו נקבל  100שקל על
מטר למסחר אנחנו נקבל  20שקל לפי ההנחות שהם מקבלים ,והן עכשיו
שהבנייה שלהם בשטח הציבורי ,שאנחנו הופכים אותו לבניין שלהם .אני
רואה בחומרה מה שהם עושים תמורת זה שהם מזלזלים ברהט ,אפילו
 10%מן המועסקים בסודה סטרים ,ואני ...בוא ,שיעבירו רשימת
מועסקים לראש העיר ,אני אומר לך לא מועסקים  10%מהעובדים בתוך
סודה סטרים מרהט .והתנאים גם כן ,התנאים שהם ...התנאים שלהם הם
תת תנאים .נשים עובדות  13-14שעות في الמפעל هذا והן מוכרחות לעבוד
בשעות לילה.

מאג'ד אבו בלאל:

من ال 7עד שבע ,ומשמרות.

עטא אבו מדיע'ם:

חצי מכמות הזמן שלקח סמי אני אגיד,

سامي أبو صهيبان:

سامي سامي ... ،سامي.

עטא אבו מדיע'ם:

חצי מהכמות ,אני רוצה לחדד .אני תמיד רואה בהתנגדות ,אם היא לטובת
הציבור ,אם היא לטובת העניין ,גם לשים לה לב .ההתנגדות של סמי...
סליחה רבותיי .ההתנגדות של סמי היא לא סתם ,יש בה ממש ,ולכן,

אברהים אבו סהיבאן :תזמנו את המנכ"ל ,תשמעו את הדברים ,זה לא קשור לתכנון.
עטא אבו מדיע'ם:

הדעה שלי ,אני רוצה לפרט אותה .אז אני מצטרף ,אני מוסיף .אני אומר
כזה דבר .קודם כל אין חיה כזו שתחייב אותם ,הנה כאן נציגת היועמ"ש
נמצאת כאן ,אין חיה כזאת שבתמורה,

אברהים אבו סהיבאן לא ,אפילו וועדה מחוזית ,אפילו וועדה מחוזית ,מחייבת אותנו היום
אנחנו כעירייה ,שאנחנו מוותרים על שצ"פ ,במקום זה לפתח שצ"פ אחר.
וזה תנאים שנמצאים בחלק מהתכנון.
עטא אבו מדיע'ם:

אני חושב ,אם יש חיה כזו שהם אכן יפתחו اللي حد الوادي االخر اللي ضلوا
من المغار وفوق ،صح وال أل؟ אין בעיה انا شفت ،عارف المنطقة وين .אבל מצד
שני ,הם הקימו בניין ,הם רוצים הרחבה ,שאלתי אותך לצורך מה ,אז
ענית לצורך הרחבת פעילות ,הרחבת פעילות זה אומר יותר כוח אדם .אם
המצב עכשיו ,אין קליטת עובדים לפי מה שחשבנו ושאפנו ,למה שאני
אתם עוד מקום או עוד אפשרות לגדול ,ותושבי העיר לא יהיו חלק
מהמועסקים? לכן אני בא ואומר ,תשהו את ההחלטה עד שיתקיים דיון
במעמד הממונים וראש העיר ,ויגיד להם חבר'ה ,אתם הולכים לקבל,
אנחנו בעד ,אנחנו לא מבטלים ,אנחנו אומרים כמו שאתה רוצה תמיכה
מעיריית רהט ,תן לגם למועסקים ,למובטלים ,תמיכה .לכן אני בעד
להשהות את ההחלטה.

מחמד אלקרינאוי:

אפשר להתייחס? עכשיו אתה שמת פסיק או נקודה?

(מדברים ביחד)
عطا أبو مضيغم:

ما هو بجاوب.

سامي أبو صهيبان:

خلني اجاوب يا أبو سالمة.

אברהים אבו סהיבאן :ב  23.12.2020הועברו אלינו תוכניות .ב  90 ,23.3יום 60 ...יום אפילו60 ,
יום ,סליחה .ב  23.2אם העירייה ,הוועדה לא מתייחסת תוך  60יום
לתוכנית ,זה עובר ישירות לוועדה מחוזית .וועדה מחוזית לא צריכה לא
את האישור של העירייה ...שאתה מתנגד הם ידונו בהתנגדות שלך ,אנחנו
דנו בהתנגדות של זיאד אף התנגדות לא התקבלה.
עו"ד דנה כץ:

נכון ,לא קיבלו כלום.

אברהים אבו סהיבאן :שום התנגדות ,לא שלנו ,של העירייה ,של התושבים ,של עמותות אחרות.
הכל ,דחו הכל .יעני,
עו"ד סמי סהיבאן:

כל התנגדות נדחית באופן אוטומטי ,מה?

מחמד אלקרינאוי:

אפשר ...אדוני ראש העיר אפשר,

פאיז אבו צהבאן:

להתייחס

מחמד אלקרינאוי:

אפשר משפט וחצי? אפשר משפט וחצי? אני הייתי מציע לתת ,לאשר
תמו רה והעדפה .תמורה והעדפה .אנחנו יודעים מה זה תמורה ,ואנחנו
יודעים מה זה העדפה .אני לא רוצה לומר העדפה בפרוטרוט ,אבל מי
שמבין מבין .העדפה לתושבי רהט.

אברהים אבו סהיבאן :אנחנו מדברים על הבי"ס החקלאי המערבי לשכונה ,17-18
מחמד אלקרינאוי:

מי המנהל שם?

(מדברים ביחד)
עו"ד סמי סהיבאן:

אברהים ,אתה מציג לנו את התוכנית ואתה רושם בית ספר חקלאי ,זה
כולל מגורים?
ال ،ال.
اثنين :כמה אדמות חקלאיות נשארו לבדואים שילמדו חקלאות? ليه ما هو
בית ספר عادي يعني؟ ساوي מגמה חקלאית ,מה?

אברהים אבו סהיבאן :אנחנו קראנו לזה דווקא מתחם מוסדות ציבור מערבי.
עו"ד סמי סהיבאן:

طب ليش انا רואה ?...בזמנו דיברנו על בית ספר,

מחמד אלקרינאוי:

אפשר להעיר אליך מר סמי? אפשר להעיר אליך מר סמי?

(מדברים ביחד)

מחמד אלקרינאוי:

אפשר להאיר את עיניך מר סמי? נכון הוא ...עד שדיבר המהנדס .נכון שזה
כתוב שם בית ספר חקלאי ,אבל בעידן המודרני היום בית ספר חקלאי
נחשב כבית ספר חדיש ,טכנולוגי לכל דבר ועניין ,לא לשתול שמה ,לא
לזרוע שמה בצל.

עטא אבו מדיע'ם:

אני ממתין להסבר מהמהנדס.

אברהים אבו סהיבאן :טוב מטרת להפיכת שטח ...יצירת מסגרת תכנונית לקמפוס מערבי,
שיכלול בת וכו בית ספר בחקלאי ,מוסדות חינוך אחרים ,ורווחה לעיר
רהט .זה יכול להיות עוד בית ספר للשטח حوالي  60دونم .זה יהיה בית ספר

חקלאי ,בית ספר טכנולוגי ,בית ספר תיכון ,בית ספר יסודי ,בית ספר מה
שאתם רוצים ,בית ספר לאנשים הטובים וגם רווחה וגם גני ילדים .גם
אפשר לחתוך ולהשתמש עם זה למשהו לרווחה.
מחמד אלקרינאוי:

בית ספר רב גוני.

سامي أبو صهيبان:

هالحين ،بالنسبة للיער.

מחמד אלקרינאוי:

תלמד עברית ,בית ספר רב גוני.

אברהים אבו סהיבאן :סגור עם...
עו"ד סמי סהיבאן:

بالنسبة للיער סגור עם...קק"ל.

فايز أبو صهيبان:

סגור مع קק"ל?

אברהים אבו סהיבאן :כן ,כן ,זה חלק מתוכנית המתאר تبعتنا اللي השאיר את השטח هذا לטובת
מוסדות ציבור.
عطا أبو مضيغم:

بس اعطونا  500دونم.

فايز أبو صهيبان:

في ייעוץ بالنسبة للوادي؟

אברהים אבו סהיבאן :בסדר ,זה שלב עכשיו אנחנו עוברים על זה انت هالحين بهمك الوادي؟
متكلم:

اه بهمني.

إبراهيم أبو صهيبان:

ايش بهمك في الوادي؟

سامي أبو صهيبان:

مرة ماتت حرمه ،هي جرفها الوادي.

עטא אבו מדיע'ם:

יש לי שאלה בקשה ,יש לי שאלה אדוני ...שאלה ,יש לי שאלה ,שאלה,
שאלה .هات هات ،زي سامي .هات هات אני רוצה תתייחס לשאלה שלי
בכבוד اللي يخليك אני מבקש ,יש

(מדברים ביחד)
עטא אבו מדיע'ם:

אני רוצה ...תשמע ,אני יכול לוותר על השאלה ואז ...תקום .תקשיב ,في
בעיה كانت في الכניסה عند سامي  ...ومجموعته طريق الמובילה .لبيوتهم
وللבית ספר .האם הטענה هذه נלקחה בחשבון או לא?

אברהים אבו סהיבאן :אנחנו מתכננים בין ...הכביש שיעבור על עברית من ارض خنيس أبو طاللب،
ومن ارض لل מגרש הראשון שיושב לידו في عندنا שטח غاد ،ממנו אנחנו

עוברים  ,ואיפה שאנחנו פוגעים ,יעני לוקחים מהשטחים ,אנחנו לוקחים
לטובת הציבור ונפקיע את זה.

עטא אבו מדיע'ם:

دقيقة ،دقيقة ،ال دقيقة يا اخوي .חברי העיירה לא מודעים ,אני מודע ,אין לי
בעיה תחליטו ,ברחוב סמי על הטלפון.

מחמד אלקרינאוי:

אני הייתי מציע ...ועד עובדים ,שניה,

متكلم:

سامي جوخا وين ساكن؟

عطا أبو مضيغم:

ايش؟

متكلم:

سامي جوخا وين ساكن؟

عطا أبو مضيغم:

וועד עובדים ,שניה.

متكلم:

وين ساكن سامي جوخا؟ ساكن جوا مقابل طالل في الחלק פנימי.

** הישיבה הסתיימה **

