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ישיבת מליאה מספר 7/2021
מליאה מן המניין מיום  ,23/3/2021י"ג בתמוז התשפ"א
נוכחים
חברים:

איחרו ה"ה:

נעדרים:

מר פאיז אבו צהבאן

-

ראש העיר

מר חליל אלטורי

-

סגן ומ"מ רה"ע

מר פייצל אלהוזייל

-

סגן רה"ע

מר יוסף אלרומילי

-

סגן רה"ע

מר מאג'ד אבו בלאל

-

המשנה לרה"ע

מר עטא אבו מדיע'ם

-

המשנה לרה"ע

מר סלימאן אלעתאיקה

-

המשנה לרה"ע

ד"ר מאזן אבו סיאם

-

חבר העירייה

מר שחאדה אלעוברה

-

חבר העירייה

מר איבראהים אלג'בור

-

חבר העירייה

מר סאמי אלטורי

-

חבר העירייה

מר שריף ח'מאיסה

-

חבר העירייה

עו"ד סמי סהיבאן

-

המשנה לרה"ע

מר עמאר אבו גרארה

-

המשנה לרה"ע

מר טלאל אלקרינאוי

-

חבר העירייה

מר מוחמד אלקרינאוי

-

חבר העירייה

ד"ר עלי כתנאני

-

חבר העירייה

מר עלי אלזיאדנה

-

חבר העירייה
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מר עלי אבו אלחסן

-

מזכיר העירייה

מר ראיד אלקרינאוי

-

גזבר העירייה

מר איברהים אבו סהיבאן

-

מהנדס העירייה

עו"ד דנה כץ

-

המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

מר סעיד אלעוברה

-

יועץ לאזרחים וותיקים

מר מחמוד אלעמור

-

מנכ"ל החברה הכלכלית

מר סלימאן אלזיאדנה

-

מנהל לשכת ראש העיר

מר בקר אזברגה

-

מנהל כספים בחברה כלכלית

מר סמי אשוי

-

לשכת ראש העיר

מר אנואר אלקצאצי

-

מנהל המוקד העירוני

האשם אלטורי

-

עוזר סגן ומ"מ ראש העיר

חאלד אבו סוכות

-

עוזר סגן ראש העיר

מר אדם אלאפיניש

-

מנהל תכנון אסטרטגי

על סדר היום:
 .1הצהרת אימונים לחברי עירייה חדשים ,מר שחאדה אלעוברה ,מר איברהים אלג'בור
ומר סאמי אלטורי.
 .2נסיעת רה"ע בתפקיד לארה"ב.
 .3אישור תב"ר מס'  – 1500התאמת מקומות התפילה במסגדים בסך .₪ 430,000
 .4אישור תב"ר מס'  – 1501שיפוצים בבתי ספר יסודיים בסך .₪ 500,000
 .5אישור תב"ר מס'  – 1502שיפור השפה האנגלית לתלמידי בתי הספר היסודיים בסך
 500,000ש"ח.
 .6אישור תב"ר מס'  – 1503צרוף מרכז מחוננים ומצטיינים ברהט לתכנית התקשוב
הלאומית בסך .₪ 120,000
 .7אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1260מתחם תיירות ומסחר ,החלטת ממשלה + 2397
 922בסך .₪ 200,000
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 .8אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1341בית ספר אלחוארזמי ,תוספות הנדסיות בסך
.₪ 4,721,487
 .9מיתוג העיר (לוגו וסלוגן חדש לעיר).
 .10יצירת מגרש בשכונת אלבדר ( )14כפתרון אכלוס למשפחת אחמד אמטיראת.
 .11חידוש כהונתו של עו"ד מוניר אלקירנאוי כדוקטור חיצוני לתאגיד מי רהט בע"מ.
 .12תו חניה בפטור לעובדים במוסדות העירייה (פייצל).
 .13דיון בדו"ח הכספי המבוקר לשנת  2020של החברה הכלכלית רהט ( )2015בע"מ
(מצ"ב).

פרוטוקול
فايز أبو صهيبان:

طيب ،מתחילים .بسم هللا الرحمن الرحيم .هللا يعطيكوا العافية .اهال
وسهال بالجميع .طبعاً األسبوع كان حافل ،كثير الفعاليات ،خاصةً تكريم
رجال التربية ،وفي رهط األخ أبو رامي .وايضاً الزميلة واالخت رندة
زريق على يعني عملهم في مدينة رهط وخدمتهم في السلك التربوي
والتعليم .احنا بنحيي إخوانا أبو رامي على حضوره ،ومشاركته
باالحتفال ,االحتفاء باإلضافة النه هو أبو رئيس البلدية .وأيضا شاركنا
في أيضا تكريم األخت رندة زريق ،مفتشة رياض األطفال في مدينة
رهط اكثر من عشر سنوات بهذا المجال .واالخ أبو رامي اكثر من...
كم عقد؟  4عقود؟ 40؟

إبراهيم الهزيل:

 4 ...4وشوي.

فايز أبو صهيبان:

 40سنة ،انا عرفت انه  40سنة .هللا يعطيك الصحة والعافية ان شاء هللا.
باسم المجلس البلدي طبعاً بدنا نكرمك كتبنا كم من كلمة طيبة .يسرنا في
بلدية رهط ان نتقدم لحضرة األستاذ إبراهيم الهزيل ،مدير مدرسة ابن
خلدون السابق ،باسما التهاني والتبريكات بمناسبة خروجكم للتقاعد
وانهاء مسيرة عطاء ي ...بها .أتمنى لكم كل النجاح في حياتكم
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الشخصية ،أعضاء وموظفون بلدية رهط ،والشيح فايز أبو صهيبان –
رئيس بلدية رهط .طبعاً هدية متواضعة باسم برضو أعضاء المجلس
البلدي ،وباسم برضو كمان مواطنين رهط ،النك انت ربيت أجيال.
يعني برضو ...
(تصفيق)
الجميع:

مبروك ،مبروك ،مبروك...

متكلم:

الصراحة ولد صفي اول مرة بعرف اسمه إبراهيم.

(يضحكون)
متكلم:

انا اللي اكتشفته ...

متكلم:

اول مرة بعرف انك إبراهيم وسليمان.

إبراهيم الهزيل:

سليمان اه.

متكلم:

إبراهيم وسليمان.

متكلم:

مبروك أبو رامي.

(يتكلمون سوياً)
متكلم:

مبروك ان شاء هللا.

إبراهيم الهزيل:

اول شي بارك هللا فيكو ،اول شي بارك هللا فيكو وعلى الوقفه التقديريه.
فا انا بشكركو جدا ،وانتو على األخير يعني قديش احنا اشتغلنا في
الמערכת ,انا اشتغلت في المدرسة  32سنة مدير 32 .سنة مدير ،كانت
عالقتي طيبة جداً مع البلدية الحمدهلل ،كان فيكس .مع األهالي كانت
بارك هللا يعني كلها عالقات طيبة ،مع المعلمين .بس باستثناء واحد مرة
في البلدية في  24ساعة مكتوبين ،كل واحد كم صفحة.

(يضحكون)
إبراهيم الهزيل:

الحمدهلل ،اهم شي انه طلعنا بصحة كويسه ،كل شي كانت تمام وتركنا
المدرسة مرتبة من كل النواحي داخلياً وخارجياً كان فيكس .الحمدهلل
وبارك هللا فيكو اول شي ،وبشكركو جداً على التكريم .النه هذا بالنسبة
إللي هذه شهادة تقدير واعتراف بانه احنا كلنا اشتغلنا مع بعض باحترام
وتقدير وهذا اهم اشي .وبارك هللا فيكو.

الجميع:

بالتوفيق ،بالتوفيق...
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(يتكلمون سوياً)
(تصفيق)
متكلم:

يا رجل

إبراهيم الهزيل:

أيش سر الخلطة اللي انت ...

(غير واضح ،يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

شرش هواني؟

(يضحون ،يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

التهاني والتبريكات ...مع السالمة .في عندنا برضو تعزيه الخواننا
المدارمه ،اخت الصياح توفت رحمة هللا عليها.

الجميع:

رحمة هللا عليها.

فايز أبو صهيبان:

الحجة مريم رحمة هللا عليها.

متكلم:

هللا يرحمها.

فايز أبو صهيبان:

ورحمة هللا على جميع األموات المسلمين .طيب ،ننتقل لجدول االعمال،
نقرا بالعربي.

متكلم:

خلينا على العبراني.

فايز أبو صهيبان:

ال ،ال ،ال .ال.

علي أبو الحسن:

كلهم ودو ما تقرا بالعربي ،اقرا بالعبري.

فايز أبو صهيبان:

ال ،ودنا نقرا بالعربي .الورقة هذه مكتوبة بالعربي.

علي أبو الحسن:

ان شاء هللا.

فايز أبو صهيبان:

هللا يرضى عليك ،المرة الجايه،

متكلم:

أتطلع بالعبراني واحكي بالعربي.

فايز أبو صهيبان:

ال ،ال ،ما ودي اقعد اترجملكوا ،انا معاي لقب ثاني باللغة العربية ،بس
ما ودي اقعد اترجم إلنه المقصد الورق ،مش المقصد ان احنا نحكي
بالعربي يعني.

متكلم:

صادق الشي.

فايز أبو صهيبان:

ما بصير ،احنا في جلسة ,وحكينا هذا قبل سنتين على فكرة.
بروتوكوالتنا ،محاضرنا الزم ينكتبهم باللغة العربية .وانه تتسلم حتى
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وزارة الداخلية باللغة العربية .هنه حرين يترجموا ،عندهم ناس تترجم،
يشغلوا .معلمين متقاعدين فيه.
متكلم:
فايز أبو صهيبان:

صح .
اه ،خلهم يشتغلوا .طيب ،عندنا הצהרת אימונים לחברי עירייה חדשים,
الحاج شحادة ،والحاج إبراهيم الجبور والحاج سامي الطوري المالح ،ليكم
الثالثة .حاج شحادة معاك الورقة؟

شحادة العبره:

بس انه...

فايز أبو صهيبان:

طيب ،זה קצר ,אתם אומרים שחבר המועצה בהתאם לסעיף  24א'
לקיבוץ העיריות נוסח חדש .אני שחאדה אלעוברה ,هويتك رقمها
 053708434العنوان :حارة النور  ،24بيت  85رهط .מתחייב לשמור
אמו נים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את שליחותי כחבר מועצת
העיר .מתחייב אני.

شحادة العبرة:

מתחייב.

فايز أبو صهيبان:

ايوا.

عطا أبو مضيغم:

هذا سامي شحادة؟

(يضحكون)
متكلم:

مبروك يا أبو منذر.

عطا أبو مضيغم:

مبروك.

فايز أبو صهيبان:

طيب ،הצהרת אמונים של החבר מועצה בהתאם לסעיף  24א' לקיבוץ
העיריות נוסח חדש .אני איבראהים אלג'בור ,ת"ז ,025458977
כתובתי שכונה אלסידרה  ,2בית  84ברהט ,מתחייב לשמור אמונים
למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי כחבר מועצת העיר.

إبراهيم الجبور:

מתחייב.

الجميع:

مبروك مبروك مبروك...

فايز أبو صهيبان:

הצהרת אמונים של חבר המועצה בהתאם לסעיף  24א' לקיבוץ
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העיריות נוסח חדש ,אני סאמי אלטורי ,ת"ז  ,025938226انت وإبراهيم
بنفس الجيل؟
سامي الطوري:

ال ،بس هو مبين ازبط مني.

فايز أبو صيبهان:

حسب رقم الهوية.

سامي الطوري:

معقول 025 ،هو؟

فايز أبو صهيبان:

اه .כתובתי בשכונת אלפרדוס  29בית  210ברהט ,מתחייב לשמור
אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי כחבר מועצת
העיר .מתחייב אני.

سامي الطوري:

מתחייב.

متكلم:

مبروك.

الجميع:

مبروك ،مبروك.

فايز أبو صهيبان:

طبعاً اخوان ،اللي طلعوا برضو احنا بنشكرهم ،األخ برضو محمد أبو هاني،
واالخ والحاج عودة ،وبرضو سوار أبو حامد .يعطيهم العافية على الوقت،
وطبعاً الجهد اللي بذلوا خالل الفترة اللي فاتت .طيب ،ايش؟

متكلم:

مسا الخير.

فايز أبو صهيبان:

كل واحد بطلع ،سامي الطوري חבר בוועדות שהיו עם אלחאג' עודה
בהנהלת המתנ"ס והעירייה ,תיק שירותי דת ,חברה ציבורית .وماجد
יוצא מוועדת כספים...

متكلم:

ماجد ايش؟

فايز أبو صهيبان:

יוצא מוועדת הכספים ,إبراهيم الجبور נכנס לוועדת מכרזים .يال.

عطا أبو مديغم:

يتبدلوا بينهم ،همه بتبدلوا بينهم .ماجد יוצא מוועדת כספים ,وإبراهيم נכנס
לוועדת כספים .סליחה ,ماجد ودو يخش على ال...

فايز أبو صهيبان:

احنا خلينا باللي ساويناه.

متكلم:

سامي ما خلص.

متكلم:

ما خلص شيله.
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متكلم:

ال ،ما خلص اول واحد.

فايز أبو صهيبان:

خليني اقرا القرويات المطبوعات ،مش اللي بخط االيد.

متكلم:

في عنا וועדת اللي كنا...

فايز أبو صهيبان:

וועדת ...וועדת اول اشي الحاج عوض … וועדת מכרז ,الحاج عوض ...
וועדת מכרזים וועדות הנחות ,וועדת שמות לרחובות ומקומות
ציבוריים ,וועדה למיגור האלימות .سامي  ...في الוועדות هذول .سوار
أبو حامد مكتوب في וועדת המכרזים ,וועדה למאבק בנוגע לסמים
המסוכנים ,וועדת חינוך ,וועדת איכות הסביבה ,וועדת שמות
לרחובות ומקומות ציבוריים ,וועדת למיגור האלימות והנהלת
המתנ"ס העירוני .إبراهيم بدو يفوت في ال ،في هذه اللجان طبعاً.

إبراهيم الجبور:

كلهن؟

فايز أبو صهييبان:

اه.

عطا أبو مديغم:

كلهن ،بس فش שינוי بينك وبينها حسب הסכם الתיק ,انه חצי ...

إبراهيم الجبور:

احنا ما في הסכם.

متكلم:

بس احنا مش موجودين غاد.

عطا أبو مديغم:

في הסכם مع حسان انه هو يقعد في الכספים سنتين ونص ،سنتين ونص يقعد
في الכספים.

متكلم:

سنتين-سنتين ...سنتين-سنتين.

عطا أبو مديغم:

خلصم السنتين هذول ،אתם מתחלפים בכספים .انت بتخش على כספים,
هو بخش على الמכרזים .זה השינוי.

متكلم:

בדיוק.

إبراهيم الجبور:

بس هذا لما كان في התחלפות في الתפקידים ,קיבלת תפקיד ,תפקידים
انك انت موجود على תקן סגן.

متكلم:

مبال ،هذا صار الהסכם.

متكلم:

االتخاذ صار سنتين-سنتين.
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متكلم:

سنتين – سنتين.

إبراهيم الجبور:

لحظة شوي.

فايز أبو صهيبان:

تفضل.

إبراهيم الجبور:

احنا بما انه موجودين في אופוזיציה ,بعدين לא ,אנחנו לא באופוזיציה
ולא בקואליציה .אבל יש לנו את הזכות החוקית انه ال מניין تبع ال
אופוזיציה ايش يكون موجود في וועדת ال מכרזים .ثالثتنا الהסכם كان
الزم ...

דובר:

אבל ואז המכרזים اليوم ما في מניין מספיק מבחינת...

فايز أبو صهيبان:

اه ،بس هالحين انتو عندكو قائمة وحدة الوسط يعني ،فاهم علي؟

متكلم:

اوكي .عضو واحد.

فايز أبو صهيبان:

عضو واحد يعني .احنا بنحكي  4 ،5او  6أعضاء .هذا التغيير اللي صار .طيب،
عندنا محمد أبو هاني ،موجود في וועדת הנהלה ,كان في וועדת הנהלה,
וועדת זהירות בדרכים ,וועדה לקידום מעמד הילד ,וועדת שמות
רחובות ומקומות ציבוריים ,וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור.
هاي וועדה اللي مش مشكلة ،فات محله الحاج شحادة في نفس ال וועדות
هذول .בסדר?

متكلم:

قال اللي نزل معاه.

متكلم:

ما قال ،محلي؟

عطا أبو مديغم:

قال يا زلمه.

متكلم:

ما قال.

عطا أبو مديغم:

قالك.

متكلم:

انا ما اسمع؟ احنا بنسمع ،وبقولنا كمان مرة.

فايز أبو صيبهان:

استنا شوي.

متكلم:

ودي تقول מעמיד סמי במקומי...

عطا أبو مديغم:

قال.
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متكلم:

ال ما قال.

عطا أبو مديغم:

وهللا قالها يا زلمه.

متكلم:

انا ما سمعت .وفي الוועדות اللي محلي في الמתנ"ס.

عطا أبو مديغم:

برضو قال ،قال.

فايز أبو صهبيان:

طيب ،عندنا انا مقرر سفرية خارج البالد -اميركا خالل اخر شهر  .6ب،30/6-
او  1/7في  ...ان شاء هللا .وطبعاً انا الزيارة هذا هي برضو زيارة عمل .مش
رحلة.

متكلم:

قديش المدة؟

فايز أبو صهيبان:

 10أيام.

متكلم:

ايش  ...؟

فايز أبو صهيبان:

نبارك للرئيس الجديد.

متكلم:

ودو יגשר בין ايران وبين شو اسمه.

متكلم:

من  1/7طالع؟

فايز أبو صهيبان:

يا  30/6يا .1/7

متكلم:

ال ،بين ايران وشو اسمه ،بايرن.

متكلم:

شطحه هذه.

عطا أبو مديغم:

ال تقول شطحه.

فايز أبو صهيبان:

هاي موديل اسمه الشؤون االجتماعية في هذا الموضوع ،الموضع بتعلق في انا
شاء هللا يعني انه احنا نجيب مساعدات للبلدية وللمواطنين في رهط .طيب عندنا
 -3אישור תב"ר מס'  – 1500התאמת מקומות התפילה במסגדים
בסך  430,000شيكل .عندنا אישור תב"ר מס'  – 1501שיפוצים בבתי
ספר יסודיים בסך  500,000شيكل .عندنا אישור תב"ר מס' – 1502
שיפור השפה האנגלית לתלמידי בתי הספר היסודיים בסך 500,000
شيكل.

رائد القرناوي:

العربي،
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متكلم:

אנגלית אנגלית אנגלית.

رائد القرناوي:

عربي-عربي-عربي.

متكلم:

 ...וועדת כספים على اسا انه...

رائد القرناوي:

لما حكينا ،وكانت וועדת כספים عندي ،بس يوم انه تحولم المصاري تحولن

נ.ש.

لعربي.
متكلم:

في ال פיקוח تبع משרד החינוך ,ايش الشغله؟

متكلم:

אנגלית.

رائد القرناوي:

عربي ،عربي ،عربي...

عطا أبو مديغم:

في غطله .يضل عربي.

متكلم:

حط الثنتين او او.

فايز أبو صهيبان:

אישור תב"ר מס'  – 1503צרוף מרכז מחוננים ומצטיינים ברהט
לתכנית התקשוב הלאומית בסך  120,000شيكل .אישור הגדלת ،بعديها
 -7אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1260מתחם תיירות ומסחר,

رائد القرناوي:

هذا ال תב"ר أبو انس ما كان في الוועדת כספים?

فايز أبو صهيبان:

ال ،ما كان.

رائد القرناوي:

يا ريت تشرحوا لينا ايش ال תב"ר هذا بالزبط.

متكلم:

من وين ال אמון تبعك؟

فايز أبو صهيبان:

انا بشرحلكوا.

فيصل الهزيل:

وراه مكتوب وراه ،افتح الصفحة اللي وراها بتشوف انهن مكتوب.

فايز أبو صهيبان:

מתחם תיירות ומסחר ,החלטת ממשלה  922 + 2397בסך 200,000
شيكل .אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1341בית ספר אלחוארזמי,
תוספות הנדסיות اللي هنه  4,721,487شيكل .طيب .ال תב"ר األول هذا
התאמת מקומות התפילה במסגדים בסך  430,000شيكل .نطلب منا،
يعني احنا مطلوب منا انه احنا نساوي اتاحة ،נגישות ,وين المهندس؟ احنا
بنحكي عن נגישות.
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رائد القرناوي:

اه ،נגישות בעיקר.

فايز أبو صهيبان:

اه ،االتاحة للناس اللي ذوي االحتياجات الخاصة اللي ممكن يفوتوا بالمساجد
بصورة اريحيه ،وما يكون عندهن اعاقات في الطريق.

(يتكلمون سوياً)
عطا أبو مديغم:

بس في واحد ،واحد مش متذكر فايز ،شرحلنا.

فايز أبو صهيبان:

تفضل يا إبراهيم.

عطا أبو مديغم:

وكمان ،مش مش هندسة.

فايز أبو صهيبان:

استنا شوي ،استنا شوي .خلي...

عطا أبو مديغم:

الكورونا ،هذا كورونا.

(يتكلمون سوياً)
إبراهيم أبو صهيبان:

 430الف شيكل ،هذا הנגשה بالنسبة للكورونا.

عطا أبو مديغم:

ال يا زلمه.

إبراهيم أبو صهيبان:

للمساجد ،احنا بدنا ננצל את זה قبل رمضان الزم نساوي.

فايز أبو صهيبان:

لحظة ،بدنا نساوي فيه ايش؟

رائد القرناوي:

في נגישות.

إبراهيم أبو صهيبان:

ودهم يساووا נגישות ,المصلين يكونوا بعيدين عن بعض ،خايفين انه الكورونا
ترجع كمان مرة .אז هذا ال תקציב יועד לזה.

خليل الطوري:

ايش يعني يكونوا بعاد عن بعض؟ عالسجاد؟ واحد ورا الثاني احنا بدنا نصف؟
احنا بنصلي ،بنعرف ايش المسجد.

إبراهيم أبو صهيبان:

נכון.

فايز أبو صهيبان:

يا عمي مش (غير واضح) اتاحة.

ابراهيم أبو صهيبان:

اتاحة ،صح.

فايز أبو صهيبان:

اتاحة مش للكورونا .بحكي عن اتاحة لواحد مقعد مع كرسي.

ابرايهم أبو صهيبان:

ال ،ال ،ال ،ال.
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رائد القرناوي:

ما بقولك זה לא מיועד לזה.

ابراهيم أبو صهيبان:

לא ,זה לא מיועד לזה.

عطا أبو مديغم:

يمكن يا جماعة الخير  ...الكورونا.

إبراهيم أبو صهيبان:

לא מיועד לזה ,מיועד هذا عشان...

נ.ש.

(يتكلمون سوياً)
إبراهيم أبو صهيبان:

שניה,

رائد القرناوي:

اذا بتساووي סימונים,

إبراهيم أبو صهيبان:

בדיוק.

عطا أبو مديغم:

סימונים...

رائد القرناوي:

على السجاد هذا تحط סימונים.

(يتكلمون سوياً)
عطا أبو مديغم:

كل جمعة ساوي جلسة عمل ،وشوفوا شو القصة.

فايز أبو صهيبان:

חיטוי مع חיטוי.

سامي الطوري:

זה לא מוצדק  430الف شيكل ،אני לא מאמין .אתם רק זורקים
מספרים .הכסף הזה צריך לשנות את העיר ,ולא סתם לזרוק באוויר.
מה זה  430אלף שקל? אפילו אני בשוק .כמה מסגדים יש לנו? מה זה
לעשות נגישות היום לכיסא גלגלים?

אבראהים אבו סהיבאן :אתה יודע מה זה נגישות? זה לעשות כאילו מעלית.
סאמי אלטורי:

אתה עדיין לא יודע להסביר לנו מה אתה רוצה לעשות .ال انت وال ال
גזבר.

إبراهيم أبو صهيبان:

פר מעלית זה נגישות.

سامي الطوري:

وين في عندنا מעליות في المساجد؟

إبراهيم أبو صهيبان:

צריך לעשות צירי מעליות .צריך חובה לעשות.

سامي الطوري:

وين؟ وين؟ לא משנה ,انا ودي افهم.

فايز أبو صهيبان:

لحظة شوي .خليني احكي...
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سامي الطوري:

فايز ،مع احترامي ،مع احترامي لك ال.

فايز أبو صهيبان:

بس خليني احكي.

سامي الطوري:

שניה,

فايز أبو صهيبان:

اسمع مني ،خليني احكي .ال تقاطعني ،انا اللي بدير الجلسة مش انت ،مع
احترامي الك.

سامي الطوري:

עם כל הכבוד ,עם כל הכבוד,

فايز أبو صهيبان:

مع احترامي لك.

سامي الطوري:

اوكي .עם כל הכבוד לך כראש עיר ,תדע ,תדע להתנהג יפה לחברים.

فايز أبو صهيبان:

انا מתנהג יפה.

سامي الطوري:

ودك תתנהג יפה אליי .אני ,אני גם הכנתי משהו להגיד ,ולא נתת לי.
אבל פרנציפ מה שאתה עושה עכשיו אני רוצה להגיד את זה עכשיו
פה .אתה לא מכבד ,אתה לא מכבד.

פאיז אבו צהיבאן:

אני מכבד.

סאמי אלטורי:

מה זה  430אלף שקל?

(يتكلمون سوياً)
סאמי אלטורי:

אתם לא נותנים זכות לדבר ,אתם לא יכולים ,לא יכולים על כל
הכבוד...

فايز أبو صهيبان:

مع السالمة.

سامي الطوري:

אתה רואה?

فايز أبو صهيبان:

اه.

سامي الطوري:

אז אני יש לי משהו להגיד ,יש לי מה להגיד ,אני מבקש זכות דיבור.
אני יש לי מה להגיד.

فايز أبو صهيبان:

طيب ،انا رئيس البلدية ،تعال خليني احكي...

سامي الطوري:

ما اعطيتوني זכות דיבור.

فايز أبو صهيبان:

ودنا نحكي،
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(يتكلمون سوياً)
سامي الطوري:

א' -לא כיבדתם אותנו ,ما اعطيتونا זכות דיבור,

إبراهيم أبو صهيبان:

זכות דיבור لكل األعضاء يا سامي.

سامي الطوري:

ال ،بس باالول،

(يتكلمون سوياً)
سامي الطوري:

ال المهندس ،وال ال גזבר יודעים להסביר לנו מזה זה  430אלף שקל.

عطا أبو مديغم:

יסבירו ,יסבירו.

سامي الطوري:

אל תפנה אליי ,אל תפנה אליי...

עטא אבו מדיע'ם:

יסבירו ,יסבירו...

سامي الطوري:

אל תפנה אליי ,انا الزم اقولك אל תפנה אליי.

פאיז אבו צהיבאן:

התקציב מיועד לנושאים שנועדו למנוע התקהלויות ,אכיפה ,שמירה
על הנחיות באמצעות פקחים ורכבים ,סיורים עירוניים וסדרנים.
يعني ممكن انه احنا نعين סדרנים في المساجد اللي يحافظوا على ...תשתיות
טכנולוגיות לרבות מצלמות ומחשוב.

سامي الطوري:

و חיטוי كمان.

فايز أبو صهيبان:

اه ،و חיטוי .הצטיידות להסדרת מקומות תפילה כדוגמת הצללות.
يعني ممكن احنا نعمل عرايش للمساجد من برا ،نستخدم المصاري هذوال ونحط
فيهن  ...و תאורה ,מיזוג אוויר ,נקיון ,גידור והברגה.

سامي الطوري:

يعني כסף יעודי.

عطا أبو مديغم:

يا زلمه هذا כסף יעודי.

فايز أبو صهيبان:

رح نساوي الشغالت هذول كلهن ان شاء هللا.

عطا أبو مديغم:

يا اخوان ،كل ...

فايز أبو صهيبان:

خليني احكي.

عطا أبو مديغم:

يا اخوان،

فايز أبو صهيبان:

لحظة شوي.
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عطا أبو مديغم:

تفضل ،تفضل .تفضل يا زلمه .تفضل يا زلمه ،تفضل يا زلمه.

فايز أبو صهيبان:

بعدين بتحكي برضو لبكرا.

عطا أبو مديغم:

تفضل يا رجل.

فايز أبو صهبيان:

اخوان ،الكالم هنا مفهوم من وزارة الداخلية .תשתיות טכנולוגיות -يعني
ممكن احنا نركب كمان מצלמות في المساجد برا ،حتى نحمي المساجد.
מחשוב -ممكن نركب מקרן برضو في المسجد .وال ايه يا גזבר?

رائد القرناوي:

ممكن.

فايز أبو صهيبان:

הצטיידות להסדרת מקומות תפילה -يعني مثال في عندنا سجاد خربان
احنا بنبدله .הצללות -خليني احكي .הצללות ,ممكن احنا في المساجد اللي ما
فيها ظل مرات نساويلهم برندة .תאורה -مساجد من برا ما فيهم برضو תאורה
وناقص عليهن תאורה جوا ،ممكن احنا نصلح االمر هذا .מיזוג אוויר-
هالحين احنا عندنا في الصيف بالش احنا نكون ،المصاري موجودة 430 -الف.
ممكن احنا نصلح المكيفات في المساجد .ניקיון – ممكن كل مسجد نعطيه ערכה
לניקיון بالتبرعات .בידוד והפרדות -في مساجد اللي ودها גדר ,פרוץ הגדר
تبعها ،او الحيط تبعها انا عارف؟! فيه اشكاليه .תשלום יעבור בכפוף לביצוע
בפועל ,ולאחר העברת אסמכתאות כנדרש .הנחיות לרישום התקציב
נותרו בעינם .تفضل.

عطا أبو مديغم:

يا اخوان ،اوالً بخصوص االخوة القداما هللا يسهل عليهم ويوفقهم .وبخصوص
االخوة الجداد نتمنى لهم التوفيق .في العمل داخل المجلس البلدي ال תב"רים
תמיד משתנים .مثال خذوا على سبيل المثال ،خليكوا بس على رحابة صدر
واتحملوني .بنبنى قاعدين في مدرسة ،اسمها ايش؟ اسمها الخوارزمي .شوفوا ال
תב"ר اللي قدام عيونكو بعد ما بنينا المدرسة قديش جانا؟ כלומר התב"ר
משתנה ,התב"ר לא קבוע .התב"ר אתה מגיש בקשות לא כל הזמן
המדינה נותנת לך מיליון ,שתיים ,מה שאתה מבקש .נותנת לך תב"ר
ב ,400 -אחר כך נותנת לך הגדלת תב"ר ,מגדילה לך תב"ר .חוץ מזה

"חבר" – הקלטה ותמלול

-17-

08007

נ.ש.

كويس انه في عندنا ال תב"ר هذا النه في حاجات ناقصة في بعض المساجد
نساويهن .זה לא אומר انه ما في תקציב .رح يكون في תקציב במאות
מיליוני שקלים לפי תכנית החומש למסגדים .رح يكون במאות מיליוני
שקלים לגבי תחבורה ,לפחות ב 200 -מיליון ממה שאני קראתי .לכן
ال תב"ר لما بجوا ال تفكروا ال תב"ר هو خالص סוף פסוק .ال ،ال תב"ר
اقروا ليش ال תב"ר ,מה שימוש התב"ר .يعني انا كويس اللي הערתי انه
مش הנגשה פיזית ,אלא הנגשה אחרת .אז הנה ,זה הדיון .אז לכן
התב"רים הם כספים ייעודיים اللي بيجونا من الدولة .יש לנוכל ישיבה
مليان תב"רים .טוב שאנחנו שואלים ועל מה שואלים .المجلس البلدي
وال بيكره أي شخص ،تقدروا تحكوا وتتناقشوا بصورة حضارية ،وفي أي
موضوع .כמובן كله לפי הנהלים .انا ال יחסי אנוש هذوال برا .هنا كلياتنا
أعضاء بلدية ،אנחנו חייבים نشتغل לפי הנוהל ,وانا بفكر انه ال דרג
מקצועי يقعد على ال –  400بتسووا סקר ,ايش خاص ،أيش مش خاص،
ادعوا لجنة المساجد ،ايش اللي ناقص ،ايش اللي مش ناقص ،وتقدموا .ان شاء
اللي بيجينا عشرة مليون.
فايز أبو صهيبان:

مين ودو يحكي كمان؟ تفضل يا إبراهيم.

إبراهيم أبو صهيبان:

اول شي هللا يمسيكو بالخير .انا بفكر يعني كان ،مع احترامي للجميع من ناحية
أدبية يعني اذا األعضاء كان الزم يحكوا ،فا اعطوهن يحكوا كفرصة جديدة اول
جلسة و הצהרת אמונים .انا يعني حابب אציין اول شي انه بالنسبة النتصابي
من لجنة ،باالخص يعني اللي هي רשימת الوسط ،أقصاها من וועדת
המכרזים ,קודם כל في מניין חוקי اللي هو يكون اغضاء اثنين من ال
אופוזיציה ,اليوم موجود واحد .عملياً في افصائي ضل واحد.

عطا أبو مديغم:

ال ،في  .3في ،انا رئيس اللجنة عشان كذه اجاوبك.

إبراهيم أبو صهيبان:

اه.

عطا أبو مديغم:

في مازن ،وفي أبو سالمة .רק לידיעתך.
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ابراهيم أبو صهيبان:

اوكي .מן המניין قديش الزم يكونوا.

عطا أبو مديغم:

ايش كلمة מהמניין? فسرها.

إبراهيم أبو صهيبان:

اذا نحن في ال אופוזיציה قديش الزم يكون؟ ثلث؟

عطا أبو مديغم:

ال .אין דבר כזה ,לא כתוב דבר في ال חוק דבר כזה.

إبراهيم أبو صهيبان:

אבל זה הסכם.

عطا أبو مديغم:

הסכם.

إبراهيم أبو صهيبان:

הסכם بينك وبينه.

عطا أبو مديغم:

התחלפו يا رجل.

إبراهيم أبو صهيبان:

احنا ال הסכם لما طلع حسان למעשה ال הסכם كله התמוגג.

عطا أبو مديغم:

معناتها ،أصال معناتها الزم انه يطلع زهير قبلكو.

إبراهيم أبو صهيبان:

وليش  ...في زهير؟

عطا أبو مديغم:

زهير كان في ال קואליציה ,زهير خش في ال קואליציה.

متكلم:

خالص ،معناتها...

إبراهيم أبو صهيبان:

זוהיר קיבל את החלק שלכם يعني.

متكلم:

ايش؟

إبراهيم أبو صهيبان:

بمعنى ،ال חלק שלכם...

عطا أبو مديغم:

انا ودي أقول الشي التالي ،انا حالياً רשימה עצמאית ,انا מתנהל לפי עצמאי
من ناحية ניהול .انا לא מקבל הוראות وال من واحد חד משמעית.
בינתיים انا موجود على ال גדר .وانا جاي אשרת את הציבור מהזמן
הפנוי שלי ,جاي اشتغل ،ما يملى علي ضميري .اذا كان من خالل االئتالف ،او
من خالل אופוזיציה .انا بعرف انه في هيمنة من ناحية االئتالف على بعض
األعضاء ،احنا جايين ،اذا فينا تأثير من خالل االئتالف هاي اثرنا .كان النا تأثير
من خالل المعارضة -بنشتغل .احنا وين ما نكون حا نشتغل ،ما يملى علينا
ضميرنا .بس انا اللي حبيت أقوله بشكل التالي -انه خليه يكون يعني النقاش
حضاري ،بدون هيمنة على احد .كل واحد يبدي رايه ،كل واحد اللي بشوفه صح
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يساويه .بالنسبة لموضوع المساجد ،يعني انتو بتجيبوا شي עמום .ما حدا عارف
ايش فيه ،بتقولوا مساجد ,طب ودنا רשימת المساجد ،الي مساجد؟ الي؟ بزبط
يعني.
سامي الطوري:

انا ودي احكي...

عطا أبو مديغم:

يعني هذا االمر الزم يكون واضح للكل .بتجيبولنا ...بتجيبولنا ...بتجيبولنا مبلغ
وبتقولوا للمسجد .طب أي مساجد؟ المفروض يكون معروف االشي واضح للكل
يعني ،هذا اللي بنطالب به .ودنا اشي يكون ...بس كملة ،ودي اوفي .انا بتأمل انه
يكون في شفافية للكل ,النه هذا االشي اول اشي يعني شغلة امانة ,واحنا שליחי
ציבור  ...بشكل يعني .اغلبيتنا هنا جاي بيشتغل تكليف ،مش تشريف ،يعني من
وقته الخاص .فا انا بتأمل انه يكون يعني النقاش خضاري .يكون في נשרת
الجمهور بآمان وباخالص.

فايز أبو صهيبان:

طيب ،بس  ...بس بموضوع ،جاوب على ايش مع ال  430الف شيكل.

إبراهيم أبو صهيبان:

ال  430الف شيكل هذوال من משרד הפנים .משרד הפנים وزع لل בתי
כנסת في وقت الكورونا...

متكلم:

בתי כנסת?

إبراهيم أبو صهيبان:

اه،

عطا أبو مديغم:

في الدولة ،في الدولة.

إبراهيم أبو صهيبان:

في آخر لحظة اعترضنا احنا العرب ،وقولنا يعني ايش نصيب المساجد؟ مشووا
وساووا בדיקה اكم مسجد فيه .واعطوا رقم كذا ،يعني לפי האצבע .حوالي 20
الف شيكل للمسجد .احنا ايش قولنا؟ اللي بيعطوه كويس ،بنعطيه للمهندس
وبنقوله يساوي סקר ,والمسجد اللي وده השקעה اكثر بياخذ .وهكذا.

فيصل الهزيل:

هذوال بنضفنلك مسجد واحد هذول.

إبراهيم أبو صيبهان:

مش نظافة .في اليوم תכנית واضحة ،في هنا תכנית واضحة .هالحين في
نقطة واحدة بس ،احنا ك אנשי מקצוע كل חברי ال עירייה לא הושבעו وما
اخذوا סמכות ما بنقدر نتعامل معهم .فا النقاش هذه يعني مش وقته .وقته لقدام.
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إبراهيم الجبور:

ليه؟ احنا כבר הושבענו.

إبراهيم أبو صهيبان:

ال .هذا كان في וועדת כספים .ודנו في ال עניין في וועדת כספים .דנו
בוועדת כספים.

إبراهيم الجبور:

مش מצריך אישור?

إبراهيم أبو صهيبان:

יו"ר וועדת הכספים هاي اللي موجود .قالك احنا דנו בזה ואישרנו את זה.
هالحين في المرات الجايه اذا بتشوف أمور زي هذه في וועדת כספים تقدر
تيجي وتحضر وتشارك وتشوف ...وتقرر غاد .ما بيجي النقاش من هنا في ال
תב"רים .النقاش بكون في וועדות כספים.

إبراهيم الجبور:

بس ال חברים בוועדת כספים ,وال أل؟

إبراهيم أبو صهيبان:

الكل ،هي فاتحه للكل ،الكل بقدر يجي.

فايز أبو صهيبان:

أي عضو بقدر يجي.

إبراهيم أبو صهيبان:

أي عضو بقدرى يحضر.

فايز أبو صهيبان:

تفضل يا أبو األمير.

فيصل الهزيل:

هالحين كان في من األشياء هذه ،كنت بجي احكيلكو اللي حكاهن رائد ،امين
الصندوق .مبارح ...يوم االحد .يوم االحد قعدنا وكان על סדר היום كل ال
סעיפים هذوال .ولآلمانه يعني من ناحية ال  430يا ريت ...

إبراهيم أبو صهيبان:

يا ريتهن  5مليون.

فيصل الهزيل:

للمساجد ،وبعدين المساجد بشكل عام يعني مش هذا .وانا بدي اقولك حاجة واحده
في וועדת כספים بكون امين الصندوق وبكون السكرتير ،بكون أعضاء ،وانت
رايح تكون حسب رغبتك تكون وبتشارك .كمان نفس الشي بالنسبة انت الجمعة
الجاي رح تكون חבר וועדת כספים وبنقعد على األمور هذه .انا بدي اقولك
حاجة وحده كنائب رئيس بلدية وك ...في االئتالف وفي كل اشي -وال باي شكل
من االشكال بتكون هاي ،يعني ما في هاي المشكلة .بعدين احنا ،ودي اقولك
حاجة واحدة قدام الكل هنا ،احنا كل عضو بدون استثناء برحابة صدر بنقوله
تعال ،احنا كلنا بدنا نشتغل .احنا بنشتغل لمصحتنا الشخصية؟ بنشتغل لمصلحة
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البلد كل الوقت .كل انسان هو اللي بقرر .هو بقرر يكون جوا وال يكون برا.
فايز أبو صهيبان:

طيب ،في احد عنده مالحظة قبل ما نصوت على ال תב"ר?

رائد القرناوي:

اه ،بس انا عندي مالحظة.

فايز أبو صهيبان:

سامي ،سامي ودك تحكي؟ لحظة شوي ،انت حكيت.

رائد القرناوي:

اه ،تفضل.

سامي الطوري :ליישר קו ,פאיז תשמע.
فايز أبو صهيبان:

تفضل.

سامي الطوري:

احنا زي ما قال إبراهيم جايين نشتغل ،بس انا الظاهر من البداية هالحين رح
نتغاوش ،هذا واضح يعني جدا .اذا انت بتفكر انه انا ودي أكون بس ارفع ايدي
بالمجلس هنا ،هذا في االحالم ،مش رح أكون .وانت بتعرف جيد جدا ،او بشكل
ممتاز ،وسام المالحي اشتغل  360מעלות عشان انت تقعد عالكرسي هذا،
وتكون رئيس بلدية مع األسف ،לציין مع األسف .هالحين في،

فايز أبو صهيبان:

...

سامي الطوري:

אני חוזר ,נו ,זה לא יחזור .זה לא ...

فايز أبو صهبان:

مربع المعارضة ودو ناس.

سامي الطوري:

אין בעיה .אין בעיה.

(يتكلمون سوياً)
سامي الطوري:

אתם רואים את הגישה ,ואז אני מודיע לך מעכשיו אם זו הגישה
שלך,

פאיז אבו צהיבאן:

תצביע נגד ,אין בעיה.

سامي الطوري:

אני ,אני לא בא לקואליציה מעכשיו אני מודיע לך פומבית מול כולם,
انا مش  ...بس انا יש לי עוד כמה דברים להגיד לך ואני יוצא.

فايز أبو صهيبان:

تفضل.

سامي الطوري:

انت בכמה הזדמנויות שונות في الراديو انت ما جيت و ...عيلة المالحي اللي
اشتغلت لك وجابت ووصلتك.
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فايز أبو صهيبان:

ما في حاجة لهذا اسا.

سامي الطوري:

دقيقة ،انا ودي احكي ،انا ما ودي اسمع...

נ.ש.

(يتكلمون سوياً)
سامي الطوري:

انا ما ودي اسمع ،انا ودي احكي .حسن ،انا ودي احكي .لما هذه ال גישה .انا
ביקשתי זכות דיבור وال ال؟ انا ودي احكي.

فايز أبو صهيبان:

طيب.

سامي الطوري:

انا ودي احكي.

فايز أبو صهيبان:

هللا يرضى عليك،

سامي الطوري:

انا ودي احكي،

(يتكلمون سوياً)
سامي الطوري:

مازن لو سمحت ،لو سمحت .اذا في واحد

مازن أبو صيام:

אם יש לך משהו אישי,

سامي الطوري:

רגע רגע רגע ,اذا في واحد مستعجل هونا אני יורד לשמירה ואני יושב .אני
רוצה לדבר ,אני רוצה לדבר.

فايز أبو صهيبان:

احكي ،فش مشكلة.

سامي الطوري:

انت لعبت בכמה הזדמנויות في الراديو.

فايز أبو صهيبان:

عضو جديد...

سامي الطوري:

ايوا ،عضو جديد .אבל אני יודע מה הולך בדיוק .انت قولت انه احنا גונבי
חשמל -عيلة المالحي ... .חשמל .مرة في الراديو في صوت النقب قولت انه
احنا محتلين ،כינית אותנו محتلين ،انا ما بعرف اذا عند المالحة في دبابات و
נגמ"שים وفي חיילים .والمرة الثالثة على נושא في الفيسبوك ،لما كانت
מורה البسة مالبس انت הגבת .ואתה כתבת يعني עם כל הכבוד לך ,ואני
מתפלא .انت بتكتب لحسين أبو حديفه لما يكون هذا النقد لرئيس البلدية من
جندي سابق فا طبعاً النقد بكون عسكري  .100%و הנה שאלה -انت נשוי
לאישה שניה שאחים שלה קצינים בצבא .יש לך בעיה עם קצינים? יש
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לך בעיה עם חיילים? יש לך בעיה עם זה או אין לך בעיה עם זה? אני
רוצה שתגיד לי ,ואני מבקש שזה ,שתכתוב לי את זה בכתב .אני רוצה
בכתב ,ועל שני הדברים הראשונים אני רוצה התנצלות ממך על
המשפחה שלי .אני רוצה שתתנצל ותחזור במה שאמרת – "גונבי
חשמל ,וכובשים" ,ואמרת ,והשאל השניה -למה חתרת שכתב
בפייסבוק? אז מה? אני חייל .הייתי חייל ,בסדר ,كنت חייל ,אז מה?
فايز أبو صهيبان:

כל הכבוד.

سامي الطوري:

רצחתי לך משיהו? قتلت شفتني؟ وصدقني يمكن انت أصال من نيتك يا شيخ.

فايز أبو صهيبان:

هللا واعلم.

سامي الطوري:

وهللا...

فايز أبو صهيبان:

بجوز

سامي الطوري:

وحاج والحمدهلل .وهللا ،وهللا لو نيتي يمكن اصفى من نيتك.

فايز أبو صهيبان:

اكيد.

(يتكلمون سوياً)
سامي أبو الطوري:

وانا بقولك ...

فايز أبو صهيبان:

מאשרים ال תב"רים يا جماعة؟

فيصل الهزيل:

מאושר.

פאיז אבו צהיבאן:

מאושר .אוקי .عندنا ...ما في ،ضل دقيقة...

عطا أبو مديغم:

بس دقيقة،

فايز أبو صهيبان:

ما في وال ثانية بالمرة ،9 .אני עובר...

(يتكلمون سوياً)
عطا أبو مديغم:

انا ودي احكي...

فايز أبو صهيبان:

احكي بعدين انت.

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

لو قالي يلعن ابوك غير أقوله هللا يسامحك.
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(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

خليه في البروتوكول .ما ودي حدا يدافع عني.

عطا أبو مديغم:

دقيقة ،ال ،ال ،فايز،

(يتكلمون سوياً)
عطا أبو مديغم:

فايز ،فايز ،وقف! فايز فايز ברגע שהוא מודיע שהוא לא בקואליציה
למשוך את התיקים .למשוך את התיקים .תמשוך את כל התיקים.

فايز أبو صهيبان:

בסדר.

عطا أبو مديغم:

احنا הסכם פנימי عندنا موجود ،اللي ما ودو يحترم ال הסכמים פנימיים
שיצא.

متكلم:

מסיר את כל התיקים ,מסיר הכל.

فايز أبو صهيبان:

خليني ال תיקים انا معاي؟

عطا أبو مديغم:

رجعهن ،ال ،رجعهن عندك.

فايز أبو صهيبان:

بند ...9

عطا أبو مديغم:

ال ،دقيقة فايز.

فايز أبو صهيبان:

מיתוג העיר,

عطا أبو مديغم:

فايز ،دقيقة فايز .يا اخوي طيب ،لو سمحت .لو سمحت ،لو سمحت احنا
מבקשים...

فايز أبو صهيبان:

حتى لما كان طالل وشو اسمه ،والدكتور مازن ،كانوا في ال קואליציה انا
اخذت الملفات معاي انا،

(يتكلمون سوياً)
عطا أبو مديغم:

ال فايز ،لو سمحت ،תחזיר ,תמשוך את התיקים .תמשוך את התיק.

فايز أبو صهيبان:

بتحكي اسا عن ال סמכויות.

عطا أبو مديغم:

اه.

فايز أبو صيبهان:

عشي ثاني ال تحكي.

عطا أبو مديغم:

ال ،ودي احكي .ال ،ال ،ال ،مش موضوع ،פוליטיקה .ودي احكي بس
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פוליטיקה بالموضوع.
فايز أبو صهيبان:

طيب ،خالص ،בסדר.

عطا أبو مديغم:

אנחנו מודיעים בזאת ,אני וחליל מודיעים בזאת שאנחנו מבקשים
מראש העיר ,לאור הצהרת סאמי שהוא לא בקואליציה למשוך
בבקשה את כל הסמכויות שהואצלו לו ,והכל יחזור למ ...שהואצלו
לו ,כלומר יחזור חליל לנהל את המתנ"ס ,וכלומר התיקים יחזרו-
תחבורה אליו ,ודת -אליי .ושאר הדברים אנחנו נעדכן את ראש העיר.
אני מעדכן את המועצה.

דובר:

בקשר לוועדות?

עטא אבו מדיע'ם:

זה בקשר לוועדות.

חליל אלטורי:

וועדות מכרזים انا ودي أكون ،ברור.

عطا أبو مديغم:

ברור .יחזור ,יחזור חליל שניה ,אני אגיד לכם ,אני אגיד לכם .ישנו
הסכם פנימי שאנחנו חתומים עליו כרשימה ואשר מדבר שאף צד לא
יפר את ההסכמים הפנימיים ויכבד ,ויכבד את הקואליציה .ואם צד
לא מכבד את ההסכם הקואליציוני הוא פוגע בהסכם בין המשפחות,
והוא חתום על זה .כלומר ההסכם העקרוני بيننا הוא שהורס אותו
כרגע .אני רוצה שלמות הקואליציה ורוצה שלמות הרשימה .ומי
שרוצה לפרט נראה שהוא ברור .תודה רבה לכם.

فايز أبو صهيبان:

طيب ،אז ال וועדות اللي كانوا مع سامي חוזרות لخليل ولعطا ،والمعلمة
فاتنة ،בסדר? طيب ،מיתוג העיר .احنا כבר الشو اسمه ،الشركة االقتصادية،

إبراهيم أبو صهيبان:

أبو انس ،סעיף  160خليه يشرح لينا במה מדובר.

מאג'ד אבו בילאל:

 160اسمه ال מרכז מורשת ,احنا قاعدين بايادينا نبني מכרז מורשת .וחלק
מאוד חשוב ממרכז המורשת התוכן ,ايش ودو يكون في ال ...هذا דורש
עיצוב ,احنا נגייס לנו תקציב من משרד המורשת לעיצוב اللي هو 200
الف شيكل ،وال עיצוב עולה  300אלף שקל .ال  100ودنا נממן אותה من
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ال חברה...
إبراهيم أبو صهيبان:

 1،260مش .160

ماجد أبو بالل:

.1،260

إبراهيم أبو صهيبان:

انت قلت .160

ماجد أبو بالل:

.1،260

فايز أبو صهيبان:

مبال ،ال תב"ר.

ماجد أبو بالل:

ال  200الف شيكل הם יעזרו לנו בחלק גדול שנשאר לנו .ال  600رايحين
ناخذها من ...2697

متكلم:

ال  2697فيها הגדרה?

ماجد أبو بالل:

اه.

متكلم:

قديش فيها؟

ماجد أبو بالل:

هو  7مليون و.300

(يتكلمون سوياً)
ماجد أبو بالل:

שניה שניה ,أبو انس ،אני מבקש את הממונה על ה ...לשתף אותו في ال
דברים هذول قبل ال דיון ,واعرف ايش بصير .לא יכול להיות אני ממונה
על התיירות ,ורק בסוף אני יודע.

فايز أبو صهيبان:

محمود ،انا מבקש انه ماجد בתור ממונה انه يكون שותף לכל עניין الهذا،
בסדר? طيب ,عندنا מיתוג העיר רהט ,לוגו וסלוגן חדש לעיר .اتطلعوا،
هالبلد כבר من  9/8وهي معترف فيها كقرية .وال לוגו اللي انتو بتشوفوه هذا
على األوراق تبعات البلدية طبعاً .والبلد كان ليها برضو مرة كان ليها סלוגן –
רהט עם הפנים לעתיד .بعد كل فترة سنين البلدية بتجدد ال לוגו وبتجدد شعار
البلدية .طبعاً احنا بنساعد في مشاكل اقتصادية ،وبرضوا اخذنا פרויקט انه
الموضوع هذا اللي حضرلنا عدة أمور ،يمكن يكون مثالً لما بتحكي الكلمة هذه
يأثر عليك رهط مثال ،يأثر عليك البلد تبعك .عدينا  3شعارات باللغة العبرية،
وفي الها طبعا احنا بالنسبة للغة العربية مش كل جملة بنقدر نترجمها ترجمة

"חבר" – הקלטה ותמלול

-27-

08007

נ.ש.

حرفية ،ممكن احنا نزيد عليها باللغة العربية برضو كمان كلمة او كلمتين .كل بلد
في إسرائيل الها סלוגן معين ،الها لحن او كلمة معينة مميزة بهذا الكلمة .مثال،
زي مثالً חולון ,חולון היא עיר צעירים ,נכון?
פייצל אלהוזייל:

עיר הילדים.

פאיז אבו צהיבאן:

עיר הילדים.

הילל פרטוק:

תל אביב היא עיר ללא הפסקה.

פאיז אבו צהיבאן:

עיר ללא הפסקה .فا احنا الزم نختارلنا اسم.

يوسف الرميلي:

من هذوال الثالثة כביכול يعني؟

מחמוד אלעמור:

אין ,אין חוויה בדואית בעיר רהט.

فايز أبو صهيبان:

طيب...

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صيهبان:

בואו נשמע ,חברים ,בואו נשמע,

(מדברים יחד)
فايز أبو صهيبان:

חברים ,בואו נשמע את הילל ,איך זה את התחיל .מחמוד.

محمود العمور:

طيب ،هللا يمسيكوا بالخير .زي ما حكى رئيس البلدية ال לוגו تبع البلدية هو
حوالي من ال95-ـ واحنا اليوم في التوجه كبير من ناحية اقتصادية ومن ناحية
سياحية والخ .فا شفنا انه مهم جداً يكون للبلد לוגו جديد و סלוגן اللي ילווה
البلد ،اللي لما ال סלוגן עיריית רהט .ال פרויקט הוא משותף مع אשכול
נגב מערבי ,וחלק מהפרויקט اسمه  ...رهط יחודי ,موجودة مع ...

يوسف الرميلي:

הלוגו של הנגב הערבי יופיע גם כן?

محمود العمور:

ال ،ال ،ال.

يوسف الرميلي:

לא יופיע.

محمود العمور:

ساوينا מכרז וזכה הילל פרטוק اللي هو הילל פרטוק איש يعني من ال
בוגרים בתחום ,מדינת ישראל ,תספר על עצמך כמה מילים ,ואז...
احنا قعدنا في السبع הרכיבו את הבחירה مع חלק من חברי ال הנהלה ,و

"חבר" – הקלטה ותמלול

-28-

08007

נ.ש.

סימנו ال ערכים ال מובילים بالبلد .ולפי זה נבנה ال לוגו .اللي هو בעיקר
ال מסורת اللي ביקשו שיהיה דגש על המסורת ועל החדשנות .كل ال
לוגו ازا بتشوفوا هن שילבו של העבר והעתיד.
يوسف الرميلي:

الكلمات هذوال بدو يكون ب ציור وكذا؟

محمود العمور:

ال ،ال ،ال .هذا ال סלוגן .بعد ما تخلصوا ال סלוגן ,بعد ما يوافقوا بدكوا תבחרו
واحد ،رح נייצר...

عطا أبو مديغم:

انا מתייחס לציור هذا.

محمود العمور:

שניה ,ال ،ال.

عطا أبو مديغم:

אין קשר לזה.

محمود العمور:

אין קשר לזה .الشعار هذا .ال סלוגן الهذا ،احنا بنساوي واحد דומה له
بالعربي ،اللي بنفس ال מסר.

عطا أبو مديغم:

بترجم ،الكلمات بترجمهن בדיוק?

محمود العمور:

ال ،خليني اكمل.

عطا أبو مديغم:

اوكي.

محمود العمور:

بعد ال סלוגן رح يبدأ הילל يشتغل على ال לוגו ,اللي هو يكون יבטא ال
סלוגן.

עטא אבו מדיע'ם:

לזה אני מתכוון ,אני לזה מתכוון.

فايز أبو صهيبان:

اول اشي احنا الكالم،

عطا أبو مديغم:

ال ،نكتب انه هذوال الكلمات تغيرن זה סלוגן ,يعدين לוגו .לזה אני
התכוונתי.

הילל פרטוק:

לי ק וראם הילל פרטוק ,אני מיתגתי את תל אביב ,את גבעתיים
שכבר היה תהליך ניתוק ,את מוזיאון ארץ ישראל ,את נוף הגליל ,את
שדות דן נקרא קודם עמק לוד ,היום זה נקרא שדות דן .מה שעושים
בשנים האחרונות ,התחלנו עם זה בתל אביב ,לוקחים עיר ונותנים לה
סלוגן ,ונותנים לה שפה גרפית -לוגו .שימתג אותה ,שיבדל אותה
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משאר המקומות .כדי שאנשים שבאים לבקר ,כדי שגם מי שגר פה
יגיד רהט -זו העיר שלי .למה היא העיר שלי? כי היא שילוב של
מסורת וחדשנות ,כי היא חוויה בדואית ,וזה משהו שאמור לתת
איזה שהוא שיווק ,דרך לשווק את העיר הזו לתושבים ,למבקרים.
מתחילים בדרך כלל בשפה גרפית .סליחה ,מתחילים בשפה בסלוגן,
את הסלוגן הזה עושים ללוגו .ומהרגע הזה כל מה שקורה בעיר נראה
באותה שפה-השלט ,המודעות ,השילוט על בתי הספר ,השילוט על
מרכזים -אותו דבר .בשלב הבא ,אני מקווה שנגיע לשלב הזה,
מתחילים להכניס תוכן ל ...ל ...לסלוגן .מה זאת אומרת? אם תל
אביב היא עיר ללא הפסקה ,מה עשינו בתל אביב? לילה לבן .פתחנו
את העיר כל הלילה .אם גבעתיים היא הסלוגן שבחרנו היא עיר ,זה
היה סלוגן הרבה יותר מאיר ,הרבה יותר מאיר בשביל התושבים.
גבעתיים זה שכונה שהם גרו בה והכל ,אז עכשיו כשגבעתיים חוגגת
מאה שנה כל האירועים הם סביב הדבר הזה שנקרא חוויה ,מה זה
לגור בגבעתיים? זה עיר מיוחדת עם אוכלוסייה דמוגרפית מיוחדת,
והם יש להם את האפיון שלהם ,וזה מה שאנחנו עושים.
דובר:

צפונים.

הילל פרטוק:

נכון .נכון .אז הם רוצים לחזק את האווירה ,הם מרגישים צפונים,
מאוד הומוגני שם ,מאוד ,אוכלוסייה מאוד מתפתחת .היא ובני ברק
זה מהערים הכי  ...כל אחד מהצד השני .אבל הם רוצים להדגיש את
זה ,הם רוצים לבוא ולהגיד אנחנו זה העיר שלנו ,זה הייחוד שלה .כל
עיר יש לה את ה ,את ה,

איבראהים אבו צהיבאן :לא היה אפשרות לבחור יותר משלוש אפשרויות?
הילל פרטוק:

לא .אז עכשיו אני רוצה לספר על התהליך .לקחנו ,קודם עשינו מחקר
גדול על רהט ,בשלב מסוים לקחנו מנהלי אגפים ... -ראש העיר.
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לקחנו אותם למלון בבאר שבע ,היינו חצי יום ,ודיברנו ,שאלנו אותם
מה אתם רוצים ברהט? מה חשוב לכם? מה הייתם רוצים שרהט
תהיה? אתם התפקיד שלכם -מיתוג זה לתת חזון לעיר .והתפקיד
שלכם בעצם לבוא ולהגיד מה אתם משאירים אחריכם לילדים
שלכם ,לדור הבא .הרי אתם לא תהיו פה כל הזמן ,עוד עשר שנים,
עוד עשרים שנה יהיה דור אחר .מה אתם משאירים? מה אתם
נותנים? אני אומר לכם אתם רוצים שיבואו לפה יותר מבקרים ,למה
שנבוא לפה? אתם רוצים להגיד להם ,ויש פה פוטנציאל אדיר שלא
ממומש .בחרנו ,שמנו כמה סלוגנים ,בחרנו את אותם שלושה שקיבלו
את הכי הרבה נקודות .הסלוגנים האלו זה הסלוגנים שקיבלו הכי
הרבה נקודות מטעם האנשים שעובדים בעירייה וכאן .אלו הסלוגנים
הנבחרים .אנחנו צריכים לבחור סלוגן שאתם מתחברים אליו הכי
הרבה ,אחרי שאתם בוחרים אנחנו נותנים לזה שפה גרפית ,לוגו חדש
לעירייה ,שפה ,צבעים .ובשלב הבא מה שאנחנו עושים בעזרת השם
אנחנו נביא לפה תכנים חדשים.
إبراهيم أبو صهيبان:

אני יכול להגיד עוד משהו.

הילל פרטוק:

בבקשה.

عطا أبو مديغم:

شايف انك بتحكي واحنا ما بنقاطعك؟

(يضحكون)
إبراهيم أبو صهيبان:

הייתי חושב ,מציע,

הילל פרטוק:

איך קוראים לך?

إبراهيم أبو صهيبان:

איבראהים .עם כל הכבוד לאנשים שישבת איתם ,וכבודם מונח
במקומו .אני הייתי מציע גם הייתי משתף אקדמאיים ,ומשתף אנשי
...

דובר:

לעשות סקר.
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איבראהים אבו צהיבאן :אנשים דת ,אנשים שהם מבינים כאילו אנשים מכובדים בקהילה
שיש להם גם ראיה ,ויש להם גם את ההיסטוריה .היה צריך גם
לשתף אותם .היית עושה,
פייצל אלוהזייל:

אני רוצה גם להשלים את המשפטים .כל מה שנבחר כאן לא מקובל
בעיניי ,חד וחלק ,אני אומר לך את זה כי אתה בא ומכניס את החברה
אליה .והנה ,אני מכניס אתכם למסגרת של שלושה,

איבראהים אבו צהיבאן :בדיוק.
פייצל אלהוזייל:

ותבחרו.

איברהים אבו צהיבאן :זה ווטו ,זה מה שיש.
פייצל אלהוזייל:

קשישים ...את הישוב הזה מה  ...אותו? כל אלה שבחרתם לא
מתאים לו .לא מתאים .ואתה לא יכול לבוא ולקבל החלטה כאן,

איבראהים אבו צהיבאן :תן לנו עוד דוגמה ,תן לנו דוגמה.
פייצל אלהוזייל:

תן לאנשים כאן  ...זה לא תורה מסיניי.

עטא אבו מדיע'ם:

אפשר גם להצטרף לדיון? אני רוצה להגיד כמה דברים .אנחנו רבותיי
ישבנו ,הוזמנו חברי עירייה ,הוזמנו אקדמאיים ,הוזמנו גם כן הדרג
המקצועי ,הוזמנו הרבה...

فيصل الهزيل:

ما كان  ...يا عطا.

عطا أبو مديغم:

انا ودي اقولك ،يمكن انت ما قدرت تيجي ،بس انا بقولك انه הוזמנת .انا من
الناس اللي اجوا ،وفي חברי עירייה اجوا و השקיעו .אז אני רוצה להגיד
שזה לא הנקודה .אנחנו שעות רבות העסק הזה התנהל ,שעות רבות.
החברה' הדגישו המון זמן הן בחברה הכלכלית ,הן במחלקת שפע ,הן
במחלקת חינוך .ממש השקיעו הדרג המקצועי ,אנחנו סומכים
עליהם .אנחנו התחברנו גם כנבחרים וגם כקהילה ,הרי בסופו של יום
חשוב למתג את העיר ולמתג את העיר נכון .למתג את העיר כעיר
מתחדשת ,מתפתחת ,גודלת .וכל המטרה אנחנו מתכוננים לחגיגות
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של חמישים שנה ,ואנחנו רוצים نغير ،احنا قبل ،متذكرين الخمية؟ الخمية.
بعدين اجا موسى أبو صهيبان  ...الخيمة بالجبل ،بعدين طلع  ...مش عارف ايش.
وبعدين  ...חברה' חשוב מאוד انه ال עיר ال מותג تبعها משתנה ,שומרת
על צביון מסוים ,ואתה מתחיל  ...עכשיו באו ואומר ,הוא נכון שבא
ותנן לכם את הנייר הזה אתם חשב שהוא עשה ישיבה של שעתיים
והביא לנו שלוש -תבחר אחד מתוך שלוש .לא ,לא ,לא .זה המון
שעות ,ואני מצדיע לכל אלה שעבדו ,אלה שישבו ,חשבו והשקיעו .די,
זה לא אני ולא פאיז ,ולא פייצל ,ולא חליל ,ולא סאמי .זה הרבה
אנשים ,זה מוחות.
محمود العمور:

היו קרוב לשלושים אנשים.

עטא אבו מדיע'ם:

כן ,זה סיעור כוחות שחושב כמה ימים וכמה ישיבות.

איבראהים אבו צהיבאן :אתה לא ציינת את זה בהתחלה ככה.
עטא אבו מדיע'ם:

לא ,שניה ,שניה ,לא حكيت .עכשיו ,ואני אומר לכם תלמדו חברי
העירייה ,אל תתפרצו כי החלון פתוח .תשמע ,خلي اثنين قبلك يحكوا،
خلي واحد يحكي... ،

(يتكلمون سويا ،يضحكون)
ابراهيم أبو صهيبان:

دقيقة ،إبراهيم إبراهيم .خوالك صطحوا ...

(يضحكون)
إبراهيم أبو صهيبان:

خالك صدام.

(يضحكون)
فايز أبو صهيبان:

األشياء الشخصية ما نحكي بيها.

عطا أبو مديغم:

לא ,אבל אני אמשיך ,ואני אגיד לכם .רבותיי ,احنا ،احنا ايش؟ في ال
תכנית כוללנית ,אנחנו הרי שמנו איזה חותם .כולכם שותפים ,אם
אם זה קואליציה זה אופוזיציה .תכנית כוללנית גם מדברת על 2040
איך תראה העיר ,לאן אנחנו מושכים את פני העיר ,מותחים אותה,
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משקמים אותה .זה משהו ענק ,هنا انتو ،اللي ما ودو يحكي كلمه ويوقف
العجلة بدونا نعاود كمان شهرين اللي نقعد كمان ،خلينا נתקדם .البلد هذه מה
היא? איסלאמיסטית? ערביסטית? בדואית? מסורתית? מתחדשת?
ايش هي؟ מה מה? ايش اللي قدمت فيها؟ يقولولك عرف رهط .ودك תמשוך
واحد ...مين هي رهط؟ انت عندك بحر؟ عندك بحيرة؟ انت غير حارة الشيخ ما
عندك وال حاجة .لذلك بدك تجيه اليوم تشتغل كيف تشد الناس ،شفت الناس اليهود
صرنا نجيبهم בהזמנה  VIPلعند البيت .انت عارف ليالي رمضان؟
فيصل الهزيل:

ودك تشد الناس ودك تغير الخلقة لقصر؟

عطا أبو مديغم:

انا ما قلت كذه.

فيصل الهزيل:

عطا ،عطا،

عطا أبو مديغم:

ايش انا قلت؟

فيصل الهزيل:

عطا

عطا أبو مديغم:

كل اللي حكيته هذا ،هذا انا اللي انا قلته؟ انا قلت אין לנו .אתה צריך למתג
את העיר .במה תמתג את העיר? במה תמתג את העיר? ال עיר تبعتنا ...

מאג'ד אבו בילאל:

זה לא מציג בלוגו ,אתה צריך למתג אותו במעשים עם כל הכבוד.

עטא אבו מדיע'ם:

אבל חלק מהלוגו זה חלק מהמעשים ,חברה' הוא מתחיל בלוגו...

(يتكلمون سوياً)
מאג'ד אבו בילאל:

אפשר להוסיף משפט עטא?

עטא אבו מדיע'ם:

אני אסיים אותה תוסיף .חברה' ,הרי בסופו של יום  ...ما خلصتش .يا
اخوان ،اذا كالمي ما في فايدة ،سكروه.

(يتكلمون سوياً)
عطا أبو مديغم:

اذا كالمي ما في فايده،

متكلم:

فايده ،كلك فايده.

سامي ابو صهيبان:

كالمك كثير .فينا احنا בסך הכל ان،

عطا أبو مديغم:

اول اشي انت ما جيتش.
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سامي أبو صهيبان:

החברה הכלכלית اليوم احنا ما ب ייסתיים ال פרויקט.

عطا أبو مديغم:

اول اشي بارك لالخوان الجداد وبمسي عليهم بالخير.

سامي أبو صهيبان:

هللا يمسيكم بالخير.

عطا أبو مديغم:

وامشي على البروتوكول.

נ.ש.

(يتكلمون سوياً)
متكلم:

في كورونا؟ في كورونا؟

سامي أبو صهيبان:

كل واحد من األعضاء יכול להרים טלפון לחברה ולשבת אתה ,להביע
את דעתו ,וכל הדברים שהוא יאמר ילקחו בחשבון .אז זה לא
מסתיים היום يعني .בסך הכל היום אנחנו בוחרים סלנג ל ...يعني זה
לא מסתיים اليوم كل ال תהליך هذا.

فيصل الهزيل:

على فكرة جهزوا حالكو انه احنا  ...من كملة بدو ،עיר בדואית.

فايز أبو صهيبان:

ماجد ،تفضل.

ماجد أبو بالل:

انا باختصار النه الوقت ضاع .ال אמת היה מיתוג אולי  5 ,4שעות ישבנו,
באו מכל הדרג המקצועי אקדמיים .והיה יום פקק ,אני הסתובבתי
במשמר הנגב ,עשיתי סיבוב ארוך עד שהגעתי לקח לי שעה להגיע
לעיר העתיקה לבאר שבע .והיה ריב ביני לבין עטא ,דווקא עטא רצה
רהט כמו דובאי ,נכון? אם אני זוכר טוב ,ואני אמרתי רהט זה לא
דובאי ,רהט יש לה את הצבעוניות שלה ,יש לה את המאפיינים שלה.
ולכן הייתה צבועה ,מה שהביא פה הייתה צביעה במחשב ,כל אחד
רשם ,אף אחד לא יודע מה האחר רשם .ולפי הנתונים שכמתו
במחשב אז יש לנו שלושה הדברים האלה .אם אני זוכר נכון .אז
אנחנו אי אפשר כל אחד ,אי אפשר להקיף את רהט בקול כזה .אנחנו
צריכים כאילו לא משנה .לפי דעתי כל אחד מייצג את רהט .אבל
אנחנו צריכים לקחת אחד להתחבר אליו אחר כך ...

הילל פרטוק:

אפשר להוסיף גם ,אפשר להוסיף גם.

"חבר" – הקלטה ותמלול

-35-

08007

נ.ש.

מאג'ד אבו בילאל:

לאשר ,ואחר כך אפשר לשנות.

فايز أبو صهيبان:

أبو ،أبو...

يوسف الرميلي:

اول ،هللا يمسيكو بالخير كمان مرة بقول .بنتهز الفرصة اني ابارك الخوي أبو
ممدوح على الوظيفة ،على اآلمانه اللي انت هالحين محطوطة على رقبتك .هللا
يعنيكو عليها ،نبارك كمان البو رؤوف في قائمة الوسط ،هللا يوفقكو .انا ما
بعرف ،يمكن أكون كمان جلسة او ال ،ما بعرف الني انا لسا ما بعرف ...תגיד
לי שאלה ,איך קוראים לך?

הילל פרטוק:

הילל.

فايز أبو صهيبان:

הילל.

يوسف الرميلي:

הילל ,אתה בחרת את שם נוף הגליל?

הילל פרטוק:

לא.

יוסף אלרומיילי:

מי בחר?

(يتكلمون سوياً)
הילל פרטוק:

נוף הגליל תהליך אחר שאני לא קיבלתי אותו כי הוא לא נכון.

יוסף אלרומיילי:

לא נכון.

הילל פרטוק:

ראש העיר ,בחר ,אמר לתושבים תבחרו שם .אחרי שבחרו שם הוא
אמר לי בוא תציל אותי תיתן לי סלוגן לדבר הזה כי השם הוא לא
טוב .אמרתי לו אני לא אוהב את השם הזה ,השם הוא לא טוב.

יוסף אלורמיילי:

נכון.

הילל פרטוק:

אתה לא מוותר על נצרת.

فايز أبو صهيبان:

انا כמעט נפלתי באותה טעות.

הילל פרטוק:

נצרת היא היסטוריה ,אתה לא מוותר על נצרת.

פאיז אבו צהיבאן:

רגע ,אמרתי לו  ...בוא נפרסם את זה לתושבים ונשמע ,ויבחרו .אמר
לי אל תעשה את זה.

יוסף אלרומיילי:

תיפול ,תיפול.
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הילל פרטוק:

נ.ש.

תיפול ,כי אתה לא תצא מזה .כי אני אמרתי לו לא ,נצרת זה שם
היסטורי .לא מוותרים על זה.

(מדברים יחד)
הילל פרטוק:

אבל מה שהוא אמר לי תן לי עכשיו לזה ,תעשה לי גרפיקה וסלוגן,
וזה מה שעשיתי .את השם הם בחרו .אני מודה,

יוסף אלרומיילי:

אני רוצה להתייחס לסלוגן לרגע אם אפשר ברשותכם ,אני בא ואומר
אני לא יודע מה ,לא הייתי בוועדה ,לא הייתי בסקר ,לא הייתי
בכלום .אבל אני בא ,רואה את שלושת האפשרויות האלה ,אני אומר
לכם שלושתם מצוינים ,אני בא והולך לשלושתם מצוינים .ואני
מתמקד פה על סעיף ,אחד הסעיפים .אני אחד הסעיפים המתמקד,
ואני אומר לך שבאמת אם אתם רוצים שאני אומר,

כולם:

תגיד ,תגיד.

יוסף אלרומיילי:

מספר  2מסורתית ,מתחדשת ,מרגשת .שלוש חוויה בדואית ,הרי
אנחנו לא באנו משוודיה .אנחנו פה תושבי רהט ,עזוב אותה .אבל לפי
דעתי מס'  -2מסורתית ,מתחדשת ,מרגשת -אני אומר לכם אהבתי.
תודה רבה.

فايز أبو صهيبان:

أبو رؤوف.

إبراهيم أبو صهيبان:

انا דווקא הייתי במספר אחד –עיר של מסורת וחדשנות .שמשתלבים
אחד עם השני ,אני הולך עם אחד.

فايز أبو صهيبان:

אחד ,عمار.

عمار أبو غرارة:

בסדר ,חברים اول اشي البو ممدوح وأبو رؤوف مبروك وبالتوفيق بال...
الجديدة .חבל שלא ידענו על זה .אני אומר חבל עוד פעם אולי היה
פרסום ולא ידענו.

פאיז אבו צהיבאן:

היה פרסום.

(يتكلمون سوياً)
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عمار أبو غرارة:

אז אני אומר חבל.

פאיז אבו צהיבאן:

כן.

עמאר אבו גרארה:

אז בכל זאת שלוש עוד פעם כמו שאמרו החברים,

فايز أبو صهيبان:

عمار ،في مالحظة ما ودنا حد يستعجل ،اتفضلوا كمان أسبوع ،ما في مشكلة.
النه  ...هذا גורל بلد ،هذا סלוגן يعني هذا مش حيال.

(يتكلمون سوياً)
עמאר אבו גרארה:

הראשון והשני אלה מאוד קרובים אחד לשני ,אז אנחנו הולכים עוד
פעם לעיר שלום ,עיר צעירה .אני הייתי הולך על הראשון ,הייתי
מחבר עוד לסלוגן הזה עוד משהו שהיה מחבר את העיר .כי היא עיר
של נוער ,עיר של צעירים .היינו עוד פעם מוסיפים ,אולי משנים ,אבל
כותבים על אחד שעיר ,עוד פעם ,עיר של מסורת ,מתחדשת ,ועיר
שהיא מאוד גם צעירה.

עטא אבו מדיע'ם:

מאוד מאוד.

עמאר אבו גרארה:

אז אולי הייתי משנה.

חליל אלטורי:

לא ,אני לא רואה אותה מרגשת .אני לא רואה שהיא מרגשת.

متكلم:

خليل בוא נתקדם.

הילל פרטוק:

אני אומר לכם ,אתם לא מכירים .אני כל פעם שאני כבר חצי שנה
בתהליך הזה ,חצי שנה אני פה .וכל פעם שאני בא לפה ...

חליל אלטורי:

כן ,אבל היא לא מרגשת .אנחנו נמצאים כאן כל יום.

פאיז אבו צהיבאן:

אתה לא רואה מבחוץ.

(يضحكون ،يتكلمون سوياً)
خليل الطوري:

לא מדובר לתושבים ,זה מדבר עליכם מבחוץ .זה לאנשים מבחוץ.
اللي ياكل المنسف מתרגש ,באמת הוא מתרגש.

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

ششش ،خليني اسمع يا جماعة .ششش ،خليني اسمع .בוא נשמע ,חברים.

"חבר" – הקלטה ותמלול

-38-

08007

فيصل الهزيل:

נ.ש.

أوال أتمنى التوفيق لالعضاء البلدية الجدد ،وأتمنى كيف كمان لالعضاء اللي
تقاعدوا وخلصوا كمان التوفيق في الحياة .طبعاً الثالث إمكانيات هذول هنه قعدوا
عليهن الناس مش ،يعني ما اختاروهن من الهوا .وكمان يعني احنا الزم نحترم
راي االخرين اللي همه قعدوا ،الشباب اللي قعدوا .انا كنت مدعو ،وما قدرت
اصل .لذلك انا ماشي على البند األول ،البند األول עיר של מסורת וחדשנות,
انا حسب رايي انه هذا مالئم اكثر من الثنين اللي ضلو.

علي أبو الحسن:

أبو محمد ،يال خلينا نخلص.

عطا أبو مديغم:

انا بقول למה לא שלוש? عشان نقنع بعضنا .بطلوا يعني ال ימניים اللي في
ראש העין يا إبراهيم ،اليمينة اللي في ראש העין ...ראש העין ,ראש העיר
עיר תימנית עם זה ,ועם אטרקציות ועם ,خالص ،מה? אתם יודעים
שזה היה ,שם התימנים .לא באים ואומרים העיר רהט תמתג אותה
בעיר בדואית .כי אם אתה ממתג אותה בעיר בדואית התל אביבי
הצפוני ,הצפונבונים ,איך אומרים את זה ,הוא יגיד מה יש להם? מה?
יש שם גמלים? ואללה ,בוא נלך לגמלים .מה ,זה ,זה לא...

פייצל אלהוזייל:

אבל אתה לא יודע ש,

עטא אבו מדיע'ם:

לא ,לא ,לא...

פייצל אלהוזייל:

 90%לא יודע מה זה גמלים.

עטא אבו מדיע'ם:

חברה' המותג הבדואי היה פעם אורח חיים ,היום הלכה למעשה אין
את האורך חיים הזה .זה מה נשאר לנו? נשאר לנו המסורת ו...

דובר:

...

עטא אבו מדיע'ם:

בדיוק .אז ללכת על كلمة ال מסורת ,אנחנו עיר מסורתית ,אין בעיה.
בכיף ,מסורתית אבל היא גם מתחדשת .ואני לא חושב שעניין של
מרגשת ,זה לא ,אתה לא ,זה לא מצלצל לך .אני הולך על אחד.

فايز أبو صهيبان:

בחרת אחד يا عطا؟

عطا أبو مديغم:

כן.
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(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صيبهان:

خلينا نسمع أبو األمير .بدنا نروح على الסלוגן األول.

فيصل الهزيل:

انا ،انا بدي اقولك شغله وحدة .א' כל ...انا ودي اقولك حاجة واحدة اول وحدة
שלא הייתי שותף ,אני לא מוכן לקבל חד וחלק.

(يتكلمون سوياً)
فيصل الهزيل:

אני נמנע ,אני נמנע .אי אפשר להכתיב ,אי אפשר להכתיב .كمان انا
ودي اقولك شغله מעבר לזה ,انا مش معارض ،انا ائتالف ،انا معاكو .فا حالة
انه في حاجات من هالشكل هذا זה גם  ...انت بتحكي على بلد  ...كمان ك
מספרים ال פקידות ودها تسمع راينا .انا اكثر واحد فيكو וותיק هنا .انا اكثر
واحد  ...מסורתית ומתחדשת ומרגשת بحط عليها كذا .חוויה בדואית?
ليش انا بدوي ,איזה חוויה انا عايش فيها؟ انا موجود هون .וצריך להוסיף,
في מסורת? وهللا حتى ال מסורת تبعتنا شردت.

متكلم:

ال ،בסדר.

(يضحكون)
فيصل الهزيل:

يعني اشي بتصلحش  ...فيها ال מסורת وفيها ال חדשנות.

فايز أبو صهيبان:

طيب،

عطا أبو مديغم:

يعني واحد كويس.

فايز أبو صهيبان:

أبو ممدوح.

(يتكلمون سوياً)
ماجد أبو بالل:

אני הולך על משפט אחד ,بس ودي أقول משפט واحد .انا من سنة،

(يتكلمون سوياً)
ماجد أبو بالل:

أبو شريف ،أبو شريف .אני מקדם תיירות משנת  ,2007הבאתי לרהט
מעל  150אלף ב 14 -השנים שנכנסתי לרהט .התיירים התחברו יותר
לסעיף ראשון ,יש מסורת ,רוצים מסורת וגם רוצים חדשנות .ולכן
אני בוחר באחד.
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فايز أبو صهيبان:

נ.ש.

أبو قصي.

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

دكتور.

مازن أبو صيام:

אני אישית לא מתחבר לאף אחד ,זה סלוגן יבש.

(يتكلمون سوياً)
مازن أبو صيام:

אני מציע לדחות את זה לפעם הבאה ,תנו לנו לחשוב .זה דבר שילווה
אותנו שנים ,הסלוגן ,הסלוגן הישן  ...יש פה סימן של תקווה כזה.
אבל אסור ...

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صيهبان:

يال يا جماعة ،ودنا نسمع بعضنا جماعة.

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

חברים ,נו באמת! אל תנהלי لي ال ישיבה ,خلوني اشتغل.

أبو حمد:

بارك هللا عليكو .اول اشي احنا بنرحب باعضاء البلدية الجداد ،واالخ سامي اللي
طلع كمان .ان شاء اللي يا رب العالمين برجع .واألعضاء اللي طلعوا بنقولهم ان
شاء هللا ربنا يوفقهم .بالنسبة للموضوع هذا انا افكر انه المرة الجاية ،פעם
הבאה ,איך קוראים לך?

הילל פרטוק:

הילל.

אבו חמד:

אתה עשית את נוף הגליל ,אתה מחקת את נצרת עילית.

דוברים:

הוא לא עשה את זה ,הוא לא עשה את זה.

הילל פרטוק:

אני לא עשיתי את זה ,חס וחלילה.

(מדברים יחד)
أبو حمد:

لحظة شوي ،انا افكر انه ال סלוגן مع الشعار المرة الجايه يجي مرتب و נחבר
את זה مع بعض.

הילל פרטוק:

לא ,לא ,זה לא ככה.

(يتكلمون سوياً)
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أبو حمد:

لحظة ،بالنسبة للشعار انا افكر انه الزم נשמור على الشعار األول.

متكلم:

هو מעצבים ويجيبلك بعدين.

أبو حمد:

دقيقة وحدة ،احنا מעצבים وتعالوا صوتوا له ،هاي شعار وصوتوا عليه ،يا
زلمه ايش هذا؟ احنا ما كنا שותפים.

فايز أبو صهيبان:

ما حدا فيكو  ...اجيت .اغلب أعضاء البلدية وال פקידות ,قعدنا حوالي 6
ساعات في السبع عشان نوصل لل תוצאה هاي.

متكلم:

انت ايش ودك תבחר?

أبو حمد:

انا לא מחויב اقرر بوال واحد.

فايز أبو صهيبان:

واحد؟

متكلم:

وال واحد.

فايز أبو صهيبان:

אני הייתי רואה כאורח מבחוץ,

(מדברים יחד ,צוחקים)
متكلم:

أبو شريف مو בחר لسا.

متكلم:

شريف בחר.

فايز أبو صهيبان:

يال يا شريف.

شريف خمايسة:

انا بدي אבחר באמת עיר של מסורת וחדשנות ,هذه نمرة واحد .אמת.

متكلم:

كم واحد عندنا واحد؟

فايز أبو صهيبان:

طب انا ،األغلبية .ال ،في רוב ,بس انا لي راي .انا كنت ودي أعضاء البلدية
ياخدوا نمرة  -2מסורתית ,מתחדשת ,מרגשת.

(מדברים יחד)
خليل الطوري:

היא לא מרגשת.

فايز أبو صهيبان:

انتم ...מרגשת للناس اللي برا ،اول ما يفوتوا .لكن انا كمان بحترم راي أعضاء
البلدية אז אנחנו בוחרים באחד ,עיר של מסורת וחדשנות .אבל אנחנו
צריכים לעבוד קשה מאוד.

דובר:

הרגש יבוא בסוף.

"חבר" – הקלטה ותמלול

-42-

08007

נ.ש.

פאיז אבו צהיבאן:

על מנת למצוא את המשפט הערבי המתאים הטוב ביותר.

הילל פרטוק:

הבנתי .והלוגו ,אני מביא לכם את הלוגואים ותבחרו.

شرايف خمايسة:

עוד משהו ,ال לוגו في العربي؟ وال مترجمينه كمان في العربي؟ في عندك
معلمين لغة عربية ،وفي عندك ناس اللي همه  ...מאוד שווה לשתף אותם.

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

طيب ،عندنا

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

חברים ,אני עוברים לסעיף עשר יצירת מגרש בשכונת אלבדר ()14
כפתרון אכלוס למשפחת אחמד אמטיראת.

איבראהים אבו סהיבאן :הוא שלח לנו בקשה על ידי רשות הבדואים.
פאיז אבו צהיבאן:
إبراهيم أبو صهيبان:

כן?
احمد مطيرات هو חייל שהוא נכה וברשות הבדואית רוצים לייעד לו
מגרש למגורים צמוד להורים שלו ,וזה נמצא בשטח שצ"פ .הם רוצים
לשנות את שטח היעוד משצ"פ למגורים.

פאיז אבו צהיבאן:

בבקשה חברי העירייה.

متكلم:

ممكن תצביע النا على ال שטח هذا وين بالزبط؟

عطا أبو مديغم:

זה התקדם במשנה?

إبراهيم أبو صهيبان:

זה من ،من أبو سعيد ،من أبو سعيد وتحت.

(يتكملون سوياً)
إبراهيم أبو صهيبان:

بين أبو سعيد لبين ال ...

متكلم:

اممم ،بالزاوية.

فايز أبو صهيبان:

התייחסות ,יו"ר וועדת המשנה مين؟

خليل الطوري:

انا.

فايز أبو صهيبان:

تفضل احكي.

خليل الطوري:

ما جاوبه على ال וועדה ,ما جابوه على ال וועדה يا إبراهيم.
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إبراهيم أبو صهيبان:

נ.ש.

ال ،ال ،هذا هذا لل ...هذا ראשוני ,بس ازا ال מועצת העיר תסכים אז
אנחנו נתקדם בתכנון .אם המועצה לא תסכים אז נגיד לו שלא
הסכימה.

חליל אלטורי:

כל שינוי ,כל שינוי של שטח ציבורי ,מציבורי למגורים ,כל קודם
מקבלים אישור מועצת העיר ,אחר כך מעבירים את זה לוועדת
משנה.

פאיז אבו צהיבאן:

נכון.

חליל אלטורי:

אנחנו עכשיו במועצת העיר ,ברגע שמועצת העיר מקבלת את הבקשה
אז אנחנו נדון על התכנית בוועדת משנה.

פאיז אבו צהיבאן:

דעתך בעניין הזה.

חליל אלטורי:

انا לדעתי לא צריך כל בקשה לאשר אותה ,להפוך את השצ"פ לשצ"פ
למגורים ,השאלה מה הנסיבות.

ماجد أبو بالل:

بقولك נכה ומוגבל ומה עוד?

خليل الطوري:

قديش عمره هو؟

(يتكلمون سوياً)
إبراهيم أبو صهيبان:

אני רק רוצה להגיד עוד משהו ,שיכול להיות يعني כנה ,הרי פנוי אליי
גם אנשים מתוך המשפחה .העניין רגיש,

חליל אלטורי:

והתנגדו נכון?

אבראהים אבו צהיבאן :התנגדו לזה .يعني بقولوا احنا ،אז מה? همه יושבים لى  4 – 3מגרשים,
וקיבלו מגרשים.
فايز أبو صهيبان:

ال החלטה تبعتنا יכול להיות تساوي סכסוך בין משפחות?

متكلم:

بالزبط ،بالزبط.

إبراهيم أبو صهيبان:

יכול להיות גם .אבל ,עוד מעט ...

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

اه ،تفضل.

"חבר" – הקלטה ותמלול

-44-

08007

נ.ש.

فيصل الهزيل:

انا ودي ،انا ودي.

فايز أبو صهيبان :

أبو األمين تفضل.

فيصل الهزيل:

انا ودي اقولك حاجة واحده אם אתה הולך לאשר الحاجة اللي زي هذه זה
תקדים ...وقبل احنا ما عندنا מספיק אינפורמציה .ودك تعطي א' ,ומה עם
ב'? وبكرا يساوولك شبكه ،زي ما صارت المرة الفاتت بسبب زيادنة .وبكرا
بصير في شقتكو في المنطقة الثانية .دقيقة هللا يرضى عليك ،אתה צריך
נתונים .هنا عشان احنا هنا נקבל את ההחלטה הנכונה.

עטא אבו מדיע'ם:

דחיה.

فيصل الهزيل:

بكرا ،ايش بقولوا؟ بقولوا ال מנהלת بتشبكنا ،والبلدية بتشبكنا ،וזה מה ש دارج
اليوم.

חליל אלטורי:

אני מציע أبو انس انه מועצת העיר לא תדחה את הבקשה .תמשוך
אותה לדיון בישיבה הבאה ,אנחנו נלמד את הנושא ,האם יש
התנגדויות? האם יש שטח ציבורי ?...האם יש ...

(מדברים יחד)
יוסף אלרומיילי:

מה הייעוד של השטח הזה?

איבראהים אבו צהיבאן :שצ"פ .שטח ציבורי .שצ"פ.
يوسف الرميلي:

يعني احنا ،אנחנו יכולים לוותר על השטח הזה?

(מדברים יחד)
يوسف الرميلي:

معناها בעתיד אין לנו שום ,אין לנו שום גן?

متكلم:

مش فاهم انا.

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

أبو محمد.

عطا أبو مديغم:

של מי הבקשה הזו انه להעביר את השטח הזה?

فايز أبو صهيبان:

أبو محمد.

إبراهيم أبو صهيبان:

משפחת صهيبان،
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ماجد أبو بالل:

همه اللي طلبوا بس.

إبراهيم أبو صهيبان:

همه اللي ביקשו من ال מנהל ,وال מנהל פנה אלינו.

فايز أبو صهيبان:

أبو محمد ،تفضل.

נ.ש.

اول شي احنا...
(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

خلينا نسمع يا جماعة بعض ،ايوا ,تفضل أبو محمد.

يوسف الرميلي:

ما شاء هللا  ...علينا.

فايز أبو صهيبان:

تفضل.

يوسف الرميلي:

كل واحد ودو يحكي ثالثة بقاطعوه.

فايز أبو صهيبان:

بعين هللا.

يوسف الرميلي:

اول اشي بالنسبة لل חיילים ,انا بعرف كمان انه جايز  ...חיילים من هان
للسعودية ما بنحلها .بالنسبة لل מגרשים ال מנהל לא יקבע النا لمين نعطي،
لل חייל هذا ،وال ما نعطي لل חייל هذا .في מתחמים جداد فاتحات ،فاهم
علي كيف؟ اللي ال חייל اللي ساكن  3سنين في رهط عن ابوه او عند امه بقدر
يأخذ في מתחם  ,6מתחם  ,10מתחם  .12فا قضية انه انا افكر انه نغير ال
שטח من שצ"פ למגורים انا نفكر انه نمحاه خالص من دفترنا خالص .بكفي
...

سامي أبو صهيبان:

اول اشي انا חושב انه هو אין לו כל יתרון עליי תושב אחר .יש לנו
אלפים שמחכים למגרשים ,הוא יכול לחכות גם כן כמוהם .שנית יש
הרבה שטח ציבורי غاد שכבר השתלטו עליו .וגם כן צריך לפעול
לבנות מוסדות ציבור غاد .כי כמו שכמעט לא פחות من اربع خمس
مجاريش (מגרשים) ואתם יודעים ,כולכם נכנסים לשכונה  .14צריך
לבנות מוסדות חינוך ,צריך לשחרר ال מרגשים هذوال ال ציבוריים.

עטא אבו מדיע'ם:

רבותיי ,הקשבתי לך יוסף? קודם כל השטח הציבורי הפיכתו זה לא
תורה מסיני ,אפשר להפוך שינוי ייעוד .השאלה היא עקרונית ,קודם
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כל מי שהלך והקשיח את העמדות זה מהתכנון .אם העמדות שלו
לפני שלוש שנים הביא את זה למועצה .לגבי הקידום ספציפי לחייל,
אנחנו לא נגד חיילים ,וחיילים נכים .יש גם נכים לא חיילים ,יש גם
אנשים עם מוגבלויות לא חיילים וגם מחכים לדיור ,וגם הם חלק
מהלא אומר נטל על המשפחה ,הם גם חלק ממצוקת הדיור .אז לכן
לא צריך לשנות ייעוד אך ורק בגלל שהוא נכה צה"ל .הנכים כולם
בשבילי הם שווים .עכשיו אני אתן לכם דוגמה -שני חיילם ממשפחת
العبرة ...صغير משוחררים ,הם לא יכולים להתקדם לבנות כי שם יש
גם סכסוך על קרקע על המגרש حد المسجد .רשות הבדואים למה לא
פתרה את זה? صاروا المشاكل عند الناس .לכן אני מציע -חסר נתונים,
יכול להיות שהבקשה מוצדקת ,חסר נתונים ,אני מציע כמו שאמר
יו"ר הוועדה למשוך את זה לעוד דיון ,נבדוק .עקרונית אני לא מתנגד
טוטאל ,אבל אני בא ואומר חסר נתונים ולא חסר לנו כאבי ראש.
فيصل الهزيل:

اذا بتفتح الباب لواحد افتح للكل.

عطا أبو مديغم:

בדיוק.

متكلم

وانا بعارض انه إعطاء األراضي الفاتحة لل מגורים ,למשפחות .هذا بساوي
بس סכסוך .والزم نتعلم من اللي صار قبل.

فايز أبو صهيبان:

تفضل يا إبراهيم ،باختصار هللا يرضى عليك.

إبراهيم أبو صهيبان:

اول اشي ...كلمتين ثالثة ،مش مطول .اول اشي انا מתייחס ,اول اشي ال
נתונים מאוד דלים ,בסך הכל اجا واحد מגיש ما بعرف ايش ال נתונים.
יודע بس בסך הכל השצ"פ .زد على ذلك انه יכול להיות انه هاي תהווה
סכסוך בתוך המשפחה .وانا אומר באמת يعني خلينا نكون ناس عندنا
مسؤولية ،ما ودنا نكون سبب ،النه احنا بنشوف ال תוצאות اللي بصيرن في
البلد .انا לא רק לא ,يعني انه לדחות את הבקשה ,انا חושב אין טעון לדון
فيها גם בעתיד.
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דובר:

למשוך אותו ,למשוך אותו.

فايز أبو صهيبان:

פשוט מאוד מועצת העיר לא מסכימה בגלל שהעניין הזה גורם
לסכסוך עם הבן למשפחה ...

עטא אבו מדיע'ם:

לא רוצים לגרום סכסוך בתוך המשפחות.

פאיז אבו צהיבאן:

לא נגרום עוד סכסוך בגלל שטחים שצ"פים להפוך אותם למגורים.

יוסף אלרומיילי:

בינתיים אנחנו נקפיא את הבקשה.

פאיז אבו צהיבאן:

לא להקפיא.

עטא אבו מדיע'ם:

לא ,לדחות.

יוסף אלרומיילי:

לדחות את הבקשה?

فايز أبو صهيبان:

כן .عندنا  11חידוש כהונתו של עו"ד מוניר אלקירנאוי כדוקטור
חיצוני לתאגיד מי רהט בע"מ .يا جماعة תאגיד المي الزم يكون في...
يعني الزم يكون في  .9يعني اليوم موجودين خامسة ،بس النه وحده اللي كانت
עובדת עירייה שירן  ...من البلدية وصارت زي דירקטור חיצוני .لعند
هالحين حوالي  6اشهر ما اجا ال אישור تبعها .منير القرناوي بتخلص ال
כהונה تبعته في شهر  .11فا احنا على اسا انه ،النه كمان احنا واقفين قدام باب
פרסום מכרז لل מנכ"ל النه ما عندنا מנכ"ל .فا بنطلب انه احنا نجدد يعني
عضوية األخ منير.

متكلم:

لشهر  11יש עוד הרבה זמן ,وال أل؟

فايز أبو صهيبان:

ما هو  ...هذا ال תאגיד.

דובר:

זה תהליך.

فايز أبو صهيبان:

זה תהליך .ناس הגישו من سنة ونص ل...

איבאהים אבו צהיבאן :המנכ"ל סיים את כהונתו?
فايز أبو صهيبان:

ال ،ال .הוא ממלא מקום .על תקן ממולא מקום .כן .אני מציע انه احنا
נאשר ال כהונה تبعت...

عطا أبو مديغم:

אני מבקש להזכיר לראש העיר עוד משהו בקטע הזה.
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פאיז אבו צהיבאן:

כן?

עטא אבו מדיע'ם:

שאתה מבקש לרענן את הרשימה שהיא נמצאת ,שאישרנו אותה
במליאה .ואנחנו נתקעים לפעמים עם שמות שלא התקבלו בוועדה
שמאשרת בתאגידים .לכן רבותיי הוא מקבל אחריות ,احنا مش نفكر
كل واحد مننا לכיוון בסוף התהליך איזה מנכ"ל יהיה? أل .وهللا ليكون ابن
عمك وعندك דליפות ביוב وهو مشتغللك تتلفن عليه وتغاوش عليه .ال בעיה يا
جماعة الخير ال תאגיד זה שירות اللي كلياتنا זקוקים אליו .אני בא
ואומר בואו נלך לכיוון עורכי דין ,כי העורכי דין זה האישור החלק,
החלק .אתה מאשר אותה פה ,חוץ מנשים .אני יודע שנשים גם יש,
אבל אם יש ,אם יש רבותיי אצל הנשים באינדקס שמות שלך אנשים
שהם רציניים שהם רוצים להתנדב עורכי דין ,תביאו למליאה את
השמות שלהם ונשאר אותם.

יוסף אלרומיילי:

אפשר לדעת מי הדירקטורים המכהנים היום?

عطا أبو مديغم:

إسماعيل العبرة خاف هللا ،انت بتعرف.

إبراهيم أبو صيهبان:

رائد انا חושב ,رائد العبرة.

يوسف الرميلي:

رائد אושר לא מזמן.

علي أبو الحسن:

الموجودين اليوم ،الموجودين اليوم -فايز واحد ،ורוני .2 ...

דובר:

מי?

علي أبو الحسن:

واحدة اسمها ורוני ...

שרון שטיין:

اه ،ורוני.

علي أبو الحسن:

منير القرناوي هذا חידוש כהונה.

שרון שטיין:

שלוש.

على أبو الحسن:

رائد العبرة ،לא מזמן ישבנו פה,

שרון שטיין:

נכון.

علي أبو الحسن:

ואישרו אותו كمان לא מזמן.
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שרון שטיין:

כן ,ארבע.

على أبو الحسن:

أربعة ،والخامس شيران .شيران בינתיים באמצע.

שרון שטיין:

מתנדנדת.

עלי אבו אלחסן:

ואחרי ש...

פאיז אבו צהיבאן:

אחרי שאושרה כעובדת.

עלי אבו אלחסן:

כן ,אחרי שאושרה כעובדת אז באה סיימה את העבודה בעירייה.
אנחנו כדי להמשיך להתקדם ,לא רצינו לעצור מהתחלה ,המשכנו את
השנה כאילו דחה את זה דירקטור  ...ועד עכשיו זה לא אושר.

עטא אבו מדיע'ם:

אבל חסרים עוד הרבה.

עלי אבו אלחסן:

חסרים ארבע.

עטא אבו מדיע'ם:

חסר חמש.

עלי אבו אלחסן:

ال מינימום خمسة.

דובר:

אבל השאלה היא اذا همه פעילים اليوم؟

(يتكلمون سوياً)
سامي أبو صهيبان:

טוב ,אני חושב ש,

فايز أبو صهيبان:

הייתה ישיבה ,אני אעדכן אתכם ,הייתה ישיבה בראשותי לפני
כשבועיים.

סאמי אבו צהיבאן:

אני חושב שכאן צריך להשמיע זעקה בעניין התאגיד ,התאגיד לא
מנוהל כמעט .הישיבה שהייתה זאת התקיימה לאחר שנתיים שלא
התקיימו ישיבות כמעט .וגם הישיבה,

פאיז אבו צהיבאן:

לא חוקית.

סאמי אבו צהיבאן:

לא הייתה מניין .ואני אגיד לכם כאן על השולחן יש ניגוד אינטרסים.
מי שאמור לקדם את עניין החברים בדירקטוריון לא מעוניין לקדם
אותו .אני לא רוצה לנקוב בשם .אני אומר לכם יש ניגוד עניינים,
צריך לקחת דברים לידיים ולהציל את התאגיד .شكرا.
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תו חניה בפטור לעובדים במוסדות

העירייה .الموضوع هذا طرحه اخونا أبو امير ،بس موضوع اللي مطروح من
قبل مؤسسات كثيرة في البلد .زي البنك ،زي البريد ،زي ال קופת חולים كل
ال מוסדות هاي ،מתנ"ס ,مع أصحاب المحالت التجارية .المهم احنا...
محمود...
(يتكلمون سوياً)
محمود العمور:

خلي فيصل يحكي.

فايز أبو صهيبان:

בסדר ,ما هو فيصل هو طرح الموضوع هذا ،طرحه لعمال البلدية .بس مش
قصة عمال بلدية ،القصة كمان الناس الموجودين هنا يعني.

فيصل الهزيل:

اذا ودك תתייחס للكل بالش تساوي חניה.

محمود العمور:

بالزبط.

فيصل الهزيل:

אל תעשה חניה ,אל תעשה .هونا كمان החלטה ما ودنا نساوي.

محمود العمور:

بس احنا عم نحكي على عمال البلدية ،عمال البلدية.

عطا أبو مديغم:

مكتوب مختوم...

فايز أبو صهيبان:

כן.

عطا أبو مديغم:

انت مع انه نكون،

فايز أبو صهيبان:

فيصل.

عطا أبو مديغم:

ال סעיף بدنا نتفق عليه .انت مش قعدنا وتخرفنا وتشاورنا.

فيصل الهزيل:

أبو محمد ،احنا ،ودي اقولك حاجة واحدة .بالنسبة لل עובדי עירייה ,في עובדי
עירייה وباألخص تعال نقول עובדי ال מתנ"ס اللي برا ،في עובדי עירייה
اللي  ...في ال תאגיד وفي الكل .هذا ال يعقل انه بكرا יחנה  8ساعات ،وتجيه
תחייב אותו .اذا ودنا נתחשב في كل ال מוסדות اللي موجودات غاد ما
بلزمنا חניה .هذا ...

عطا أبو مديغم:

טוב בוא נדבר ايس بعد שטחים? في بعد שטחים איפה לעשות גם.

فايز أبو صهيبان:

خليني اسمع،
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متكلم:

ودك ال אמת?

فايز أبو صهيبان:

تفضل ،خليني اسمع.

متكلم:

طيب ،هللا يمسيكو بالخير .الهدف كان من القانون انه هذوال الناس اللي انتو
بتحكوا عنهم ما يجوا بالسيارات هنيا .او ما يسوقوا في السيارات ،النه السيارات
هذوال هنه لل קליינטים.

عطا أبو مديغم:

كيف ودو يمشي يتغدا؟

متكلم:

احنا אפשרנו محالت كثيرة اللي ما فيها תשלום ,اللي هي منطقة السوق ،الدور
اللي ورا ال דואר ,والدور هذه اللي هنا ،والمنطقة اللي ورا المدرسة اللي عند
الثانوية .كلياتهن تبقا نصفهن ببالش اللي ما ودو يدفع .انا عبدكو ال נאמן ,انا
ودي اصير اصف في السوق سيارتي ،واجي على الرجل من السوق .אין מה
לעשות .وانا بفكر انه كل מוסדות حكوا معي بالبنك والبريد و קופת חולים,
وسمايل ( .)smileوبدهم كلياتهم اقتنعوا انه همه الزم يساووا  ...لل עובדים
والزباين .او יאפשרו او يصفوا في محالت ثانية .بالنسبة ل עובדי עירייה
هاي ال תובעת موجودة ،القانون מאפשר ,ال חוק,

متكلم:

עובדי עירייה في الهم חניה هنيا.

(يتكلمون سوياً)
متكلم:

אם החוק מאפשר ,מה טוב .اذا ال חוק לא מאפשר وال עירייה בכל
זאת ودها אז צריך להתחיל תהליך של לעדכן את החוק ,שזה לוקח
שנה -שנה וחצי.

דנה:

אבל נראה לך שלעובדי העיירה  ...מה?

(מדברים יחד)
פייצל אלהוזייל:

סליחה ,סליחה .מי שמאשר בסופו של יום את חוק עזר זה העירייה.
יש הבדל בין אורח שבא לשעה לבין זה שמחנה את הרכב שלו
לשמונה שעות עבודה .מה זה?

דנה:

ואם היה מוציא תו חניה ... ,תו חניה  ...אתה לא (לא ברור ,הרבה
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רעשי רקע)
עטא אבו מדיע'ם:

לא ככה ,לא ככה ,זה לא הנושא .סליחה ,יש בלבול ,לא ככה.
התובעת לא ,לא קיבלה את כל המסר.

דנה:

זה מה שאמרתי.

עטא אבו מדיע'ם:

לא ,לא .זה לא הנושא .היא לא הבינה נכון כי אתם לא העברתם לה
את המידע נכון.

פאיז אבו צהיבאן:

תעביר לה.

עטא אבו מדיע'ם:

רבותיי ,רבותיי ,אנחנו מדברים על  ...שהעלה אותו פאיז .זה לא
אומר שאני עובד עירייה יכול לבוא עם האוטו שלי ליד הבנק לחנות,
ליד הזה -לא ,זה לא זה .זה לא זה .לא זה.

פאיז אבו צהיבאן:

אני אשלם שם.

עטא אבו מדיע'ם:

מי שהבין ,מי שהבין שזה ככה זה לא זה .אנחנו מדברים ,אנחנו
מדברים יש לנו עובדים קבועים ,מתנ"ס ,הוא חונה ליד מקום
העבודה שלו .אתה בעירייה פה מלך יש לך חניה .הוא לא יכול לבוא
וגם לשלם.

דנה:

הבאתי את אותו פתרון ...

עטא אבו מדיע'ם:

זה אחד ,דבר שני -ال מוסדות اللي عندنا ،מוסדות ,מה זה מוסדות?
מוסדות זה לפחות اللي موجودات في المركز هنا .اللي هم بناتنا وداكترنا،
وال אחיות ولك هذا .وين بدهن يالقوا؟ אז ال بد بدو يجي יחנה السيارة تبعته
اللي يدفع يعني اخر شهر סכום מסוים .או ש,

פייצל אלהוזייל:

עטא.

עטא אבו מדיע'ם:

שניה אחת ,שניה .כמו שאנחנו,

מחמוד אלעמור:

אבל זה לא קלייטנים تبعينا.

عطا أبو مديغم:

يا زلمه انا بحكي ،انا بحكي ،انا بحكي  ...انا بحكي מה הבעיה עכשיו مش מה
הפתרון .עכשיו עוד משהו ,لما حكينا وبدينا نبني خفنا ،صرنا نقول انتو يا
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أصحاب المحالت ودنا نعطيكوا يعني ככה ג'סטה ,וזה משהו סמלי .נכון
או לא נכון? שניה ,למה?
محمود العمور:

بس بدي ازيد معلومة ،كل תושבי רהט מקבלים  50%הנחה ותו חניה הם
יכולים לנצל אותו דרך האינטרנט בחינם 50% .זאת אומרת ש...

فيصل الهزيل:

 ...ازا ...50

(يتكلمون سوياً)
عطا أبو مديغم:

يا زلمه ،يا زلمه.

מאג'ד אבו בלאל:

זה לא מחזיר את הפקחים ال עלויות تبعت ال...

(يتكلمون سوياً)
מאג'ד אבו בילאל:

משפט אחד ,אני רוצה לעזור לו .משפט אחד.

فايز أبو صهيبان:

تفضل.

ماجد أبو بالل:

כרגע בחרנו סלנג של מסורת וחדשנות ,החדשנות ...

فايز أبو صهيبان:

يا محمود ،محمود.

محمود العمور:

ال חדשנות מבקשת ,אני מכיר חבר כנסת שגר בתל אביב ,חוץ
מהנסיעה מהכנסת לתל אביב לא היה נוסע ברכב שלו ,היה נוסע
באוטובוס .וגם אנחנו צריכים להתחדש ,אנחנו גם צריכים להתרגל
לחנך את הדור הבא לנסוע בתחבורה ציבורית .ולכן אני חושב גם
אנחנו צריכים לשנות את  ...לא יכול להיות כל עובד רוצה לתפוס
חניה.

ماجد أبو بالل:

اركب في الباص ،מה הבעיה? يجيب بسكليت חשמלי.

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

ششش ،بس يا جماعة .هللا يرضى عليكو.

(يتكلمون سوياً)
סאמי אבו צהיבאן:

אני חושב שאם העירייה רוצה להטיב עם עובדיה שתשלם היא.
שתשלם ,تعطي תקציב.
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דובר:

...

סאמי אבו צהיבאן:

לא ,אבל אי אפשר להטיב כל ,אז אתם מבקשים להכשיל את
הפרויקט .אם העירייה כן רוצה לפתור עובדיה אז שתשלם בתקציב
שלה ,בתקציב שלה.

דובר:

אבל זה אותו דבר.

سامي أبو صهيبان:

ايش؟

דובר:

זה אותו דבר.

سامي أبو صهيبان:

ال ،ال .כן ,זה אותו דבר .אז המתנ"ס צריך לשלם ,בית חולים צריך
לשלם ,כולם צריכים לשלם .אבל לא ,לא,

فيصل الهزيل:

احنا جينا ،انا كمان זוכר يوم اجينا נקדם ال עניין تبع חוק עזר ,ايش انبعنا في
البداي؟ انبعنا انه في ناس بتفضل هنا تحت سيارته و ...على تل ابيب .هذا اللي
انبعناه.

عطا أبو مديغم:

אבל זה לא נכון .זה לא נכון.

פייצל אלהוזייל:

هذا اللي انبعناه.

عطا أبو مديغم:

זה לא נכון.

فيصل الهزيل:

اليوم انت تدفع عمال؟

عطا أبو مديغم:

ال.

فيصل الهزيل:

אי אפשר.

متكلم:

أي عمال؟ أي عمال اللي ودها تدفع؟

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهيبان:

إبراهيم.

إبراهيم أبو صهيبان:

انا לא מסכים .לא מסכים לזה.

سامي أبو صهبيان:

وانت ليش תסכים?

إبراهيم أبو صهيبان:

بالنسبة لل חניה זה עלה בקדנציה לפני ,וכל הזמן זה עולה בכל קדנציה
ומקפיאים אותה .השאלה עד כמה זה חיוני? באמת .אני רואה יש
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בעיה חברה' מבחינת שטחים ,אי אפשר איפה לחנות .יש בעיית חניה.
לכן לבוא ולעשות חניה וזה ,ועל שני שקל ,אני לא חושב עם כל
הכבוד לחברה הכלכלית תחפש לה פרויקט אחר שיותר חיוני לעיר.
(يتكلمون سوياً)
خليل الطوري:

זה כבר אושר ,ויש חברה זכיינית בראשון ליולי כבר הם מתחילים.
עכשיו אם אנחנו רוצים לתת העדפה לעובדי העירייה אז זה גם צריך
לתת העדפה לעובדי קופת חולים ,וצריך לתת העדפה לבעלי עסקים
ולכולם .לדעתי ,לדעתי הפרויקט כבר אושר ,כולם ישלמו כמו כולם,
כולנו אזרחי העיר ,כולם ישלמו .יש  ...משלם  50%אז כולם ישלמו.
אין פה העדפת תושב על תושב ,כולנו תושבים.

דובר:

את מדבר על שעה שני שקל?

חליל אלטורי:

נכון.

דובר:

ומי שעובד שמונה שעות פה 16 ,שקל?  8שקל?

חליל אלטורי:

אז שיבוא באוטובוס.

פאיז אבו צהיבאן:

המטרה עוד פעם ,חברים ,יש לנו צפיפות במרכז העיר מאוד גדולה.

متكلم:

وهللا بساوي رياضة الصبح النه عشر سيارت بكونوا على الساعة  4ونص
صافات.

فايز أبو صهيبان:

למשוך כסף من ال כספומט هنيا ،فاهم علي؟ ويسكر الشارع مشان يسحبله
مية شيكل .وانا اضلني اصف .او  ...ال سمح هللا وال حاجة -ال .זה לא עניין
עוד פעם כסף ,זה פרויקט ממומן דרך תוכנית החומש.

דובר:

אבל אתה צריך להכין שטח עם כל הכבוד.

פאיז אבו צהיבאן:

שניה ,יש שטח ,יש שטח ...יש את  ...هنيا .الناس ودها تصف سيارتها غاد
بدال ما تدفع  2شيكل ،בסדר .זה ככה .אבל אנחנו עוד פעם ,صوتنا الكل ما
عدا انا على ال חדשנות .זה חלק מהחדשנות ,זה מעודד את התושבים
להגיע עם אוטובוס.
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عطا أبو مديغم:

אבל ودك تجهز األرضية .ودك تجهز أرضية.

متكلم:

ودنا نعيش زي ال עובדים بس ودنا...

נ.ש.

(يتكلمون سوياً)
متكلم:

وهللا اذا قالولك تحط شيكل بتحط .5

(يتكلمون سوياً)
فايز أبو صهبيبان:

طيب ،דיון בדו"ח הכספי המבוקר לשנת  2020של החברה הכלכלית
רהט .تفضل بكر.

דובר:

הכריזה על ה? ...

סאמי אבו צהיבאן:

סיים את הישיבה.

פאיז אבו צהיבאן:

נמשיך ישיבה לא מן המניין.

פאיז אבו צהיבאן:

אוקי ,אז עכשיו אנחנו מסיימים את הישיבה של מועצת העיר .אנחנו
מתחילים את האסיפה הכללית של החברה הכלכלית .זה כל חברי
העיירה .כן בבקשה.

אבי שכטר:

טוב ,שלום לכולם ,אני אבי שכטר ,רואה חשבון חדש בחברה
הכלכלית...

פאיז אבו צהיבאן:

כן.

אבי שכטר:

אתם קיבלתם את הדוחות ,אני אתן לכם באמת הכי בקצרה שאפשר.

פאיז אבו צהיבאן:

ששש.

אבי שכטר:

בשנת  ... 2020הניהול של החברה הכלכלית הוא יותר מ 25מיליון
שקל ,בשנת  2019זה היה  .9,700,000החברה הכלכלית הכפילה את
הפעילות שלה יותר מפי  2.5וזה עוד כשהייתה קורונה ,וזה עוד
כשהקנטרי היה סגור כמעט כל השנה .זאת אומרת אם הקנטרי היה
סגור ,לא היה סגור ,אם לא הייתה קורונה החברה הזו הייתה מגיעה
להיקף של  30מיליון שקל ומעלה .כשהחברה בשנה הזו נכנסה
לפרויקטים גדולים שאתם מכירים אותם יותר טוב ממני .הפרויקט
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הסולרי ,החלפת תאורות ,מרכז צעירים ,הפעלת ההר ,המון המון
פרויקטים חדשים בהיקפים כמו שאתם רואים כל פרויקט כזה
שהזכרתי עכשיו זה מיליוני שקלים בשנה .וכמו שציינתי אנחנו
עוברים את ה 25 ,25-ורבע מיליון שקל היקף פעילות ... .הכנסות יש
לנו הוצאות ישירות לפעילות של כ 22.5-מה שמשאיר לחברה 2.8
מיליון שקל עודף תפעולי .עם העודף התפעולי הזה החברה מימנה
את הוצאות הנהלה וכלליות .זה בעצם הוצאות משרד שאתם
מכירים של החברה ,ההנהלה ,החשב ,היועצים וכו' .ההוצאות האלה
הם כ 1,705,000-מה שמשאיר אותנו בסוף השנה עם עודף של
 – 1,076,000 .1,076,000אנחנו בשנה הזו גם צריכים לשלם קצת מס
על הרווח ,החברה שילמה מקדמות אז אין פה עכשיו איזה תשלום
להוציא מהכיס .וזהו ,אבל בסך הכל החברה באמת עשתה קפיצת
מדרגה מאוד מאוד גדולה בשנה הזו ,היקפי הפעילות ,היקפי
הכספים שהיא מגלגלת ,מי שהסתכל על המאזן קצת מאוחר ,אני
כבר לא רוצה לעייף אתכם .אבל היתרות בבנק היא יתרת ההכנסות
 ...הקצוות .כל המספרי האלה מכפילים את עצמם פי  3ופי 4
מההיקפים בשנים קודמות .חשוב לציין שהפעילות היא בהיקף של
 75% ,70מול העירייה בעצם .זאת אומרת כמעט כל מה שקורא וכל
מה שפעיל וכל מה שזז זה בתקשורת ישירה מול העירייה ,כאשר
החברה היא הזרוע שמבצעת .זהו .זה בקצרה.
פייצל אלהוזייל:

בוא נשאל אותך לגבי בכלל אחרי שהכנת את הדף והכל .החברה
הכלכלית היה לה קושי בגלל שנת קורונה ,עכשיו זה מאחורינו,
מקווים שגם לא תחזור .אתה רואה שהיא מכפילה את הסכומים? או
שהיא מעלה אותם?

אבי שכטר:

מחמוד ,אתה רוצה להסביר מה אתה עושה?
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מחמוד אלעמור:

נ.ש.

ב 2021אנחנו נגיע ל ...שקל ...ועוד כמה שנים...

(לא ברור ,קול חלש ,דיבורים ברקע)
מחמוד אלעמור:

ובהתאם לזה שהקנטרי חזר ויש  ...של אנשים ,בהנחה שפרויקט
החניה שדיברנו עליו גם יתחיל ,אני מאמין שאנחנו נגיע ל50 ,40-
מיליון שקל מחזור ב.2020-

פייצל אלהוזייל:

מחמוד ,כמה את מצפה من ال חניה بكرا להכניס כסף לחברה כלכלית
בערך? פלוס מינוס.

محمد العمور:

هللا يصل على النبي.

الجميع:

عليه الصالة والسالم.

محمود العمور:

זה תלוי בפקחים .אם הפקחים עושים את העבודה...

فايزا بو صهيبان:

في תכנית עסקית .تفضل .מקומות חניה ,تفضل.

محمود العمور:

זה יכול להגיע לחצי שניה,

فايز أبو صهيبان:

محمود ،بعدين بخليك תתייחס.

سامي أبو صهيبان:

طيب ،אני כממונה על החברה הכלכלית רוצה לחזק את הידיים של
מנכ"ל החברה הכלכלית והפקידות הבכירה בחברה הכלכלית .כל מי
שמעיין בדוח הכספי מבין את הקפיצה שנעשתה בשנה הזו ,ואני
אומר לכם לפי האינפורמציה הראשונית גם כן מהשנה הזאת אנחנו
גם כן נכפיל את ההכנסות -גם בשנת  2021שהייתה שנה מאוד קשה.
ומכאן אני רוצה גם כן שחברי מועצת העיר יראו בקו שאנחנו נוקטים
בו שהוא כן להעביר את מה שאנחנו מעבירים כיום בחוץ ,להעביר
לחברה הכלכלית .הכסף בסופו של דבר נשאר בעיר.

פייצל אלהוזייל:

להעביר מה?

סאמי אבו צהיבאן:

מפרויקטים של הבניה ,פרויקטים אחרים שאנחנו בדרך כלל גם כן
מעבירים לגורמי חוץ .החברה הכלכלית היא של העיר רהט ,שאר ...
לא של העיר רהט .הכסף שנשאר בחברה הכלכלית אנחנו מנצלים
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אותו לתושבי העיר רהט .אז עוד הפעם אני מחזק את ידו של מנכ"ל
החברה הכלכלית ורוצים לראות שגשוג וברכה לנו.
פייצל אלהוזייל:

למי  ...חברה כלכלית היא זרוע מצוין النا.

(يتكلمون سوياً)
عطا أبو مديغم:

انا بدي ابطل من ال ...انا عطا أبو مضيغم الرئيس القادم بعون هللا لبلدية رهط.

(يضحكون ،يصفقون)
عطا أبو مديغم:

אז אני אגיד לכם ,אני אגיד משפט.

(צוחקים ,מדברים יחד)
عطا أبو مديغم:

חברה' ... ,ودنا ال מניין ,ال تعالج قبل ال מניין .انا عندي عزا وقاعد عشان
צו ארנונה.

فايز أبو صهيبان:

כן.

عطا أبو مديغم:

في حاجة ،في شي اللي هو ،אני מהראשונים שליוו את בנייתה של
החברה הכלכלית כחבר דירקטוריון .ואני חושב בקדנציה הזאת נתנו
בכם אמון .היו וויכוחים בתחילת הקדנציה אם אתם גרעוניים או
לא ,צעקנו ,כעסנו ,היו לי חששות ,ואתם איך אומרים? במעשיכם
אתם פוגגתם לי את כל החששות .אני רוצה רק ,לא עיינתי במאזן
ששלחת לנו .אתם ,אתם יותר לא לוקחים ממנו תמיכות.

אבי שכטר:

מה לא לוקחים?

עטא אבו מדיע'ם:

תמיכות .אתם יותר מ ...לא לוקח תמיכות .לא ,תמיכות .סיימנו את
התמיכות.

אבי שכטר:

לא לקחנו אף פעם.

עטא אבו מדיע'ם:

אתה לקחת .לקחת כמה? שנתיים?

אבי שכטר:

לא נתמכתי.

עטא אבו מדיע'ם:

אתה נתמכתי.

אבי שכטר:

לא נתמכתי.
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עטא אבו מדיע'ם:

אתה נתמכת يا زلمه .שלוש שנים נתמכת.

فايز أبو صهيبان:

هذا مصطلح اللي احنا ما ...

متكلم:

איזון ,איזון אולי.

עטא אבו מדיע'ם:

בהצלחה .בהצלחה בהצלחה לכל הדרג.

פייצל אלהוזייל:

אישרנו את זה.

فايز أبو صهيبان:

مشكور يا محمود انت والطاقم تبعك على هذا التقرير .בעניין צו הארנונה.

דובר :אוקי.

*** נעילת הישיבה ***
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