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 ראש העיר - פאיז אבו צהבאן :משתתפים ה"ה
 סגן רה"ע - יוסף אלרומילי 
 סגן ומ"מ רה"ע  - חליל אלטורי 
 סגן רה"ע - הוזיילפייצל אל 
 המשנה לרה"ע  - עו"ד סמי סהיבאן 
 המשנה לרה"ע  - עטא אבו מדיע'ם 
 המשנה לרה"ע - סלימאן אלעתאיקה  
 המשנה לרה"ע        - מאג'ד אבו בלאל                  
 המשנה לרה"ע        -עמאר אבו גרארה                 
 חבר העירייה - ד"ר מאזן אבו סיאם 

 חבר העירייה        -אבו האני                   מחמד
 חבר העירייה - עודה אבו מדיגם 

 
 

 חבר העירייה        -      טלאל אלקרינאוי                      נעדרים ה"ה:
 חבר העירייה         -קרינאוי               מחמד אל

 חבר העירייה        -סואר אבו חאמד                 
 חבר העירייה - עלי אלזיאדנה

 חבר העירייה        -  ד"ר עלי כתנאני                 
 חבר העירייה                  -שריף חמאייסה                   

 
 מזכיר העירייה        -                   עלי אבו אלחסן נוכחים ה"ה:

 העירייה גזבר        -                 ראיד אלקרינאוי 
 מהנדס העירייה        - אברהים אבו סהיבאן                                           
 יועמ"ש העירייה        -   עו"ד שרון שטיין                                                 

 מבקר העירייה         -מר אבו האני                  עא                                   
 מנהל אגף הרווחה        -יד אלעוברה                   סע  
 מנכ"ל חכ"ל        - מחמוד אלעמור 
 עוזרת מבקר העירייה        - ל זילברמן                   בת א 
 י רהטמנכ"ל מ        -י אבו סויס                    נאג'                                   

 מנהל כספים בחכ"ל        - בקר אזברגה                                   
 מנהל אגף שפ"ע       -מחמוד אבו ג'אמע                                                  
 לשכת ראש העיר       -אשוי                          סאמי                                    
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 על סדר היום:
 
 , והמלצות הוועדה לענייני ביקורת.2019דיון מיוחד בדו"ח מבקר העירייה לשנת  .1
 

 
 רוטוקולפ

 
 . كذه بقول القانون هذا  מר פאיז אבו צהבאן:

 (سويا ً يتكلمون)
 . شباب يا يال :مضيغم أبو عطا
. 2019 لسنة البلدية راقبم تقرير عن جلسة هي اللي األولى الجلسة احنا، طيب :صهيبان أبو فايز

 صوما ً صيام بكرا اذا بنتمنالكوا اشي وأول المراقبة، لموضوع اللجنة بخصوصيات
 على صل اللهم كمان؟ وايش. بخير وانتو عام وكل هللا شاء ان شهيا ً وافطارا ً مقبول ً
 اول התייחסות  فا. هللا شاء ان بنحكي بعدين قلت الثانية الجلسة في. محمد سيدنا
 بس. عامر تفضل رأفت؟ أبو ول انت طب المراقبة، لجنة لرئيس بالنسبة دناو شي
 موظفة األخيرة بالفترة استوعبنا مرة، كمان الخير، جماعة يا احنا عامر، نقطة
 كل نكتب احنا ان مرة كمان وانا. ميري مطرح زايد، أبو ميادة اسمها

 اللي بداية كل صح. بيةالعر باللغة البلدي المجلس تبعت محاضرنا اتنا،פרוטוקול
 . صحيحة هي اللي بخطوة عالقل نبدأ ايش؟ لكن, صعبة هي

ً
  بالعربي؟ بس :مضيغم أبو عطا
ً

 . اه :صهيبان أبو فايز
ً

 برضو، قولنا احنا طبعا ً الوحيد، البلد احنا العربية، والمدن العربية، السلطات كل :صهيبان أبو فايز
 ...  الكالم حتى يعني جوابر انا فا. بالعبراني بس بنكتب اللي

ً
 . وعبراني عربي :متكلم
ً

 . العربية باللغة يكون يعني :صهيبان أبو فايز
ً

 . وعبراني عربي :متكلم
ً

 . الداخلية لوزارة ونشيعه عادي، التقرير نعد يعني بنقدر احنا هو، ل، :صهيبان أبو فايز
ً

 . تبعنا القضائي اللمستشار مثال ، القضائي المستشار :متكلم
ً

 الموضوع نفهم حتى العربية باللغة كمان نحكي بنقدر. القضائي المستشار مهم مش :صهيبان أبو فايز
 . مشكلة في ما هذا،

ً
  وعبراني؟ عربي باللغتين؟ مثال ً يكون ما ليش طب :متكلم
ً

 . عامر أستاذ تفضل. العربية اللغة هو األساس المهم احنا، :صهيبان أبو فايز
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 . بالعربي تيس انا وهللا  י:מר עאמר אבו האנ

 
 (سويا ً يتكلمون)
ً

 . جماعة يا الجلسة بدينا :صهيبان أبو فايز
 . بالعربي ابدا رح انا طيب، :هاني أبو عامر
ً

 . بالعبراني ابدا :صهيبان أبو فايز
ً

 . بالعبراني جهزت انا يعني بالعربي، مكتوب يكون لزم ل، :هاني أبو عامر
ً

 قلت، ما زي لكن. بالعربي تكون الدعوة كمان اسمه، شو فكرة على منها طلبت انا :صهيبان أبو فايز
 . عامر تفضل. جايهال الجلسة من هللا شاء ان نبدا. صعبة بداية كل

ً
 ،מעקב تقرير في كمان رئيسية، مواضيع لثالث بتطرق 2019 ال تقرير طيب، :هاني أبو عامر

 . 2019 تقرير تبعتליקויים  ال كل اخدت
ً

 . نعم :صهيبان أبو فايز
ً

 للسنين بتطرق اللي تقرير كمان عندنا يكون سنة كل انهנוהל  نساوي نحاول عم :هاني أبو عامر
 اللي سنين من...  األشياء بصير؟ ايش شوي كمان انه أساس على الماضية،
לשנה הזו יש שלוש דוחות ביקורת שאני ארצה להציג אותם . ماضيات

 וועדה יתייחס ונקיים דיון. ברצף ואחר כך כמובן יו"ר ה
                                   
 ייחס לנושא בטיחות בדרכים. כפי שידוע לכם, תהדוח הראשון מ                                  

 נחקק חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ובעקבות זה  2006-ב                                   
 הוקם אצלנו גם המטה לבטיחות בדרכים.  2007-ב                                   

עכשיו ראיתי לנכון אחרי כל כך הרבה שנים שתיערך גם ביקורת                                    
 בנושא הזה בשביל לראות איפה אנחנו עומדים. 

 בתקנימבנה ארגוני, נהלי עבודה, עמידה  בביקורת הזו אנחנו בחנו                                   
הרשות המקומית, ניסינו לראות את ... קביעת יעדים ותכניות עבודה. 

ביצוע סקר סיכונים אחר תכניות העבודה. זיהוי צרכים ומתן מענה 
 לליקויים ביטוחיים כמובן וכדומה. 

אני רוצה להציג בפניכם את הממצאים העיקריים וכמובן מי שירצה   
 מק מוזמן לקרוא את הדוח המפורט בחוברת. להתע

בחנו כמובן את הגופים שפועלים ואת האנשים שממלאים את   
הפונקציות בתחום הזה, בחרנו יעדים מתכנית העבודה, סקר הבטיחות 
כפי שאמרתי קודם. גם התקציב של הבטיחות בדרכים נלקח על ידינו. 

שבוצע ברהט  לקחנו פרויקט מדגם אחד שהוא המעבר מצומת לכיכר
בשלבים. הממצאים העיקריים: וועדת הבטיחות בדרכים לא התכנסה 

 . 2019-למעט ישיבה בודדת אחת ב 17-19בשנים 
שלוש האלה הייתה נוכחות דלה -אפילו בישיבה הבודדת הזו בשנתיים  

 מאוד. 
וועדת תנועה כי הן גם וועדות דחופות -הרכב וועדת תמרורים ו   

 הן בהרכב זהה. וחשובות לתחום הזה 
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לא נמצאה הגדרת תפקיד הקובעת את התפקיד של כל אחד מהוועדות,    
לרבות הסמכויות והאחריות של כל אחת מהן. וועדת הבטיחות 

בדרכים החליטה לאחד בין ישיבותיה לבין ישיבות המטה לבטיחות 
בדרכים. אלה שני גופים שונים; וועדת בטיחות בדרכים היא וועדת 

הוא מוקם מכוח החוק לבטיחות בדרכים. אז מאחדים חובה והמטה 
  בין שתי הישיבות, בין שני הגופים. 

היעדר נהלי עבודה מובנים ומוסדרים, הגדרת תפקידים, מטרות    
ויעדים וממשקים עם גופים מקבילים וחיצוניים. מצאנו שקיים היעדר 

 מדיניות בדבר ביצוע סקר בטיחות בדרכים. 
ומים שמעבירים בוואצאפ ולא סקר בטיחות מה שמצאנו זה ציל  

 בדרכים מסודר וממוסד. 
    
עוד מצאנו שתכנית העבודה של המטה לבטיחות בדרכים אינה כוללת   

מה אנחנו  -מצאנו משהו ייחסות לטיפול במפגעים. מה עושים.הת
 עושים עם זה. 

היעדר הצעת תקציבים ייעודית לתחום הבטיחות בדרכים בתקציב    
 . השנתי

מעבר לתב"רים והשכר שמגיעים, חוץ מהשכר אין כלום אז אנחנו    
מצפים מרשות כמו ... שיהיה לה גם תקציב לבטיחות בדרכים גם 

 בשוטף. אי קידום פרויקטים שנועדו, 
 

 למי אתה אומר? אברהים אבו סהיבאן:
 

כמובן. אי  לך, ולחברי העירייה ולכל מי שמקשיב בעולם הזה. ולגזבר מר עאמר אבו האני:
קידום פרויקטים שנועדו למזער סיכוני בטיחות בדרכים. ואני מסתמך 

פה על הבדיקה של הוספת כיכרות במקום צמתי שאמרתי שאנחנו 
 מקדמים את זה, 

 
 מעגלי תנועה זה יותר מקצועי.  אברהים אבו סהיבאן:

 
שתמש במונח מעגלי תנועה, אין בעיה .כיכרות תנועה גם מקובל לה מר עאמר אבו האני:

 הזה. 
ً

 . واسعة ميادين :صهيبان أبو فايز
ً

 واحد ول نطخ ما لسا احنا...  عند للطخ، عندناהכיכר . عندنا للطخ هذاכיכר  ال :مضيغم أبو عطا
 . عندنا

ً
 . عامر كمل :صهيبان أبو فايز

 
-חות בדרכים והייתה בו התייחסותדוח אשר נכתב על ידי הרשות לבטי מר עאמר אבו האני:

לצערי הם הכינו דוח וגם במדגם הזה נפלה רהט, אבל בתוך המדגם , 
 הזה היה מוסד אחד. 

אבל איכשהו הדוח הזה נפל בין הרגליים ולא הגיע למטה לבטיחות 
נושא העיקרי, -בדרכים. חוסר התאמה, גם בחנו בשוליים, כמובן לא כ

רנו את עניין תחנות האוטובוסים כי זה לא היה מרכז הבדיקה אבל אמ
שמאחר ואנחנו בודקים את כל נושא הבטיחות אז נתייחס גם לתחנות 

האוטובוסים. כמחצית מהתחנות הרשומות אינן פועלות, התחנות 
 הקיימות אינן תקינות. זה הממצא שרציתי להדגיש בפניכם. 
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 מה לא תקין? אברהים אבו סהיבאן:
 

 יש סקר? מר פאיז אבו צהבאן:
 

 דרת התקין?מה הג אברהים אבו סהיבאן:
 

 ... להיכנס לפרטים מה תקין.  מר עאמר אבו האני:
 

 מבחינת בטיחות? דובר:
 

המילה לא תקין זה אומר להסיר. להסיר תחנת אוטובוס? התחנה לא  אברהים אבו סהיבאן:
אישור נגישות  -צריכה אישורי בטיחות, התחנה צריכה אישור אחד

ישור היחיד שמבקשים בלבד. התחנה נגישה או לא נגישה וזהו. זה הא
 מאתנו משרד התחבורה. 

 
 וכפי שאתה מכיר אותן הן נגישות? מר עאמר אבו האני:

 
מהן יש לנו אישורי נגישות על ידי מהנדס. מונגש. סככות  17נגישות.  אברהים אבו סהיבאן:

זה לא חובה, זה אם יש לך כסף אתה עושה סככה, אין לך כסף אתה 
 להיות.  לא עושה סככה. עמודים צריך

 
 )מדברים יחד(

 
 בתחנות מונגשות כבר אסור עמודים.  דובר:

 
 بتقعد والحرمة مكسرات الكراسي يعنيלא בטוחה,  بقول لما המבקר שכח  עטא אבו מדיע'ם:

 . في كرسي ول. براسك بتهز ماجد؟ يا أل ول صح. عالمسامير
 

 לא קיימות כלל.  139ן תחנות. מתוכ 276עטה, עטה, יש לנו בעיר  מר עאמר אבו האני:
 

 עמודים.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 כן, לא קיימות. אין תחנות.  מר עאמר אבו האני:
 

  عليها؟ يقف ودو وكيف :متكلم
 

 עמוד זה תחנה.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 זה תחנה? מר עאמר אבו האני:
 

 כן.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 איך,   מר עאמר אבו האני:
 

לפי החוק זה מוגדר תחנה. זו לא סככה, עוד לא הגיע לשלב של סככה  אן:אברהים אבו סהיב
אבל זה תחנה. תחנה זה מפרץ וזה סימון. התחנה מורכבת משני 

 דברים, 
 

 רק שנייה.  מר עאמר אבו האני:
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 סימון,  אברהים אבו סהיבאן:
 

 תן להשלים, תן להשלים,  מר עאמר אבו האני:
 

 ני שפה ועמוד וזהו. סימון אב אברהים אבו סהיבאן:
 

 תחנות עמוד.  3-תחנות הן תחנות סככה ו 120 מר עאמר אבו האני:
 

 תחנות עמוד? 3 אברהים אבו סהיבאן:
 

 כן.  מר עאמר אבו האני:
 

 לא נכון,  אברהים אבו סהיבאן:
 

מהתחנות הקיימות הן תקינות מבחינת  13אז יש לך נתונים. רק   מר עאמר אבו האני:
 התחנה, הנגשה, תמרור ועוד.  שילוט, סביבת

 
 , 17 אברהים אבו סהיבאן:

 
 תחנות קיימות.  13. 13 מר עאמר אבו האני:

 
 )מדברים יחד(

 
 . 2017-זה נכון ל אברהים אבו סהיבאן:

 
 .18 מר עאמר אבו האני:

 
 כן.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
ה מעקב אז לא אבל זה נתונים שאפשר לקחת אותם, כמובן שנעש מר עאמר אבו האני:

אז זו הכוונה לתחנה לא תקינה. מה אנחנו נעדכן אבל זה מה שהיה אז. 
 ממליצים?

 
 כן? מר פאיז אבו צהבאן:

 
 אנחנו יכולים להתייחס לדוח אחר כך? אחר הדוח,  אברהים אבו סהיבאן:

 
 )מדברים יחד(

 
 עת מתי?קודם כל הדוח הזה ... אני אגיד לך גם מתי, אתה רוצה לד מר עאמר אבו האני:

 
 לא משנה, עבר או לא, אפשר להתייחס? אברהים אבו סהיבאן:

 
 קודם כל אני אשמח לכל התייחסות.  מר עאמר אבו האני:

 
 איך אני אביא לך התייחסות? אברהים אבו סהיבאן:

 
 לא, אתה יכול גם עכשיו במליאה בשמחה רבה.  מר עאמר אבו האני:

 
 ים. עכשיו אין לו נתונ מר פאיז אבו צהבאן:
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 אני רוצה לשאול שאלה לפני,  עטא אבו מדיע'ם:
 
 
 
 
 

 )מדברים יחד(
 

... קיבל זכות דיבור בעתיד. האם מי שעומד בראש ההנדסה מבחינה  עטא אבו מדיע'ם:
מקצועית הוזמן לוועדה בעת הדיון בכתיבת הדוח? לפני. האם שלחתם 

 לו לתגובה? האם נופל באחריותו סיכון חייב אדם? 
 

 ... ר אבו האני:מר עאמ
 

 )מדברים יחד(
 

האם נופל באחריותו משהו שמסכן את הציבור ועליו להתייחס ולא  עטא אבו מדיע'ם:
 להתייחס? למשל אתה בא ואומר לי למשל, 

 
 בוא אני אקצר לך.  אברהים אבו סהיבאן:

 
 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 
 . תרוב הדוחות הוא מעביר לי להתייחסו אברהים אבו סהיבאן:

 
 וזה? עטא אבו מדיע'ם:

 
 )מדברים יחד(

 
 אני לא זוכר אבל רובם.  אברהים אבו סהיבאן:

 
 גם זה, גם זה.  מר עאמר אבו האני:

 
 אחוז.  99יעני כמעט  אברהים אבו סהיבאן:

 
 אה.  עטא אבו מדיע'ם:

 
כלומר יש דברים שאני מקבל ולא שייכים לי אפילו, שיש לי עניין  אברהים אבו סהיבאן:

יזה קטן בצד אבל אני מקבל כדי שאני אתייחס. אבל כנראה שלא א
התייחסתי פה, או שלא שמתי לב, או שלא ראיתי או שהעברתי את זה 

 לסלמאן להתייחס במקומי. 
 

אם ככה אז אני מציע לא לאמץ את הדוח. לא לאמץ את הדוח עד  עטא אבו מדיע'ם:
 שאתה תעיין, 

 
 את התגובה שלה.  אז אתה תוציא מר פאיז אבו צהבאן:

 
 לפני שנאמץ את הדוח פאיז.  עטא אבו מדיע'ם:

 
 )מדברים יחד(
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לפני שנאמץ את הדוח ונדון עליו אני מציע, גם כמו שאמר ראש העיר,  עטא אבו מדיע'ם:
על הדו"ח. יש לנו הרבה  תייחס. חבל שנאמץ את הדוח או נגיבשאתה ת

 מה להגיב. כמעט וכל מטר יש בעיית בטיחות. 
 
 

אני חייב להגיד משהו בעניין הזה. תראו, אנחנו לפני שמביאים את  מר עאמר אבו האני:
הדוח למליאה זה עובר מסכת ארוכה. תהליך ביקורת. זאת אומרת 
מוציאים טיוטה, ועוד טיוטה, ואפילו משכנעים את המבוקרים בכל 

 נושא, 
 

 להגיב.  דובר:
 

 להתייחס.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

ואפילו מדרבנים אותם בכל שיטה שיש שיגיבו, שיתייחסו. מה שאפשר  ו האני:מר עאמר אב
אנחנו עושים. באמת, אנחנו לא חוסכים שום שיטה לשכנע שיגיבו 

ושזה לטובתם. הדבר האחרון שאני רוצה זה לכתוב דבר בלי שקיבלתי 
 התייחסות. אבל כשאין ברירה אני כותב ואין ברירה. 

 
 אתה צודק. זה  אברהים אבו סהיבאן:

 
 אין בעיה.  עטא אבו מדיע'ם:

 
באמת. עכשיו אחרי שזה עובר את הביקורת שלנו זה עובר לראש העיר  מר עאמר אבו האני:

כך מגיע לוועדה לביקורת וגם היא  . אחרמעיר את הערותיו וראש העיר
מעירה את הערותיה ואחר כך מגיע לשולחן הזה. אי אפשר להחזיר את 

מציע דבר כזה; המהנדס יביא התייחסות לצוות  הגלגל אחורה. אני
תיקון מדיניות ואנחנו נשב על זה, ונתקן את כל מה שצריך לתקן ואם 

 זה דברים שכבר תוקנו אז מעולה, אז במעקב אחרי התיקונים, 
 

 או שיהיה נספח בתוך הדוח כאילו. תגובת המהנדס תהיה בנספח.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

ה ... אפשר לנסות אבל זה לא יוסיף הרבה. אנחנו בסופו של דבר ז מר עאמר אבו האני:
רוצים את טובת העניין, טובת העניין היא שליקויים יתוקנו. זו טובת 

 העניין. 
 

 בסדר. הבנו. כן.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

אפשר להתייחס לזה ואחר כך להתייחס ... כי אני אשכח. אפשר  אברהים אבו סהיבאן:
להגיד כמה דברים? להתייחס לדוח הזה? קודם כל  אדוני ראש העיר

 צוות, 
 

 לא, הדוח על הבטיחות בדרכים. מר פאיז אבו צהבאן:
 

 . بس اه، اه، :صهيبان أبو إبراهيم
ً

 . اه :صهيبان أبو فايز
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קודם כל, כל ביקורת היא לגיטימית. מה שנקרא ליקויי בטיחות  אברהים אבו סהיבאן:
אמא  -על רגליים וגם מי שדוחף את העגלה יכולים להיות גם מי שהולך

 וגם מי שנע באוטו. 
 

 תגיד, אתה יו"ר וועדת בטיחות? עו"ד סמי סהיבאן:
 

 . اذن طلبت ما אברהים אבו סהיבאן:
ً

 יו"ר וועדת הבטיחות?  مين :صهيبان أبو سامي
ً

 יו"ר.  ال مش هو :صهيبان أبو فايز
ً

  יו"ר? ال مين :صهيبان أبو سامي
 

 מי יושב בוועדת הבטיחות.  סהיבאן: עו"ד סמי
 

 )מדברים יחד(
 

 מי היו"ר? עו"ד סמי סהיבאן:
 

 יו"ר. ال اناיו"ר.  ال انا אברהים אבו סהיבאן:
ً

 . الرئيس يكون لزم :مضيغم أبو عطا
 

 צריך לקיים ישיבות, מה קרה? דובר:
 

 . زمان من مفروضבסדר  אברהים אבו סהיבאן:
ً

 תתייחס?  كود انت :صهيبان أبو فايز
ً

 . اه :صهيبان أبو إبراهيم
ً

  ؟ بدك ول :صهيبان أبو فايز
ً

 . هيك بتخرفني انا بس. بتخاف ما...  ولما عمك، ولد :صهيبان أبو إبراهيم
ً

 ...  يعني شو محمود. اه :صهيبان أبو فايز
ً

  وين؟ : العمور محمود
ً

 תתייחס.  يال، :صهيبان أبو فايز
 
 (يضحكون)
 

 في اللي والطخקודם כל אנחנו צריכים לדבר על מקרי אלימות בעיר.  ם:עטא אבו מדיע'
 . البلد
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ً
 . كان الليמקרה  للתתייחס  :صهيبان أبو فايز
ً

לגבי תיקי . علي بتحكي اللي هذا يمكن اذكرك، ودي. نسيت بلدية رئيس انت :ابومضيغم عطا
 ליקויים, 

תיקון ליקווים לא  الצוות  ال قبل، תי אני הערצוות,  في תיקון ליקויים.  עטא אבו מדיע'ם:
 . زايد أبو وهاشم السكوت، أبو خالد غاد، فيמופיע 

  
אני הדגשתי את זה בישיבה לפני שנה ואמרתי שצוות הליקויים 

שקיים, קיים בעירייה פורמט ששני הסגנים המייצגים בשכר חובה, כי 
זה  יש עליהם סמכות, חובה שני העוזרים שלהם בצוות הליקויים.

קיים בכל מה שהיה, תבדקו את זה למה הם לא בצוות. זה אחד. כי יש 
אחרים והם צריכים  ששייכים לחינוך והנדסה, למשל במאגרים דברים 

 גם להיות שם. 
 

 אבל הם בצוות.  :דובר
 

 ما اناלא. בדקתי לפני שנה והערתי פה במליאה. לגבי הליקויים; אני  עטא אבו מדיע'ם:
 هي جورة كل. العربي في نحكي ودنا جوره، كلכמעט אפרט הרבה,  ودي

ًמפגע בטיחות. 

או שהלכת באופן כללי או  ,אם הלכת למפגעי בטיחות בכללי انت
 שהתלבשת על העניין של התחבורה הציבורית. 

אנחנו כמעט לא שמים  احنا  בעיה, فيهنמעקות  ال התחבורה הציבורית 
 . מעקה בטיחות בכל מקום

 الليכיכרות  ال عندنا احناבטיחות   חייב להיות מעקה כל כיכר מסביבה
 ولد وهذا الموضوع، مع نتماشى انه بتجبرنا والناس. بنحط ماעסקים  فيهن
 והיא בסכנה.  المدارس على بتمشي كثيرة ولد كثيرة،

ונים על המדרכה או ב, או העסקים שנמצאים על המדרכות חוץ מזה,
 עשית סקר או לא עשית. מקווה שהתייחסת.  -תופסים מדרכה

מה שאני מבקש שהנושא של הבטיחות, האם יש לנו איש בטיחות 
ًבעיר? 

 بهذا يخص ما كل له بنوجه البلد في الليמי הוא האיש המקצוע  يعني
תפקיד  عال بقدر ما...  هو الليאיש  عندك يعنيבטיחות,  ناحية من الموضوع

 عندنا مين طيبي ايش؟ ولת? רכז בטיחו هو ولרכז הסעות,  مسؤول هو. تبعه
צריך  بتقول ما ليش انتעדיין...  احناמוסדות חינוך?  ال فيבטיחות  الאיש 

 לאלץ את משרד הפנים שיביא לנו תקן חדש. 
נעזרים במהנדסים שהם הולכים להיות גם החותמת  الوقت كل אנחנו 

 שלהם כאיש בטיחות. 
 ה. במשרה מלאאין לנו איש בטיחות למוסדות ציבור 

בתי ספר איש  ال وفيגנים  ال في عندنا ما ليهאני אין לי דבר כזה. 
 בטיחות? 

 
 עטא, אנחנו מדברים על בטיחות בדרכים.  מר פאיז אבו צהבאן:

ً
 . المدرسة والى منדרכים  بال بحكيلك انا ما طب :مضيغم أبو عطا
ً
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 זה משהו אחר.  مدرسة. ودنا ما ل، :صهيبان أبو فايز
ً

 . الموضوع في انه عارف اناהערה.  هذاאין וויוכוח.  من، طيب، :يغممض أبو عطا
ً
ً

 יהיה איש בטיחות?  شو؟ يعني :متكلم
ً

 איש בטיחות במשרה מלאה בחינוך.  :مضيغم أبو عطا
 

אגב האחריות נופלת על ראש העיר. בהיעדר נאמני בטיחות הכל נופל  אברהים אבו סהיבאן:
 על ראש העיר. 

 
 מבקש ש...  انا لذلكנכון.  עטא אבו מדיע'ם:

 
 זה שאנחנו עושים טריקים ומוציאים אישורים ו... וזה,  אברהים אבו סהיבאן:

 
 זה לא טוב. ממש לא טוב. ממש לא תקין. חשבתי שתתייחס לזה. נכון.  עטא אבו מדיע'ם:

 
 בשנה הבאה הרבה מוסדות חינוך לא ייפתחו.  אברהים אבו סהיבאן:

 
ה. ועכשיו עכשיו אנחנו נעבוד גם בפרילנסר, יבוא לך פרילנסר ויגיד יפ עטא אבו מדיע'ם:

שעות וייתן לך את כל האישורים  24לך שים את המהנדס אצלך, יעבוד 
לכן אנחנו צריכים למוסדות חינוך להפעלה וזה לא תקין. זה לא תקין. 

 לישר את הקו. 
 

 אבל האחריות היא עליו.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 כן אבל אתה לא צריך פרילנסר.  ע'ם:עטא אבו מדי
כל פעם אתה צריך פרילנסר. אתה צריך שיהיה לך בן אדם משרה מלא 

 רק לעסק הזה. 
יש לנו בעיה בתשתיות.  -עכשיו לגבי בטיחות רבותיי; בטיחות בדרכים

אחוז חדש לכל  90 נו בעית תקציבים דלים, יש לנו ריפוד כמטע יש ל
 فيهن جور، فيهن السفلتات كل לטים האספלטים. יש בעיה בכל האספ

אני חושב שהדוח הזה לא כולל את כל  لذلكבעיה.  فيهنסדקים, 
 הבעייתיות שיש בעיר. 

 في انه هوנכון  الסקר  ال انه بشوف انا لذلك לכן אני חושב שהסקר הנכון 
 لزم الدولة عندناהולכי רגל,  ناحية منבעיית מדרכות שזה בעייתי  عندنا
מסוכנים החיים גם על הכבישים, וגם על המדרכות וגם  - عندنا انه تعرف

 במעקות. 
 חסר לנו הרבה מעקות, הרבה והמון מעקות. תודה רבה. 

 
 . دكتورכן, התייחסות חברים. العافية، يعطيكמר פאיז אבו צהבאן:
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וך אבו מוחמד קודם כל הדוח ביקורת הוא לא דוח ליקוי מפגעים בת ד"ר מאזן אבו סיאם:
 העיר. 

 המבקר לא יכול להסתובב בכל העיר ולאתר את כל המפגעים. 
נכון שהעיר מאוד ישנה ויש בה מפגעים בכל מקום אבל הוא נגע לעניין 

 הבטיחות. 
זה מאוד חשוב, אם זה ביטחונם של התושבים, של הולכי הרגל, של 

 הרוכבים ומניעת תאונות. 
ת והאחריות הישירה היא מה שהוא ציין קודם שחסר לנו ממונה בטיחו

 על ראש העיר. 
חסר לנו את הקטע של סקר בטיחות. אין סקר. אפילו כל העבודות 

שאנחנו מבצעים זה באופן אקראי דרך הודעות וואצאפ ודרך אנשים 
שמתלוננים בפייסבוק ולמחרת או שלושה ימים אחרים אתה רואה 

 שיש תיקון פה ושם. 
יכולים להתנהל כך בעיקר וצריך הדברים לא יכולים להמשיך כך ולא 

 סקר מדויק. 
 

 יש לנו סקר.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 ומי הכין את הסקר הזה? עטא אבו מדיע'ם:
 

 , 2017-יש לנו סקר מ אברהים אבו סהיבאן:
 

שנים, זה לא תקף  4 , זה 2021 –ב  אנחנו 17-, ב2017-עזוב אותך מ ד"ר מאזן אבו סיאם:
 להיום. אפילו אם היה לך

 
 )מדברים יחד(

 
על חשבון רשות הבדווים. עשינו לכל העיר.  الطيبة، من...  ساويت אברהים אבו סהיבאן:

 מדרכות שבורות, בורות, כבישים שצריך לתקן, הכל. הכל ממש. 
 

 גם אם היית מחדש את זה,  ד"ר מאזן אבו סיאם:
 

 )מדברים יחד(
 

 ה. לא היה בוועדת הביקורת סקר כז מר עאמר אבו האני:
 

 אני אומר מתי הביקורת נעשתה.  אברהים אבו סהיבאן:
 

בכלל זה כבר  2020-אז ב 2017-גם אם היית מחדש את כל הכבישים ב ד"ר מאזן אבו סיאם:
 ... שנים וחוזר המעגל לתקן שוב. 

 הקטע של נהלי עבודה ותכניות עבודה לא קיימים בתחום הזה. 
 ת בדרכים. אין תקצוב לעניין הבטיחו -עניין התקצוב

בוא ניקח את הקטע של הוועדה; הוועדה לא מתכנסת, היא וועדה 
סטטוטורית, וועדת חובה שצריכה להתכנס פעם בשלושה חודשים 

 לפחות. 
 

 בקורונה לא היו וועדות. דחינו את הכל. התכנסה פעם אחת הוועדה. מר פאיז אבו צהבאן:
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גם כשהיא מתכנסת אז הדרג המקצועי אין ספק. התכנסה פעם אחת.  ד"ר מאזן אבו סיאם:
שאמור להיות בוועדה הוא לא נוכח בוועדה וזה פוגע בטיב ההחלטות 

של הוועדה עצמה. ולעניין התקציבים שמשתמשים בהם לתיקון 
אין תקציבים מיועדים  -ליקויים או תיקון מפגעים של בטיחות בדרכים

 לעניין של הבטיחות. 
ה ושל מקורות אחרים. זה מה שיש כל הנגזרות של תב"רים של ההנדס

 לי להגיד. 
 

כן. יש לנו הרבה וועדות שלא מתכנסות אז אנחנו פשוט מאוד אחרי  מר פאיז אבו צהבאן:
שקיבלנו הנחות בעניין הקורונה, נתחיל לשבת. כל וועדה תשב וגם 

 ראשון שנכנס את וועדת הבטיחות בדרכים, -היו"ר מכין את עצמו מה
 

 גם התחלת לסייר ראיתי בשכונות המזרחיות.  עטא אבו מדיע'ם:
 

וגם וועדת החינוך שאנחנו אמורים לכנס אותה במשך ... אחרי  מר פאיז אבו צהבאן:
הרמדאן. אז בסדר עאמר, זה דוח בעניין הבטיחות בדרכים אז כל 

הליקויים שהועלו בדוח הביקורת, אז יהיה צוות לתקן את כל 
 הליקויים האלה. 

 
שיכלול צוות תיקון הליקויים את חאלד  -אני מבקש את הערתי ם:עטא אבו מדיע'

 והאשם. 
 

 זה ברור.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

 אם הם לא נמצאים והם לא נמצאים. הצוות ליקויים שעבד לפני שנה,  עטא אבו מדיע'ם:
 

 יהיו חלק גם מהתיקונים בסדר? מר פאיז אבו צהבאן:
 

 אתה צריך מישהו מקצוען? דובר:
 

 הם, הם, הם המומחים.  אבו מדיע'ם:עטא 
 

 )מדברים יחד(
 

הצוות הזה גם ככה לא מתכנס. גם אם תוסיף לו לא יודע מי, הוא  ד"ר מאזן אבו סיאם:
מתכנס פעם אחת בשנה לדון בדוחות מבקר משרד הפנים. ... זו 

הישיבה היחידה שמתקיימת פעם בשנה אז זו לא הבעיה את מי נוסיף, 
 לעבוד.  העניין שזה יתחיל

 
. والتعليم للتريبة العامة األماكن في نظافة خدمات تقديم هو اللي الثاني التقريرטוב.  מר פאיז אבו צהבאן:

 4 في عندنا طبعا אספקת שירותי ניקיון במוסדות ציבור וחינוך. 
 مليون 5 حوالي هي والمناقصة. مؤسسة 38 على موزعات هنه الليאשכולות 

  عامر؟ يا وجدتها يالل األشياء ايش. شيكل
 

שבעקבותיו חולקה העיר  17-אנחנו בחנו בעיקר את המכרז שהיה ב מר עאמר אבו האני:
לארבע אשכולות בין שני קבלנים. זכו שני קבלנים וכל קבלן היו לו 

 שתי אשכולות. 
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 ... או של משכ"ל היה? ד"ר מאזן אבו סיאם:
 

שותף ומאז אנחנו עובדים עם המכרז הזה זה מכרז של משכ"ל. מכרז מ מר עאמר אבו האני:
עד היום. היו בדרך ניסיונות לעשות מכרז על ידי החברה הכלכלית, 

 נבחרו זכיינים ולצערי הרב זה בדרך כלשהי נכשל ולא עבר. 
על אף שהיו הרבה סיבות, זה היה אחרי הביקורת וכולם היו מודעים 

עשות שיפורים לממצאים של הביקורת, והיה ניסיון לשפר ולקלוט, ל
 בעקבות הממצאים במכרז החדש של החכ"ל. 

אבל זה לא עבד ועדיין אנחנו נמצאים עם אותם קבלנים עם אותו מכרז 
 ואף מספר האשכולות הוגדל. 

 היום סבורני שזה שישה אשכולות וזה לא לטובת העיר. 
 

 יהיו שני קבלנים? עטא אבו מדיע'ם:
 

 נים. אותו מכרז עד היום. עדיין עם שני קבל מר עאמר אבו האני:
 

 ... אין מכרז חדש. עדיין ארבעה.  דובר:
 

 שישה אשכולות.  מר עאמר אבו האני:
 

 אם הגדילו זה שישה.  עטא אבו מדיע'ם:
 

 בסדר, שישה אשכולות. הם חילקו את זה בין לבין,  ד"ר מאזן אבו סיאם:
 

 )מדברים יחד(
ً

 קבלן?  ال هي؟ ايش المشكلة. هي ايش المشكلة اعرف ما انا المشكلة، فاهم اني ما :مضيغم أبو عطا
ً

 . ل ل، :هاني أبو عامر
ً

 קבלנים? ال في بس بطبوا ليه المشكلة؟ ايش علمونا طب :مضغيم أبو عطا
 

העירייה יצאה למכרז שאחר כך הוועדה המחוזית ... עם הקבלנים  מר עאמר אבו האני:
די תחילת עבודה נכללו מבלי שכלל המבנים הזכאים לשירות ... ומוע

 בחוזים. 
לא קיים פירוט לגבי גודל המוסדות ועל כן גם לא בנו את 

 הקריטריונים, על פיהם נקבעו שעות העבודה ומספר המנקים. 
 

הביקורת מצאה שבכלל בתי הספר במדגם, אנחנו לקחנו מדגם, לקחנו 
בתי ספר במדגם ובכלל בתי הספר שבמדגם לא נמצא שעון נוכחות  10
שר מאפשר בקרה יעילה ואפקטיבית על ידי העירייה אחר נוכחות א

 עובדי הניקיון. 
כלומר אף אחד לא יודע מי אלה שעובדים, אם הם אלה שמועסקים 

באמת על ידי הקבלנים או אחרים, ואף אחד לא יודע אם הם 
באים,מתי באים, אילו עבודות הם עושים. אין בקרה. בסיורים שערכנו 

לינו פערים משמעותיים בין כמות העובדים כפי אחר הצהריים הע
 שאמורים להיות, 
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 ז מה תפקיד הפקחים שלנו?א מר פאיז אבו צהבאן:
 

 )מדברים יחד(
 

 לבין כמות העובדים, מר עאמר אבו האני:
 

 אנשי הניקיון ... צריך להדפיס אותם? דובר:
 

 בקרה. איך אני אדע מתי הם הגיעו? אין. אז אין  מר עאמר אבו האני:
 

 )מדברים יחד(
 

 ... מתי הם חוזרים, מה הם עושים. מר עאמר אבו האני:
 

 באים מתי שנוח להם, חוזרים מתי שנוח להם.  דובר:
 

תאים מכמות  54-נמצא כי כמות תאי השירותים בבתי הספר נמוכה ב מר עאמר אבו האני:
יותר מאשר מה  התאים הקיימים בחוזים. זאת אומרת בחוזה יש לנו

 קיים בפועל. ש
. התברואהלא נמצא תיעוד לכך שמבוצע פיקוח ובקרה על ידי מדור 

 זאת אומרת מה שהם עושים זה לא מתועד. 
העובדים של העירייה. יש לנו היום שלושה עובדים שאף אחד לא יודע 

מתי הם ביקרו, מה הם מצאו, מה נעשה עם הממצאים שלהם 
תנאי העסקת העובדים.  בבקרות. ... על פי החוק חייבים בקרה על

משכ"ל עושים שתי בקרות; בקרה אחת ... תנאי העסקת העובדים 
קבלנים. זאת אומרת טיב העבודות ובקרה אחרת אחר ביצוע ה

 וצעות על ידי הקבלנים. במש
מה שמצאנו בעצם שהדוחות האלה אף פעם לא מבוצעים  לאחר 

 מעשה. 
זה לא  -שלא בוצע זאת אומרת אין סנקציות. גם אם מצביעים על דבר

 מקוזז מחשבונות הקבלנים. 
כי העובדים שנמצאים שם  גבי הבקרה על שכר יש בעיה רציניתל

 בשטח, החשש שלנו שאלה אינם אלה שמקבלים את התלושים. 
התלוש הוא על שם מישהו שעובד ... אז כך שקשה מאוד לדעת אם 

 הם בכלל רלוונטיים. הבקרה של המשכ"ל על תנאי ההעסקה 
הם לא מתבקשים לעשות משוב. זאת אומרת להגיד  -גבי המנהליםל

 את דעתם בצורה שוטפת על מה שקורה כל אחד בבית הספר שלו. 
 זה כאן הממצאים בנושא הזה. 

 
פילו את כל הזמן אחת שרצה כל היום ולא מספיקה לנקות א דובר:

 ... بتشيل...  فاتت ما من وبتخشולא מספיקה.  הפרוזדורים. 
ً

  فيها؟ طالب اكم :صهيبان أبو فايز
ً

 . 700 ،900 فيها يمكن :متكلم
 

 בכלל כל היום רק אישה אחת,  דובר:
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  )מדברים יחד(
 

 לא, יש שם עובדות.... דובר:
 

 בחיים לא ראיתי שניים,  עטא אבו מדיע'ם:
 

רק אחת עושה מה שיש. מנקות את החצר גם. רק אחת והיא צריכה גם  דובר:
 מבחוץ.  לנקות את החצר

 
 כן דוקטור.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
נראה לי ולאחר מכן  2013-2014... אנחנו עשינו בסוף מכרז בשנת  ד"ר מאזן אבו סיאם:

החליטו במועצת העיר להעביר את זה למשכ"ל וגם את שאר ... אבל 
בסופו של דבר מי שזכה במכרז הזה זה שני זכיינים ולא ארבעה. 

זה זה רק בשביל לייעל את העבודה ולא, המטרה לחלק את המכרז ה
 בוא נגיד במרכאות כפולות, "לקמבן אותה" בין שני קבלנים. 

לצערי הרב, מה שמתבצע זה נטרול מערכת העירייה, במיוחד מדור 
 התברואה בשביל לעשות בקרה יעילה. 

הרי בכל בית ספר זה ... לא ... מתקציב השוטף של העירייה וגם מביא 
ציבורית במדיה החברתית. עניין העובדים זה עניין הרבה ביקורת 

 מאוד חשוב. 
אנחנו מקפידים והחוק גם מחייב אותנו וזה לשמור על התנאים 

הסוציאליים של העובדים. הם מדווחים על העובדים בתוך הרישומים 
אתה  -ופתאום מי שמבצע את העבודה זה מישהו אחר X ,Y ,Zשיש לך 

העובד עצמו והמעמד שלו, וגם העובדים  פוגע בתנאים הסוציאליים של
 האלה חייבים עצם, 

 
 וביטוחים,  :בת אל

 
גם ביטוחים וגם עצם זה שהם עובדים בתוך מוסדות ציבור הם  ד"ר מאזן אבו סיאם:

חייבים להביא היעדר רישום פלילי של עבירות מין ודברים כאלה, דבר 
על מועצת  שהוא מסרבל לנו את החיים וזו אחריות ישירה שנופלת

 העיר ולא על הקבלנים עצמם. 
ً

 ניקיון?  ال عن تحكي ودك :متكلم
 
 כן. :صيام أبو مازن. د
 

 . الزلمه مجبور :متكلم
 
 (سويا ً يتكلمون)
 

אבל חייבות להיות רשומות  80אבל ... אין בעיה, שיהיו גם בנות  ד"ר מאזן אבו סיאם:
 , Y ופתאוםעובדת ה  Xוחייבות לקבל היתרים. לא ייתכן שזאת 

ً
  حد؟ من شكوى وصلك حد؟ عليه؟ تشكا حدا :متكلم

 
 אבל אין לנו, ... זה דוח ביקורת. אנחנו בדוח ביקורת רשמי  ד"ר מאזן אבו סיאם:
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אם יקרה חלילה משהו למישהו שהוא בכלל לא רשום, מי שמנקה  מר פאיז אבו צהבאן:
 הוא בכלל לא בבית הספר זה בעיה. בעצם 

ً
  الموضوع؟ في انتوמציעים  ايش انتو :مضيغم أبو عطا
ً
 אנחנו מציעים לכם ... :صيام أبو مازن. د
 

 מסקנה?  ال ايش تساوي؟ ايش النا؟הצעתם  ايش :مضيغم أبو عطا
 

 )מדברים יחד(
 

 מה המסקנה? עטא אבו מדיע'ם:
 

 המסקנה זה להעביר,  ד"ר מאזן אבו סיאם:
 

 )מדברים יחד(
 

 זה תייעל את עצמך.  המסקנה شو؟ עטא אבו מדיע'ם:
 

להעביר בקרה של מדור התברואה של עיריית רהט או לפנות למשכ"ל  ד"ר מאזן אבו סיאם:
 בעניין הזה. המכרז עצמו עבר לחברה הכלכלית, 

 
 )מדברים יחד(

 
 עזוב את המכרז.  עטא אבו מדיע'ם:

 
משכ"ל וכל אני רוצה להתייחס. אני רוצה לומר ככה; עוברים דרך  מר פייצל אלהוזייל:

 מדינת ישראל עובדת דרך משכ"ל ולא רק עיריית רהט, 
 

 אל תיקחו את הדברים אישיים,  ד"ר מאזן אבו סיאם:
 

שנייה אחת. דיברת? תן לי גם להשמיע לך. גם אתם מעלים דברים כאן  מר פייצל אלהוזייל:
שהם לא נכונים. יש מנהל בית ספר שחותם על כל עובד ללא יוצא מן 

 مصاري، نعطي البلدية من شغيله ר מנהל בית הספר יש שלושההכלל. לאח
 انه שחותמים על הכרטיס הזה. תשמע, מחר ירצה לחייב אותם  انه

. باصقبه بطبع باصبعه، يطبع البلدية تاعت الطلبيات حسب غاد بشتغلوا اللي العمال
 اشتغلوا كان موجود، هناكاגזבר  ال. بشتغل هيك كان هذول،המלצות  ال قبل

 مش وهالحين... ال من بطلنا عجبنا ما عشان...  طريقة ودشرنا البلدية، بطريقة
 معجبنا؟

 
 אני חושב שהעובדים שעובדים עם קבלן של,  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 )מדברים יחד(

ً
 תלונות? ال وينתלונות?  ال وين :الهزيل فيصل

 
 . سمحت لو حاج حاج،  מר פאיז אבו צהבאן: 
ً
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 תלונות?  ال وين :الهزيل فيصل
 

 .عودة حاج. حاج يا :صهيبان أبو فايز
ً

  نعم؟ :الهزيل فيصل
ً

 . بالخير يمسيك هللا :صهيبان أبو فايز
ً

 . بالخير يمسيك هللا :الهزيل فيصل
ً

 .يسعدك هللا احكي، خليني :صهيبان أبو فايز
 

פה,  גם העובדים שעובדים על המשאיות, כאילו פחים ממחלקת שפ"ע מר פאיז אבו צהבאן:
אנחנו גם צריכים אולי לדאוג למצב שלהם, אולי לתנאים הסוציאליים 

 שלהם. 
 

 )מדברים יחד(
ً

זה אותו דבר. אבל העובדים האלה יש להם קבלן שהם באחריותו והם  :صهيبان أبو فايز
 הסמכות שלו. האחריות שלנו כעירייה, 

 
 אתה בודק פעם אחת, לא בודק. אבל כש -אבל פה כשאתה לא בודק ד"ר מאזן אבו סיאם:

 
 אתה צריך לתקן.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 זה,  -עובדים ופתאום אתה רואה סלים וסלמאן ד"ר מאזן אבו סיאם:

 
 38היו לנו שני פקחים, אנחנו תגברנו את מערך הפקחים שלנו, זה  מר פאיז אבו צהבאן:

 3מוסדות ציבוריים נמצאות בתוך העיר. תגברנו את זה. זה לא מספיק 
פקחים פייצל, אבו אמיר. זה לא מספיק, אנחנו יודעים שזה לא 

מספיק. אבל בעל הבית שם זה מנהל המוסד הציבורי שם שהוא לוקח 
 אחריות על העניין הזה. זה הבית שלו. 

נכון שאחריות על ראש העיר וזה בסדר, אני לא מתנער מזה, אבל הוא 
ב נגד הקבלן שלא שחותם, הוא שדואג, הוא שמכוון, הוא שמוציא מכת

 עשה את העבודה שלו כמו שצריך. זה חובה. 
 

יש לעירייה גם הגנות בחוזה. אם אותם מנהלי בית ספר היו באים  בת אל:
יש קנסות, יש  -ואומרים שלא ניקו, חסרים חומרי ניקיון וכולי

 סנקציות שאפשר לקזז. 
 

 יש קנסות, תעשו קנסות, תשאלי אותו. וגם קיזוזים יש.  דובר:
 

אתם פעם ראיתם איזשהו מכתב תלונה ממנהל בית ספר? כלפי הקבלן?  עטא אבו מדיע'ם:
 כלפי העובדים?

 
 כן, כן, יש.  מר פאיז אבו צהבאן:
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 יש.  דובר:
 

 אני בעצמי קיבלתי מכתב משני מנהלי בית ספר.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

 כאילו מתלוננים על הקבלן,  עטא אבו מדיע'ם:
 

 על איכות הניקיון.  צהבאן:מר פאיז אבו 
 

 )מדברים יחד(
 

בואו נדבר על העסק הזה המסובך שאני הפסדתי חברים בעקבות  עטא אבו מדיע'ם:
הביקורת שלי על הנושא הזה. אני לפני שנתיים הצעתי גם בקרה לצורך 

ביקורת, אני צילמתי, תיעדתי והורדתי גם לפייסבוק. המצב הוא היה 
תפר. אבל אדגיש על כמה דברים שלפחות קצת ירוד אבל אחר כך הש

לחייב את העירייה בהליך נחדד אותם. נראה לי שמטרת הדוח זה 
מסוים של מכרז. המטרה היא לא, לא יודע, רמת ההיגיינה בבתי 

 הספר. אני מקווה שאני לא צודק.
 

 ... מר עאמר אבו האני:
 

 )מדברים יחד(
 

 ני לא הפרעתי לך, אתה חבר שלי, תן לי, אני מקווה שאני לא צודק וא עטא אבו מדיע'ם:
 

לא, אל תגיד דברים בלי שקראת. כתוב מפורשות בכותרת ... מטרת  מר עאמר אבו האני:
 הביקורת. תקרא אותה. 

 
המטרות מה שאתה דיברת זה בלה, בלה, בלה, איפה תן לי, תן לי.  עטא אבו מדיע'ם:

 המכרז היה פה, הלך שם, הלך שם, הלך פה. 
בואו נדבר על העיקר איפה יש לנו "ברוכים" בקטע הזה. איפה העיקר 

 ה"ברוכים". 
קודם כל העבודה אחר הצהריים. עבודות אחר הצהריים מתבצעות על 

 והקבלנים. ידי העובדים 
אחר הצהריים, אין לנו פקחים, אין לנו שעות אין לנו פקחים בשטח 

 الليהחשב שעות נוספות. למה לא אמרת והתייחסת שעל של תוספת, 
לא יגביל את הממונה על החינוך וראש העיר יבוא  الجايחשב  وال عقد،

ויגיד שמע, אני רוצה היום עכשיו תצא, תסייר, תעשה ארבע שעות אחר 
הוא לא יכול להוציא הצהריים. הוא לא יכול להוציא אותו דקה אחת. 

בבוקר,  8:00אותו דקה אחת. עכשיו אם יבוא הפקח השלנו בשעה 
ולכלכו,  7:30-חמש דקות, יראה לכלוך, מה יגידו? הילדים באו ב יאחר

אין לנו שעות נוספות  -זה לכלוך של היום. יש לנו בעיה בקטע הזה
 לעבודה אחר הצהריים. זו עובדה אחת. דבר נוסף לגבי השטחים. 

אתה התייחסת לגבי השטחים. קודם כל זה לא מדויק, הניקיון בבתי 
וגדרים, ועל פי זה מחולקות השעות. ספר יש שטחים ושטחים מ

 מחולקות השעות. 
לפחות אני בדקתי את זה ולמה בדקתי? בגלל שהתעניינתי בחינוך 

 המיוחד שהם לא בקטע של הניקיון. 
הם לא בקטע של הניקיון ולמה? כמו הגנים; הגנים יש שם סייעת אז 

י שם יש סייעות והן מנקות. לכן אני בא ואומר, האם התייחסת אדונ
 המבקר לגבי חישוב שטח חוץ או לא התייחסת? חצרות. 
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 זה בכלל לא מכוסה לדעתי.  מר עאמר אבו האני:
 

 יפה.  עטא אבו מדיע'ם:
 

 חצרות לא בחוזה.  מר עאמר אבו האני:
 

יפה. אז אני בא ואומר שהלכלוך הוא בחצרות ויש ערימות שהן  עטא אבו מדיע'ם:
 בחצרות, 

 
 כינו, כשה מר עאמר אבו האני:

 
 )מדברים יחד(

 
כן, כן, אני יודע שאתה הולך להגיד לי את זה. מה, הם עושים מבצע  עטא אבו מדיע'ם:

 وبيرمي وبياكل برا، بيرمي العيل ניקיון לחצרות פעם בשנה וזה האבסורד. 
 المدارس وبنقول عالمدارس وبنجيه. برا وبيرموا وصاحبه هو وبدخن برا،

פנים הבניין חוזה  ב ال فيלקבלן כתוב  ال كذه؟ المدارس ليه. موسخات
בלבד. בלבד. וזה לא טוב. לא רק זה, גם לא יכולתי לנקות את חצרות 

. وين من ابصر جايبنه زارعينه، غاد الشجرבית הספר של החינוך המיוחד. 
 . هالكبر يصير الشوك. شوك بطلع بطلع، الشجر

ً
 . خروب :متكلم
ً

 . تحت ونازل البالد، على ونازل. اه برهالك خروب. خروب :مضيغم أبو عطا
 

מצב קטסטרופאלי. ואני בא ואומר 'בואו ננקה' ומה אומרים לי? זה   עטא אבו מדיע'ם:
לא בחוזה, שהסייעות ינקו את החצרות גם כן. ככה נאמר לי על ידי 

 הגזבר. 
 

 לא, לא, בחוזה,  מר חליל אלטורי:
 

 אמרת לי שינקו בחוץ.  עטא אבו מדיע'ם:
 
 לא אמרתי את זה.  איד אלקרינאוי:ר
 

אמרת לי, אמרת לי. כמו ששלחנו את העוזרות לנקות את העשבייה  עטא אבו מדיע'ם:
בגנים. שלחנו או לא שלחנו? תענו. שלחנו? למה העסק הזה לא מוסדר 

בחוזה? עשבייה זה לא פעם בשנה, עשבייה בגנים לא יכול להיות 
 שאנחנו, 

 
 צודק, זה לא מופיע.   זה לא מופיע, אתה דובר:

 
 المدارس وبنقول وبنجيه .בייה לא מופיע, חצרות לא מופיע לא מופיע. עש עטא אבו מדיע'ם:

לא  مراتתנהגו  ب ولدنا هذا، الكالم مسجلסליחה  ولدنا احنا ليه؟ موسخه،
 ودو ما والمعلم. بدخن واللي وراق بيرمي الصف، برا وسخ بيرمواמתורבתים. 

לכן הקטע הזה לא מוסדר. אתה  . وراه يلفلف وده ما المعلم وراه، يمشي
 צריך היית לדבר על זה בדוח שלך, 
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 כתוב,  מר עאמר אבו האני:
 

 כתוב? אין בעיה.  עטא אבו מדיע'ם:
 

 )מדברים יחד(
 

 محمد، أبو يا :متكلم
 

 . חבר'ה, תתייחסו לדברי הדוח, אל תתייחסו לדברים שלי. תודה רבה עטא אבו מדיע'ם:
 

 אני רוצה רק להגיד משפט אחד. כל המטרה היא לעורר דיון.  מר עאמר אבו האני:
 

 כן, זה חשוב מאוד.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

 אין פה אף אחד ש,  מר עאמר אבו האני:
 

 לא מחפשים אשמים, מחפשים לתקן,  מר פאיז אבו צהבאן:
 

 ... לצדק ול,  מר עאמר אבו האני:
 

 )מדברים יחד(
 

 אבל דיון וגם להסיק מסקנות.  יל אלטורי:מר חל
 

 אנחנו רוצים דיון.  מר עאמר אבו האני:
 

 להסיק מסקנות, לא רק דיון.  מר חליל אלטורי:
 

 )מדברים יחד(
ً

 בואו, בואו נגדיר.  :مضيغم أبو عطا
ً

 . عليك يرضى هللا هذا الفته ادير خليني زلمه يا :صهيبان أبو فايز
ً

 . كملن ودنا :مضيغم أبو عطا
ً

 . محمد أبو يا بكفي :صهيبان أبو فايز
ً

 דיון. ،اخي ياדיון  هو ما :مضيغم أبو عطا
ً

 דיון. ال ادير ودي اللي انا اخي، يا דיון :صهيبان أبو فايز
  דיון. דיון, מדיע'ם: אבו עטא
ً

  .شيخ يا انت احكي ... أبو يا اه .إياه ودك اللي ساوي ...ب .اديره ودي اللي انا :صهيبان أبو فايز
 

 שרון אל תפריע.  עטא אבו מדיע'ם:
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 . اسكت بس انت :متكلم
 

 הוא מחדד.  בת אל:
 

זכות  واخدت مرات، 3 اصبعيه رفعت زيكو، مشאני מדבר בזכות דיבור  עטא אבו מדיע'ם:
 דיבור מראש העיר. 

ً
 ... أبو يا تفضل... أبو. هالحينדיבור  الזכות  عنك امنعك. هللا شاء ما :صهيبان أبو فايز

 
 עטא, חלק מהביקורת מתייחסת לזה שכשהמכרז עבר למשכ"ל,  בת אל:

 
 מי נתן לך זכות דיבור? עטא אבו מדיע'ם:

 
הרבה דברים התפספסו. למשל החצרות, למשל זה המנהל שלי.  בת אל:

תאי שירותים חשבונית שלא  54, העירייה משלמת על -שהכניסו
ש הרבה פספוסים וביניהם זה גם קיימים בכלל, אין תאים כאלו. אז י

 החצרות וזה כן חלק מהביקורת. 
 

 תשאלי אותי, אני הייתי מנהל בית ספר.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

 )מדברים יחד(
 

אני יכולתי לשתות את האקונומיקה שהקבלן מביא לי כמו מיץ  מר פאיז אבו צהבאן:
 . محمد أبو يا تفضل. 20תפוזים. עכשיו ב... אחד יש 

 
 . حاج يا ،אז אני אתייחס עודה אבו מדיגם:מר 
ً

 . حاج. بعضنا نسمع خلينا :صهيبان أبو فايز
ً

בקצרה לדברים שנאמרו כאן. לגבי הניקיון, אני חושב אז אני אתייחס   :مضيغم أبو عوده
שלא רק בבית הספר, אנחנו חברה לצערי שאנחנו לא נקיים גם בבתים 

 שלנו. שלנו. גם ברחובות שלנו, גם בשכונות 
 

 מייצרים זבל.  עטא אבו מדיע'ם:
 

אנחנו מייצרים זבל. אני רואה, אני עושה ספורט בבוקר ואני רואה  מר עודה אבו מדיגם:
כבר העיר  8:30מתחילים לנקות, בשעה  5:30-6:00אנשים בשעה 

חוזרת להיות ... גם הילדים שלנו הם איפה? הוא קיבל חינוך בבית, 
 ללכלך.  מגיע לבית הספר ולמתחיל

 אבל זה לא אומר שבתי הספר לא צריכים להיות נקיים. 
גם בתי הספר צריכים להיות נקיים ואני חושב שאנחנו צריכים 

להקפיד, ואני חושב שצריך לתגבר את כוח האדם, צריך גם שתהיה 
 ביקורת, אני בעצמי עבדתי כמה שנים בבית ספר. 

שגם כן חלק  ,ירלפעמים הבעיה שגם בית הספר עצמו משלם את המח
מהעובדות אולי עובדות בכמה בתי ספר ואז עובדות בשעות מאוחרות 

וזה צריכת חשמל ויש בתי ספר של ניהול עצמי, וניהול עצמי זה בית 
הספר צריך להתמודד ולשלם הוצאות חשמל שהוא לא צריך לשלם 

 אותם. 
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ובסופו של דבר במקום להשקיע בילדים אז בסופו של דבר הכסף הולך 
 על חשמל והולך על דברים כאלה. 

גם חסר כוח אדם ביקורת אחר הצהריים. אני מצדיק את מה שאמר 
 אבו מוחמד. 

לפעמים הנשים מנקות עם צינור מים במקום לטאטא את זה ובמקום 
 שעה זה לוקח לה יותר זמן. -לקחת לה חצי שעה

 , גם וואלה, אנחנו כחברה אין לנו את התפיסה איך לנקות. תאמין לי
 

 )מדברים יחד(
 

 . بجردل :مضغيم أبو عطا
 

כמו שאתה אמרת; לפעמים אתה יכול לנקות מקום עם דלי וגם יש  מר עודה אבו מדיגם:
המון הוצאות מים והוצאות חשמל שאני חושב גם צריך להסביר את 

זה למנהלים, למפקחים ולקבלנים שעושים את העבודה. אבל אין 
 מנוס, צריך להמשיך ולשדרג. 

 
 מה לגבי חצרות? מה תגובתך? עטא אבו מדיע'ם:

 
חצרות בתי ספר זה בהסכם, יש קבלנים שעושים ויש קבלנים שלא  מר עודה אבו מדיגם:

 עושים. זה בחוזה. בתוך המכרז. 
 

 אז אנחנו מקבלים את ההמלצות בעניין הניקיון.  מר פאיז אבו צהבאן:
לים. יכול להיות היטדוח ביקורת בנושא תקציב פיתוח, תקציבים ו 

 שזה לא הדוח הראשון בעניין הזה. אני כבר זוכר, 
 

 מה? היטלי פיתוח? היטלי פיתוח פעם ראשונה נבדקים ברמה שנבדקו,  מר עאמר אבו האני:
 

 אז תב"רים.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

 )מדברים יחד(
 

התכנון, אבל פה התב"ר, תקציב בלתי רגיל היטלי פיתוח מבחינת  מר עאמר אבו האני:
 האישור, הביצוע,

 
 עד הביצוע.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 כן, מעקב ובקרה. אז את הדוח הזה תציג בת אל.  מר עאמר אבו האני:

אז כמו שראש העיר אמר יש לנו דוחות ביקורת שמתייחסים לתב"ר  בת אל:
 ספציפי כזה או אחר, 

 
 )רעשי רקע(

 
הליך של ניהול תב"רים החל ... מסוים. פה בעצם בדקנו את כל הת בת אל:

מהשלב היזום, העלאת הצורך על ידי המחלקה וכל התהליך המנהלי 
שלו של קבלת מספר תב"ר, השגת התחייבות, אישור במליאה, ביצוע, 

 חשבונות וסגירה. כמובן רישומים במערכת. 
מה שהתייחסנו אליו זה בעצם כל התהליך של האישור של התב"ר, גם 

וע בגזברות ובמחלקה שמממשת את התב"ר וגם על ידי גורמי המקצ
במועצה, אילו בקרות יש לאורך התהליך, לראות שלא חורגים 

בתקציב, שיש את כל האישורים המתאימים מהמשרד הממן וכולי. 
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ועד לסגירת התב"ר בגזברות שכאן, אני אומרת בסוגריים שיש שתי 
... או או למעלה משנה לא נעשתה בו שום תנועה, נכון  -אופציות

שלומים הועברו שבעצם הפרויקט הסתיים, כל הכספים התקבלו, הת
 ואפשר לסגור אותו.

 64תב"רים מתוכם  464נוהלו בעירייה  2018אז קצת נתונים. בשנת  
תב"רים בהיקף כספי  171 -נסגרו בשנה הזו. תב"רים חדשים שנפתחו

 מיליון שקלים,  161של 
 

 יר לדעתך? שלוש שנים בערך?זה טווח זמן סב מר פאיז אבו צהבאן:
 

תב"רים שאתם סוגרים צריך לבדוק בדיוק כמה נסגרו כי  64תשמע,  בת אל:
הם נגמרו וגם נסגרו כי פשוט לא היו בהם תנועות. עכשיו בשנה הזאת 

 , 2018של 
 

 לא, הגזמת,  אברהים אבו סהיבאן:
 

 לא,  בת אל:
 

 לא היו בהם תנועות? אברהים אבו סהיבאן:
 

 יש תב"רים,  בת אל:
 

 איזה תב"רים? אברהים אבו סהיבאן:
 

 משהייתי בכיתה ג' יש פה פתוחים.  בת אל:
 

 יש תב"רים שלא נוצלו גם? מר יוסף אלרומילי:
 

 חלק מהתב"רים לא נוצלו וביקשו הארכה,  בת אל:
 

 כן, נכון.  מר יוסף אלרומילי:
 

 וזה בסדר. וקיבלו הארכה גם מהמשרד הממשלתי וגם פה במליאה  בת אל:
 

 ויש כאלה שלא קיבלו הארכה? מר יוסף אלרומילי:
 
 

יש כאלה שלא היו בהם תנועות והם נסגרו. ברור, יש הכל מהכל. סך  בת אל:
הכל ההיקף של התב"רים פה הוא לא קטן וזה באמת מנוע רציני 

 , העירייה לא עשירה. -לעירייה לפרויקטים שלה כי תקציב שוטף
אנו בתהליך, בעצם כשבונים את התקציב אז הממצא הראשון שמצ

הגזברות פונה לכל מנהלי המחלקות ומבקשת מהן תקציב, כל אחד לפי 
המחלקות שלו. רוב המחלקות למעט מחלקת חינוך לא מתייחסות 
לתב"רים. כדי ליזום פרויקטים הם מסתמכים על זה שפתאום הם 

לטת יקבלו איזה קול קורא, או שתימצא איזושהי הזדמנות או הח
 ממשלה כזאת או אחרת בשביל לנצל את התב"ר. 

זאת אומרת הם יותר פסיביים ופחות אקטיביים, וזה משהו שלגמרי 
 יוזמת את הבקשות. מתפספס פה. אז באמת, רק מחלקת חינוך 

אושרו  35תב"רים, מתוכם רק  222הועלו לאישור המליאה  2018בשנת 
 בוועדת הכספים. 
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ייתה שנת בחירות ולא הייתה קואליציה, ה 2018אנחנו יודעים ששנת 
אבל עדיין גם בתקופות שהייתה וועדת כספים מתפקדת לא הובאו 

התב"רים. עכשיו זה בסדר להגיד שיש תב"רים שמגיעים ממש כמה 
ימים לפני המועצה וראש העיר לא רוצה לפספס אותם, אבל זה אמור 

 ה בסדר. להיות משהו שגם אם הוא קרא אז הוא מתועד עם הסבר וז
אבל כרגע אין לנו שום הסבר, זה פשוט לא עלה והגיע ישר למועצה. 
כאשר שולחים את הזימון לישיבות המועצה ויש תב"רים שצריכים 

לעלות לאישור לפי ההנחיות של הדיווח הכספי חייבים לצרף להם את 
 כל המידע הרלוונטי. 

ממן, מה איזה תב"ר זה, איזה פרויקט, מה סדר הגודל, מי המשרד ה
 הסטאטוס שלו, לוחות זמנים וכולי. 

אני יודעת שכבר היום נשלחת טבלה לפני הדיון אז זה משהו שמצאנו 
אז וזה שיפור וזה טוב. תב"רים שחלקם מומנו בהיטלי השבחה לא 

 עמדו בתוספת של חוק התכנון והבנייה. 
אני כן רוצה לציין שזה אחוז מאוד מאוד שולי וקטן אבל עדיין זה 

 תב"רים, 400, 2018הו שמצאנו. לסוף שנת מש
 

 מה מצאתם? דובר:
 

התוספת השלישית לחוק מגדירה למה אתה יכול לנצל את היטל  מר עאמר אבו האני:
 ההשבחה. 

 
 את ההיטל השבחה.  :אל בת

 
 ... דברים ... והשתמשתם בזה,  ד"ר מאזן אבו סיאם:

 
ף. אבל זה עדיין זה והשתמשת בזה לדברים שהם לא מוגדרים בסעי בת אל:

 באמת בשוליים, ראיד ואני עברנו על הנתונים, 
 

 לא, תגידו לנו למה אני צריך להשתמש איתם.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 )מדברים יחד(
 

 )א( ל, 13סעיף  בת אל:
 

 אברהים זה לא ארנונה,  :שטיין שרוןעו"ד 
 

ש כמו רכישת לא, היטלי השבחה לפי חוק התכנון ובנייה צריך להשתמ בת אל:
 קרקעות, 

 
 פיתוח,  מר עאמר אבו האני:

 
 למשל תכנון,  עו"ד שרון שטיין:

 
 )מדברים יחד(

 
 תכנון מותר לך לעשות עם זה.  עו"ד שרון שטיין:

 
 )מדברים יחד(

 
 מה זה, היטלי השבחה לא נכנסים לשוטף? עטא אבו מדיע'ם:
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 )מדברים יחד(

 
 כן חברים.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
לא נרשמה כל  62-ב 2018שהיו פעילים בשנת  פתב"רי 400אז מתוך  ל:בת א

, מה שקורה זה שהבדיקה -תנועה. בעצם ישבנו עם הגזבר והגענו ל
לתב"רים שלא היו בהם תנועות נעשתה פה בשנה, ואז יכול לקרות מצב 

 שאני מפספסת תב"רים של שנה פלוס. 
 

 יכול להיות של כמה חודשים. כן.  דובר:
 

ראיד כבר קיבל את ההמלצה ואני מכניסה  ,כן. אז כשעברנו על הדוח ל:בת א
הבדיקה תיעשה על בסיס רבעוני כדי למזער את הנזק  -את זה פה

 ושהתב"רים יהיו במצב, 
 

 זאת אומרת שהגזבר יהיה גם צד בתוך הדוח.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

התקציב כן, כן. הוצאות עודפות בתב"רים בהן בוצעה חריגה מ בת אל:
המאושר מומנו על ידי התקציב השוטף. שוב, חשוב לי להגיד פה ולסייג 

את זה שזה  בעיקר תב"רים מאוד מאוד ישנים ומאז שיש חשב מלווה 
העניין הזה הולך ופוחת וכמעט על אפס. אבל הדוח נכתב אחורה אז 

הוא כלל גם את זה. חוץ מהתהליך כולו דגמנו שני תב"רים: אחד זה 
ה הרווחה. מצאנו שהיה עיכוב בהבאת אישור התב"ר הקמת מבנ

ממשרד הפנים אחרי שזה אושר במועצה. היה איזשהו פרק זמן שזה 
קצת התעכב וההגדלה הראשונה שאושר פה במועצה הייתה בלי 

 התחייבות מתאימה למימון. 
 

 על איזה תב"ר את מדברת? על הבריכה? עטא אבו מדיע'ם:
 

קודם מקבלים התחייבות ואז  -מור להיות הפוךרווחה, רווחה. זה א בת אל:
 מעלים את זה לאישור. 

 
 חשבתי של הבריכה.  עטא אבו מדיע'ם:

 
 רגע, גם לבריכה נגיע.  בת אל:

 
 תגיעי לבריכה? למה תגיעי לבריכה? עכשיו חלאס, נגמרה העונה.  עטא אבו מדיע'ם:

 
 מתחילה העונה.  בת אל:

 
 אה כן? עטא אבו מדיע'ם:

 
הפרויקט החל ללא מימון מובטח במלואו. לקחו פה סיכון מסוים וזה  בת אל:

 -בסדר לקחת את הסיכון הזה אבל זה צריך להיות על השולחן
 מיליון שקל,  X ,30-הפרויקט מוערך ב

 
 על הטעות הזאת אפשר,  עטא אבו מדיע'ם:
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 )מדברים יחד(
 

 ויש מימון של,  בת אל:
 

 . عطا :صهيبان أبو فايز
ً

 ما وإبراهيم بتخرفوا، كلهم. كلمة ول تخرف ما إبراهيم. زلمه يا كلهم بتخرفوا ما :مضغيم بوأ عطا
 . بتخرف

 
כשלוקחים פרויקט בכזה סדר גודל ואפילו אין לך אפילו חצי מהמימון  בת אל:

זה בסדר לקחת את הסיכון הזה כי אתה יודע שיהיה עוד תב"רים, כי 
ז המימון היה מאוד מאוד מאוד הבטיחו, וצריך להגיד את זה. ואחו

 נמוך. אז זה משהו. 
ً

 . اسكتזה מגרה אותי לדבר,  زلمه؟ ياלמה אתה מדבר  :مضيغم أبو عطا
 

שתי דקות. חשוב לי כן להגיד שמצאנו הרבה דברים טובים גם בדוח  בת אל:
וזה חשוב לנו גם להגיד. המספור של התב"רים היה תקין וברצף, לא 

משהו שחשוב לבדוק. כל התב"רים שדגמנו, היו לנו חורים שזה 
השימוש בהם נעשה רק לפי ההגדרות של התב"רים. זאת אומרת ייעדו 

כל את הכסף למטרה מסוימת ורק לשם הוא הלך שזה מצוין. 
התב"רים שבדקנו נסגרו לאחר אישור המועצה, כל ההגדרות 

התקציביות אושרו במועצה, כל התב"רים לפני שהם יצאו לדרך גם 
ושרו במועצה. היו מסגרות תקציביות וסכומים מוגדרים במערכת א

כמו שצריך. ובדקנו גם את העניין של התשלומים של התב"רים, את 
החשבון חינוך, הכל עובד דרך החשבון חינוך בצורה טובה, לא היו 

 ערבובים בין המחלקות. זהו. 
 

 בסדר, תודה.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

 , לשלם למנהל גם על חכירה. -אפשר לקנות עם זה דובר:
 

 כן, בטוח,  בת אל:
 

 )מדברים יחד(
 

 חברים יש הערות? מר פאיז אבו צהבאן:
 

 כן, אני מבקש.  עטא אבו מדיע'ם:
 

 לא תהיה לי סיבה להגיד עכשיו שאין לי כסף.  דובר:
 

הקטע של ניהול תב"רים במועצת העיר לדעתי זה הדבר הכי חשוב,  ד"ר מאזן אבו סיאם:
אחוז מהתעסוקה שלנו. מי  80נחנו בעצם מתעסקים בזה ביום יום א

שבדרג המקצועי זה בניהול תב"רים. אחד הדברים שאולי פספסת פה 
שחסר נוהל סדיר שעוקב אחרי התב"ר מההתחלה עד הסגירה שלו 

 ולוח זמנים קצוב איפה הוא צריך לעמוד בכל רגע נתון. 
 

 זה כבר היה.  עו"ד שרון שטיין:
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 היה? מאזן אבו סיאם:ד"ר 
 

 זה כבר היה בדוח הקודם.  עו"ד שרון שטיין:
 

 )מדברים יחד(
 

בעניין התכנון של התב"רים, דוח מבקר המדינה מראה שכל רשות  ד"ר מאזן אבו סיאם:
שנתית שממנה נגזרת העבודה שלה השנתית, -חייבת לתכנן תכנית רב

הט אין תכנית, פעם ככה עובדים וככה עובדות רשויות בדרך כלל. בר
 לא רב שנתית ולא שנתית, 

 
 לא, יש,  :אבו סהיבאן ברהיםא
 

 )מדברים יחד(
 

 תכנית שממנה נגזרת התכנית השנתית.  ד"ר מאזן אבו סיאם:
ً

 ال في هذا تدمرنا غير انت. هنياלא חופש הביטוי . يحكي تخلوه ل سكتوه، :مضيغم أبو عطا
 . إبراهيم يا سكته ايواפרוטוקול. 

ً
 אני מפנה אותך למנהל הפרויקט ליאור :صهيبان أبو زفاي
 

 ... מעלה אותם.  ד"ר מאזן אבו סיאם:
 

 דוקטור, מר פאיז אבו צהבאן:
 

 קבלת מימון משרד ממשלה, כן? ד"ר מאזן אבו סיאם:
 

 אני מפנה אותך לליאור שהוא אחראי על הפרויקטים. יש תכנית,  מר פאיז אבו צהבאן:
 

 אני אומר לך על סמך דוח הביקורת.  ד"ר מאזן אבו סיאם:
ً

 . عامر إياه بقولك شي كل تصدق ل :مضيغم أبو عطا
 
 
 
 
 (يضحكون)
 

 )מדברים יחד, רעש רקע(
ً

 כן, כן.  :صهيبان أبو فايز
 

בעניין התכנון. מימון מקורות מקבלים או דרך הפרוגרמות של  ד"ר מאזן אבו סיאם:
של מוסדות חינוך, או  העירייה, אתם עושים פרוגרמות רק לדברים

שאנחנו מקבלים זה מקולות קוראים דרך קולות קוראים ורוב הכסף 
אפילו שמפנים אותם למחלקות העירייה השונות, ולא כולם מתייחסים 

 החינוך. לקולות קוראים ... 
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 כן.  מר פאיז אבו צהבאן:
ً
 . شوي عطا يا استنىעניין,  :صيام أبو مازن. د
ً

  في؟ ايش :مضيغم أبو عطا
 

עניין האישור של התב"ר זה חייב לעבור שלושה תהליכים; וועדת  ד"ר מאזן אבו סיאם:
 כספים, מליאת העיר ואישור משרד הפנים. 

 
 משרד הפנים, כן.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 לא עברו דרך,  19-ו 18איך שאמרה בת אל קודם שרוב הזה בשנת  ד"ר מאזן אבו סיאם:

 
 ח. בטוח. וועדת כספים בטו דובר:

 
 וועדת הכספים. הדבר החשוב זה המליאה, שכל דבר שמגיע למליאה,  ד"ר מאזן אבו סיאם:

 
 מדברים יחד()
ً

 וועדת כספים.  في كان ما عشانك :متكلم
 

כל תב"ר שמגיע למליאה חייב להיות מצורף לו את המידע מה המקור  ד"ר מאזן אבו סיאם:
הפרויקט שהולכים להקים  שלו, מה מתכוונים לעשות ומה האומדן של

ואיפה מקימים אותו. האם זו תכנית של עירייה או תכנית של גורם 
חיצוני, האם אנחנו בעלי החלטה איפה למקם את הפרויקט הזה או 

הוראה מבחוץ ולאחר מכן העברה לאישור משרד הפנים. ישנם תב"רים 
שלא עוברים בזמן במשרד הפנים, מקבלת את זה רהט ומקבלים את 

דרך תב"רים וצריך  ישור מאוחר מדי. פרויקטים שמבצעים אותםהא
קודם כל צריך לנמק למה מגדילים תב"ר,  -להגדיל את התב"ר המסוים

אם זה אומדן לקוי ששם אותו אברהים, או יש התייקרות של חומר 
כלשהו שמכניסים אותו בפרויקט. למה מגדילים תב"ר ואסור להמשיך 

אה וקבלת המימון המסוים והמקור את הפרויקט ללא אישור המלי
שממן את הפרויקט הזה. לא להגדיל תב"רים ולהכניס את העירייה 

 בנטל כספי או גירעון מימוני. 
 

זה על עבודות פיתוח וככה בנוי מאזן, רוב התב"רים שמוגדלים  עו"ד שרון שטיין:
קצוב של משרד החינוך. זאת אומרת  משרד החינוך קודם כל הת

 הפרויקט ואחרי שהוא רואה כמה שאתה עשית, מתקצב לך את 
 

 אתה מגזים.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

הוא מגדיל לך את זה. בגלל זה אם תסתכלו על החלטות של וועדת ...  עו"ד שרון שטיין:
תראו תמיד שיש החלטה על גודל החוזה בשביל שלא מתחילים 

וללת להסתבך עם ההגדלות, פאוזי תמיד מתמחר כאילו את העלות הכ
 עם עבודות הפיתוח וההארכה, 

 
 ואני חותך אותו בתקציב.  ד"ר מאזן אבו סיאם:

 
 ואז אנחנו עוצרים אותו עד לגובה התקציב כי זה מה שיש ב...,  עו"ד שרון שטיין:
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 זה מה שאישרת.  ד"ר מאזן אבו סיאם:
 

הגדלות וה ,ואחרי שמתקדמים בעבודות הבנייה הוא חוזר, מגדילים עו"ד שרון שטיין:
 לדעתי הם מספרים שברובם עבודות פיתוח. 

 
 כן.  ד"ר מאזן אבו סיאם:

 
 הגדולות, בוא נגיד, בכסף.  עו"ד שרון שטיין:

 
 )מדברים יחד(

 
 אפשר להגיד כמה מילים? אברהים אבו סהיבאן:

 
 כן, אפשר.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 )מדברים יחד(

 
 שרון אני מדבר.  אברהים אבו סהיבאן:

 
 בבקשה.  שרון שטיין: עו"ד

 
תב"רים מאושרים. קודם כל אנחנו לא עובדים בלי תב"רים  אברהים אבו סהיבאן:

מאושרים. אנחנו לא יכולים להגיע לא לגזבר, ולא להגיע ליועץ 
 המשפטי, הכל נעצר ורק אחרי שהתב"ר מאושר. פעם לפני עשר שנים, 

 
 כשהיינו ילדים קטנים,  דובר:

 
היינו עובדים לפי טלפון. הטלפון מגיע ביום חמישי מלשכת השר,  :אברהים אבו סהיבאן

מתקשר ראש העיר ... ואומר 'יש כסף למדרכות, תכינו מכרז'. אנחנו 
ימים  10ביום חמישי מכינים מכרז, ביום ראשון יוצאים למכרז, אחרי 

 יש לנו קבלן ועובדים, 
 

 קבלן.  لا بجيبوا الجمعه يوم ימים?  10איזה  עטא אבו מדיע'ם:
 

 והתב"ר עוד לא הגיע. רק על סמך שהשר אמר 'אני מבטיח'.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 מילה זו מילה.  :א אבו מדיע'םעט
 

 שכחת. קודם כל יש זוכה, אחרי זה,   עו"ד שרון שטיין:
 

 )מדברים יחד(
 

 אמרתי את זה בערבית. קודם כל תעצרו את הקבלן,  עטא אבו מדיע'ם:
 

 )מדברים יחד(
 

 זה כבר מאחוריך.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:
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עכשיו הנושא של התב"רים, אני רוצה להגיד שהנושא של התב"רים  אברהים אבו סהיבאן:
 שנים האחרונות.  3-4-מטופל מאוד יפה ב

 
 גם מנוצל? עטא אבו מדיע'ם:

 
 גם ניצול. שנייה, תכף אני אגיע לזה.  אברהים אבו סהיבאן:

 
 3-4שנים עד שנכנס ... תגיד את זה מה, תוותר לו, אתה אומר  3-4זה  ד"ר מאזן אבו סיאם:

 שנים, 
 

 )מדברים יחד(
 

 )דיבורי רקע(
 

שנייה, אני אגיע לאלה שיקבלו את המחמאות. נבחר מנהל פרויקטים  אברהים אבו סהיבאן:
שהוא ... ולקח על עצמו את כל הנושא של התב"רים. נקודות ומעקב 

אחר התב"רים. הוא היה מנג'ס לנו כל שבוע והיה שולח לנו על התב"ר 
הזה, והתב"ר הזה והתב"ר הזה. לצערי בחצי שנה האחרונה נעלם לנו 

 הבחור. 
 

 הוא נבחר לתפקיד אחר.  עטא אבו מדיע'ם:
 

 עבר תפקיד, התקדם.  עו"ד שרון שטיין:
 

אז או שזה שייך אליו או שזה לא , אז שיירד מזה. -לא אבל זה חלק אברהים אבו סהיבאן:
אחוז מהזמן שלו בשפ"ע ואחוז  99שייך אליו. הוא לא יכול להתעסק 

 אחד בעבודה שלו. 
 

 הוא נושא בשלושה תפקידים.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

 לא, צריך לתת למישהו אחר.  עטא אבו מדיע'ם:
 

ים. זה לא שפ"ע, הוא נבחר להיות בקרה וחלק מהבקרה זה התב"ר אברהים אבו סהיבאן:
חד וחלק. זו הזדמנות להגיד לך את זה ולהגיד הצריך לצאת משפ"ע. 

את זה גם מול מחמוד. הוא לא צריך להתעסק עם שפ"ע, הוא יושב 
 בשפ"ע יותר מאשר הוא יושב בלשכה. 

 
 אני ארשום את זה לעצמי.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 דה שלו. יותר מאשר הוא עושה את העבו אברהים אבו סהיבאן:

 
אני אמרתי לו את זה היום גם באופן ישיר. אמרתי לו את זה, 'תתפנה  מר עאמר אבו האני:

 לתיאום ובקרה'. 
 

 עכשיו אנחנו מקיימים ישיבות, אברהים אבו סהיבאן:
 

 . منهم صار يوم 40 قوم مع عاش انا ما  עטא אבו מדיע'ם:
 

  שנייה, אנחנו מקיימים ישיבות, אברהים אבו סהיבאן:
 

 ...  אל תחדשו לו חוזה עטא אבו מדיע'ם:
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 )מדברים יחד(

 
לא שבועיות אבל כל שבועיים. רבותיי, חברי מועצת העיר, קצת כבוד  אברהים אבו סהיבאן:

 למהנדס העיר. 
 )צוחקים(

 
אנחנו עבור התב"רים מקיימים ישיבות כמעט כל שבועיים, פעם  אברהים אבו סהיבאן:

בות שאנחנו עוברים על כל התב"רים. אנחנו בחודש, אבל מקיימים ישי
ישיבה האחרונה שמשרד הפנים עשה אצלנו ישיבת 'זום' עברנו על כל 

התב"רים. יש לנו את כל התב"רים עם כל אחד ודוח איפה הוא נמצא. 
ועכשיו אנחנו מנצלים את הזמן במיוחד בהנדסה, הפרויקטים 

איך אנחנו ההנדסיים, אנחנו מקיימים ישיבות למה זה תקוע ו
מקדמים. אני חושב שהתב"רים קיבלו יחס הרבה הרבה הרבה יותר 

 טוב בשנים האחרונות. 
 

 חשוב להגיד את כל הדברים הטובים,  בת אל:
 

 מה? אברהים אבו סהיבאן:
 

 לדעתי חשוב להגיד את כל הדברים הטובים שמצאנו,  בת אל:
 

 )מדברים יחד(
 

 "רים. טלי. זה תב 2397-גם יש ב עו"ד שרון שטיין:
 

גם טלי כל הכבוד לה שהיא באמת הייתה, ליוותה אותנו ועמדה על  אברהים אבו סהיבאן:
 זה שכל תב"ר ותב"ר יתקדם ויבוצע. 

 
 כן.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
אני רק רוצה להגיד למבקר העירייה ולעוזרת שלו שקודם כל בנושא  אברהים אבו סהיבאן:

הבונה, אבל יש לי הסתייגויות. אני  של תב"רים אני אוהב את הביקורת
חושב שהבקרה, והמבקר וכל המוסד הזה שנקרא בקרה מתעסק רק 
עם ההנדסה והפרויקטים של ההנדסה. אני מוחה על זה ואני מבקש 

 רבותיי שהדברים שלי יירשמו, 
 

 זה לפרוטוקול? מר עאמר אבו האני:
 

 זה לפרוטוקול.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 אז אני ארצה להגיב.  ני:מר עאמר אבו הא
 

ואני מבקש שהדברים ייבדקו ואני מבקש שגם מחלקות אחרות  אברהים אבו סהיבאן:
ייבדקו. לא יעלה על הדעת שאני אין לי זמן להגיב. אתה יודע מה 

 התגובה שלי הייתה לשתי הבקרות האחרונות?
 

 יא אהבל, אם יש בקרות זה אומר שאתה עובד.  עטא אבו מדיע'ם:
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 מדברים יחד()
 

אני כותב להם שבשלב זה שאין לי בעיה עם זה וכשיהיה לי אני אגיב  אברהים אבו סהיבאן:
 על הדוח. אבל אני יודע שאני לא קראתי ואין לי זמן לזה. 

 
 התייחסות המבקר. כן.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 ך, אני רוצה להתייחס. קודם כל אגף ההנדסה, כפי שידוע ל מר עאמר אבו האני:

ً
 . صح احكي تنفخ، ل :متكلم

 
 רגע, רגע, עאמר ברשותך, עכשיו אנחנו סיימנו,  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 )מדברים יחד(

 
עכשיו אנחנו סיימנו דיון על עניין הביקורת בניקיון בתי ספר, זה לא  מר פאיז אבו צהבאן:

 הנדסה. 
 

 אל תשכח שרוב התב"רים הם שלכם.  עו"ד שרון שטיין:
ً

 . عندك الدراهم :متكلم
 

 כמה דוחות היו פה עכשיו? שלושה נכון? אברהים אבו סהיבאן:
 

 שלושה, כן.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

 שניהם שייכים להנדסה? אברהים אבו סהיבאן:
 

 לא אברהים, איך שניים?  בת אל:
 

 הבטיחות ותחנות האוטובוס הכל שייך להנדסה.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 )מדברים יחד(
ً
 . بتشتغل انت ما زعالن؟ ليش :مضيغم أبو اعط
ً
ً

 בואו נשמע את התגובה של המבקר.  :صهيبان أبو فايز
ً

  انت؟ بترجع ليه :مضيغم أبو عطا
 

 זו הזדמנות,  מר עאמר אבו האני:
 

 למה אתה עומד? מר פאיז אבו צהבאן:
 

 אני רוצה לכבד את אברהים.  מר עאמר אבו האני:
 

 עומד בשביל אברהים? אתה מר פאיז אבו צהבאן:
 



 מ.מ.   -34- 04692

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 )צוחקים(
 

הוא אומר אתם לא מכבדים את מהנדס העיר אז אני מכבד. אני אומר  מר עאמר אבו האני:
 אגף בעירייה.-לכם; הנדסה היא התשתית, היא ה

 
 היא המעוז.  עטא אבו מדיע'ם:

 
 כן. אברהים, הגיע הזמן. אתה לא בשביל,  מר עאמר אבו האני:

 
 רד ממני וזהו. )צוחק( אברהים אבו סהיבאן:

 
 )צוחקים(

 
אתה, ואתה, ואתה. איזו ביקורת היה לך על היועץ המשפטי? תעבור  אברהים אבו סהיבאן:

 אליו. 
 

אבל גם אם אני אבדוק אותו במכרזים זה יקפוץ אחרי זה להנדסה כי  בת אל:
... 

 
 )מדברים יחד(

 
 מה לעשות? בת אל:

 
 ך עצה טובה. אני רוצה לייעץ ל מר עאמר אבו האני:

 
 כן.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 תהיה פחות ריכוזי ואתה תראה שיש לך זמן.  מר עאמר אבו האני:

 
 )מדברים יחד, דיבורי רקע(

 
 ואז יהיה לך זמן להגיב ל...,  מר עאמר אבו האני:

 
 אני לא אהיה ריכוזי.  אברהים אבו סהיבאן:

 
 
 

לך מחסור בכוח אדם, אני יודע את זה, כולנו  , אני יודע, יש-אתה בעצם מר עאמר אבו האני:
מודעים לזה. אבל כשהבאנו שני משרדים, בגלל הריכוזיות, אחד 

הסיבות למה לא עבדו? בגלל הריכוזיות. תשחרר סמכויות ואתה יהיה 
 לך זמן. תאמין לי, תשחרר סמכויות. 

 
 )מדברים יחד(

 
 לא שהוא ישחרר סמכויות,  דובר:

 
 )מדברים יחד(

ً
 .انت فاضي كالم بتحكي :ممتكل
ً
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 לשחרר סמכויות?  اللي ايش :متكلم
ً

 . يرخيه ودو ما شي بمسك :مضيغم أبو عطا
 

 ואז יהיה לך זמן וכלום לא קרה. אבל גם עוד דבר נוסף; מר עאמר אבו האני:
 

 כן . מר פאיז אבו צהבאן:
 

לא שייך אין דבר כזה שאין התייחסות, שאין היבט בביקורת ש מר עאמר אבו האני:
להנדסה. אין דבר כזה. אין דבר כזה, תשכח מזה. כל דבר שאנחנו 

מבנים. ו היבט שקשור לתשתיות, יש אומרים פה יש היבט הנדסי, יש ב
 כל דבר. אתה צריך דווקא להיות שמח שאנחנו עושים ביקורת, 

 
ם אני לא שמח ואני כועס עאמר ואני אמרתי לך את זה כמה פעמי אברהים אבו סהיבאן:

 נכון?
 

 כן.  מר עאמר אבו האני:
 

 אמרתי לך את זה? אברהים אבו סהיבאן:
 

 כן.  מר עאמר אבו האני:
 

 בכמה ישיבות ואתה נפגעת ממני.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 לא נפגע ממך.  מר עאמר אבו האני:
 

אני מרגיש, המחלקה, מנהל ההנדסה ואגף ההנדסה נרדפים על ידי  אברהים אבו סהיבאן:
 הביקורת. מוסד

 
 לא.  מר עאמר אבו האני:

 
 זהו, תודה רבה. זה מה שאני מרגיש. זה מה שאני מרגיש.  אברהים אבו סהיבאן:

 
 זה אומר שאתה עובד.  עטא אבו מדיע'ם:

 
 
 

 אי אפשר להתווכח עם זה,  בת אל:
 

 )מדברים יחד(
 

יכול רק להגיד לך זו תחושה אישית שאני לא יכול להתייחס אליה. אני  מר עאמר אבו האני:
שאין לנו שום עניין אישי. אף אחד בעירייה, לא אני ולא הצוות שלי 

ולא המשרדים שנשכרים על ידי. תמיד תכנית הביקורת מבוססת 
ומתוכננת ונערכת על פי מדדים מקצועיים פרופר. כל היבט שיש בו 

ממד אישי אני פוסל אותו מייד והוא לא מגיע בכלל לדוחות הביקורת. 
 ן דבר כזה. תבחנו אותי בכל העיניים. אי

 
 . عطا يا تفضلתודה.  מר פאיז אבו צהבאן:
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אני אמשיך איפה שאברהים עצר, אני רשמתי לעצמי את ההערות לפני  עטא אבו מדיע'ם:
שאברהים ידבר. אני חושב שהדוח הזה מיותר. בת שבע, בת אל, לא 

ר בוערים בעירייה יודע, כיוונו אותך למקום הלא נכון, יש דברים יות
 שאפשר לבדוק אותם. אני חושב ש, 

 
 זה ... הגעתי לפה,  בת אל:

 
אגב, אין לכם מסקנות בדוח הזה. אתם מנסים לתאר מצב קיים כמה  עטא אבו מדיע'ם:

רצים בתב"רים, כמה גירעונות יש בתב"רים. התב"רים, אנחנו העיר 
התב"רים שלנו.  شيكل مليون 600. بغداد بلدية من اكبر احنا הכי גדולה 

 תפסיקו, תן לי שניה. 
 

 ... ד"ר מאזן אבו סיאם:
 

 )מדברים יחד(
 

אדוני, אין שום לקונה בהתנהלות לגבי התב"רים. אם הייתם תופסים  עטא אבו מדיע'ם:
 إسماعيل المل، ל החינוך המיוחד של שלוש וחצי של את התב"ר ש

 שנים לא זז,  3-4שתב"ר שכב שם  الزبارقة،
 

 אמרנו, אם יש נוהל,  ר מאזן אבו סיאם:ד"
 

 לא זז, סתם.  עטא אבו מדיע'ם:
 

 )מדברים יחד(
 

את לא צריכה ללכת להדגמות. לכי  -היא התייחסה להדגמות שעשתה עטא אבו מדיע'ם:
לאיך קוראים לה זאת? העוזרת של הגזבר. תגידי לה איזה תב"רים 

  . לא צריך לעשות סקר.2-3תקועים והיא תגיד לך 
 

 זה תפקיד הביקורת.  עו"ד שרון שטיין:
 

 טוב, תפקיד הביקורת,  אברהים אבו סהיבאן:
 

 אבל זה לא התפקיד שלה, זה התפקיד של,  עו"ד שרון שטיין:
 

 לא, היא ניסתה לעשות הדגמות ועשתה מן,  אברהים אבו סהיבאן:
 הדגמות זה רק מה שהתחיל ונגמר.  ראיד אלקרינאוי:

 
בסדר, בסדר. עכשיו לגבי הניצול צריך לשבח את העירייה בכל  עטא אבו מדיע'ם:

, מהעיריות הכי מנצלות תקציבים בלתי רגילים. -מנגנוניה. ניצול כמעט
חבל על הזמן, תפרגנו אחד לשני, אל תשימו מסמרים, אל תתקעו 

משפטים. הדוח הזה מיותר. אם הייתם עושים דוח על משהו אחר היה 
 אחר. מתקבל לפי דעתי במשהו 

חוץ מזה, הכותרת של התב"ר בכלל לא מתאימה. התכוונתם 
לתקציבים של התב"רים, אני יודע מה התב"רים אבל זה לא תקציבי 

י פיתוח וזה תב"רים, פיתוח, 'סלאש'. כתבתם בהתחלה 'סלאש' תקציב
 פנים כתבתם תקציבי פיתוח. 

נכון שזה כולם  פיתוח זה משהו והתב"רים זה משהו. תקציבי
יבים לא רגילים. אתם עשיתם, התייחסתם להתפלגות תקציבי תקצ
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הפיתוח? תקציב הפיתוח אמרתי, תקציב פיתוח. לא תב"ר פיתוח. 
התייחסתם בדוח לתקציבי פיתוח? חלוקתם? לא התייחסתם. 

 התייחסתם? איפה התייחסתם? למה אתה מכניס אותה, 
 

 ... תקציבי פיתוח,  מר עאמר אבו האני:
 

אתה מכניס אותו ככותרת. לא, יש הבדל. קודם כל אדוני זה אותו  ם:עטא אבו מדיע'
 עולם, 

 
 כל תב"ר שהוא לא תקציב רגיל, מר עאמר אבו האני:

 
 )מדברים יחד(

 
 לא, לא,  עטא אבו מדיע'ם:

 
 בוא תב"ר.  עו"ד שרון שטיין:

 
 הוא תב"ר. מה אתה מנסה להגיד? מר עאמר אבו האני:

 
 )מדברים יחד(

 
אני יודע אבל תקציב פיתוח אפשר להכניס לשוטף ואתה יודע את זה  דיע'ם:עטא אבו מ

 גם כשהוא תב"ר. 
 

 נו? דובר:
 

 )מדברים יחד(
 

 ... זה לא שגרה,  מר עאמר אבו האני:
 

 זה לא שגרה, כן, כן,  עטא אבו מדיע'ם:
 

 זה רק ל,  מר עאמר אבו האני:
 

 אבל,  עטא אבו מדיע'ם:
 

נייה, עטא, עטא, תרשה לי להגיד להגיד לך משהו. זה קורה אצלנו רק ש מר עאמר אבו האני:
בגלל שאנחנו רשות חלשה. כשיש לך מימון, פעילות שותפת מתב"ר 

 בגלל שאתה חלש. לא בגלל שאתה חזק. 
 

 מה אתה מחדש? מה אתה מחדש? עטא אבו מדיע'ם:
 

 אתה ש,  מר עאמר אבו האני:
 

 )מדברים יחד(
 

 אתה מחדש?מה  מר עאמר אבו האני:
 

 )מדברים יחד(
 

 לא, אני רוצה להגיד משהו,  מר עאמר אבו האני:
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 מה אתה מחדש? לי מה אתה מחדש במשפט הזה? עטא אבו מדיע'ם:

 
 אני לא מחדש לך אבל אתה אמרת דבר שאתה מבלבל פה.  מר עאמר אבו האני:

 
 אני? עטא אבו מדיע'ם:

 
 ן שכר ואחזקה אוקי?כן. תקציב שוטף אמור לממ מר עאמר אבו האני:

 
 נו? אני יודע.  עטא אבו מדיע'ם:

 
עכשיו כשאין לך כסף להעסיק כוח אדם לפעמים עוזרים לך הממשלה,  מר עאמר אבו האני:

 נותנים לך כסף, 
 

גם בעבודות קבלניות אתה יכול להשתמש בתקציבי פיתוח. גם  עטא אבו מדיע'ם:
ני שאלתי אותך לגבי , זהו זה. א-בעבודות קבלניות לא חייב להיות

תקציבי פיתוח. לך למהות, לך למהות עאמר, לך למהות. ההערה שלי 
 על המהות. 

 
 מה המהות? מר עאמר אבו האני:

 
תקציבי פיתוח, המענקים האלה שמקבלים אותם בדחיפה כל שנה לאן  עטא אבו מדיע'ם:

מקבלים אותם? הדחיפה היא לא לתב"רים. הם לא דוחפים תב"רים. 
פיתוח לא דוחפים בהם תב"רים. לא דוחפים בהם. אולי גירעון  תקציבי

במקרה חריג. אתה בגלל שאתה חלש אתה מקבל תקציבי פיתוח. מה 
שהממשלה לא יכולה ... מה שיש לך חורים תתקן בתקציב שלך. שמה 

התייחסת בדוח הזה? ההתפלגות, האם אנחנו עשינו התפלגות נכונה 
 רונות?בשנתיים, שלוש, ארבע שנים האח

 
 התפלגות של מה?  מר עאמר אבו האני:

 
 מיליון שאנחנו מקבלים אותם.  4-5ההתפלגות שלהם, החלוקה של  עטא אבו מדיע'ם:

 
 אנחנו עושים.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 

 אני שאלתי אותו אם הוא מתייחס.  עטא אבו מדיע'ם:
 

 )מדברים יחד(
 

תם להסתייג ממנו. אנחנו אמרנו שאין בשביל זה אמרנו דבר שניסי מר עאמר אבו האני:
 תכנון תב"רים נכון. 

 
 אתה מתייחס גם לזה? עטא אבו מדיע'ם:

 
 כן, אמרנו את זה.  מר עאמר אבו האני:

 
 כן, זו ההערה הראשונה שאמרתי.  בת אל:

 
אתם לא התכוונתם לזה. עכשיו אתם עליתם על הגלשנים ואתם  עטא אבו מדיע'ם:

 בכלל לא.  אומרים 'התכוונו לזה'.
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 )מדברים יחד(

 
 לא ... בתחילת הדוח, לפני ש... מר עאמר אבו האני:

 
 אין בעיה.  עטא אבו מדיע'ם:

 
אלף  90ומה זה תכנון תב"ר? אנחנו אומרים מעיר כמו רהט ...  מר עאמר אבו האני:

אלף דונם צריכה להיות מפת דרכים של תקציב בלתי  40תושבים, 
צריך תקציב רב שנתי שאומר מה הצרכים רגיל. מה זה מפת דרכים? 

 שנים קדימה ואתה נע בתכנית הזאת בשלבים.  5-10-שלך ל
 

 בסדר. עטא אבו מדיע'ם:
 

 לפי התקציבים,  מר עאמר אבו האני:
 

 )מדברים יחד(
 

 ما لساתב"ר.  حطولها قلوها بقول سنين عشر ليها النور في الليמסלעה  ال زي עטא אבו מדיע'ם:
 הבנתי. אין תכנון. אני לא מדבר על זה אדוני.  .دورها اجا

 
 אני ואתה, אני ואתה,  מר עאמר אבו האני:

 
 תקשיב לי טוב,  אני מגן עליך.  אני לא מדבר עטא אבו מדיע'ם:

 
 רק שנייה, תן לי להשלים את המשפט. עכשיו לגבי,  מר עאמר אבו האני:

 
 רגז, זמני תם אחי, ראש העיר מתחיל להת עטא אבו מדיע'ם:

 
 לגבי תקציבי פיתוח,  מר עאמר אבו האני:

 
 אני מדבר על תקציבי פיתוח.  עטא אבו מדיע'ם:

 
 אתה מדבר על החלק שמגיע ממשרד הפנים.  מר עאמר אבו האני:

 
 

 בדיוק.  עטא אבו מדיע'ם:
 

 אוקי אבל זה החלק הקטן של התב"רים.  מר עאמר אבו האני:
 

 לק הקטן של התב"רים. אני רוצה את הח עטא אבו מדיע'ם:
ً

 מדיניות.  ال هاي عطا، :صهيبان أبو فايز
ً

 . بعرف انا. بعرف انا بعرف، انا :مضيغم أبو عطا
 
 )מדברים יחד( 

 
 הוא לא יכול לבקר אותנו ...,  דובר:
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רבותיי, אני לא אמרתי שאתה, אתה לא מחדש. אתה לקחת שלוש  עטא אבו מדיע'ם:
התכוונתי אליו. אני אומר לך  דקות בשביל להסביר משהו שלא

שהכותרת נשמעת, נשמעת, נשמעת לחבר עירייה חדש כאילו שאתה 
מדבר קודם כל על תקציבי פיתוח. הרי אמרתי, הצעתי, אתה יכול לא 

לקבל. התקציבים הבלתי רגילים זה הדוח שלך פרופר. תקציבי פיתוח, 
תה לא הדחיפה הזאת, הדובדבן הזה שאנחנו מקבלים אותו כל שנה א

 התייחס לזה. סתם דחפת את זה בכותרת ולא התייחס לזה בדוח. 
 

תקציבי פיתוח זה הכל. גם מה שמגיע ממשרד הפנים ומה שמגיע מכל  מר עאמר אבו האני:
 המשרדים וממקורות אחרים. 

 
 אפשר להתקדם אדוני ראש העיר? מר יוסף אלרומילי:

 
 כן. כן.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 הדוח הזה מיותר, אני מחזק את ההנדסה.  :עטא אבו מדיע'ם

 
 )מדברים יחד(

 
אני רוצה להגיד לך משהו. אני שבע שנים בביקורת וזה הפרק הכי  ד"ר מאזן אבו סיאם:

 חשוב שהיה אי פעם. 
 

 )מדברים יחד(
 

כן, אנחנו מקדמים בברכה כל ביקורת בונה בכל המחלקות. בהנדסה,  מר פאיז אבו צהבאן:
גם שפ"ע שחייבים. עאמר גם מתייעץ איתי בכל עניין  רווחה, חינוך,

 כמעט בעניין הביקורת אז תכין את עצמך גם אתה, 
 

 )מדברים יחד(
 

 תציע עכשיו, בוא נראה אותך עכשיו, תציע לו,  עטא אבו מדיע'ם:
 

 הוא לא הציע לי, הוא לא הציע,  דובר:
 

ע. על פי דין אתה מבקר. תציע כי אתה מציע דוחות, לא אני יכול להצי עטא אבו מדיע'ם:
לו רווחה וחינוך מיוחד. התיקים שלי. תציע לו שהדוחות הבאים יהיו 

 רווחה וחינוך מיוחד. תציע לו, בבקשה. 
 

 תודה על העבודה המקצועית. מר פאיז אבו צהבאן:
 

תרשה לי רק להגיד דבר אחד. יש לנו פרק של מעקב ... ויש לנו לבדוק  מר עאמר אבו האני:
 , 2016 את

 
 ... הנספח פה,  מר פאיז אבו צהבאן:

 
ביקרנו את הוועדה  16-ואני אגיד את זה בקצרה. אנחנו בדוח הזה ב מר עאמר אבו האני:

 המקומית לתכנון ובנייה, 
 

 ?2016 ד"ר מאזן אבו סיאם:
 

 כן.  מר עאמר אבו האני:
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 אברהים עכשיו כועס.  דובר:

 
 פי בבתי הספר, ואת הניהול הכס מר עאמר אבו האני:

 
 )מדברים יחד, דיבורי רקע(

 
ומחסן העירייה שזה לא ההנדסה ועובדים למיניהם שנבדקו גם לא  מר עאמר אבו האני:

הנדסה. אתה צריך לראות את התמונה בשלמותה. אני אביא לך 
 שלי.  15זה דוח מספר נושאים שנבדקו בעשר השנים האחרונות. אגב, 

 
 . عامرסדר בכן.  מר פאיז אבו צהבאן:

 
 . אני אעשה לך פילוח כמה מתוכם הנדסה, 15-אני אביא לך את כל ה מר עאמר אבו האני:

 
 )מדברים יחד(

ً
 . عامر العافية يعطيك :صهيبان أبو فايز

 
המהנדס, רק משפט אחד ואני מסיים.  תיקון ליקויים, אחרבמעקב  מר עאמר אבו האני:

לא השתנה במאומה. עכשיו המצב  2019מעקב אחר תיקון ליקויים ... 
לאחרונה, בשביל שנהיה הוגנים עשינו בדיקה נוספת. ראינו שיש 

, בניהול עצמי אין שינוי ובשאר הדברים שיפורים בוועדה לתכנון ובנייה
 גם כפי שהיו קודם. 

 
 מי אחראי? מי מזמן תב"ר,  אברהים אבו סהיבאן:

 
 אני רוצה רק לבקש מכם,  מר עאמר אבו האני:

 
 
 
 
 

 )מדברים יחד(
 
 

 מזכיר העירייה.  מר פאיז אבו צהבאן:
 

 אני רוצה לבקש ממכם,  מר עאמר אבו האני:
 

אז למה לא מתקיימת ישיבת ... . מי אחראי, מי אמור, צריך להיות  אברהים אבו סהיבאן:
 יו"ר לוועדה. אי אפשר להקים וועדה בלי יו"ר. 

 
  أل؟ ولו בדרך כלל זה ראש העיר א מר פאיז אבו צהבאן:

ً
 . علي ل، :صهيبان أبو إبراهيم

ً
  انت؟ ول :صهيبان أبو فايز
ً
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 מזכיר.  ال :صهيبان أبو إبراهيم
ً

 . بنشغله الشغل؟ وده اليوم إبراهيم :متكلم
ً

 شغل؟ أي :صهيبان أبو فايز
 

 הוא חבר בוועדה.  אברהים אבו סהיבאן:
ً

  شغله؟ أي :صهيبان أبو فايز
ً

 שני עוזרים...  طلعوا... كذه عشانוועדה  ال فيחבר  هو :صهيبان أبو إبراهيم
ً

 . حد في ما لنه :صهيبان أبو فايز
ً

 מנהל כוח אדם.  عندنا في اسمه، شو في ما لنه :صهيبان أبو إبراهيم
ً

 עוזרים? ال طلعوا ليه :مضيغم أبو عطا
ً

עוזר  والמזכיר  ال ناعند فيמהנדס,  ال عندنا فيמנהל כח אדם,  عندنا في :صهبيان أبو إبراهيم
 . تبعه

ً
 כן, כן, אז תזמן אותם עוד פעם.  :صهيبان أبو فايز
ً

 . طلعوا بتقول طلعوا؟ ليهעוזרים  ال يعني؟עוזרים  ال طلوا ليه :مضيغم أبو عطا
ً

 . اطلعوهم. طلعوا مش اطلعوهم ل، :صهيبان أبو إبراهيم
ً

  همه؟ مين :مضغيم أبو عطا
ً

 . والهندسةכח אדם  ال :صهيبان أبو إبراهيم
ً

  طلعهم؟ اللي ومين :مضغيم أبو عطا
ً

 מוזמנים בתור פונקציות.  كانوا هذلك :صهيبان أبو إبراهيم
ً

  طلعهم؟ اللي مين فايز يا طلعهم؟ اللي مين :مضيغم أبو عطا
 

 עכשיו הם מוחזרים.  אברהים אבו סהיבאן:
 

 חברי וועדה. كانوا بس :متكلم
ً

  طلعهم؟ اللي مينחברי וועדה,  كانوا :مضيغم أبو عطا
ً
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 . شغل اسمه، شو ليهم كان ما لنه طلعوا :صهيبان أبو فايز
 

 הזאת של הדיון בדוח הביקורת,  הבסדר אז אנחנו מסיימים את הישיב מר פאיז אבו צהבאן:
 
 

 - הישיבה נעילת -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


