ישיבת מליאה
מליאה לא מן המניין מיום  ,23/3/2021י"ג בתמוז התשפ"א
משתתפים ה"ה:

פאיז אבו צהבאן
ח'ליל אלטורי
פייצל אלהוזייל
מאג'ד אבו בלאל
עטא אבו מדיע'ם
ד"ר מאזן אבו סיאם
שחאדה אלעוברה
אברהים אלג'בור
שריף חמאייסה
עו"ד סמי סהיבאן
עמאר אבו גרארה

 ראש העיר סגן ומ"מ רה"ע סגן רה"ע המשנה לרה"ע המשנה לרה"ע חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה המשנה לרה"ע -המשנה לרה"ע

נעדר ה"ה:

טלאל אלקרינאוי
מחמד אלקרינאוי
ד"ר עלי כתנאני
עלי אלזיאדנה
יוסף אלרומילי
סלימאן אלעתאיקה
סאמי אלטורי

 חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה סגן רה"ע חבר העירייה -חבר העירייה

נוכחים ה"ה:

עלי אבו אלחסן
ראיד אלקרינאוי
אברהים אבו סהיבאן
עו"ד דנה כץ
סעיד אלעוברה
אדם (ג'יהאד) אלאפיניש
סלימאן אלזיאדנה
סמי אשוי
אנואר אלקצאצי
האשם אלטורי
ח'אלד אבו סוכות

 מזכיר העירייה גזבר העירייה מהנדס העירייה המשנה ליועמ"ש העירייה יועץ לאזרחים ותיקים ,ומנהל אגף הרווחה מנהל תכנון אסטרטגי מנהל לשכת רה"ע לשכת ראש העיר מנהל המוקד העירוני עוזר סגן ומ"מ רה"ע -עוזר סגן רה"ע

על סדר היום:
 .1הטלת ארנונה כללית לשנת  2022בתחום שיפוט עיריית רהט (מצ"ב)

فايز أبو صهيبان:

احنا هالحين في جلسة לא מן המניין
وين ال גזבר?

رائد القرناوي:

اهال وسهال .يمسيكوا بالخير ،اول اشي انا ببارك لالعضاء الجداد .بشكر األعضاء اللي خلصوا،
وبقولهم بالنجاح.

عطا أبو مديغم:

חצי דקה.

ראיד אלקירנאוי:

חצי דקה .צו הארנונה של שנת  2022הוא אותו צו של  2021בתוספת  ...של .1.92%
זה מורכב מ 50% -מההצמדה שהייתה  ,3%אז  ,1.5%ו 50% -מעלויות השכר
בסקטור הציבורי ,שזה היה  0.42%ביחד זה  .1.92%לא הוספנו שום דבר חדש לשנה
הזאת .ואנחנו מדברים על אותם תעריפים שהיו בשנה שעבר .אפשרנו בתוך הצו הזה
לחלק לפריסה בכרטיס אשראי ל 12-תשלומים ללא ריבית .ואפשרנו גם חלוקה ל6-
תשלומים למי שרוצה בהוראה קבע ,זה החידוש שיש בתוך הצו.

עטא אבו מדיע'ם:

יענו אותו צו ,אין שינוי.

فيصل الهزيل:

هاي الشغلة معقدة...

(يضحكون ،يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

ودي اسمع المالحظات.

رائد القرناوي:

הצו אושר בוועדת הכספים כמובן.

עטא אבו מדיע'ם:

רבותיי אנחנו כוועדת כספים התכנסנו ,אנחנו רצינו...

فيصل الهزيل:

عطا حكى اكثر واحد في וועדת כספים.

عطا أبو مديغم:

انا ما حكيتش اكثر واحد .הצו ,הצו לא  ...אני מסוג האנשים שקורא ומבין ובא לישיבות
 ...אני לא קפיטליסט ,מאוד סוציאליסט ,מאוד רוצה وواحد يقاطعني وהערה
לפרוטוקול يمكن تنحسب ضدي -לאור שאנחנו רוצים להיות בעיר מתחדשת ,בעיר
מרגשת ,מה חסר לי בעיר הזאת? גם כל הנושא של התכניות החומש וקצת שינוי.
חסר לי איכות חיים .חסר לי איכות חיים ,כלומר הרבה תקציבים .הרי כל הכסף,
רוב הכסף אנחנו قديش بسحب وبودي لل שפע ,وبنقيم الزبالة و הטמנה و ...ואני בא ואומר
רבותיי יש עלינו הרבה נטל על העירייה .אנחנו צריכים לחשוב גם איך להגדיל את
ההכנסות .אנחנו כרגע טייס ורק נוסיף את המדד והדד השני וזהו .לכן חשבתי להציע

להעלות את הארנונה .אמרו לי חברים אתה משוגע? מה עכשיו יש קורונה .אמרתי
תקשיבו انا مش بجيه الني اني ودي ،احنا اول اشي اقل من حورة .اليوم ،اليوم احنا اقل من
حورة ،حورة.
متكلم:

حورة هي שכונה ,وانت ...

عطا أبو مديغم:

ال ،ال.

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

ال تقاعطعه.

عطا أبو مديغم:

انا ودي احكي رايي يا زلمه قول رايك.

متكلم:

חוזר בו ,انا متأسف.

فايز أبو صهيبان:

خالص ،خالص.

عطا أبو مديغم:

עכשיו למה אני מעלה את זה? انه احنا...

فايز أبو صهيبان:

بندور على איכות חיים مش...

عطا أبو مديغم:

انا ودنا ندور كيف ودنا نزود شيكل ،شيكل على المتر ،او نص شيكل.

رائد القرناوي:

عمين؟ على ال מגורים?

فايز أبو صهيبان:

على الناس.

عطا أبو مديغم:

תן לי يا اخوي ،انا بحكي גורף .גורף يا زلمه .اقولك ايش ،انتو بتعروفوا انه كان ،وكنا في الجلسة
اللي انت كنت فيها ،وكنا في וועדת شو اسمه .قديش بندفع עבור רק פינוי אשפה.

ראיד אלקירנאוי:

נכון.

עטא אבו מדיע'ם:

רק פינוי אשפה .עכשיו البيت يا اخوي מייצר ,كنا قبل פחות מייצרים זבל لليهود .اليوم
احنا מייצרים המון זבל –  4براميل 3 ،براميل .حط برميلين .كل هذا انا باخذه منك ،אני לא
מעלה .חשבתי אולי אני אוסיף שקל אחד למטר ,אמרו לי חברה' אל תאשר ,תביא
את זה למליאה .אני מביא את זה למליאה לא כהצעה ,אני מביא את זה למליאה
כמחשבה وإلنه בעייתית .לפי דעתי احنا بنقدر נעלה .דבר נוסף ,דבר נוסף ,דבר נוסף...

(מדברים יחד)
עטא אבו מדיע'ם:

דבר נוסף לא אהבתי את השוויון ما بين מכונת שטיפה פירטית ,واحد عندو  ...وبغسل
سيارات ودو يعيش .حاطين نفس ال סעיף زي ال תחנת דלק.

متكلم:

משפט אחד ונסיים.

فيصل الهزيل:

انا مبارح  ...في جلسة ال כספים قعدنا ،קיבלנו החלטה שלא מעלים ורק עדכון .לא
מעלים.

עטא אבו מדיע'ם:

בסדר ,בסדר.

אבראהים אבו צהיבאן :אני רוצה להגיד ,לפי דעתי לא מעלים .אני לא חושב אם  ...חושב איכות החיים רק
להרים את הזבל מצטער מאוד .איכות החיים היא לא נכללת ,לא נמדדת,
عطا أبو مديغم:

إبراهيم ال تجاوب عني .נמדדת בהמון דברים.

(מדברים יחד)
פייצל אלהוזייל:

מאשור מאושר.

פאיז אבו צהיבאן:

מאושר .الكالم هذا بس لل גזבר...

(מדברים יחד)

*** נעילת הישיבה ***

