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 פרוטוקול
 

 االحداث نذكر كمان عام بشكل احكي بدي طيب،אנחנו מתחילים.  :صهيبان أبو فايز
 رهط، بلدية باسم مرة كمان احنا طبعا ً .البلدي المجلس في صارت اللي

 البلد في صارت اللي التخريبية االعمال كل بنستنكر رهط بلدية وأعضاء
 في حكينا وطبعا ً .غزة على الحرب بداية فترة في األخيرة، الفترة في

 احنا انه باإلضافة .علينا ودخيلة مستنكرة االعمال هذه انه االعالم وسائل
 االعمال وبنستنكر غزة، على صارت اللي الحرب بنستنكر برضو
 للتعايش دايما ً وبندعوا .عرب ضد ويهود يهود، ضد عرب العنف

: األول البند عندنا .ويهود عرب النقب سكان جميع بين المشترك
  ...وفي .العبرة شحادةהצהרת אמונים חבר עירייה חדש  

  .حد وده عالطايش، الشباب هذوال بس .مستنكرين كلهن ... استنكار بس حمدًالقرناوي:م
  ...وده الموضوع هذا .للمظاهرة سالمة أبو يا مجال نفتح ودنا ما :صهيبان أبو فايز

  ...الكرام مر الكرام، مر بصير ما ال، :محمدًالقرناوي
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  .عادي اعمال جدول ... قدرت يعني الموضوع، طرحت انا :صهيبان أبو فايز
חירום. ال موضوع نطرح شوي كمان هذا، الموضوع نطرح ودنا ما انا :حمدًالقرناويم

 في وبتاكل بعضها، في بتاكل البيت من النار انه بصير ما بصير، ما
  .بخصني ما بقولك واحد شي وكل احد، وما البلدية ممتلكات

  .بجيه احد ما تعالوا بقول لما لحالي انا بصير ما :يغمدم أبو عطا
  ...لحظة :صهيبان أبو فايز
  ...البلدي المجلس الزم يقول، يعني الزم انتو كمان بينفع ما :يغمدم أبو عطا
  .الجميع على ... انا :صهيبان أبو فايز
 جامع أبو شوي، تحرك علي شوي، تحرك سليمان .يتحرك الزم الجميع :يغمدم أبو عطا

 انهבוא נגיד  احنا اخوان .شوي تحرك مازن دكتور ...شوي كان
 נרדמנו בשמירה.  كلناבשמירה.  كلياتناנרדמנו 

 .العبرة شحادةהצהרת אמונים לחבר עירייה חדש,  طيب،   :صهيبان أبو فايز
 هللا شاء ان بجيه لما .2 بند وعندنا .اليمين نحلفه نقدر حتى موجود مش شحادة
₪.  36,985בסך  38גן ילדים שכונה  – 1066. הגדלת תב"ר מס' بيلحق
בינוי כיתות בבי"ס חינוך מיוחד  -  1244אישור הגדלת תב"ר מס'   عندنا

 -1284אישור הגדלת תב"ר מס'  عندنا .شيكل 108,000 -לאוטיסטים
אישור הגדלת תב"ר מס'  عندنا₪.  561,795מקיף אלח'וארזמי שלב ב'  

 10,000בסך  2397רכבים לאגפי העירייה, החלטת ממשלה  – 1337
 .شيكل

 אפשר להתייחס?  :القرناوي محمد
 נתייחס.  وبعدين كلهن، نعدهن خلينا  :هيبانص أبو فايز
 ...في ما واحدמשפט  في ال .5 في ال،  :القرناوي محمد
  .اه تفضل،  :صهيبان أبو فايز
מנהלי אגפי העירייה. אני חושב שלפני שנגדיל  لהגדלת תב"ר  ل بالنسبة :القرناوي محمد

אולי מוצדק, אולי זה לא מוצדק. בעיניי אין לי בעיה שיקבל את הכסף, 
 אבל תמורת זה הוא צריך לעבוד. 

  .سيارات هذولרכבים  :يغمدم أبو عطا
 תמורת זה הוא צריך לעבוד.  بسكليت، bicycle  يكون ولو :القرناوي محمد
 הוא יעבוד.  :صهيبان أبو فايز
 תודה רבה.  :القريناوي محمد
אישור תב"ר  عندنا طيب،הוא יעבוד ועוד איך, אבל בסך הכל הוא צריך.  :صهيبان أبو فايز

 فكرة على₪.  235,525תשפ"א בסך  –השלמת השכלה רהט  – 1495מס' 
 22 يعني .بتسر حاجة اما قديش بعرف ما للفوج التخريج احتفال في كنت اليوم
  .الجماهيري المركز في اليوم 12 صف من تتخرجب امرأه

-ل 450 ال بين ما نوصل الزم .يكفي ال الف 235 المبلغ هذا .يكفي ال المبلغ هذا :يغمدم أبو عطا
  .500-ل 400-ال بينיעדים שלהם  ال .الف 500

 אישור תב"ר...  عندنا 9 .طيب :صهيبان أبو فايز
 (سويا ً يتكلمون)

"פרויקט מביטחון לרווחה" בסך  – 1399אישור הגדלת תב"ר מס'  - 6 :صهيبان أبو فايز
פיקוח ושיטור  – 1452אישור הגדלת תב"ר מס'  وعندنا .شيكل 307,425

אישור תב"ר מס'  عندنا .شيكل  10,000בסך  2397עירוני החלטת ממשלה 
שיתוף ציבורי להטמעת ממצאי סקר טבע עירוני  –סביבטבע  – 1496

 – 1497תב"ר מס'  كمان برضوאישור  وعندنا .كلشي 46,000בסך 
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 20,000מיפוי מפגעים סביבתיים באתרי טבע עירוני בסך  -סביבטבע
מסד נתונים לשתיות  -סביבטבע – 1498אישור תב"ר מס'  وعندنا .شيكل

 – 1499אישור תב"ר מס'  كمان وعندنا₪.  90,000טבע עירוני בסך 
ת טבע עירוני וטיפול מסמך הנחיות לטיפוח תשתיו -סביבטבע

 معكوתב"רים  ال وبتعرفً.شيكل  70,000במפגעים סביבתיים בסך 
 .هذولתב"רים  ال في هنه اللي االولنيات بند 14 .موجودة

שמים  انتو اذا تطرقنا .اذنك بعد المالية للجنةאתייחס למיפוי מפגעים  ودي :يغمدم أبو عطا
 بتخلص والبلد شيكل، الف 20 في هناלב בשביל לעשות מיפוי וסקר סביבתי 

 ال يساويلنا ودو الليרפרנט  ال هو مين .مخلصסבב  ال واال حاالت 5-4 في
 العشر جابواבקושי  انهم قالي انه برغم الف؟ 20-بמפגע מיפוי למפגעים 

משהו לא מושלם. אני חושב  عندنا انتو هنيا احنا يعني ،10 كان .الثانية االف
 ما بدون وال بتكفي شيكل الف 20 – ال هل انهחוות דעת,  يعطينا الزمשפע  انه

 ...قرنة كل في وادي، كل في البلد في الليמפגעים  ال لكلמיפוי  يساوي
שניה, שניה, בוא אני אסביר לך מה זה זה. קודם כל הפרויקט זה לא  :صهيبان أبو إبراهيم

 של שפע. 
 זה לא של שפע 

  .عنا فيאני לא אמרתי, אמרתי שפע שיגיד לנו כמה מפגעים  עטא אבו מדיע'ם:
. אבל אני אסביר לך, תקרא את הסוף, תראה טוב. אנחנו קודם כל ال :صهيبان أبو إبراهيم

צריכים לעשות איפה יש לנו אתרי טבע. והאתרי טבע אנחנו צריכים 
בע שיפוט של העיר יש אתרי ט الגבולות  في اذاעיר.  ال فيלחפש. זה לא 

בערך  هذاסקר  الמוכרזים לפי התכנון, אותם בודקים ואותם עושים. 
 ומשהו אלף שקל זה מיועד לזה בלבד.  200אלף שקל,  200, 300-כ

  .للتوضيح شكرا :يغمدم أبو عطا
  .هذه الميزانية على مصادقين .طيب :صهيبان أبو فايز

  .اه :الجميع
 هللا شاء ان العادل الشفاء له نرجو مريض، فيصل األخ شي اول ،15 عندنا .طيب :صهيبان أبو فايز

  ...ودي انا برضو، باسمي
.  פעם סגירת תב"רים. ואני אומר 14-סעיף סגירת תב"רים  فيסליחה,  :صيام أبو مازن دكتور

 איך מאשרים וסוגרים שבזמן עצמו לא מוכן? 
הגזבר בהשתלמות באילת. מעביר לכם את הרשימה. אנחנו יכולים גם  פאיז אבו צהבאן:

 לגזבר. אין בעיה.  تبعتكوלהעביר את ההערות 
ממש  كويس بتطلع واذاגזבר.  ال وكان المالية، لجنة في الموضوع تداولنا :يغمدم أبو عطا

תב"רים  ال كل في شيكل 51מאוזן, כולם הסתיימו באפס אפס. בסך הכל 
 ال من شرح في وكان االخوان، كل المالية لجنة في وكنا فيصل، عند كنا .هذول

  .مازن ياגזבר  ال من وخلك كويس، وبشتغل كويس،גזבר  الגזבר. 
 לא, הוא צריך להיות מוכן. אין בעיה.  : صيام أبو مازن
 תקלה.  هال معاه صارتתקלה.  معاه هاذ خالص، :يغمدم أبو عطا
ועוד דבר בנוגע לתב"רים, במליאה האחרונה ישבנו שכל תב"ר שמגיע  :صهيبان أبو مازن

 למליאה הוא חייב להגיע עם כל הנתונים. ואישרתם את זה. 
  .صح :صهيبان أبو فايز
 לחסוך שאלות של החברים.  :صيام أبو مازن
  .طيب  :صهيبان أبو فايز

 
 



06668 -5-   

 נ.ש. 

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 תב"רים.  على بتحكي في يعني الثانية الصحفة, המידע מצורף  :الحسن أبو علي
  .الجدادתב"רים  ال                     

 מצורף.  هيو الجداد،תב"רים  ال اه،  :صيام أبو مازن
 התב"רים האלה דווחו בוועדת כספים? אני רק מוודה.  בת אל זילברמן:

 , כן אושרו. התב"רים גם אושרו, גם אושרו.   اه  :يغمدم أبو عطا
  .الثانية الصفحة في الجدادתב"רים  ال كل هاي  خليلًالطوري:ً

 תודה.   בת אל זילברמן:
  .موجودמידע  ال  :خليلًالطوري

 .2 بصفحة اه،  ًًًًًًًًًًً
  ؟...ال مين .الخوارزمي مدرسة البنك، فيמינוי מורשה חתימה  عندنا ،15  :صهيبان أبو فايز

  ناصر، السابق المدير  ًًًًًًًًًًً
 נציג מהגזברות.  و  :صهيبان أبو فايز

הארכת התקשרות לביטוח נכסים עם  -16 عندنا .السكوت أبو سليمان 
 . 30.6.2022חברת הפניקס לתקופה עד 

  ليه؟ قبل، سألت انا ليه؟ ليه؟ ليه؟ :يغمدم أبو عطا
 מכרז.  بنقدم احنا .حاليا ًמכרז  في ما :صهيبان أبو فايز

  وشهر؟ سنة خليلًالطوري:
  .2021 :صهيبان أبو فايز
 ليه؟יסביר לנו  وده واحد :يغمدم أبو عطا

  .اسألك بدي كنتמכרז?  دون من ليش بس خليلًالطوري:
  .صار اللي هذاמכרז?  بدون ليش :صهيبان أبو فايز
  .البلد في نحرق عشان يعني؟ ... احد بي ما عرب  عشانا يعني  :يغمدم أبو عطا

 ?16מה   שרון שטיין:
 לגבי אורכה לעוד שנה ומשהו. אגרת ביטוח.                            

 איך עברו שתי תוכניות?                 
 אבל זה לא לחודש ...                             

 עוד לא הגענו לתכניות.  עטא אבו מדיע'ם:
 לשנה אמרתי. שנה וחודש ימים.   :خليلًالطوري
 אני אסביר אחרי זה יהיה ויכוח.   שרון שטיין:

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:
אנחנו פרסמנו מרכז ביטוח, אנחנו עדיין בתקופה של האופציות. יש  שרון שטיין:

 פה אופציות לאורכה. 
 כן.  פאיז אבו צהביאן:

אבל בגלל שזה היה, שוב פעם, בגלל שזה ביטוח הוא אושר במליאה.  שרון שטיין:
ים להאריך חוזרים אליכם, כמו הסיפור שהיה וכל פעם שאנחנו רוצ

עם חברת הגבייה. עכשיו פרסמנו מכרז חדש, הכנו מכרז חדש, הוא 
נשלח לפרסום. בינתיים בגזברות בדקו את עצמם עוד פעם מבחינת 
חשש לעלייה של מחירי ביטוח, לפני שאנחנו נפרסם, שיש חשש 

 שמחירי הביטוח יעלו. 
 רונה ירדו. בתקופת הקו עטא אבו מדיע'ם:

 אבל עכשיו אנחנו כבר אחרי הקורונה.  שרון שטיין:
 עכשיו מלחמה.  דובר:

 אבל רגע, אנחנו הערכנו זה פעם ראשונה? זה פעם שניה.  חליל אלטורי:
 שניה. זה השנה השלישית של הפניקס.  שרון שטיין:
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 איבראהים אבו סהיבאן: יותר כדאי להאריך מאשר לעשות ... 
 יחד()מדברים 

בפרמיה שאנחנו  4.5%עם הסוכן ביטוח הוא מדבר כרגע על העלאה של  שרון שטיין:
נשלם, גם הוא וגם יועץ הביטוח של העירייה על שמעון שחר, אומרים 

 שאם אנחנו נפרסם מכרז יש חשש להגדלה. 
 להגדלה כן.  פאיז אבו צהיבאן:

פורסמו בתקופה. . הם אומרים שזה מה שקורה במכרזים ש40%עד  שרון שטיין:
 אפרופו אחרי קורונה, מכרזים אחרונים. אז אנחנו מבקשים ל... 

 ?40%איבראהים אבו צהיבאן: היה עליה עד 
 אחוז...  40כן,  שרון שטיין:

 אחוז בפרמיה?  40 :יוסף אלרומילי
 זאת אומרת אם אנחנו...  שרון שטיין:

 אין דבר כזה, זה לא קיים.  יוסף אלרומיילי:
 לא...  שטיין:שרון 

 לא נכון, זה לא נכון, לא נכון. אין דברים כאלה.  יוסף אלרומיילי:
 מה זה משנה? מספיק ש...  שרון שטיין:

  احنا؟למה לקחת סיכון  סאמי אבו צהיבאן:
 אבל למה שלא נצא למכרז וניקח הצעות? :الرميلي يوسف

הם  40%ו      30ת של תנו לי, תנו לי להשלים. גם אם זה, גם עם עליו שרון שטיין:
. עכשיו צריך להבין 10%מוגזמות יכול להיות שמדובר על עליות של 

הפרמיה של העירייה היא כמעט מיליון שקל לשנה. אז כשאתם 
 מדברים פה על עלייה... 

 מאה אלף שקל לפחות.  סאמי אבו צהיבאן:
. זאת אומרת , ואם זה ..45זה  4.5כן. זאת אומרת שלושים של אם זה  שרון שטיין:

אנחנו מדברים פה על גידול אפשרי של עשרות אלפים בשנה. אז עכשיו 
אנחנו מבחינתנו את המכרז פרסמנו עם ההמלצה המקצועית שלהם 
וגם הבקשה של הגזבר שהוא כתב, אני יכול להביא לכם ל... אם אתם 
רוצים. שהוא מבקש להקפיא את המכרז ולהאריך את ההתקשרות עם 

שנה. בעניין הזה בגלל החשש. אנחנו בתוך מסגרת הפניקס לעוד 
 המכרז הקיים. 

 אבל עדיין הכל בגדר חשש? מאג'ד אבו בילאל:
 נכון.  שרון שטיין:

 הכל בגדר חשש. איך הם מקבלים את זה.  מאג'ד אבו בילאל:
שניה שניה, מאג'ד, חברים. אני רוצה להזכיר להם שאנחנו נפגענו עם  פאיז אבו צהיבאן:

ההכנסות של עיריית רהט  30%. כמעט 25%-ת שלנו יותר מבהכנסו
מהארנונה, אז אם אנחנו נפרסם מכרז אז העלויות יהיו גם גבוהות. 

  .ريمأ أبو تفضلכן? 
אני חושב שבתקופה הזאת לאור מה שקרה, מה שאתה אומר ופעם  انا، :القرناوي طالل

 ראשונה אתה מדבר ... 
 )צוחקים(

יש סיכוי באמת שהמחיר יעלה, וחברות הביטוח יעלו את המחיר. מה  טלאל אלקירנאוי:
שעבר על המגזר הערבי והמגזר היהודי בערים משולבות זה יכול 

 להוביל את חברת הביטוח באמת שיעלו את המחירים. 
 דווקא במגזר הערבי.  פאיז אבו צהיבאן:
אור האירועים שקרו, בעיקר במגזר הערבי כי יש להם נכסים שנפגעו ל טלאל אלקירנאוי:

. אני 20% –ל  10וסביר להניח שחברות הביטוח יעלו את הפרמיה בין 
 מסכים אתכם בעניין הזה. 

 האם נזק בזדון זה מוכר בביטוח? לא מכירים את זה?  יוסף אלרומיילי:
 )מדברים יחד(

 יותר מדויק זה מאוד תלוי, למשל היה הוונדליזם בבית ספר ...  שרון שטיין:
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 כל הוונדליזם, כן.  אלרומיילי:יוסף 
לא, וחברת הביטוח לא רצתה לכסות את זה בהתחלה. ובסוף הלכנו  שרון שטיין:

והתכתבנו איתם, ושכנעתי אותם והם כיסו את זה. היה שם, שרפו שם 
 את ה... זה היה נזק במאות אלפים. 

 לפחות הוצאת את המשכורת שלי.  טלאל אלקירנאוי:
 אל תפתח את זה עכשיו.  שרון שטיין:

 אה, טוב.  פאיז אבו צהיבאן:
  ...يوسف .يوسف يوسف، ياבתקופה שלי  انهאני חושב  :يغمدم أبو عطا

 (سويا ً يتكلمون)
. בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. נדבר אחד אחרי השני. אני يوسف :يغمدم أبو عطا

הממשלה כל הזמן בתקופת  انهבתקופה כולנו הרי שמענו  انهחושב 
את הביטוחים. השאלה אם  50% -הקורונה כל הזמן היא הורידה עד ל

אנחנו בתקופה שחלפה נהנינו. השאלה אם חברת הביטוח הזו היא 
מנותקת ממה ש... מול המוסדות ולא פה, היא לא מורידה. יש החלטה 
בממשלה שכל הזמן משרד האוצר מפרסם את זה שצריך ... החליטו 

וריד גם ביטוחי רכבים, וגם נכסים. האם אנחנו בשנה הזו קיבלנו לה
את ההנחה הזו? זו שאלה שמתבקשת שאתה תבדוק אותה בהתכתבות 

 שלך איתם. 
 לא הבנתי על איזה הנחה אתה מדבר. שרון שטיין:

 יש הנחות,  עטא אבו מדיע'ם:
 זה ביטוח בריאות.  :صهيبان أبو سامي

א... לא, לא. אני חושב שאני לפחות בקטע הזה אני קראתי לא, לא, ל עטא אבו מדיע'ם:
את זה כמה פעמים. בביטוח החובה, בביטוח המקיף, בביטוחים 

. כל הבתים המושכנים, כל 50%כן עשו הנחה של  -הנדל"ניסטים
 הביטוחים נהנו. כל המדינה, 

 משכן זה ביטוח חיים.  שרון שטיין:
ת והיו שנה שעברה. אתה יכול לבדוק את זה, אני אני אומר לך יש הנחו עטא אבו מדיע'ם:

 יכול לבדוק ולהעביר לך. 
  أل؟ والההנחה היא, אתה תגיד, ההנחה היא לסוכן  סאמי אבו צהיבאן:

 תושבים, לכלל התושבים.  ل :مضغيم أبو عطا
 5,500 -.  אני רוצה לשאול שאלה, כי אני ביטחתי את הרכב שלי בاه :صهيبان أبو سامي

שקל, הממשלה החליטה החלטה. אז מה? הם בחברת הביטוח מחזירה 
 ? 5,500-לי מהביטוח שלי? מה

 תקרא...  עטא אבו מדיע'ם:
 בטח שלא.  סאמי אבו צהיבאן:

במקום  500תקרא מה שהחליטה הממשלה. יכול להיות שאתה קיבלת  עטא אבו מדיע'ם:
9 . 

  .سالمة أبو اه :صهيبان أبو فايز
 אנחנו מחובתנו לדאוג,  :אלקרינאוימוחמד 

 כן? פאיז אבו צהיבאן:
 שנכסי העירייה יהיו מבוטחים, לא חלוקים, זה חלק א'.  :לקרינאוימוחמד א

 כן? פאיז אבו צהיבאן:
האח שרון והחברים שלו היהודים אמרו הכן  -עכשיו לגבי חלק ב' :לקרינאוימוחמד א

 עצמך בפרוזדור לפני ש... 
 כן?  פאיז אבו צהיבאן:

לחודש. אפשר להאריך  13אנחנו לא יכולים להאריך את זה לתקופת  :לקרינאוימוחמד א
 את זה לחצי שנה, 

 לא, אנחנו מדברים על שנה.  שרון שטיין:
 שנה.  פאיז אבו צהיבאן:
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 שרון, אני מכבד אותך, הפרעתי לך?  :לקרינאוימוחמד א
 לא.  שרון שטיין:

 שאלתי אותך שאלה, הפרעתי לך?  :לקרינאוימוחמד א
 לא.  שרון שטיין:

 אז אל תפריע לי.  :לקרינאוימוחמד א
 .سالمة أبو .السالمة أبوתפנה אליי  פאיז אבו צהיבאן:

חודש. הייתי מציע לחלק את זה לשני שלבים, בוא ננסה את שלב  13 :لقريناويا محمد
 חודשים,  7א' של 

מאריך את זה  مرة كمانעירייה.  ال تبعאנחנו לא מהמרים על ביטוח  פאיז אבו צהיבאן:
  .وبسלשנה 

 אתה מוכן לשמוע אותי?  :القرناوي محمد
  .مي اعجن اضلني ودي ماאני מוכן לשמוע אותך, אבל  פאיז אבו צהיבאן:

 לא לא, אתה לא,  :القرناوي محمد
  .سامعك طيب، :صهيبان أبو فايز
אתה בדיוק אתה אומר שאבו סלאמה צודק, אני בא ואני אומר כולנו  :القرناوي محمد

 ביחד מסכימים שנכסי העירייה יהיו מבוטחים, 
  طيب؟ :صهيبان أبو فايز
 חודש,  13תקופה, לא חלוקים. עכשיו אני מדבר על ה :القرناوي محمد

 חודש?  13למה  פאיז אבו צהיבאן:
 חודש.  12 :לקרינאוימוחמד א

 )מדברים יחד(
  שמסתיים בסוף השנה.  13 :לקרינאוימוחמד א

 ליוני.  30ליוני,  30 -מסתיים ב :עלי אבו אלחסן
 .7/1 من احنا .6/30 -ب بخلص الليביטוח  ال احنا :صهيبان أبو فايز
 מה שכתוב, שלב אחד.  :لقرناويا محمد

 )מדברים יחד(
 הכוונה היא להאריך את זה לשנת ביטוח נוספת.  שרון שטיין:

  سالمة، أبو :صهيبان أبو فايز
 לחלק את זה.  :القرناوي محمد

 وزيت، ربة .خالصאז לא מחלקים, אז מאריכים את זה לשנה וזהו,  פאיז אבו צהיבאן:
 מאשרים?  طيب، وربة؟ وزيت

 החלטה?  :נאוילקרימוחמד א
 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

 מה שאתה אומר? :לקרינאוימוחמד א
 כן, החלטה כן. וזכותך להתנגד. פאיז אבו צהיבאן:

  .نصوت ودنا :متكلم
  .ممنوع :صهيبان أبو سامي
 מאריכים? :صهيبان أبو فايز

 מאריכים?  דובר:
 אתה מתנגד?  פאיז אבו צהיבאן:

 ... מה דעתי לפני ההצבעה.  :לקרינאוימוחמד א
 כן, אתה מתנגד או בעד?  פאיז אבו צהיבאן:

 מה שאתה עושה עכשיו,  :לקרינאוימוחמד א
 אתה בעד או מתנגד?  פאיז אבו צהיבאן:

 אל תשאל אותי? כשתגיד "מי בעד? מי נגד?" אני אביע עמדה.  :לקרינאוימוחמד א
 אני חושב שכולם מסכימים. פאיז אבו צהביאן:

 אני מביע עמדה.  :לקרינאוימד אמוח
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 כן, אז מה העמדה.  פאיז אבו צהיבאן:
 אל תשאל אותי,  :לקרינאוימוחמד א

 מה העמדה שלך?  פאיז אבו צהיבאן:
 אל תשאל אותי באופן ספציפי, באופן אישי מה העמדה שלי.  :לקרינאוימוחמד א

  موفقك؟ ايش سالمة؟ أبو يا موقفكאז מהו  :صهيبان أبو فايز
 (يضحكون سويا ، يتكلمون)

 רק תיקון קטן.  שרון שטיין:
 כן? פאיז אבו צהיבאן:

תראה, מה שעשינו זה בהתכתבות מיילים. אנחנו צריכים לקבל את זה  שרון שטיין:
 רשמית מהפניקס. 

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:
... להאריך. אנחנו כאילו אם רוצים להאריך, אנחנו מבטלים בינתיים  שרון שטיין:

 . 4.5%-את המכרז. אם תוך שבוע הם יביאו לנו את ההצעה ב
 כן.  :صهيبان أبو فايز

 אז ההחלטה בתוקף. אם הם לא יביאו, אולי ...  שרון שטיין:
 )מדברים יחד(

 אוקי, בסדר. אז ברוב מאשרים.  פאיז אבו צהיבאן:
 לא, פה אחד זה.  דובר:

  طيب، .يعترض خليه سالمة الوלא, ברוב. לא משנה,  פאיז אבו צהיבאן:
  .موافق السالمة أبو ال، ال، :متكلم
  .القانون له كتب كما الديموقراطي الحق له :صهيبان أبو فايز
  انس؟ أبو يا ارفض انيזה מה שאתה מחפש?  :القرناوي محمد
 معكوا .2020- ال سنة سالمة، أبو ياדוח הממונה על תלונות הציבור  - 17 :صهيبان أبو فايز

  .والمسؤولة المراقب وين .كله التقرير
  .بالخير يمسيكو هللا هاني: ابو عامر
  .مساك يسعد هللا تفضل، :صهيبان أبو فايز
ממונה תלונות הציבור,  كان هوמבקר העירייה  القانون حسب 2020 -بال هاني: أبو عامر

... הרשויות המקומיות תלונות وال الطرش ... كان بتذكر الزمنات في كان
לא להחזיק ... ולא  الليהציבור... מבקר העירייה. קלטנו בזמנו עובד 

 في عندنا بتشتغلסטודנטית,  هي الليעובדת  عندي فيהחזיק מעמד ופרש. 
 ال طريق عن بنغطيه هذا وعالموضרוב רשויות  زي يعنيתלונות הציבור. 

סטודנטים.  معמסתדר  اناבינתיים  بسעובד,  اخذ بقدرסטודנטים. 
  اشهر؟ 4 قبل بديتي؟ متى القاضي، أسماءסטודנטית 

  .2 بشهر .شهرين قبل ال، :القاضي أسماء
  أيه؟ ...عندنا بديت القاضي أسماء .2 بشهر :هاني أبو عامر
  .2021 عال تحكي لما ،2021 احنا شهرين، قبل :القرناوي محمد
  .اشهر 3 :هاني أبو عامر
  .2020 تبعت األشياءאבל קיבלתי  :القاضي أسماء
סטודנטית בחצי משרה, סטודנטית למשפטים  هي .اشهر 3 قبل بدت أسماء هاني: أبو عامر

 لل بتتوجهתלונות הציבור. ... תלונות  موضوع على وبتشتغل رابعة، سنة
. תלונות הציבור بتوصلنا الليתלונה  كل على التقارير بتكتبמחלקות ... 

 نعطيهن بنحاول احنا .البلدية مراقب لتقارير يشبه بما أخرى او بطريقةמתנהל 
 عملية كانن هنه بسתלונות  كتير جانا 2020 بالטיפול.  ال ناحية من عمق يعني

ירוני. ע الמוקד  لل واجاناעירוני,  الמוקד  لل يعني إلنهתלונות למוקד. 
טופלה על ידי  -תלונה تبعتהגדרה  ال علىעונה  هي اللي واالشياء



06668 -10-   

 נ.ש. 

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 تقديم موعد لطبعا ً 2020- ال سنة من ،2020 -ال من 10 عندنا كانהמחלקה. 
 تكون الزم 5/1 -ب سنة كل .5/1-ب التقرير نقدم الزم احنا القانون حسب .التقرير
 ... محطات أي بدون مباشرة ً فيهדן  البلدي المجلس .البلدي بالمجلس التقارير
 المجلس ... مباشرة ً إنما .الرئيس منהערות  والוועדת ביקורת  ال المجلس،
 هنه وصلنا الليתלונות  ال بسתלונות,  10 عندنا كان ...البلدي المجلس .البلدي

71،  
  .71 :القاضي أسماء
מחלקות  ال اوמוקד  ال ... عاوناهنמוקד,  عال كانن منهن األغلبية هاني: أبو عامر

 أعدتها اللي التقارير تقديم فرصة أسماء اعطي بدي .الموضوع عن المسؤوالت
  .أسماء تفضلي .2020-لل

תלונות  عشرة في 71- ال من كانت، الليתלונות  ال عن نبذة اعطيكو بدي طيب، :القاضي أسماء
 من .فيهنטיפלנו  احنا الليחוק  ال حسبקריטריונים  الגוף  عن هنه اللي

מצודקת  هي اللي وحدةמוצדקות. תלונה  كانوا الليתלונות  6 في ضمنهن
 الشخص احنا أوال ً طبعا ًלא מוצדקות.  هنه الليתלונות  3-وבאופן חלקי, 

 طريق عن انه ممكنמחלקת תלונות הציבור  فيיתלונן  حابب اللي المواطن
 واحنا المكتوب شفهي بشكل يقدم عالمكتب يجي ممكن مكتوب، لينا يبعت االيميل
 بعدين .كشكوى وبقدمه جاهز المكتوب معاه جايب جاهز، بكون او .معاهנטפל 

 الزم الليפניה  والתלונה  بقدم هو اذا الموضوع للب الموضوع، فحص بتم
עירוני  الמוקד  الנעביר לטיפול  –פניה  كان اذاמוקד.  للנעביר אותה 

 كانت اذا ناحيتنا منימשיכו טיפול.  ب وهمמנהל אותו.  اللي ...و انا اللي
 كانت اذاנגמר הטיפול, האחריות מופלת על המוקד העירוני.  -פניה

מחלקה היא שייכת,  اليתלונה,  ال فحوى طبعا ًנבדוק  ب احناתלונה 
 للתושב בכתב  ال تبعتטענות  الנעביר  بמחלקה,  ال مع بنتواصل

 ال فيבמידה וטיפלו  טענות. ال معهم بنفحضרלוונטית,  الليמחלקה 
 إياه بنشيعله يعني،בכתב  بمكتوب، جوابתושב  لل بنرد احنا طواله،תלונה 

 منבירור  والزم نهائي هو اللي شي كان ما اذا .االيميل في حب ازا او البريد، في
 دور، كمانמחלקה  ال مع الشيנבדוק  ب احنا فاהמשך בירור  او وجديد اول
 نوصل ما بد ال إال األخير في وطبعا ًבכתב.  دايما ً شرط مشטלפונית,  احيانا ً
 كل وبعدבכתב.  الحلנעביר אותו לתושב  األخير في وطبعا ًלטיפול,  او لحل،

 الموضوع كان ايشתלונה  وתלונה  كل بنكتب احنا انهדוח מסכם  فيתלונה 
מחלקה היא שייכת, אם היא מוצדקת או לא  اليתלונה,  ال تبع

 عندنا،תלונה  اول في فا .عملته اللي وايشטיפול.  الאופן  وكيفמוצדקת, 
 مدرسة من جت هيתלונה  اولתלונה.  كل عن نبذه يعني العشرة على امر رح

 الكلمة اساوي حوالت الليחומר  من مصنوع هو الليגג קירור  غاد في النور،
 الشمس اشعة بيمتصיאגור,  بחומר  ال هذا ...folic معاي طلعت باالنجليزي

  ...ال وبخلي
  .بالعربي اسمه اسبست اسبست، :الرميلي يوسف
  .اوكي االسبست؟ اه، :القاضي أسماء

 (سويا ً يتكلمون)
 طبعا ًיותר מדי.  حامي بكون انه ماجد ياגג  ال هذا فيه اللي ...ال بخلي المهم، :القاضي أسماء

הגישו תלונה למחלקת תלונות  الطالب، وعلى الطاقم على يأثر الشي هذا
 الמחלקת  منנציג  في كان الليסיור בשטח,  في كانהציבור, בזמנו 
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 .الشيء فحصواעירייה,  الמבקר  وكمانנציג תלונות הציבור  كان ،הנדסה
 وكمان ،בלתי נסבל هاذ الحمקודם כל נמצאה התלונה מוצדקת. באמת   و

המלצות  الגג.  ال هذا يتغير الليחוות דעת... נציג מחלקת הנדסה  في كان
לקבל חוות דעת  -בדיקה, בדיקת מומחה חיצונית كمان يكون انه تبعاتنا
תלונה  الעלות וכו'.  يتغير، الزم ايشתכלול כמובן  الليניטרלית,  هي اللي
 .36 حارةתכנון  ال في هالحين اللي حارة، لسكانתלונה  كانت بعديها اللي

  نعم؟ ...اثنين مواطنين
  .يعني الهزيل هم اللي :القرناوي محمد
  .الهزيل هم اللي :القاضي أسماء
 .... בדקת מה עוגמת הנפש של הילדים שם במקום? لخبرة بالنسبة :القرناوي محمد
 התלונה לא התקבלה לגוף עניין של עוגמת נפש.  :القاضي أسماء

 זה בית ספר, זה בית ספר,  :לקרינאוימוחמד א
 עוד לא.  אסמאא אלקאדי:

 זה בית ספר, ... זה תלמידים. בדקת עוגמת של התלמידים ... ?  :לקרינאוימוחמד א
 אין לה יכולת לבדוק עוגמת נפש.  פאיז אבו צהביאן:

  نوضح، المهم بس ال، :القاضي أسماء
  .غاد الليחומר  الבדקה  هي :صهيبان أبو فايز
 לא פונה לאזרחים,  פניות הציבור للتوضيح مهم بالزبط، :القاضي أسماء
 חלקים.  ونجيبلها سالمة أبو ياאי אפשר לשפר את עוגמת הנפש  :صهيبان أبو فايز
 وبتقولهم للناس بتتوجه ما شكاوي، بتستقبلפניות הציבור  انه التوضيح مهم بس :القاضي أسماء

 شكوا ،עוגמת נפש عن شكوا ما هم يعني، التوضيح هذا ممكن فا . اشكوا تعالوا
 לגופו של עניין.  عن

 המבקר צריך לבדוק את זה.  :לקרינאוימוחמד א
 )צוחקים(

  .اسبست وما اسبست خليها النور في موجودة الليעוגמת נפש  ال وهللا :مديغم أبو عطا
  .أسماء عليه بتحكي اللي في خلينا :صهيبان أبو فايز
הנדסה לבדוק  الמחלקת  ل توجهنا ،36 حارةתכנון  علىתלונה  في كان :القاضي أسماء

ציבור, לא שיתפו  الשיתוף  علىתלונה כאן  الתכנון.  الהקים  مين
הנדסה  الמחלקת  ل توجهنا فاירושה.  من تبعتهم األرض هم الليאנשים 
 هنهהרשות התיישבות הבדואית  انهתכנון ובניה, התברר  ال وكمان

 ال بين االخير فيקישרנו  معهم، تواصلناשיתוף הציבור.  عن المسؤولين
 ישתפו אותם.  أساس على وبينهمתושבים 

 והגיעו להסדר?  יוסף אלרומיילי:
לא עקבנו כי לא קיבלנו  احناפרטים,  الהעברנו  احنا انهלמיטב ידיעתי  אסמאא אלקאדי:

 علينا اللي نساوي بنقدر احناעוד לא יצרו איתם קשר.  انهתלונה נוספת 
  ونستنا،

  .هللا على الباقي 
 كمان يتصلوا رح اكيد معهم تواصلوا ما اذاתלונות.  ال كل على ... بنقدر ما احنا :القاضي أسماء

תושב  اللي 27 حارة فيמדרכה  فيביטחותי,  الמפגע  ال كمان في .دور
מפגע. תלונה הועברה אחרי  للכמובן תיעוד, צילום  معهהגיש תלונה, 

 في انهמודעים  الهندسة للهندسة،שנבדקה נמצאה כמוצדקת, הועברה 
תכנית עבודה  وفي .النوع هذا منמפגעים  فيهم الليעיר  ال فيכמה מוקדים 

 كانתלונות הציבור  ل جواب ردوا ما وقت من اللي يعني،בתהליך  هي اللي
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  ... بس يصير، رحלא זוכרת בדיוק הטיפול  يعني .اشهر 4 مفروض
 רגע, לא טופל עד עכשיו?  :الطوري خليل
  .لسا اشهر 4 خالل في احناעוד לא טופל,  :القاضي أسماء
  معقول؟ :الطوري خليل
  في؟ ايش :صهيبان أبو فايز
  ؟27ب سكرت؟ ما اشهر 4 الهاתלונה  في بقول :الطوري خليل

  .جورة موמעקה,  
 מעקה?  :الطوري خليل
 ؟27 حارة :متكلم
 .اه :الطوري خليل
 מפגע בטיחותי.  :القاضي أسماء
  .بتقولמפגע בטיחותי  :الطوري خليل
 אבנים משתלבות.  :القاضي أسماء
  صلحناها؟ ما اشهر 4 النا معقولאבנים משתלבות,  :الطوري خليل

  .ونص معقول ونص، معقول :ابراهيمًابوًصهيبان
  ... تبعتيשאלה  ال ال، :صهيبان أبو سامي
  .سامي يا تكمل خليها :متكلم

 (سويا ً يتكلمون)
  .فيهתטפל  الزم انت الموجود هذاדוח  وال الهندسة، قدام بعدين تفحص خليها :صهيبان أبو فايز
 .هذهתלונה  لل بالنسبة ال، :صهيبان أبو سامي
  .هالحين مش :صهيبان أبو فايز
יש  يعنيאני רוצה להבדיל בין התלונה לפניה.  هذه،תלונה  لل بالنسبة :صهيبان أبو سامي

 حفرة اوמעקה  الלא בגדר תלונת ציבור.  هنه الليהרבה פניות ציבור 
 זה בגדר תלונת ציבור?  بالشارع

לא מטופל, וגם לא  والشيתושב יפנה מספר פעמים  ال لماלפעמים  :القاضي أسماء
התערבות תלונות הציבור,  ل داعي فيלא מטופל.  انه سبب ايشמובנת 

 כלל רהט.  على هو الليבאמת עניין  في انه فهمناהתערבנו  ولما
  .اصعبه ما سؤالك :متكلم
 في ما انه كانتתשובה  الסיבה למה זה מתעכב.  وفيמיני מוקדים,  وكل :القاضي أسماء

 תקציב.  في ما النه وكانتתקציב, 
 (سويا ً يتكلمون)

  .أسماء يا كملي :صهيبان أبو فايز
שניה רגע, יש הבדל בין תלונה נגיד על מפגע או תקלה או משהו, בגלל  שרון שטיין:

שזה הולך למוקד. לבין תלונות הציבור שאם המפגע לא מטופל אז 
 פונים אליהם ואומרים תקשיבו המחלקה הזאת לא מטפלת. 

 בדיוק, בדיוק.  :القاضي أسماء
  .كملي :صهبان أبو فايز
מתלונן  هو الليתושב  الفراتמתחם  الמתחמים,  ال منתלונה  جاتنا كمان :القاضي أسماء

ניקוזים  ال كمان وفي الطريق، في ... غاد وفيמדרכה,  ال كملوا ما انهم على
 الموضوع، نفس عشان كمان، توجهناלא מטופל.  هو اللي عشب في فاتحات،
 ال علىאחראי  ال مينנבדוק  عشانמחלקת שפע  ل وكمان للهندسة، توجهنا

טיפול   الאחריות  بسבאמת נמצאה מוצדקת.  هذهתלונה  الטיפול.  
 الפיתוח  علىאחראים  همه الليרשות התיישבות הבדואים  على هي
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 الليטיפול הבריאותי  حتى كمان اللي الجملة، اخلص ثواني بسמתחמים... 
אחריות  هنا في ما فا .تبعتناאחריות  ال تحت كمان األشياء هاي وكلעשביה 

תושב  ال انه تبعتناהתערבות  الעירייה בינתיים. אבל כן סייע  ال على
 ال مينתושבים לא באמת מבינים  ال انه. התברר الصورة له يتوضح

אחראית, אז זה עזר  البلديةאז  ورهطמתחמים  الهم بالنسبةאחראי, 
באמת  اللي وشفناשטח  ال على طلعنا وكمانאחראי.  ال مينלתושב להבין 

 מדרכה כן הושלמה.  والהתקדמות  كان في
 .عامر يا :يغمدم أبو عطا
  عليها؟ طلعتوا متى :صهيبان أبو فايز
  .رمضان قبل ،25 في :القاضي أسماء
  قبل؟ اه، :صهيبان أبو فايز
 معنا في صورت،מתחמים, באמת  ال على طلعنا اما بالزبط، متذكرة مش :القاضي أسماء

  ...ال في كمانתמונות 
  .اكيد اكيد، 

 .سالمة أبوהתייחסות קטנה לקטע הזה מאוד מורכב,  في طب :يغمدم أبو عطا
  نعم؟ :القرناوي محمد
בהמשך לפגישת עבודה שעשה אותה הממונה הנדסה, אני הייתי גם  :يغمدم أبو عطا

 بالמתחם, לפחות  ال في بصير الليפיתוח  للאיתו, עם האחראים 
 غادמתחמים, מבחינת פיתוח. המפגעים קיימים, המפגעים 

תלונות,  مليانבהשתוללות הקבלן. להגיד את זה לפרוטוקול. התושבים 
 ضعوفמצולמים, מתועדים כל המפגעים. השתוללות מקבלן לקבלן, 

 ال قطعواמתחמים,  ال خربولنا .كذهציוד  ال على بسوقوا 15 و 14 عمرهم
 طوشه صارت شي اخر ما لعند .200 وصلنا نتينث وصلنكي واذاתשתיות, 

 خال ما لو باهلل، يمين بيحلفקבלן  ال لعند .الناس وبينקבלן  ال بين البارح
 الزم احنا. זה מאוד פשוט קטסטרופה. بشتغل وعنده بشتغل ما عندك الشغل
 هذاפיתוח ומפגעים  بساووا الليמתחמים  ال في الليקבלן  ال ورا نمشي
 ال كل خربلنا وهوהשקיעה  بيوت، بنت الناس مصرياتها، حطت الناس بدمر،

  خلليل، االخرמתחמים. אני מציע, מעורב 
 מתחמים?  ال في بشتغل هو :صهيبان أبو فايز
  اثنين،מתחם  شفت اناמתחם, לפחות  ب بشتغل :يغمدم أبو عطا
 הוא יעבוד.  وثالثة اثنين :متكلم
 مرة عشرين يمكن مشا هاشم .مرة من كم كان خليل وثالثة، اثنينלפחות מתחם  :يغمدم أبو عطا

 مبارح هاشم من لي اجتהודעה  اخرקבלן.  ال بين وما الناس بين ما يهدي
 وصلها هي ذا اרבותיי  فا .حاجة في وال اساعد بقدر ما ايدي، رافع انا :بقولي
 بشتغلמתחמים  عندنا فيכל הכבוד.  وבצדק ומטפלת  و ثالثة وال اثنين
  .الدنيا خرب .الدنيا خربקבלן  فيهن

 מהנדס...  :صهيبان أبو فايز
 קבלן משנה?  والקבלן ראשי  :الصيام أبو مازن
רשות  ال مبارح، اجوا انهم بعرف انا .مبارح اجوا انهم بعرف اناעכשיו, עכשיו  :مضيغم أبو عطا

 וועד, وال خليل عند قعدت .خليل عن وقعدت مبارح اجت
  .عليه ينزل ... :الطوري خليل
 كل منמסודר  اثنين تبعוועד  ال .مكتوب كتبוועד  وال خليل، ياוועד  وال :يغمدم أبو عطا
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. לא יכול كذا ووين كذا، وينמפגעים,  ال وينמסודר  مكتوب كتبوا .العائالت
 هذه الدنيا، حطم .الدينا كسر بكسر،קבלן  نوقف قادرين مش احنا انهלהיות 

  ...وللحينהלוואות  عندها ناس بتبني، الناس مصرياتها، حطت الناس ،אחריות
  يا، كمليלטיפול המהנדס...  طيب، :صهيبان أبو فايز
הגיש תלונה  صيدالنيמחלקת רישוי עסקים,  مع جتתלונה  في .اكمل ودي :القاضي أسماء

 אישור לפתיחת עסק.  يعطوه ودهم ما انهم
 הוא לא צריך, בית מרקחת לא צריך.  :صيام أبو مازن
 מה זה לא צריך? בטח שחייב.  :صهيبان أبو سامي
 כן צריך.  :القاضي أسماء

 בית מרקחת לא צריך.  מאזן אבו סיאם:
 כן צריך.  אסמאא אלקאדי:

 בטח שחייב.  סאמי אבו צהיבאן:
 זה לתרופות.  שרון שטיין:

 כן צריך, הוא הופנה...  אסמאא אלקאדי:
 זה הצורך.  אבו צהיבאן:פאיז 
 ال هذا يأخذ عشان يجيبهم الزم هو الليמסמכים  ألي بالزبطהוא הופנה  :القاضي أسماء

מסמכים. התעקש  ال هذوال يجيب وده وما يختصر حاول نقول وخليناאישור, 
 مش وهذا متر، مية من اقلשטח  ال انه بس هيעיקרית  الטענה   ال بس انه
 עניין.  الגוף  كان

 . 1.1לפי צו זה  :صهيبان أبو سامي
 הרישיון?  :القاضي أسماء

 כן.  סאמי אבו צהיבאן:
הפנו אותו   الموضوع معم فحصنا لماכמובן מחלקת רישוי עסקים  אסמאא אלקאדי:

. שיחק אותה לא מבין, לא רוצה, يجيب الزم هوאישורים   أليספציפית 
. בסופו של עניין התברר שזה התלונה متر مية الموضوع انه علىמתעקש 

 עקשן.  كانתושב  ال هذاלא מוצדקת. 
 לצערי הוא קיבל בלי שיביא שום מסמך נוסף.  סאמי אבו צהיבאן:

 נכון, נכון הוא הסתדר. העניין הזה הסתדר כבר.  דובר:
 אז היא תלונה מוצדקת.  סאמי אבו צהיבאן:

 זה הסתדר?  עטא אבו מדיע'ם:
 אני חושב שזה הסתדר. :יוסף אלרומילי

 אז התלונה מוצדקת. עטא אבו מדיע'ם:
אז התלונה מוצדקת אם הוא קיבל. אני חושב שהוא כבר הסתדר וכבר  :חליל אלטורי

 קיבל, 
 אני התערבתי בעניין הזה,  סאמי אבו צהביאן:

 נכון.  :חליל אלטורי
 נוסף. הבן אדם קיבל רישיון עסק בלי שיביא אף מסמך  סאמי אבו צהיבאן:

 העניין הסתדר.  :מחמד אלקרינאוי
 העניין הסתדר מן הסתם כי בסוף הוא כן הביא מסמכים.  אסמאא אלקאדי:
 אז הייתה...  פאיז אבו צהיבאן:

  .يجيبهن ما انهהוא התעקש  باالول :القاضي أسماء
 לא, לא.  :صهيبان أبو سامي

 אז הוא היה צודק.  :מחמד אלקרינאוי
התברר שהוא פחות ממאה מטר. אבל התברר שהוא פחות ממאה  סאמי אבו צהיבאן:

 מטר. 
 הוא בדיוק מאה מטר, לא יותר ולא פחות.  :מחמד אלקרינאוי
 אני מדברת על מחלקת תלונות הציבור.  אסמאא אלקאדי:
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 לאחר התערבות חברי המועצה כן אושרה בקשתו.  :מחמד אלקרינאוי
 לאחר שהביא...  אסמאא אלקאדי:

 (يضحكون سويا ، يتكلمون)
 גם אתה מתערב לפעמים לטובה.  سالمة أبو :صهيبان أبو فايز
  .تفضلي تفضلي، ايوا، :القرناوي محمد

 (يضحكون سويا ، يتكلمون)
 بيوسخن تبعتهاפירות  ال كانت شجرة كمان ، 27  بحارةטוב, מפגע בטיחותי  :القاضي أسماء

 ل توجهתושב  ال .غادמדרכה  ال تبعاتמשתלבות  ال طلعت وكمان كثير،
התערבות תלונות הציבור העניין  بعد .لحالك نزلهنקבלן  لل قالשפע 

 טופל. 
 زلمه هو .اليل في عليه سهل البلدية ورئيس البلدية، رئيس ترجاתושב  ال وهللا :صهيبان أبو فايز

  ...قصقص
 (يضحكون)

 (يضحكون) ... خليه :صهيبان أبو فايز
 משתלבות.  ال وركبواמדרכה כן טופלה,  الמה שכן  :يضاالق أسماء
  ... خط مليون في ...ال وقصينا ركبوه :صهيبان أبو فايز
  .المحل منאפילו מצורף תמונה יפה  :يضاالق أسماء
אז אני בקשר לרישוי עסקים, אני ראיתי גם כן את המכתב של  :صهيبان أبو سامي

התובעת העירונית בעניין. אנחנו שם לא פועלים לפי לוחות זמניים. מי 
יש לפי חוק  يعنيאין תשובה.  ثالثة -شهرين -شهرשמגיע בקשה נרדמת 

יום אתה צריך להחזיר  21רישוי עסקים לוחות זמניים, שאחרי 
 الموضوع خلصتמיים ממלא מקום ראש העיר תשובה. לדוגמה לפני יו

מה אנחנו צריכים להתערב בכל בקשה שמוגשת? לפחות  ايش؟ بعد
 -. גם אם אתה דוחה את הבקשה שלוآدم للبنىשתהיה תשובה, תשובה 

 שתהיה תשובה. 
 גם לא תשובה.  :לקרינאוימוחמד א

 זה נושא שיכנס עכשיו ל...  אסמאא אלקאדי:
הנחית היועץ המשפטי לממשלה מלפני שנתיים, קצת להיות גמישים  עטא אבו מדיע'ם:

בעניין רישוי עסקים, וגם האפשרות גם במבנים שהם לא כל כך 
מוסדרים, אם הבעיה פתירה, ניתנת להסדרה אפשר להוציא רישיון 

 זמני לשנה. 
 חברים אני,  פאיז אבו צהיבאן:

 הבעיה היא,   שרון שטיין:
 י שאלה, רגע, רגע רגע. יש ל פאיז אבו צהיבאן:

 סאמי התכוון למשהו אחרף  שרון שטיין:
 שרון, מי פה יו"ר וועדת רישוי עסקים?  פאיז אבו צהיבאן:

 יו"ר?  :לקרינאוימוחמד א
 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

 אני יו"ר.  סאמי אבו צהיבאן:
 אז תתכנסו.  פאיז אבו צהביאן:

 . אני התכנסתי, ישבתי איתם סאמי אבו צהיבאן:
 כן?  פאיז אבו צהיבאן:

 ואני... למה? על סמך מה אני דיברתי?  סאמי אבו צהיבאן:
 הוא התכוון, התכוונת למשהו אחר.  שרון שטיין:

אני התכוונתי למשהו אחר. על סמך, על ישיבה שהייתי לי איתם לפני  סאמי אבו צהיבאן:
י שלושה ימים, והפרוטוקול והמכתב ששלחה התובעת העירונית, ואנ

הנחיתי אותם להחזיר תשובות. ואני אומר לכם גם אם ההנחיות 
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 האלה גם כן לא ימולאו, יהיו בירורים ושימועים בעניין הזה. 
 זה עניין של רגולציה, שנקבעו זמנים בחוק והם לא עומדים בהם.  בת אל זילברמן:

 יש תוכנה גם כן.  סאמי אבו צהיבאן:
רישוי עסקים הוא מאוד קריטי, הוא מאוד  אני חושב שהנושא של טלאל אלקירנאוי:

אבטלה בעיר  20%חשוב בפיתוח כלכלי בעיר הזאת. לא רק פורסם על 
. כל עסק שנפתח מביא פרנסה, מביא ברכה. רשויות 30רהט במקום 

גדולות וחזקות מאיתנו פעלו עסקים עשרות שנים בלי רישיון עסק. קח 
פני עשר שנים כולם אביב, באר שבע, חיפה. עכשיו כולם ל -את תל

התחילו קצת. אבל בואו, קצת נקבל ונדרוש רישיון עסק. אבל להקל 
 על אנשים. 

 נכון, נכון.  :מאג'ד אבו בלאל
להקל, לתת לאנשים... לא יותר מדי מסובך, בירוקרטיה, תביא זה,  טלאל אלקירנאוי:

 תביא זה. בסוף אנשים מתייאשים. 
 אמת.  :מאג'ד אבו בלאל

 הם מרימים ידיים.  אלקירנאוי:טלאל 
 להיות גמישים איתם.  :מאג'ד אבו בלאל

 כן.  טלאל אלקירנאוי:
 במילא הם פותחים גם.  דובר:

 מה שדיבר סאמי, חוצפנים, זה לא צריך אישור.  מאזין אבו סיאם:
 (سويا ً يتكلمون)

 ايش؟ :صهيبان أبو فايز
 המסמכים,  :صيام أبو مازن

 שניה דנה.  פאיז אבו צהיבאן:
המסמכים ששולחים לגורמי רישוי בשביל לאשר עסק, הרי החוק  מאזן אבו סיאם:

 יום,  21, 14אומר לך אם תוך 
 יום.  21 סאמי אבו צהיבאן:

כאילו קיבלת תשובה  -זה משרדי ממשלה, לא מחזירים לך תשובה מאזן אבו סיאם:
 חיובית. 

 נכון.  :מאג'ד אבו בלאל
 לא ענה, תאשר. הוא  טלאל אלקירנאוי:

 אבל פה אם נתקע במשרד זה משהו אחר.  מאזן אבו סיאם:
  .أسماء :صهيبان أبو فايز
 אני ממשיכה,  :القاضي أسماء

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:
מחלקת מזכיר העירייה,  منאישור תושב  توخذ اجتתושבת העיר  :القاضي أسماء

  وكمانאישור תושבות.  ال تعطيها انهاמזכירה סירבה  الלטענתה 
  .الغرفة فيסיגריות  الריח  علىהתלוננות 

 היא כבר יצאה לפנסיה, מאחלים לה הרבה בריאות.  :صهيبان أبو فايز
 זהו, בדיוק, בתקופת...  :القاضي أسماء

 קלטנו מזכירה חדשה.  פאיז אבו צהיבאן:
 اولיש פחות ריח של סיגריות. אבל מה שכן,  ريحة، في ما الحمدهللנכון,  אסמאא אלקאדי:

 النهקיבלה אישור תושבות  انهוידאנו  انهתלונות הציבור  في ساويناه شي
תושבת וכן קיבלה  ال علىטלפונית  اتصلتסיפור.  ال كل في شي اهم هذا

אישור תושבות. והתברר העניין ונמצאה התלונה לא מוצדקת 
 أجتתושבת  ال اوال ًבמלואה, זאת אומרת לא מוצדקת באופן חלקי. 

 احنا  فا .الجمهور استقبال ساعات في مش بس العمل، ساعات صح الساعات في
 social الחברתיות. גם  الרשתות  ال فيיפורסם  انهהמלצה  كتبنا يعني
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media   תושבים.  ال علىמשפיעה  كثير اليوم 
 . הפסקת סיגריה. سيجارة بتدخن هي ما وقت جت :يغمدم أبو عطا
 התלוננה על סיגריה.  ما كانאישור  ال اخذت ما لو هي :هانيأبو عامر
  .شوي شوي حكيت انا عطا، :صهيبان أبو فايز
 مكتب ازاלא מובן מאליו  النه الجمهور، استقبال ساعاتאז מומלץ, יפורסם  :القاضي أسماء

דיבור,  ال فيטונציה  ال علىהתלוננה  هي وكمانקבלת קהל.  في ما انه فاتح
את תשומת  يعنيהגיבה לה בצורה לא כל כך הולמת. אז הפנינו  يعني
עניין איסור עישן במתחים עירייה  ل كمانתפרוש  ال قبلבזמנו  تبعتהלב 

 על פי חוק.
  الكل؟ على وال هي؟ عليها بس :هاني أبو عامر
שלטים  في يكونעירייה  ال كل انه علىנעבוד  كمان انهהמלצות  ال احد هو ما :القاضي أسماء

 לאיסור העישון,
 انا بغرفتي، تبقا في طالل يا بنقوله بدخن، لما غرفتي في لطالل بنحكي كنا :يغمدم أبو عطا

  .اطلع -ودك ما اقعد، – عندي تقعد ودك عنها، المسؤول
 (يضحكون)

 אלה דברים שלא צריך להבין ערבית.  שרון שטיין:
  .أسماء يا كملي :صهيبان أبو فايز

 (سويا ً يتكلمون)
 مواطن،אני ממשיכה,  :القاضي أسماء

 אלה דברים שמבינים בלי לתרגם.  שרון שטיין:
הגיש תלונה שהוא לא מקבל שירות,  هناרווחה  ال فيתיק  عندهתושב  :القاضي أسماء

 بالسنبةטענות מול משרדי הרווחה  الלא מתייחסים אליו. נבדקו כמובן 
קיבל שירות מעל ומעבר בכל מיני תחומים,  انه. התברר المواطن لهذا

תלונה  والכספית.  -קיבל תמיכה פיננסית كمانליווי, יעוץ.  كمانקיבל 
 انهרווחה, משרדי הרווחה  لل לא מוצדקת. אבל עדיין המלצנו تبعته
 يكونמעקב,  في يكونתושבים,  ال تبعרענון, יבדקו את המצב  في يكون
 منתלונה  في كان .مطوله ماني ثنتين اخر... יבדקו מה קורה איתם. في

 هذهפרסום מכרז למשרת רכז חירום ומקלטים.  ال علىתושבים  ثالث
. התלוננו عامرבליווי  طبعا ًתפקיד, ובדקנו את זה  ال بديت ما اولממש ... 

מחלקת כח אדם,  مع الشي فحصت واناמכרז לא פורסם כדין.  ال انه
מכרז, מתברר שלפי  ال تبعדובר העירייה. בקשר לפרסום  مع وكمان
עיתונים שאחד  2 فيיפורסם  انهלתקנות העיריות צריך המכרז  6סעיף 

 מהם לפחות הוא עיתון ...
 כן.  אבו צהביאן: פאיז

 باللغةעיתון שבועי בשפה הערבית,  في بسפורסם  انهומה שנמצא  אסמאא אלקאדי:
יפורסם  انهהוחלט  وמכרז התבטל  الתלונה מוצדקת,  ال وطبعا ً .العربية

 פורסם מחדש.  وמחדש, 
אף אחד  النهאנחנו ביטלנו מכרז לפרסום,  –בקטע הזה של הפרסומים  עטא אבו מדיע'ם:

מאלה שהגישו לא עומדים בתנאי הסף, יהיה מכרז חדש, אבל באמתה 
בעיה היא שתי השפות. ושני הפרסומים, אנחנו צריכים להסדיר את 
זה. אני חושב שהדוברות וגם משאבי אנוש צריכים לדאוג אם במידה 
ולא יהיה אז תביאו לנו במקום המכרז שמישהו יכול לפרסם לנו גם 

 ماותיי בכח אדם חובה לפרסם במקומון דובר ערבית.  במקומון. כי רב
 .يطلعن بطلهن كلهن يطلعن، بطلن كلهن بطلع، الليמקומון באופן סדיר  عندنا
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 אחד הבעיות.  وهذا
  .أسماء يا كملي :صهيبان أبو فايز

תדעי לך רוב המכרזים מפורסמים, כמעט זה מקרה יחיד שמכרז לא  שרון שטיין:
 רך כלל התקלה היא ... בעירייה. מפורסם במקומון. בד

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:
 תלונה,  اخرכן, אז  אסמאא אלקאדי:
 הוא לא כלי אגב, הוא לא פותר אותך מחובת פרסום.  עטא אבו מדיע'ם:

 לא.  שרון שטיין:
  .هذاעניין  بالחברים, בואו לא נבזבז זמן  פאיז אבו צהיבאן:

 אני אומר שבדרך כלל התקלה בפרסום היא באתר. לא בעיתונות.  שרון שטיין:
 כן.  פאיז אבו צהיבאן:
 هو الليגן  في بتعلموا األوالد كانوا .7 حارة فيגן  في ام من هيתלונה  اخرאז  אסמאא אלקאדי:

משחקים. תלונה אחת  في ما وكمانמלוכלך,  وكمانבטיחותי,  مش
יעבירו  انه لألهاليהובטח  انه ... 3/15 في ،2/18 في هيשלמה, התלוננה 

ביקור שטח התברר  بعد 3/15 في .بالل مسجد المسجد، تبعמרחב  لل األوالد
. התלונה 3/15 فيכן הועברו  المسجد، تبعמתחם  ال في موجودين األوالد انه

 فيדוח  ال فيעבודות בניה.  قبل الليגן  ال محل كمان وفيכן מוצדקת, 
 بس .2021 ...مع الجديدגן  الשטח, וצפי לפתיחת  ال من هنه الليתמונות 

 محل هذاפניות ציבור  الרוב קשורים לעירייה,  ال هنا انه بما أخيرة جملة
 עירייה, للמשוב  لزي

 .صح  :صهيبان أبو فايز
 ال مع نتغاوش عشان هنا مش احناמתן שירות לתושבים.  נשפר عشان :القاضي أسماء

 في يكونמחלקות,  ال كل منשיתוף פעולה  في يكون ريت ياמחלקות. 
נספק תשובה לפי חוק לתושבים, תשובה  نقدر عشانדדליין  ال فيעמידה 

 וטיפול. 
  .أسماء يا شكرا :صهيبان أبو فايز
  .العفو :القاضي أسماء
 طبعا ً .هذا والعمل هذا، الشغل على بنشكرك البلدي المجلس باسم يعني شي اول انا :صهبان أبو فايز

  .سنة 30 له عامر جديدة، النها
 (يضحكون)

 .المواضيع طرح طريقة وكمان الحكي، الجهد، على بنشكرها برضو جديدة هي :صهيبان أبو فايز
 حتى تتحمليهن الزم البلد نخبة هذول البلدية، أعضاء وهذول العافية، يعطيكً  هللا
  .شوي عليكي ... مرات لو

  ...يكون الجاي االنتخابات كمان هللا شاء ان ال، :ماجدًابوًبالل
 

 بشكل وبتشتغل طاقات، مع واجتהשתלבה מהר מאוד.  يقال لحقها هي، أسماء :بوًهانيأ عامر
מנהלי  للמשוא פנים  أي بدون بتتوجه يعنيאסרטיבי,  بشكل جدا ، جيد

 وانا .الحروف على النقاط بتحط .تلعثم بدون ومهني واضح بشكلמחלקות 
  .الصح هو اسلوبها بس اسلوبها، يحبوا ما يمكن ... من كثير في بقولكوا

  .صح :صهيبان أبو فايز
  .تردد أي بدون ... انه نطلع الزم احنا النه :هانيأبو عامر
  ...ناس ويختار بيشتغلמנגנון  ال لما يعني :بالل أبو ماجد

 (سويا ً يتكلمون)
 انس، أبوאוסיף עוד משהו  ودي انا :بالل أبو ماجد
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  ايش؟ :صهيبان فايزابو
 אוסיף עוד משפט ودي :بالل أبو ماجد
  .تفضل اه :صهيبان أبو فايز
אני חושב גם הגיע הזמן  هونا،תלונות  ال كل سمعت ما بعد انا حاجة اول :بالل أبو ماجد

יציגו  الليעוד נשים  يكونوا الجايه االنتخابات في كمان هذاסביב השולחן 
 אותנו. 

  .انت ترشح :حمدًالقرناويم
 תוסיף לרשימה שלך, תוסיף לרשימה שלך, אין בעיה.  

  .ماجد :صهيبان أبو فايز
 אפשר להתייחס?  :القرناوي محمد
  .سالمة أبو يا تفضل :صهيبان أبو فايز
 אפשר?  :القرناوي محمد
  ...الجايه االنخابات فيאני חיפשתי  :بالل أبو ماجد
  ماجد؟ :الفرناوي محمد
  نعم؟ :بالل أبو ماجد
  .يحكي سالمة أبو خلي :صهيبان أبو فايز
 להבא לא אחת, משתיים עד עשר רק נשים אצלך.  :القرناوي محمد

  .وحدة تكونאני רוצה בכל פעם  מאג'ד אבו בילאל:
 לא, אנחנו לא, אנחנו לא רוצים.  :القرناوي محمد
  ...احط مستعد تبعتي بالطاولة انا :بالل أبو ماجد

 (سويا ً يتكلمون)
 من مش فاتت اللي المرة من بقيت بنفسي، ببدا اناאת יודע מה? אני מתחיל,  :بالل أبو ماجد

  .هذه المرة
 (سويا ً يتكلمون)

  .فاتت اللي المرة من اه، :بالل أبو ماجد
 תן לי, סיימת?  :القرناوي  محمد
 سالمة؟ أبو يا خلصت :صهيبان أبو فايز
  وين؟ ال، :القرناوي محمد

  (سويا ً يتكلمون)
  النقرة؟ لي واقف وجعان مشاني اليوم انت  :بالل أبو ماجد
 وجعان؟ وانت هذا :صهيبان أبو فايز
 زمله؟ يا الدعوة ايش :بالل أبو ماجد
 .سالمة أبو يا تفضل :صهيبان أبو فايز
תודה רבה, מאוד מעניין. אבל אדוני המבקר אני פונה אליך, אתה מה  :القرناوي محمد

 עם הביוב בואדי נחל גרר? האם התלונה הזאת נמחקה מעל לפה? 
 לא הגיעה אליי תלונה.  :هانيأبو عامر

 אתה לא יודע? :לקרינאוימוחמד א
 לא.  עאמר אבו גרארה:

 אתה לא יודע שום דבר.  :לקרינאוימוחמד א
 אין לי בעיה, תפנה את התלונה אליי,  גרארה:עאמר אבו 

 מה עם היתושים באזור ההוא שם?  :לקרינאוימוחמד א
 מטפל בזה.  עאמר אבו גרארה:

אני עד לכך שהיו תלונות, עד לכך. ואני מוכן לקחת אותך, עכשיו תבוא  :לקרינאוימוחמד א
 ותראה את זה שם. אל תבוא ותגיד לי זה דוח לפני שנה. 



06668 -20-   

 נ.ש. 

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 אתה התלוננת?  צהיבאן: סאמי אבו
 כן, אני התלוננתי.  :לקרינאוימוחמד א

 מבקר?  ال عند :صهيبان أبو سامي
אני התלוננתי, לא אצל המבקר, לא אצל המבקר. המבקר לא איש  :القرناوي محمد

 התלונות. 
 אז מה?  סאמי אבו צהיבאן:

המבקר לא איש התלונות. המבקר הוא איש בדיקות. אבל הייתי מציע  :לקרינאוימוחמד א
לך מאחר ואתה רוצה להיכנס לא רוצה להגיד, בין סוגריים, לא רוצה 
להוציא את המילה. הייתי מציע לך באמת תיקח את אסמאא' ותלך 

 תראה את ... תודה רבה. 
  عامر؟ شي عندك ضل .طيب :صهيبان أبو فايز
לה מקצועית רק עשיתם השוואה ביחס לשנה קודמת יש עליה של שא :القرناوي طالل

 ... בתלונות הציבור? באחוזים? 
 ... עשית אתה. ساواه الليדוח  في كان 
 לא עשינו דבר כזה.  

  .ال الזה משהו אחר.  ال ال פאיז אבו צהיבאן:
כפי שאמרתי דברים שהם, אני קיבלתי את הנושא הזה רק לפני שנה.  عامرًابوًهاني:

אנחנו לא פניות ציבור, אנחנו לא מוקד עירוני. מוקד עירוני זה ... 
אחרת. פניות ציבור זה פעם ראשונה שנכתב דוח בסגנון הזה, בעבר לא 

 נהגו לדווח על תלונות ציבור בדרך שדיווחנו היום. התמונות, 
 

רה שאנחנו מדווחים פה, הם דיווחו בצורת טבלאות מה לא דיווחו בצו 
נושא התלונה וכמה תלונות קיבלו, בגרפים וכאלה. אני חושב שמקובל 
בכל הרשויות המקומיות, כל תלונה שמתקבלת צריך להיכתב עליה 
דוח, ולא רק לצייר אותה במספר ומה, ובאיזה תחום. זה לא מספיק, 

לבעיה, מי הגורם שטיפל, ומה צריך להתעמק בתלונה, מה הגורמים 
נעשה, ואיזה טיפול נעשה, וזה יהיה במעקב שלנו בתכניות העבודה של 

 אותן מחלקות. 
דיון בדו"ח הביקורת המפורט והדו"ח הכספי  18 عندنا .بالنجاح .طيب :صهيبان أبو فايز

שנערך ע"י רו"ח מטעם משרד הפנים. והמלצות  2019המבוקר לשנת 
 . בסדר? وصلكو التقرير طبعا، وصلكوדוח  الקורת. הוועדה לענייני בי

 יציג אותו? وده مينיציג אותו?  وده مين עטא אבו מדיע'ם:
  ... عندنا اذا بعرف ما اناגזבר יציג אותו.  ال المفروض  :صهيبان أبو فايز
 דוח כספי צריך להשאיר את זה לגזבר.   :صيام أبو مازن

יש לנו לוח זמנים שאנחנו צריכים גם כן לעמוד מול המחלקה לביקורת  עלי אבו אלחסן:
 במשרד הפנים. 

 )מדברים יחד(
 יו"ר וועדת הביקורת נמצא בדוח.  עלי אבו אלחסן:

, זה מתייחס לתקציב, אז שלא 2019תשמע, אנחנו דנו בו, זה דוח שנת  מאזן אבו סיאם:
דף תקציבי של הייתה עירייה. שכל התקציב אושר באיחור ושזה עו

כסף שהגיע ממימון ולא נוצר. אין בו דברים חריגים, וזה דוח מיוחד, 
 גם דוח צריך להיות במפורט. 

 אז אישרתם אותו?  :صهيبان أبو فايز
  ايه؟ :صيام أبو مازن
 אישרתם אותו? :صهيبان أبو فايز
 אישרנו אותו בוועדת הביקורת.  :صيام أبو مازن
 . בסדר. خالص :صهيبان أبو فايز
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 אבל המועצה מאשרת? :يغمدم أبو عطا
 מאשרת . פאיז אבו צהיבאן:

 גם וועדת כספים אישרה.  סאמי אבו צהיבאן:
 כן, כן.                            

 אז מאשרים.  עטא אבו מדיע'ם:
 אישור התקשרות...  19 عندناאז מאשרים.  פאיז אבו צהיבאן:

ורט אין בו משהו חורג, וזה דברים שמתגלגלים דוח הביקורת המפ מאזן אבו סיאם:
 נראה לי, שעושים ... של דוחות, 

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:
של אם זה וועדת העירייה, ואם זה דוחות כספיים של תאגידי העירייה  מאזן אבו סיאם:

שלא מגיעים לאישור הבניה, ואם זה וועדות הקצאות, ואם זה טיפול 
 ב הדברים נעשו, אין משהו אחר. שרו 2018בליקויים של שנת 

אישור התקשרות עם הדס ריהוט רחוב ותשתיות בע"מ לפי  - 19כן.  פאיז אבו צהיבאן:
 )ג( לאספקת והתקנת ספסלי רחוב. שרון. 148סעיף 

כן, זה יש, היה לנו מכרז שמכרז הספסלים שהיו שם שני סוגים של  שרון שטיין:
מציע אחד, אחת של מציע ספסלים. ובחרו שם שתי הצעות, אחת של 

שני. ... ההצעות לא עומדת בפני הסף, הוא לא ניתן לאשר. פנינו 
למציע, ביקשנו לקבל את העמדה שלו, הוא קיבל תשובה למה גם 
ההצעה שלנו לא עומדת בפני הסף, הוא לא נתן מענה. עכשיו לראש 
העיר יש סמכות באישור המועצה לבחור במציע השני, זאת אומרת 

נחנו צריכים להצטרך לפרסם. לא נפרסם עוד מכרז לדבר אחרת א
הזה. אז בסך הכל מבוקש שתאשרו שאותו מציע, יש חברת הדס, 
שחברת הדס היא זכתה בסוג ספסל אחד, והייתה אמורה כביכול 
לקבל גם את הסוג ספסל השני, במקום דנית ... לאשר לחברת הדס את 

הם, למרות שוב, שני הספסלים. אבל שהם יתאימו את המחיר של
המחיר נחשף, הוא לא היה צריך להיחשף, אבל שיורידו את המחיר. 
אני לא הולך להגיד, זאת אומרת מחמוד, או יוסף, או אתה תנהלו 

 איתם משא ומתן שיורידו את המחיר שלהם. 
 לסוג השני של הספסלים.  :יוסף אלרומילי

 שניה חברים.  פאיז אבו צהיבאן:
... ספסל אחד, אני לא זוכר בדיוק את הספסלים, והדס הסוג אם כבר  שרון שטיין:

הספסל השני. ההצעה של דנית לא עומדת בפני הסף. עכשיו עשינו להם 
 שימוע אחרי החלטת הוועדה. הם לא נתנו תשובה. 

 תגיד, אנחנו לא חשופים מבחינה משפטית? יוסף אלרומיילי:
 לא.  שרון שטיין:

  .يوسف يوسف يا :صهيبان أبو فايز
 כן?  :الرميلي يوسف
 יוסף בוא נקיים דיון... :صهيان أبو فايز
וחילוקי הדעות גם כן עם היועץ  هذاטוב, אני לא רוצה להיכנס למכרז  :صهيبان أبو سامي

המשפטי, ולמה אנחנו אישרנו את ההצעה, חילקנו את ה... לקחנו 
ל מבין כאילו הזול לסוג כיסאות א' ונתנו לו לסוג כיסאות ב', הזו

שניהם ונתנו לו. עכשיו אני לא רוצה להתייחס לסוגיה המשפטית. אבל 
לא יעלה על הדעת שבכל המכרזים שאני רואה בתקופה האחרונה, 
שמבקשים שהמציע עבד עם שלוש רשויות, וראינו את זה בכיסאות, 
ראינו את זה בגינון, ראינו את זה בכמה מכרזים. ואני אומר לכם על 

חסל את כל המציעים המקומיים. בוא נגיד המקומיים, זה מ –השולחן 
בסדר? ובסופו של דבר ברוב המכרזים אנחנו רואים את הקבלנים 
המקומיים הם אלה שעובדים. אז לא יעלה על הדעת שאנחנו במכרזים 
שלנו, שמים את התנאים שאנחנו, שמקשים על הקבלנים המקומיים, 

קבלנים המקומיים. אז ובסופו של דבר מי שמבצע את העבודה זה ה
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מלכתחילה צריך לנסח את המכרז בצורה יותר נורמלית, שכן 
 המציעים המקומיים יוכלו להשתתף במכרזים האלה. 

טוב, הסוגיה הזאת באה בוועדת המכרזים, והיה וויכוח, ואנחנו פתחנו  עטא אבו מדיע'ם:
את ההצעות. וועדת המכרזים ... להחליט איך להתקדם במכרז. והיה 

ויכוח עם היועמ"ש, ואחרי כמה ימים מין שימוע כזה עושה לנו ו
החשב, והיועמ"ש, וראש העיר השתתף. ואני וסאמי דווקא השתתפנו 
והתקוממנו על השיטה הזו שכביכול כאילו עושים לנו שימוע איך 
אנחנו מעיזים להתקדם ולפתוח את ההצעה השניה. רבותיי, אני 

התפוצצה הישיבה. קמנו, מתנגד להליך הזה, לא היה המשך, 
והתקוממנו, והלכנו ... וועדת המכרזים, לא מוכנים שנקבל ביקורת 
של אי אמון בנו או בוועדה בכלל. משם העניין התגלגל עד שאני רואה 
אתה דבר הזה כאן, ישנם מתמודדים, שני מתמודדים עומדים בתנאי 

נאי סף, לא קיבלנו חוות דעת הרמטית שמי שנפתח הוא לא עומד בת
 סף. 

 מה?  שרון שטיין:
 כן, לא קיבלנו סופי.  עטא אבו מדיע'ם:

 מה?  שרון שטיין:
 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 אתה רוצה שאני אראה את זה פה לכולם בכתב?  שרון שטיין:
תראה את זה, תוציא את זה. תוציא את זה. הוא נתן לך, הוא ערער,  עטא אבו מדיע'ם:

 בוועדת המכרזים.  אתה נתת תגובה. לא היה דיון
 לא, לא, לא. מה שאתה עושה פה זה להטעות את חברי המועצה.  שרון שטיין:

 איבראהים אבו צהיבאן: אתה התכוונת ליועץ. 
בוודאי הייתה התכתבות. לא רק שהייתה התכתבות, ישבו אצלכם  שרון שטיין:

 בוועדה והם אמרו שהם לא עומדים בתנאי הסף. 
 א זוכר. אני ל עטא אבו מדיע'ם:

זה מקרה שיושבת וועדת מכרזים משתתף במכרז ומודה שהוא לא  שרון שטיין:
 עומד בתנאי הסף. 

 המציע עצמו?  פאיז אבו צהיבאן:
 המציע עצמו.  שרון שטיין:

 איבראהים אבו סהיבאן: אבל, 
 שניה, ישבו שני נציגים,  שרון שטיין:

  איבראהים אבו סהיבאן: למה התעצבנת? 
 לא, כי,  שטיין:שרון 

 איבראהים אבו סהיבאן: אבל למה מנהלים איתו משא ומתן אם הוא לא עונה על תנאי הסף? 
תשאל, הנה, יו"ר וועדת מכרזים מנהל איתו משא ומתן שם כשהמציע  שרון שטיין:

 אומר אני לא עומד בתנאי הסף. 
 אני לא ניהלתי, אני לא ניהלתי.  עטא אבו מדיע'ם:

 שיו אני מזכיר לכם, בעקבות, עכ שרון שטיין:
 )מדברים יחד(

 שניה,  שרון שטיין:
 שניה, פאיז אבו צהיבאן:

 ... מנהל איתו משא ומתן,  מאזן אבו סיאם:
 נכון.   שרון שטיין:

 והוא זוכה במכרז.  מאזן אבו סיאם:
 חד משמעית, חד משמעית.   שרון שטיין:

 )מדברים יחד(
  .بكذبף אחד לא ניהל, א زلمه، يا بكذب : يغمدم أبو عطا

 שניה רגע, שניה,   שרון שטיין:
 )מדברים יחד(

במכרז בית הקשיש אני מזכיר לכם שעישנו במיוחד את ההפרדה בין  שרון שטיין:
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פתיחת הצעות המחיר, לבין בדיקת תנאי הסף. שלא יקרה מצב שמציע 
 שלא עומד בתנאי הסף יפתחו את ההצעה הכספית שלו. 

 קיבלנו על זה החלטה.  עטא אבו מדיע'ם:
ופתחו במופרש את ההצעה, כשידעו שהוא לא עומד בתנאי הסף.  שרון שטיין:

 האנשים יצאו מאולם וועדת המכרזים, ואחרי זה, 
סליחה, פתחו את ההצעות אחרי שהם ידעו שהוא לא עומד בתנאי                :חליל אלטורי

 הסף או לפני? 
–הם יצאו, ואז רצו לקרוא להם, תקשיבו חברה' הם רצו לקרוא להם  שרון שטיין:

תחזרו לאולם כי אנחנו פותחים את ההצעות. כבר לא היו, הם הלכו, 
 הם כבר הבינו שהם לא עומדים בתנאי הסף, נשאר המציע השני. 

  .السالمة أبوכן,  :صهيبان أبو فايز
 תן לי, תן לי להשלים משפט.  :يغمدم أبو عطا
  .سالمة أبو :صهيبان أبو فايز

 (سويا ً يتكلمون)
  .يوسف يا جماعة، يا جماعة، يا خالص :صهيبان أبو فايز

  (سويا ً يتكلمون)
  .خلصنا الباب، سكروا شوي، استنا ايش؟ .إبراهيم إبراهيم، إبراهيم، :صهيبان أبو فايز

 (سويا ً يتكلمون)
  .سالمة أبو يا تفضلאסכם,  ودي انا :صهيبان أبو فايز

 עם כל הכבוד לא סובל לקבל החלטות...  שרון שטיין:
  .احكي احكي،! כן? معك؟ وبعدينשרון, שרון,  :صهيبان أبو فايز
 שרון אתה...   :القرناوي محمد
 הערות.  ال بعطي اناהערה,  ال من دشرك احكي،  :صهيبان أبو فايز
 תשמע אחי, היו שתי הצעות,   :القرناوي محمد

 כן.  צהיבאן:פאיז אבו 
 היו שלוש הצעות.   שרון שטיין:

 שלוש הצעות.  סאמי אבו צהיבאן:
 הצעה אחת הייתה לא,  :לקריאוימוחמד א

 לא...   שרון שטיין:
 )מדברים יחד(

 תן לו לדבר שרון, תן לו לדבר. מה הבעיה?  פאיז אבו צהיבאן:
 )מדברים יחד(

כיסא אחד  -אתה יודע שאני לא מחפש כותרות. הצעה אחת של א' :אלקרינאוימוחמד 
שקל. חברה ב' הציעה  700שקל, והכיסא השני עולה  500לדוגמה עולה 

שקל. ואז אנחנו באנו  300 -שקל, הכיסא השני  ב 400 –כיסא א' 
 לקוח א'.  -ואמרנו הזול א'

 נכון.                                       
 הם לוקח. הזול מביני 
 זה מה שאמרתי.                                      

 זה מה שהיה, וזה היה הסיכום.  
 לא,  
 זה מה שהיה.                                      

 שניה, דקה, שניה שניה.  שרון שרון...                               
 כי לא הגיע. סאמי אבו סהיבאן:

  .سامي يا لحظة  :صهيبان أبو فايز
בדיוק, סמי, בדיוק מה שסמי אמר. כי השלישי לא הגיע כי הוא ידע  שרון שטיין:

שהוא לא עומד בתנאי הסף. הוא לא בא, אז בא אחד שהיה, בגלל 
שהוא היה פתחו לו. עכשיו לא חייבים להביא להצעות, לפתיחת 
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אני אגיד לך הצעות מחיר. אז השלישי, אולי השלישי היה יותר זול. 
השלישי שלח את ההצעה שלו, אחרי שהחלטתם, והוא יותר  -משהו

 זול משניהם. 
  .سالماتאז לא מאשרים, ומפרסמים מכרז חדש,  מאזן אבו סיאם:

לא, כי זה לא יכול לעבוד בשיטה שבה המציעים. יש המכרז עומד, מי  שרון שטיין:
שלא עומד בתנאי הסף לא פותחים הצעות. בדיוק דרך אגב בשביל 

 למנוע את הדבר הזה. בדיוק בשביל למנוע את הוויכוח הזה. 
פעמים על המכרז הזה, כי המכרז  4אני חושב שאתם ישבתם לפחות  :صهيبان أبو فايز

 הזה כבר שנה שלמה כמעט. 
 )מדברים יחד(

  .جلستين غلطان، غطالن،   
  .واحدة جلسة ال،   

 לא, לא.   שרון שטיין:
  .غلطان انت فايز، غلطان انت .واحدة جلسة واحدة، جلسة  :القرناوي محمد
 הייתה את הישיבה שאני נכנסתי לשם והרגעתי אתכם גם.    :صهيبان أبو فايز

 זה היה נושא אחר.  עטא אבו מדיע'ם: 
 נושא אחר, זה לא זה. זה סתם עטא צעק. לא שייך.  :לקרינאוימוחמד א

  .تفضل  :صهيبان أبو فايز
קודם כל בישיבה הזו נכח גם היועץ שלך ליאור, ואתה גם הפניתי אותך  עטא אבו מדיע'ם:

אחרי הישיבה גם שתדבר איתו. וראה שיש צורך ואתה נתת את 
 ההנחיה אל תעכבו את קניית הספסלים. 

 נכון. פאיז אבו צהיבאן:
והוא בא בישיבה, ואני קודם כל דוחה על הסף כל רמיזות או כל  עטא אבו מדיע'ם:

ותרים בעניין משא ומתן עם מישהו מציע. אף אחד לא משפטים מי
ניהל משא ומתן, זה הכל היה על השולחן בוועדת המכרזים, והיה גם 
כן ליאור הוא יועץ ראש העיר לעניין הזה, ונכנס ובא במיוחד, ואמר 
חברה' חייבים להתקדם, תתקדמו. קיימנו דיון פנימי בוועדה ואמרנו 

נאי סף, ופתחנו את ההצעה וראינו שאנחנו רואים שהיא עומדת בת
שאחד יקר, ובספסל השני זול. ואותו דבר המציע המתחרה, זול ביקר, 

 ויקר בזול. אמרנו אין בעיה, ניקח נפצל את ה,
 : לעשות הצלבה.  מאג'ד אבו בלאל

  .اه نشتري ودنا نشتري، ودناננסה להצלבה,  עטא אבו מדיע'ם:
  .الصح وهذا  

 ساويناه اذا وبتحدى .ساويناه اللي الصح هذا اخوان، ساويناه اللي الصح وهذا :يغمدم أبو عطا
 جايדני  انه والעם החשב דני,  شوية خربطיועץ משפטי  ال علينا جا .غلط

 بيجري
  يروح؟דני  ما قبل هذا :متكلم
 "לא לחתום על שום דבר, אתם עשיתם עבירה".   :يغمدم أبو عطا
  يروح؟דני  ال قبل :متكلم
. עישנו דיון התקוממנו ואמרנו לא עשינו שום עבירה, עשינו את قبل :يغمدم أبو عطا

הדבר הנכון. מי שחושב שהוא קופח שילך לבית המשפט, הרי שני 
אנשים מה ילכו לבית משפט? התקוטטו? ואפילו התבדחנו ואמרנו תן 

 يمشوا بيستاهل ماעסק  ال كلליהודים לריב על ספסלים של רהט, לכו. 
ת משפט. אבל לבוא להגיד עכשיו בפטור אני נגד המהלך הזה, בי عال

אני מציע שנבדוק עוד פעם את עצמנו בקטע הזה. תודה רבה. זה מה 
 שקרה במכרז הזה. 

 כן? פאיז אבו צהיבאן:
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 זה מה שקרה.  עטא אבו מדיע'ם:
בואו נסכם ככה, אישור ההתקשרות עם הדס ריהוט רחוב ותשתיות  פאיז אבו צהיבאן:

)ג( לאספקת והתקנת ספסלי רחוב. אתם מאשרים 148מ לפי סעיף בע"
 את ההצעה הזאת או לא? 

  .انس أبوנאשר  ال قبل بس :מאגד אבו בלאל
 (سويا ً يتكلمون)

 נוריד את המחיר למה? :صهيبان أبو سامي
  .هذاكا رقبة في نضل وبعدين توافقوا اسحوا كيف؟ :مضيغم أبو عطا

 תקשיבו,  שרון שטיין:
אני מציע לכם לא לאשר, להמתין, לבדוק. נאשר ואחר כך בתנאי אם  :مضيغم أبو عطا

 וכאשר יוריד או לא יוריד, משא ומתן כזה לא יהיה. ואם לא יוריד, 
 ואם לא יוריד?  יוסף אלרומיילי:

איך נבטל את ההחלטה? איך נבטל את ההחלטה? ואם לא יוריד איך  עטא אבו מדיע'ם:
 נבטל את ההחלטה? 

  ...الאני רוצה לשמוע  סאמי אבו סהיבאן:
 (سويا ً يتكلون)

 כן.  :صهيبان أبو فايز
 מותר לנהל משא ומתן איתכם.  שרון שטיין:

 )מדברים יחד(
 הוא לא רוצה לריב. בסדר, נו. פאיז אבו צהיבאן:

 אז תקנה רק מהסוג השנה, לא ... את זה.  שרון שטיין:
 מהסוג השני?  פאיז אבו צהיבאן:

 כן.  ן שטיין:שרו
 רגע, זה הזול או היקר?  :לקרינאוימוחמד א

 לא זוכר, הם יצאו פחות או יותר אותו דבר.  שרון שטיין:
 אם זה מהזול אין בעיה.  :לקרינאוימוחמד א

 לא, מה זה קשור? זה סוג של ספסל...  שרון שטיין:
 )מדברים יחד(

 אז זה ככה, חברים, חברים,  פאיז אבו צהיבאן:
 יש לי הצעה.  :לקרינאויאמוחמד 

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:
 ברשותך, יש לדחות את זה לבדיקה נוספת, לבדיקה נוספת.  :לקרינאוימוחמד א

 מה זאת אומרת? להיכנס איתנו משא ומתן?  :פאיז אבו סהיבאן
אנחנו צריכים לבדוק מה שאומר שרון, מה שאומר עטא, הוועדה  :לקרינאוימוחמד א

 תבדוק לגופו של עניין. 
 אז ... להציע?  פאיז אבו צהיבאן:

 לשבוע ימים, עשרה ימים.  :לקרינאוימוחמד א
 לא, לא, רק רגע, רק רגע. רק רגע שרון שרון.  סאמי אבו צהיבאן:

 )מדברים יחד(
 ואנחנו כל מה שאמרנו מופיע בוועדה.  עטא אבו מדיע'ם:

 . איזה פרוטוקול? زلمه يا اسمع خلينيשניה,  :صهيبان أبو فايز
 בפרוטוקול של וועדת מכרזים, מופיע מה הבן אדם אומר.  שרון שטיין:

 שרון, שרון, רק רגע.  אבו צהיבאן: פאיז
 )מדברים יחד(

 אותו?  למה אתם לא בוחרים את השלישי שלא פתחו שרון שטיין:
 )מדברים יחד(

רק רגע, שרון, שרון, אני אני אני כאן, אני לא אתן גם כן לעקוף את  סאמי אבו צהיבאן:
 וועדת המרכזים. בסדר? 

מה זה לא תיתן? אתם מקבלים החלטה על מציע שלא עומד בתנאי  שרון שטיין:
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 הסף. 
לו ערעור הוא מחזיר רק רגע, תגיד לי, בית המשפט המחוזי כשמגישים  סאמי אבו צהיבאן:

 את זה לפעמים לבית משפט שלום, ואומר לו לא. 
 כמו שהוא פסל את המקרה האחרון.  שרון שטיין:

 לא, לא, בלי שיפסול אומר להם תדונו בזה עוד פעם. סאמי אבו צהיבאן:
אני מחזיר את זה שרון ברשותך, אני מחזיר את זה לוועדת המכרזים  פאיז אבו צהיבאן:

 שידונו על זה. 
 על מה?  שרון שטיין:

 על המכרז הזה. לדיון עוד פעם.  פאיז אבו צהיבאן:
 מה תגיד?  שרון שטיין:

 נקבל את ההחלטה.  סאמי אבו צהיבאן:
 فايز، شيخ عودةًابوًمديغم:

  .يال :صهيبان أبو فايز
  .هذا من الرخيص واخذنا الرخيص، اخذنا قدموا، االثنين هذوال :مديغمعودةًابوً

 מרכז אזרחי.  - 618-0901488אישור תוכנית מס'  -20 :صهيبان أبو فايز
איבראהים אבו סהיבאן: טוב, התכנית הזאת באה להסדיר את הבעיה עם משפחת אלהוזייל, 
ביקשו מאיתנו בוועדה המחוזית להביא את זה עוד פעם לדיון בפני 
מוצעת העיר ולקבל את האישור שלהם על החלטת חילופי שטחים, זה 
במרכז העיר. תוך שמירה על שטחי... זה המטרה של התכנית. עיקרי 

חילופי שטחים תוך שמירה על שטחי יעוד הקרקע, מסחר  -ניתהתכ
במבנה ציבור, שינוי מיקום הדרך המשולבת, הרחבת דרך מאושרת על 

 חשבון שצ"פ ויועד עירוני מעורב. זה בגלל הדרישה. מה? 
 זה לא תכנית של וועדה מקומית...  שרון שטיין:

 איבראהים אבו סהיבאן: זה מסמכות וועדה מקומית, 
 אז למה היא החזירה אותה?  ון שטיין:שר

איבראהים אבו סהיבאן: זה הוועדה המקומית רוצה ככה, מה אני? אני יכול להתווכח עם וועדה 
 מקומית? 

בסדר, זה לא, מה שאני אומר זה רק לאישור של המועצה מבחינת אישור  שרון שטיין:
התכנית והחילופין של השטחים. לא, אנחנו לא... זה לא חוזר 

 לוועדה המקומית לדיון על ... 
 לא, לא, לא.  כולם:

 אישרנו את זה לוועדה מקומית.  :לקרינאוימוחמד א
 כן.  פאיז אבו צהיבאן:
 יש מגרש מספר עשר.  2, התכנית השניה זה בשכונה 2 מאג'ד אבו בילאל:

  هاض؟ وين :يغمدم أبو عطا
  .الجينجي :متكلم

בזמנו בנה מחסן עם חזית מסחרית  الجينجي سالم .الجينجي سالم الجينجي، :ابراهيمًابوًصهيبانً
ופלש לשטח ירוק. לשטח הירוק. עכשיו הוא הגיש תוכניות, הלך 
חזר, הלך חזר. הבן אדם בסוף השתכנע שהוא יהרוס את החזית, 
לא את המחסן, יהרוס את הפרגולה שמול המחסן שלו. ובמקום זה 

יו עם המחסן הבניה הוא נותן לנו במקום השטח שהוא פולש אל
הקשה, הוא נותן לנו שטח מהמגרש שלו ליד, והורס את הקיר שלו 
הקיים, ובונה קיר חדש על הגבולות שלו. והחלק הזה ישמש את 

 לתושבים.  غاد موجود اللي للشقהשצ"פ ו 
 بيته وراמציע אותה  اللي األرض ورا، هيמציע אותה  اللي األرض بس  :يغمدم أبو عطا

 هذهהסדרה.  له بنساوي مرة اول مش زمله يا بعدين .للعالمהיא לא נגישה 
 .بكفي هنا ولعند بكفي، هنا ولعند بكفي، هنا لعند بقول مرة كل مرة، ثالث

  .جيبهاבבקשה  مرة؟ كمان علينا تضحك بدك وعليه، علينا بضحك
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  .وبنشوف المرة خليته اسمع، احنا  ماجدًابوًبالل:
  .نقطة في بس ال،  :صهيبان أبو سامي

  البلد، فيחריגות  في بشوف الشباك من يتطلع الواحد راح اسمع، البلد، اسمع  ماجدًابوًبالل:
  .إبراهيم إبراهيم، بس  :صهيبان أبو سامي

  اسمع، وفي،  :ماجدًابوًبالل
 שטח...  ال لو  :صهيبان أبو سامي

  ...هذا الزلمه ...و اخوة، هالحين احنا زلمه يا خلينا اسمع،  :ماجدًابوًبالل
 מקום חלופי, אתה צריך לקבל את המקום החלופי. اعطاك الزلمه  

 קיר,  عنده في بسבסדר,   סאמי אבו צהיבאן:
 קיר.  ال يهد وده قالكקיר  ال  :ماجدًأبوًبالل

 )מדברים יחד(
 יהרוס את הקיר.  وده بقولك هو 

 .2אישרנו עוד כניסה לשכונה  احنا برايي .عنا بتحكي الليקיר  ال مش :صهيبان أبو سامي
  .اخوه عند هو، مش اخوه، عند هذا شرق، كمان وهذا ماجدًأبوًبالل:

  .عنده زلمه يا :صهيبان أبو سامي
 .هو مش 8מגרש  هذاك :ماجدًابوًبالل

  .عنده رجل يا :صهيبان أبو سامي
  .عنده مو زلمه يا ماجدًابوًبالل:

  .عنده زلمه يا :صهيبان أبو سامي
  .وراه الليשביל  ال على بتحكي انت عالشارع، باع هذا عالجديد، جاي انت هذاك :بالل أبو ماجد
  .ماجد يا عنده :يغمدم أبو عطا
  .عنده رجل يا :صهيبان أبو سامي
  عنده؟ مش وال عنده المهندس، اسأل هذا، من خلك .ماجد :يغمدم أبو عطا
 קיר?  أي وين؟ :بالل أبو ماجد
  .زلمه يا عنده. 2כניסה לשכונה  :صهيبان أبو سامي
 אבל לא, לא על חשבונו.  :بالل أبو ماجد

 )מדברים יחד(
  شو، حاره عارف هوחברה', חברה', ...  :بالل أبو ماجد
  .زيه كمان اعرفها انا وهللا :صهيبان أبو سامي
 קיר.  على الشارعקיר,  في الشارع :بالل أبو ماجد
 קיר,  في ماجد، :صهيبان أبو سامي
 في، ما :صهيبان أبو إبراهيم
 ودك انت الليפולש לתוך הכביש  هو الليקיר  فيבמסגרת התכנית  إبراهيم، :صهيبان أبو سامي

לא תהיה  بكرا اللي هذا،קיר  الגם כן יהרוס  انه االثنين من بواحد هو .فيه تبحش
 . 2התנגדות לעוד כניסה לשכונה 

  ...ال وين يجي الزم 2שכונה  غاد؟ من يجي الزم مش 2שכונה  :صهيبان أبو إبراهيم
  ...قاموا إبراهيم :صهيبان أبو فايز

  الدوار؟ وين :صهيبان أبو إبراهيم
  .ماجد :صهيبان أبو فايز
 תכנית.  الאבל מאושרת  :صهيبان أبو سامي

 دوار في اساצומת.  دوار، بخلي انا انا،בגלל זה צריך לשנות, זה לא הגיוני.  מאג'ד אבו בילאל:
 فيהתחברות  ال وينבאמת שניה, במקום לחבר אותו צריך לעשות כיכר 

לא נכון, לא  غاد، تساووا. לא הגיוני لفوقלחבר אותו  و السوق، تبع شارع
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 .غادצומת  تساوواנכון 
  .انس أبو يا مشي :القرناوي محمد
 מה הערבות ליישום דבר כזה?  إبراهيم، :صهيبان أبو فايز

 איבראהים אבו צהיבאן: תשמע, אנחנו, התכנית ... אנחנו... 
 שלא יחזור בו.  :לקרינאוימוחמד א

 תאשר לו.  ما قبل يهد خليه :بالل أبو ماجد
 سمير، أبو يا لحظةלא. אנחנו רוצים ערבות בנקאית. ערבות בנקאית.  :صهيبان أبو فايز

 אנחנו רוצים ערבות בנקאית ליישום ההחלטה. 
 באיזה סכום?  איבראהים אבו צהיבאן:

  .شيكل الف 200 من ... اخو من اخذها اللي قد :يغمدم أبو عطا
 המהנדס יעריך את זה.  :صهيبان أبو فايز
  .زايد ... اخو من اخذ شيكل الف 200 :يغمدم أبو عطا
  .أسماء ذكر بدون :صهيبان أبو فايز
  .مواطن هدا ال، :يغمدم أبو عطا
  .الف 100 :متكلم
  الف؟ 100 :غمديم أبو عطا
  .اه :متكلم
  .اخذت ما قد :يغمدم أبو عطا
 בסדר?  :صهيبان أبو فايز
 בנוסף, בנוסף יחתום גם כן על אי התנגדות,  :صهيبان أبو سامي
 התחייבות.  :صهيبان أبو إبراهيم
 וועדה מקומית.  ال فيהתנגד  هو النه ال، :صهيبان أبو سامي
בלי שום קשר, תאשרו את התכנית, לא  ،2 حارة في اقولك ودي سامي سامي، :بالل أبو ماجد

 שם לא ...  -תאשרו את התכנית
 בסדר, זה משהו אחר.  סאמי אבו צהיבאן:

הגיון  وال المنطق. 2, לא ישרת את שכונה 2לשכונה  غاد يفوت ودو الشارع :بالل أبو ماجد
 يكونישרת  الليכיכר, לעשות כיכר  ال في غاد،צומת  ال وين الشافعي، وين
...  

 (سويا ً يتكلمون)
  .إبراهيم :صهيبان أبو سامي
  .إبراهيم يا الشارع فيשלא תפגע  :القرناوي محمد
  ايه؟ :صهيبان أبو إبراهيم
  .2 حارة في هو اللي الشارع فيשלא תפגע  القرناوي محمد
  ... يساوي ودو ال، :صهيبان أبو إبراهيم
  .هذهנקודה  الבוא נסכם  :صهيبان أبو فايز
  .غاد للشقהגיש התנגדות  هو انس، أبو بس ال، :صهيبان أبو سامي
 לא הגיש,  :صهيبان أبو إبراهيم
 הגיש, הגיש.  :صهيبان أبو سامي
  .2 على حفر وساواחזר בו,  :صهيبان أبو إبراهيم
 חזר בו.  :بالل أبو ماجد

 חזר בו.  :صهيبان أبو إبراهيم
  .روحه في ساوا هو :يغمدم أبو عطا
  ...علىוועדת מחוזית. שיחתום  ال فيתכנית  ال على بحكي انا ... :صهيبان أبو سامي
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  .اسمه شو الليוועדה מחוזית, ומשך  ال في كان هو :صهيبان أبو إبراهيم
יפקיד שיק בנקאי, אתם בהנדסה תעריכו כמה זה על מנת  إبراهيم يا هو :صهيبان أبو فايز

  ماشي؟ליישם את ההחלטה הזאת. אבל לא החלטה ככה בסרק, בסדר? 
  .قولهלא פחות ממאה אלף,  :يغمدم أبو عطا
מחלף רהט  –דרישת מתן שם  طيب،המהנדס יעריך את זה, אין בעיה.  :صهيبان أبو فايز

  يا، تفضلלהבים. 
להוסיף אותה על סדר יום, אני חושב  هذه،אני הגשתי את הבקשה  :يغمدم أبو عطا

 المجلس من موقف ودي انا بس .مقتنعين النكو نقنعكوا رح مش انه بسבקצרה 
בפה אחד, בשם ראש העיר, בשם ראש העיר הקודם,  كلياتنا انه البلدي

הנוכחים, כולם, כולנו מאוחדים אחרי הבקשה הזו שתבוא הן לחברה 
 اليوم بصير قاعد الليמחלף  اسم يطلبوا انهהמבצעת ולמשרד התחבורה 

 مكتوب قاعدين اليومלהבים.  –מחלף רהט  يكون انهלהבים  –בצומת רהט 
  في، كان لماהבים בלבד. בזמנו להזכירכם ל الويز وفيלהבים בלבד,  بس

 תחנת הרכבת.  :متكلم
רק תחנת רכבת להבים, התקוממנו כולנו וזכינו,  هو الليשם  في كان لما :يغمدم أبو عطا

להבים. תקשיב לי עד הסוף, אחר כך תדבר איתו.  -וזכינו בשם רהט
 אני מציע, 

 איבראהים אבו צהיבאן: הוא תמיד מדבר איתי. 
מהנדס העיר  –הוא תמיד מפריע, וזה לא טוב. אני מציע שאנחנו  אבו מדיע'ם:עטא 

 ומזכיר העיר יקח את ההחלטה. 
 איבראהים אבו צהיבאן: זה לא יכול להיות לקרוא לזה בשם רהט. 

 לא, לא, לא, זה לא...  עטא אבו מדיע'ם:
מחלף, כל  ال علىוננו איבראהים אבו צהיבאן: אני אעזור לך, אני רוצה לעזור לך. בזמנו התל

. שזה קראו לזה בזמנו מחלף ... ואז החליפו אותו 6כניסה מכביש 
למחלף רהט. אז רהט לא יכולה לקבל גם פה מחלף רהט, זה יבלבל. 

 צריך פה לקרוא לזה לעידן הנגב. 
 להבים.  –לא, מחלף רהט  :טלאל אלקרינאוי

 ד לך עוד, להבים. עכשיו אני אגי –פה זה רהט  עטא אבו מדיע'ם:
 )מדברים יחד(

 אני גם הוצאתי מכתב בעניין הזה למשרד התחבורה.  פאיז אבו צהיבאן:
 )מדברים יחד(

  الخير، جماعة يا عطا تبعتבסדר, עכשיו מקבלים את ההצעה  פאיז אבו צהיבאן:
צומת  هي كانتצומת   انتלהריץ אותו ...  الزم مشההסבר, ההסבר,  :يغمدم أبو عطا

 في مرة بتعرف،להבים, באו החליפו את המחלף הזה. זה לפי,  –רהט 
  ...اكثر فيها رهط قالوا 20-40מקדם את ה طالل كنا، ما يومוועדת התכנון 

  .محمد أبو محمد، أبو :صهيبان أبو فايز
 תן לי,  :يغمدم أبو عطا
 לא רוצה לתת לך.  شوي، لحظة :صهيبان أبو فايز
  ليه؟ :يغمدم أبو عطا
  .مستعجل انا النه :صهيبان أبو فايز
  مستعجل؟ انت :يغمدم أبو عطا
  .اه :صهيبان أبو فايز
  ... الموضوع هذا :يغمدم أبو عطا
... מקבלים  ودنا ما نخلص، ودنا علي؟ فاهم مستعجل، هذاكا قبالي اللي الزلمه :صهيبان أبو فايز

  .المحلي المجلس كلפה אחד  تبعتك،החלטה  ال



06668 -30-   

 נ.ש. 

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 סגור.  :יוסף אלרומילי
 اشي اول .المهندسשינוי שצ"פ למטרת חניה בעידן הנגב.  -23 عندنا ضل :صهيبان أبو فايز

ברכות על התפקיד  الصانع، عمادמברכים אתה המנכ"ל החדש  احنا
 החדש. 

  .يذبح لما .الخرفان بعد الخرفان، بعد :يغمدم أبو عطا
 (يضحكون)

מנכ"ל המחליף... ישר כח,  ال يكون هو عماد انهתחליט  رهط انهהגיע  :صهيبان أبو فايز
 בהצלחה עימאד. 

טוב, פנו אלינו ממנכ"ל של עידן הנגב, ויש הצעה, המימון שלה, מימון  :אברהים אבו סהיבאן
הביצוע יהיה על חשבון המפעל סודה סטרים. לעשות חניה לאורך 

המגרשים הגבול עם סודה סטרים לאורך כל המגרשים שלהם, כולל 
 ... 2058של 

  واحد؟ اخر اللي هذا مين 
 כן.  :صهيبان أبو فايز

 כולל איפה שהכניסה אמורה להיות.  :אברהים אבו סהיבאן
 אנחנו מדברים על חניון,  פאיז אבו צהיבאן:

 רק תתייחס למה ש...  
 אנחנו, זה שטח שצ"פ שהיום הוא שצ"פ.  :אברהים אבו סהיבאן

  .موجود هو وينכן,  :يغمدم أبو عطا
 . 2לכביש  40 شارع بين .وشرق ستريم السودا منזה בתחם הגבולות,  :ابراهيمًابوًصهيبان

  .هايרצועה  ال اه، :صهيبان أبو إبراهيم
רצועה. מה שבגבול השיפוט שלנו, השטח ירוק. יש בקשה של עידן  ال 

הנגב להפוך את זה לחניון ציבורי. החניון הציבורי הזה ישמש את כל 
אזור התעשייה כולל סודה סטרים. בסודה סטרים מוכנים לממן את 
זה. כי להם ... לפתח את זה, ובגלל שהיום יש להם בעיה והם  פיתחו 

.. מול המעגל התנועה שממש בכניסה אליהם עוד מקום אחד ליד.
 למפעל אליהם. 

 נכון.  שרון שטיין:
 גם פיתחו שם חניון, כי כולם מגיעים עם הרכבים שלהם.  :אברהים אבו סהיבאן

 עידן הנגב?  بس وال غاد؟יחנו  بقدروا رهط منעם משאיות, משאיות  עטא אבו מדיע'ם:
 יחנה.  يقدر الكل :صهيبان أبو فايز

 כל זה ציבורי, ציבורי.  :אברהים אבו סהיבאן
 בחינם?  والציבורי בכסף?  עטא אבו מדיע'ם:

 חניון ציבורי חינם.  :אברהים אבו סהיבאן
 בחינם בחינם. דובר:

  .باالخر استريم لسودا نساوي ودناבחינם,                      
  .القديم تبعهاחניון  لل محل بنت استريم سودا  ماجدًابوًبالل:

 (سويا ً يتكلمون)
  .عماد ششش،  :صهيبان أبو فايز
 تبعتנכנסים לעידן הנגב הם  الليרכבים  ال من 50%רכבים, כמעט  ال كل  :الصانع عماد

. رهط من منهمחלק גדול  اللي استريم، سودا تبعونעובדים  ال او استريم، سودا
 וזה יוצר לנו בעיה גם מבחינת... 

 ת? ... תחבורה ציבורי 
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 אנשים לא מגיעים עם תחבורה ציבורית.  סאמי אבו צהיבאן:
 )מדברים יחד(

 בסדר? מאשרים?  פאיז אבו צהיבאן:
 מאושר. תודה רבה. כולם:
  .نصلي ودنا :متكلم

 )מדברים יחד(
 

 *** נעילת הישיבה ***


