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 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 
 

 
 8/2021מספר  ליאהמת ישיב

 , ל' באב תשפ"א8/8/2021מיום ישיבה מן המניין 
 ראש העיר -  פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:

 סגן ומ"מ רה"ע -   ח'ליל אלטורי
 סגן רה"ע -  פייצל אלהוזייל   

 חבר העירייה -  נאיף אבו עאבד                                   
 עהמשנה לרה" -  מאג'ד אבו בלאל                                   

 המשנה לרה"ע -  עטא אבו מדיע'ם                                   
 המשנה לרה"ע  -עו"ד סמי אבו סהיבאן                   

 חבר העירייה -  טלאל אלקרינאוי                                   
 חבר העירייה -  ד"ר מאזן אבו סיאם                                   

 חבר העירייה -שחאדה אלעוברה                  
 חבר העירייה -   עלי אלזיאדנה

  חבר העירייה -סאמי אלטורי                        
  

 חבר העירייה -איחרו ה"ה:              אברהים אלג'בור                    
 חבר העירייה -  מחמד אלקרינאוי

                                    
 המשנה לרה"ע -  סלימאן אלעתאיקה           ה"ה: יםנעדר

 המשנה לרה"ע -  עמאר אבו גרארה                                  
 חבר העירייה -  שריף חמאייסה                                  

     חבר העירייה -  ד"ר עלי כתנאני                                  
                         

 מזכיר העירייה  -  עלי אבו אלחסן נוכחים ה"ה:    
 גזבר העירייה -ראיד אלקרינאוי                                 

 מהנדס העירייה -אברהים אבו סהיבאן                                               
 יועמ"ש העירייה - עו"ד שרון שטיין                                                    
 לשכת מבקר העירייה -            רו"ח זילברמן,בת אל                                    
 ותיקיםיועץ לאזרחים  -סעיד אלעוברה                                                          
 עוזר רה"ע -עלי דבסאן                                                                 
 מנכ"ל החברה הכלכלית -מחמוד אלעמור                                                         
 כנון אסטרטגימנהל ת -אדם )ג'יהאד( אלאפיניש                                           
 מנהל לשכת רה"ע -סלימאן אלזיאדנה                                                    
 מנהל כספים בחברה כלכלית -בקר אזברגה                                                             
 עוזר ראש העיר לתפעול ושירות  -          איתיאל  בירן                                                  
 מנהל המוקד העירוני  -אנואר אלקצאצי                                                       
 מנהל אגף שפ"ע -מחמוד אבו ג'אמע                                                     
 סגן מנהל אגף שפ"ע -אבו פריח                      מוניר                                    
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  הישיבה התקיימה לפי הנחיות ומגבלות משרד הבריאות, כדי למנוע
 .התפשטות נגיף הקורונה, שמירה על ריחוק, ועטית מסכה

  הפרוטוקול ערוך באופן תכליתי, יש לציין שקיים תמלול לישיבה שנערך על
 .ידי "חבר תרגומים" כולל הקלטה

 
 ל סדר היום:ע

 נאיף אבו עאבד. –הצהרת אימונים חבר עירייה חדש  .1
 לחוק הרשויות המקומיות  17אצלת סמכויות של ראש העיר על פי סעיף  .2

 .1975)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהנותם( תשל"ה 
 בחירת יו"ר הועדה לענייני ביקורת. .3
 ₪ . 166,000שלוחת מתנ"ס רהט בסך  – 655אישור הגדלת תב"ר מס'  .4
 ₪ . 67,000בסך  2021פעילות בטיחות בדרכים  – 1504אישור תב"ר מס'  .5
 ₪ . 130,000בסך  החברים ילדים גן ץשיפו - 1505אישור תב"ר מס'  .6
 ₪ . 130,000בסך ץ גן ילדים הידידים שיפו – 1506אישור תב"ר מס'  .7
 ₪ . 130,000שיפוץ גן ילדים שושן בסך  – 1507 אישור תב"ר מס' .8
 מערכת מצלמות למכונות טיאוט ומפה חכמה  – 1508' אישור תב"ר מס .9

 ₪ . 66,000בסך 
 ₪ . 78,000חיישנים לעגלות ניקיון ומוטמנים בסך  – 1509אישור תב"ר מס'  .10
 ₪ . 175,000דשבורד ניהולי בסך  - 1510אישור תב"ר מס'  .11
 ₪ . 108,000רכישת מצלמות בסך  – 1511אישור תב"ר מס'  .12
 ₪ . 373,000וכנה לזיהוי משליחי פסולת בסך ת – 1512אישור תב"ר מס'  .13
 ₪ . 100,000אפליקציה לדיווח על מפגעים בסך  – 1513אישור תב"ר מס'  .14
 ₪ . 1,100,000בסך   GISשדרוג מערכת  – 1514אישור תב"ר מס'  .15
 ₪ . 90,500רכישת מתקני בטחון בסך  – 1515אישור תב"ר מס'  .16
  2397החלטת ממשלה  – 2021מכונות טיאוט  – 1516אישור תב"ר מס'  .17

 ₪ . 1,350,000בסך 
  2397החלטת ממשלה  – 2021פינוי ואיסוף אשפה  – 1517אישור תב"ר מס'  .18

 ₪ . 1,350,696בסך 
  2397החלטת ממשלה  –כ"א למחלקה הוטרינרית  – 1518אישור תב"ר מס'  .19

 ₪ . 220,000בסך 
 (  2021סדנאות העצמת נשים ) – 1519אישור תב"ר מס'  .20

 ₪ . 97,262בסך  2397ממשלה החלטת 
 ( החלטת 2021הפעלת הספריה )כוח אדם( ) – 1520אישור תב"ר מס'  .21

 ₪ . 120,000בסך  2397ממשלה 
 ניהול ושימור אזור התעשייה בואבית אל נאקב – 1521אישור תב"ר מס'  .22

 ₪ . 338,320בסך  2397( החלטת ממשלה 2021)קדמת הנגב( )
  2020בנה היכל התרבות הפעלת מ – 1522אישור תב"ר מס'  .23

 ₪ . 498,720בסך  2397החלטת ממשלה 
  2397החלטת ממשלה  –( 2021רכז מקצועי סביבתי ) – 1523אישור תב"ר מס'  .24

 ₪ . 144,000בסך 
 אישור פתיחת קרן עודפי חינוך .25
לגבי השתתפות  6/2021בפרוטוקול מליאה  12עד  9, 7,5תיקון סעיפים  .26

 ל.מקרן עודפי תקציב רגיהעירייה 
 הקבלן פרח בנגב. –אחזקת גינון  – 32/2014ארכה למכרז האישור הגדלה ו .27
מתן שירותי טרקטור שופול ומשאיות לפינוי  – 8/2017הגדלת היקף מכרז  .28

 ל ובניו.הקבלן הייכ - 50% –פסולת מרחבי העיר ל 
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 אישור הארכת התקשרות עם חברת הגביה מיתר. .29
 ם כניסה מערבית רהט בין מסוף אוטובוסי 618-0900365אישור תוכנית  .30

 .264רחוב אלסלאם לכביש 
 אישור לקידום תכנון חניון משאיות בכניסה אלזיאדנה מערב. .31
 (.33שינויים במגרשי מגורים שכונת אלואחה ) – 618-0583526תוכנית  .32
 .4מתחם  1702אישור לוועדה המקומית לקידום תכנון שינוי יעוד למגרש  .33
נית לשינוי יעוד שאר המגרשים של אישור לוועדה המקומית לקדם תוכ .34

 .4תעסוקת נשים במתחם 
דיון בחוקיות חוק עזר לרהט )העמדת רכב וחנייתו( לגבי גבית תשלום, חנייה  .35

 )אברהים אלג'בור(. במרכז העיר
גני ילדים בבי"ס אלאח'א, וגני ילדים בשכונת אלפרדוס אלזמרד ואלבתרא  .36

 )סמי אלטורי( 
 )סמי אלטורי(. דמי כניסה לתושבי רהט לבריכה .37
 תוכנית היעור על ידי קק"ל בצפון רהט )עטא(. .38
 החלטות והמלצות הועדה לאיכות הסביבה )עטא(. .39
 מימוש ההסכם עם משפחת אלטורי אבו ג'אבר )שחאדה(. .40
 ( )שחאדה(.24צביעה באדום לבן ברחוב ראשי שכונת אלנור) .41
 הדברת עכברים בעיר )שחאדה(. .42
 ובות ראשיים )שחאדה(.איסור חניית רכבים על המדרכה ברח .43
 אי מילוי חובת הדיווח השנתי למועצת העיר בנוגע לתאגיד מי רהט בע"מ  .44

 )עו"ד סמי(.

 

 רוטוקולפ
 

  אוקי, אז אנחנו מתחילים? בסדר? איז אבו צהבאן:פ

 . يال. هللا شاء ان   :متكلم

תאם הצהרת אימונים של חבר המועצה בה . الرحيم الرحمن هللا بسم :صهيبان أبو فايز

תעודת  عابد، أبو نايفא' לפקודות העיריות, נוסח חדש.  24לסעיף 

ברהט, מתחייב  15בית  1/3000, כתובתי שכונה 055222509זהות 

לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי כחבר 

 מועצת העיר. 

 מתחייב אני.  נאיף אבו עאבד:

 .مبروك :متكلم

 .فارس أبو مبروك :متكلم

 .فيك يبارك هللا :عابد أبو فناي

 אני גם מאציל לך את הסמכות של...  :صهيبان أبو فايز
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 ...  خليكم :متكلم

  كمان؟ ايشתיק שפע,  :صهيبان أبو فايز

 ... هاي مش :يغمدم أبو عطا

 .سمعني ثقيل، سمعي انا يقول؟ ايش :متكلم

 . جنبك انا اقعد وودي عطا، مطرح اقعد الجاي المرة :صهيبان أبو فايز

  تقول؟ ايش... الطاولة تبع الراس تعرض بعدين ال، ال، :متكلم

  .يوسف تبعاتסמכויות  ال نعطيه احنا انه قولت :صهيبان أبو فايز

 .اليومסמכויות  في ما انه اتفقنا احنا ال، :متكلم

 סמכויות,  في امبال، :صهيبان أبو فايز

 סמכויות, في ما ال، ال، :متكلم

 ... احنا متفقين انتو لما :صهيبان أبو فايز

 .هالحينמתפצל  اناסמכויות  ودك ما :متكلم

 מתפצל בכתב.  :صهيبان أبو فايز

 قبل، من اتفقنا احنا. قرر انت. انت حر هو، هذا :متكلم

 الزلمه، بنعطي هالحين :صهيبان أبو فايز

 . ال ال، ال، :متكلم

 ال، معطيه واحد طلع :صهيبان أبو فايز

 هالحين، من بقولك انا. ال ال، :متكلم

  هللا؟ شاء ان نصوت :صهيبان أبو فايز

 . نصوت هللا، شاء ان :الجميع

 מי בעד? :صهيبان أبو فايز

 . 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( يعد) :الحسن أبو علي

 מי נגד? מי נמנע? :صهيبان أبو فايز

 מי נמנעים? נגד, נגד.  :الحسن أبو على

 שניים, שניים.  דובר:

 נגד.  واحد :صهيبان بوأ فايز

 נמנע? وواحد :الحسن أبو علي

 .ايوا :صهيابن أبو فايز
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 מי נמנע? :الحسن أبو على

 נמנעים, אנחנו נמנעים.  דובר:

 مازن دكتورבחירת יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.  طيب،נמנעים.  3 : صهيبان أبو فايز

 الزم البوليص، عند يا ًحال إبراهيم الجبور؟ إبراهيم البراهيم؟ انت مكتوب اطلعت

  هنا؟ موجود يكون

 הוא הגיע, הוא הגיע. :متكلم

 .اشكاليه في :متكلم

  יש הסכמה בינינו. :متكلم

 יש הסכמה גם בעניין וועדת מרכזים, בעניין וועדות מחליף אותי... :صيام أبو مازن

 בעניין המכרזים מחליף אותו עלי.  :الحسن أبو على

 (سويا ً يتكلمون)

 מקובל מקובל.  :يغمدم أبو عطا

 . اناוועדת ביקורת  على بحكي ال، :صهيبان أبو فايز

 גם וועדת ביקורת, וגם וועדת מכרזים, החברות שלי עוברת לעלי.  :صيام أبو مازن

 . اها :صهيبان أبو فايز

  .إبراهيم مش :متكلم

טיל עליו אז לה. الرميلي عندאני מבקש לתקן גם לגבי וועדת מכרזים  :يغممد أبو عطا

 גם את ה... 

 נכון, נכון, צודק.  דובר:

 הוועדות.  עטא אבו מדיע'ם:

 כן, כן.  דובר:

  ال؟ وال المكتوب الثنين بعثوا بس :صهيبان أبو فايز

 מכתב? ايش :صيام أبو مازن

 מכזרים? لل بالنسبة :صهيبان أبو فايز

 מודיע עכשיו.  ال، :صيام أبو مازن
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 (سويا ً يتكلمون)

 فيهن كان الليוועדות  ال نفس هنه طارق فيهن بفوت الليוועדות  ال طبعا ً :صهيبان أبو فايز

שלוחת מתנ"ס  – 655אישור הגדלת תב"ר מס'  -4 عندنا طيب،. يوسف

 רהט,

 (سويا ً يتكلمون)

 (هدوء) شششش :صهيبان أبو فايز

אם הוא היה חבר בוועדת משנה, קבלו החלטה ספציפית  שלא יהיה  שרון שטיין:

 ה בעיות במנהל התכנון. בז

 לא עכשיו נעשה את זה.  :صهيبان أبو فايز

 אוקי.  שרון שטיין:

₪.  166,000שלוחת מתנ"ס רהט בסך  – 655אישור הגדלת תב"ר מס'  פאיז אבו צהיבאן:

 67,000בסך  2021פעילות בטיחות בדרכים  -1504אישור תב"ר מס' 

 130,000ברים בסך שיפוץ גן ילדים הח – 1505אישור תב"ר מס' ₪. 

 130,000שיפוץ גן ילדים הידידים בסך  – 1506אישור תב"ר מס' ₪. 

₪.  130,000שיפוץ גן ילדים שושן בסך   - 1507אישור תב"ר מס' ₪. 

מערכת מצלמות למכונות טיאוט ומפה  – 1508אישור תב"ר מס' 

חיישנים לעגלות  – 1509אישור תב"ר מס' ₪.  66,000חכמה בסך 

 מחמוד מה זה? ₪.   78,000מוטמנים בסך ניקיון ו

 כן.  מחמוד אלעמור:

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

יש חלק לטמוני קרקע שמקריאים על ההקראה לפני שהם יהיו  מחמוד אלעמור:

מלאים, ובצורה כזאת יש לנו שליטה יותר מדויקת על תמונה יותר 

. לסביבה טוב שיהיו מלאים בזמן. הכוונה שלא מתחילים להשליך

 GPSהדבר השני זה ארבעים עגלות לעובדי כפיים, אנחנו כמו 

עוקבים אחריהם ויודעים כל אחד איפה הוא עובד ומה המסלול שלו. 
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 ובצורה כזאת המערך הזה מבוקר יותר. 

 עגלה? بال  GPS :متكلم

 زلمه؟ يا هذولדווקא  :متكلم

 דיגיטלי.  انهמקור התקציבים  :القرناوي طالل

  عالمهم؟ هذول؟דווקא  ليش :العمور محمود

  , העובדים הכי... هذوالמסכנים  اشي، وال ال، :متكلم

 מסכנים ילכו למקום אחר, לא אצלנו.  :العمور محمود

 . شاي و قهوة بشربوا مسكتهم ال، :صهيبان أبو فايز

  حرام؟ :متكلم

 .حرام مش ال، :صهيبان أبو فايز

 מאיפה?מקור התקציב,  تبعמקור  ال :القرناوي طالل

 קול קורא, לפני שלוש שנים מילאנו קול קורא ובסוף...  :العمور محمود

 ישראל דיגיטלית, אין בעיה, הבנו.  טלאל אלקירנאוי:

 – 1510כן, אנחנו עוברים לדיגיטציה ודיגיטליה. אישור תב"ר מס'  :صهيبان أبو فايز

גזבר, מה זה הדשבורד הזה? לא ₪.  175,000דשבורד ניהולי בסך 

 צלחתי פשוט מאוד להבין. ה

לא, זה בהמשך לאותה תכנית של, של המטה לדיגיטציה. יש להם גם  ראיד אלקירנאוי:

גם  GISדשבורד, זה מערכת שמנהלת את כל הדברים. גם מערכת 

חיישנים, גם מצלמות. זה מיליון וחצי שמחמוד והצוות שלו עורכים 

 יגיטליים האלה. התכנית הגישו קול קורא וקיבלו את כל הדברים הד

המשמעות של הדשבורד זה לאסוף תמונות מצב על כל החיישנים  אדם אלאפיניש:

 האלו. 

₪.  108,000רכישת מצלמות בסך  – 1511אוקי. אישור תב"ר מס'  פאיז אבו צהיבאן:

 373,000הוי משליחי פסולת בסך תוכנה לזי – 1512אישור תב"ר מס' 

ה לדיווח על מפגעים בסך אפליקצי – 1513אישור תב"ר מס' ₪. 
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בסך  GISשדרוג מערכת  – 1514אישור תב"ר מס' ₪.  100,000

1,100,000 .₪ 

 נכון, זהו. אלו כולם הששת התב"רים שייכים לאותו פרויקט.  ראיד אלקירנאוי:

 משליכי פסולת זה בעצם רק האנשים שעובדים עם העירייה? :מחמוד אלעמור

  לא, לא, לא, לא. :ראיד אלקירנאוי

 אז מה?  :מחמוד אלעמור

זה תוכנה אשר לדוגמה יש לנו נקודות שבדרך כלל משליכים בהם  :ראיד אלקירנאוי

כשיו אנחנו פסולת אם לדוגמה יש לנו את המדחס של קניה. ע

מגדירים את המדחס שמסביבו אין פסול. עכשיו כל ההשלכה  שהיא 

בזמן נתון  מסביב לזה ישר זה מתריע לי ונותן לי בדיוק את הסרטון

באותו רגע שהאיש הזה השליך, יש את התמונה שלו, מעביר לי את 

 הסרטון שלו והכל בצורה מדויקת לאותו זמן. 

₪.  90,500רכישת מתקני בטחון בסך  – 1515אישור תב"ר מס'  פאיז אבו צהיבאן:

החלטת ממשלה  – 2021מכונות טיאוט  – 1516אישור תב"ר מס' 

 ₪.  1,350,000בסך  2397

 . محمود يا هذه جديده :القرناوي طالل

  نعم؟ :العمور محمود

  اه؟ جديدة، السيارات :القرناوي طالل

 מדרכות.  لل ووحدهכבישים  لل ثنتين ووحده، كبار ثنتين سيارات، ثالث :العمور محمود

  وال؟זה עוד נוספת? מכונה נוספת  :متكلم

 נוסף נוסף.  :القرناوي طالل

 ים. נוספ :العمور محمود

החלטת ממשלה  – 2021פינוי ואיסוף אשפה  -1517אישור תב"ר מס'  :صهيبان أبو فايز

כ"א למחלקה  – 1518אישור תב"ר מס' ₪.  1,350,69בסך   2397

ש"ח.  אישור  220,000בסך  2397החלטת ממשלה  –הווטרינרית 
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החלטת ממשלה  –( 2021סדנאות העצמת נשים ) – 1519תב"ר מס' 

 أعضاء. ثمه على كمامته يحط واحد كل جماعة يا ₪. 97,262בסך  2397

 . وكمامة...  موظفين محترمين، يا البلدية

 . انخنقنا :متكلم

 . بالخير يمسيك هللا كمامات، :صهيبان أبو فايز

 .برلمانية حصانه معاي انا حصانة، معاي انا :القرناوي طالل

 . هنا حصانات في ما سليمان، أبو يا :صهيبان أبو فايز

 حالك؟ كيف بالخير، يمسيك هللا :متكلم

 . السليم أبو يا مبروك :متكلم

 . رب يا فيك يبارك :متكلم

  ال؟ وال بيه؟ ملزم الثالثة اإلبرة اخذ اللي :متكلم

 . ولو حتى :صهيبان أبو فايز

  الثالثة؟ اخذت انت :متكلم

בסך  2397משלה החלטת מ  احنا قولنا( 2021סדנאות העצמת נשים ) :صهبان أبو فايز

הפעלת הספריה )כח אדם(  – 1520אישור תב"ר מס' ₪.  97,262

אישור תב"ר מס' ₪.  120,000בסך  2397( החלטת ממשלה 2021)

( 2021)קדמת הנגב) ) النقب بوابةניהול ושימור אזור התעשייה  – 1521

 – 1522אישור תב"ר מס' ₪.   338,320בסך  2397החלטת ממשלה 

בסך  2397החלטת ממשלה  – 2020התרבות  מבנה היכל תהפעל

( 2021רכז מקצועי סביבתי ) – 1523אישור תב"ר מס' ₪.  498,720

בעד?  مين. بند 24 عندنا بعدينש"ח.  144,000בסך   2397החלטת ממשלה 

 .رائدאישור פתיחת קרן עודפי חינוך.  -25אה, 

 קודמת. כן, זה תיקון ניסוח של ההחלטה של המליאה ה :القرناوي رائد

 . اه :صهيبان أبو فايز

היה צריך לכתוב שאנחנו מאשרים פתיחת הקרן, ואחר כך פותחים  :القرناوي رائد
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 את שאר ... 

  מה זה עודפים בחינוך כאילו? פאיז אבו צהיבאן:

כן. היה שם עודף של מיליון שקל בגלל הקורונה. שכנענו את משרד  ראיד אלקרינאוי:

, והם השאירו את זה לחצי מיליון שקל החינוך שלא יקחו את הכסף

לשיפוצים, וחצי מיליון שקל לשיפור השפה הערבית. אז צריך קודם 

 כל את האישור לפתיחת הקרן.

  הבנתי, אוקי, בסדר. מאשרים חברים? פאיז אבו צהיבאן:

 כן. כן.  כולם:

 6/2021בפרוטוקול מליאה  12עד  9, 7, 5תיקון סעיפים   -26סעיף  פאיז אבו צהיבאן:

 לגבי השתתפות העירייה מקרן עודפי תקציב רגיל. 

 כתוב שם תקציב יתרה, עודף מתקציבי ביטוח אחרים.  ראיד אלקירנאוי:

 כן? פאיז אבו צהיבאן:

 ונכון היה צריך לכתוב קרן עודפי תקציב רגיל. זה תיכון טכני.  ראיד אלקירנאוי:

 -אחזקת גינון – 32/2014ה למכרז אישור הגדלה וארכאוקי, בסדר.  פאיז אבו צהיבאן:

 הקבלן פרח בנגב. 

 לא מגדילים את ה...  דובר:

 לא מגדילים.  דובר:

 ,31-לא. אנחנו ככה, אנחנו מאריכים עד ל פאיז אבו צהיבאן:

 לא.  דובר:

 . 15-עד ה פאיז אבו צהיבאן:

 ההארכה, ההארכה זאת אופציה, אבל היתרה זה החוזים. מה? מאזן אבו סיאם:

 מה ההגדלה?  ר:דוב

. הוא יצא, נכון 15/7/2021, וההארכה עד 50%ההגדלה היא עד  :רון שטייןש

 מאוד. 

 אבל נכנס במקומו כאילו קבלן אחר.  פאיז אבו צהיבאן:
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 יש קבלן חדש, בשביל לשלם  לו את הכסף שמגיע לו.  שרון שטיין:

 ? 15/8-אז מאריכים עד ה פאיז אבו צהיבאן:

 את החוזה המקורי.  50%-ביולי, ומגדילים עד ב 15-ם עד המאריכי שרון שטיין:

 ? 7-ל פאיז אבו צהיבאן:

 . 15/7 שרון שטיין:

 )מדברים יחד(

 ליולי היה, מה?  15 דובר:

 )מדברים יחד(

 באישור של מורשה חתימה.  25% שרון שטיין:

 תסביר לנו מה הסכום. מה הסכום?  טלאל אלקירנאוי:

 הסכום,  שרון שטיין:

 . في ماגינון  لل دراهم في ما. فراطة فراطة :يغممد أبو عطا

  ... انك بس. فراطة 5% -גם ה :القرناوي طالل

 فراطة فراطة فراطة :يغمابومد عطا

 כמה כסף? שנדע כמה כסף.  :صهيبان أبو فايز

השווי של החוזה שלו לתקופה של שישים חודשים. החוזה עד ...   שרון שטיין:

כולל מע"מ. אוקי? עכשיו, הוא הגיש  1,774,024שישים חודשים. זה 

כמעט, זה קצת יותר אלף שקל,  850חשבונות לחריגה בסכום שלו של 

 . 50% -מ

 וכמה, כמה חריגה כמה?  טלאל אלקירנאוי:

 ... בעבודה שלו.  850 שרון שטיין:

 . .زلمه يا فراطة :يغممد أبو عطا

  فراطة؟ الماليين هذول :القرناوي طالل

 ى... وهللا. زلمه يا فراطة :يغممد بوأ عطا

 כן. . شوي لحظة كلمة؟ يزت واحد كل. شوية لحظة بس ششش، :صهيبان أبو فايز
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הקבלן הזה סיים את העבודה שלו ויצא. והעירייה נשארה חייבת ...  שרון שטיין:

 מול רואה חשבון.  שכמה לא מאושרים מחמוד? 

 חודשים.  4 מחמוד אלעמור:

 א, לא אישרתם לו? של העבודה? ל שרון שטיין:

 חודשים שלא אושרו.  פאיז אבו צהיבאן:

רק החודשיים האחרונים זה חשבונות שעדיין לא אושרו. כל  שרון שטיין:

 החשבונות של עד חודש יוני אושרו לתשלום.

 אוקי, אז מאשרים? פאיז אבו צהיבאן:

 אם הוא יגיש תביעה,  שרון שטיין:

 , כן. 15/7ם עד מאשרי פאיז אבו צהיבאן:

 כן, מאשרים.  דובר:

 אנחנו נמנעים.  דובר:

 אני נמנע. דובר:

 מי מאשר? מי בעד?  פאיז אבו צהיבאן:

 מי בעד? מי בעד?  עטא אבו מדיע'ם:

  انت؟ وال انا تحكي ودك :صهيبان أبو فايز

 . نتخربط ال االيدين نرفع الבעד?  مين بقولك :يغممد أبو عطا

 . بحكي انا ،ال :صهيبان أبو فايز

 . حكينا ما زلمه، يا احكي :ممديغ أبو عطا

 ... قريت اليوم :صهيبان أبو فايز

 (سوي ا يتكلمون)

 . 9, 8, 7, 6, 5,  4, 3, 2, 1בעד,  مين نعد :الحسن أبو علي

המליאה, עם כל הכבוד המליאה  25% -, מעבר ל25%מאשר על  حط :صيام أبو مازن

 היא ... 

 .عارف اني ما وهللا انا هالبلد ظفواتن ودكم كيف :متكلم
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 אני, אני ברשות...  :يغممد أبو عطا

 . عليك يرضى هللا راجل، يا :صهيبان أبو فايز

 יועץ משפטי? סיימת? סיימת?  يا انت؟ خلصت :يغممد أبو عطا

 לא, עוד לא דיבר.  טלאל אלקירנאוי:

 סיימת?  עטא אבו מדיע'ם:

 ח על זה. לא צריך להתווכ פאיז אבו צהיבאן:

 אני רוצה להגיד הערה.  עטא אבו מדיע'ם:

 . בסדר, נמנעים. 28 ،26 :صهيبان أبو فايز

 היה לנו גם בבריכה ושילמנו.  עטא אבו מדיע'ם:

היקף מכרז  תהגדלהגדלת... הגדלת... )מעלה את הקול( הגדלת...  פאיז אבו צהיבאן:

סולת מרחבי מתן שירותי טרקטור שופול ומשאיות לפינוי פ – 8/2017

 . القرناوي هيكل -הקבלן היקל ובניו - 50% –העיר ל 

 מסכימים.  :متكلم

 . 50-לא, אמרנו לא ל שרון שטיין:

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

 ? 50-אתם מאשרים ב שרון שטיין:

אנחנו מאריכים  31/8-לא, לא, אני לא מסכים. כי דיברנו על זה, עד ה פאיז אבו צהיבאן:

 לו. 

 כן.  :שרון שטיין

 לספטמבר אפילו.  30ואנחנו נצא בהצעת מחיר, עד  פאיז אבו צהיבאן:

 עד ספטמבר אנחנו מאשרים את המרכז.  שרון שטיין:

 לספטמבר מאריכים לו, ויוצאים להצעת מחיר.  30כן, עד  פאיז אבו צהיבאן:

 עד שיום אחד מוכן.  טלאל אלקירנאוי:

להצביע עד כן, גם האופוזיציה  לא מוכנה , ואני לא מו50%פה כי  פאיז אבו צהיבאן:

50%. 
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 לא, בוא נראה אותם נמנעים גם על זה.  עטא אבו מדיע'ם:

 נמנע.  דובר:

 נמנעים.  פאיז אבו צהיבאן:

 .اعصابك ريح. اعصابك ريح. بس تريح تريح،אני נמנע, נמנע.  דובר:

 .ابكاعص ريحאני אתנגד, אני אתנגד פרינציפ בך אני אתנגד.  حتى :متكلم

 )מדברים יחד( 

 לספטמבר, יוצאים להצעת מחיר.  30אנחנו מאריכים עד  פאיז אבו צהיבאן:

 אבל לא רואים כלום.  דובר:

 (سويا ً يتكلمون)

 הארכנו.  مش احنا :صهيبان أبو إبراهيم

 אישור הארכת התקשרות עם חברת הגביה מיתר.  פאיז אבו צהיבאן: 

 מספטמבר? בסדר.  דובר:

, מסוף 6180900365אישור תכנון תכנית  -30לספטמבר גם.  30-עד ל יבאן:פאיז אבו צה

. תסביר 264בכביש  السالمאוטובוסים, כניסה מערבית רהט ברחוב 

 לחברים יא כבוד המהנדס. 

אנחנו מקימים, מקדמים תכנית קו נקודתית לחניון האוטובוסים  اه، :صهيبان أبو إبراهيم

ואנחנו צריכים את אישור העירייה,  המערבי לעיר, לכניסה מול תפוז.

אישור מועצת העיר בשביל להתקדם עם התכנון. זהו. כל תכנית 

שהעירייה מקדמת היא צריכה לקבל עליהם במועצת העיר. נכון 

 הגדרתי את זה שרון? שרון?

 עוד פעם, עוד פעם, סליחה? לא, כי דירגנו לזה סעיף.  שרון שטיין:

 ית, איבראהים אבו צהיבאן: כל תכנ

 לא דירגנו על כלום.  טלאל אליקרנאוי:

 איבראהים אבו צהיבאן: כל תכנית, כל תכנית, 

. או כל תכנית שהעירייה מבקשת לתכנן על שטח שהוא לא שטח שלה שרון שטיין:
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 לשנות יעוד לשטח ציבורי. 

 איבראהים אבו צהיבאן: חייבת אישור. 

ת הזכויות בקרקע. זה חייב חייבת, הסכום עצמו, חוץ מאשר העבר שרון שטיין:

אישור של המועצה. זה דרישה של מנהל התכנון מלפני ארבע שנים, 

 שלוש שנים. ולכן זה כאילו מגיע לכם פעמיים. פעם עניין התכנון, 

 חזרת על ההערה הזאת מיליון פעם, כולם קלטו.  עטא אבו מדיע'ם:

 איבראהים אבו צהיבאן: בסדר... 

קש, ואני, אתה יודע, הגעתי למצב שמה שאיבראהים איבראהים בי שרון שטיין:

 מבקש אני עושה. 

 אנחנו רק מאשרים לו, לא מקצים זכויות כמובן.  טלאל אלקירנאוי:

 לא, לא זה רק התכנון.  שרון שטיין:

 איבראהים אבו צהיבאן: לא, רק הקצאה. אנחנו רק תכנון שמקדם תכנית. 

אלזיאדנה  –דום תכנון חניון משאיות בכניסה אישור לקי -31אישור,  פאיז אבו צהיבאן:

 מערב. כן. 

חנו מקדמים תכנית לחניון המשאיות, ואנחנו איבראהים אבו צהיבאן: אותו דבר, גם פה אנ

 מבקשים גם את האישור מועצת העיר. 

 איזה זיאדנה מערב? איפה זה בזיאדנה מערב? עלי כתנאני:

 .البوق بضواحي اللي األرض وين وك،الب بضواحي اللي األرض وين :القرناوي طالل

 الها بتنزرع اللي اه،. البوك ارض. ارضك مش ايه، البوك، ارض البوك، ارض :يغممد أبو عطا

 משאיות.  نساويها وبدنا قرنه غاد في. غاد سنة 70

  هاد؟ ايش هدا؟כביש  ال ايش :متكلم

 צמוד לכביש הראשי.  :صهبان أبو إبراهيم

  رهط؟ منרעש  ال يعنيאיזור  ال وليش :الكتناني علي

 משאיות.  5 ،4 كله ال، ال، ال، :يغممد أبو عطا

אם זה מפריע להם או לא מפריע להם?  غاد اللي الزيادنة معהתייעצתם  :الكتناني علي
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 בינתיים הולכים נגד משפחת אלזיאדנה. נטיעת עצים, כל מה...  انتو

ים  שם אם זה רכבים התייעצתם עם התושב الחניית  تحط ودك لما

 מפריע לו?

 (سوي ا يتكلمون)

 כביש.ال عند عالبوك، بتروح اللي األرض وين هذا رجل، يا الزيادنة عند مش :القرناوي طالل

 ראשי מצד ימין. الכביש  ال على وين، عارف انا :الكتناني علي

 . اه :القرناوي طالل

 רמזורים.  الفي وينכן,  :الكتناني علي

 . واحد مش أربعة رقط، فيחניונים  4 يصيرهن نوده :يغممد أبو عطا

שינויים במגרשי  -6180583526תכנית   -32, מאשרים. 32יש לנו גם  :صهيبان أبو فايز

 כן איבראהים. מגורים בשכונת אלוואחה. 

איבראהים אבו צהיבאן: טוב זה אותו דבר, זה תכנית שאנחנו הוועדה המחוזית מקדם 

ע בין מתחם המגורים יש שטח ירוק, למתחם מגורים. אבל יש באמצ

זה שביל בערך ...  يعنيשאנחנו באותה הזדמנות אנחנו הופכים אותו 

של שלושה מטר בין המגרשים. פעם זה היה לתשתיות מים וביוב, 

ואנחנו ביטלנו את זה. אין צורך בזה, כל המים והביוב נמצא 

 בכבישים. 

ם היית מגיע עם תכניות,  מפות, פעפעם היית רציני איבראהים.  :القرناوي طالل

 עניינים ו... את זה, מה? 

 איבראהים אבו צהיבאן: שניה. שניה. 

 הוא זוכר את זה בעל פה עכשיו.  שרון שטיין:

 الحاج يرحمه، هللا موسى أبوאיבראהים אבו צהיבאן: זה בין, עכשיו ... תכנית של משפחת 

ש שטח ציבורי. הנה אתם רואים? זה הבתים שלהם, פה, פה י. موسى

 الאת השביל  هذا؟קיים, יש, אתה רואה את השביל  الמצב  بال هاي

 שים... ראנחנו מבטלים אותו, ומג هذاשלושה מטר,  هذا؟קטן 
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 זה קיים היום?  :القرناوي طالل

 . اهזה קיים,  :صهيبان أبو إبراهيم

 . منه بنستفيد ما هذا،שטח  ال فايدة منه ما :يغممد أبو عطا

 כלוא בין...  סתם. فيهאין צורך  :صهيبان أبو مإبراهي

 (سويا ً يتكلمون)

 תוספת.  ال هذاك كيف :صهيبان أبو إبراهيم

  الشارع؟ وين :متكلم

 . الفرح وين. اه اه،. زلمه يا ال :متكلم

 . الفرح بيت وين اه، :يغممد أبو عطا

 בסדר?  :صهيبان أبو فايز

 . نايف يا خش :يغممد أبو عطا

שהוא גר בשכונה אלוואחה,  عابد أبو نايفיש ... שחבר העירייה שחבר  :صهيبان أبو فايز

אישור לוועדה המקומית לקידום תכנון, שינוי  -33יצא מהישיבה. כן. 

 . 4, מתחם 1702יעוד למגרש 

העירה הוועדה המקומית . فاتت اللي المرة حبناهאיבראהים אבו צהיבאן: כן זה אותו דבר, זה 

יך גם לקבל את אישור מועצת העיר לקדם את העירה לנו שצר

 התכנון. 

 למה זה מיועד המגרש הזה? :القرناوي طالل

 איבראהים אבו צהיבאן: למגורים עם חזית מסחרית. 

 )מדברים יחד(

איבראהים אבו צהיבאן: לא, הוא מיועד לתעסוקת נשים.  ואנחנו משנים אותו למגורים עם 

ין משפחת אלעוברה, ודנו בזה חזית מסחרית, בשביל לפתור בעיה ב

 פעם שעברה, 

 נקודתי, נקודתי.  עטא אבו מדיע'ם:

 איבראהים אבו צהיבאן: לבין משפחת אבו זיד.
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 מהווה בעיה?  وال يعنيזה פותר בעיה  טלאל אלקירנאוי: 

 איבראהים אבו צהיבאן: פותר פותר. 

 זה מול הבריכה, נכון?  טלאל אלקירנאוי

 הבריכה. מול  פאיז אבו צהיבאן:

 מול  הבריכה.  اللي بالدار ايوا، :صهيبان أبو إبراهيم

אישור לוועדה המקומית לקדם תכנית לשינוי יעוד, שאר  -34 פאיז אבו צהיבאן:

 . 4המגרשים של תעסוקת נשים במתחם 

איבראהים אבו צהיבאן: כן, הבקשה של, זאת הבקשה גם של הוועדה המחוזית לקדם את 

מגרשים( לקדם אותם ) مجاريش 5 ضلن لن،ض الليשאר המגרשים 

 למרות, כולם להפוך אותם לשטחי ציבור. 

  صح؟שב"צ  טלאל אלקירנאוי:

שב"צ, ולמרות, למרות התנגדות של ריימי, כי הם אמרו לריימי  :صهيبان أبو إبراهيم

 כשתגיעי לוועדה תביעי התנגדות שלכם בוועדה. 

 לפתם? עד עכשיו כמה מגרשים הח טלאל אלקירנאוי:

 חמישה.  שרון שטיין:

 בכל המתחמים?  טלאל אלקירנאוי:

 לא, רק...  שרון שטיין:

 . حاجة والהחלפנו  ما لساשינוי יעוד,  :صهيبان أبو إبراهيم

 עד עכשיו? :القرناوي طالل

 . كانت الليהחלטה  ال من حاجة، وال :صهيبان أبو براهيما

 . يسامحك هللا. جةحا وال ساويت ما كإنه يعني :القرناوي طالل

 איבראהים רק תגיד את המגרשים.  שרון שטיין:

 . 1706 -, ו1705, 1704, 1703, 1701איבראהים אבו צהיבאן: המגרשים הם 

 באיזה מתחמים?  :القرناوي طالل 

 .كلهن اربعهבמתחם  :صهيبان أبو إبراهيم
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 بني؟ هذوال بني، هذوال بني، هذوال طيب، :يغممد أبو عطا

 בסדר.  اوكي، :صهيبان أبو فايز

 תעסוקת נשים שהופכים אותם ל, هذوال بني، مش هذوال :صهيبان أبو إبراهيم

 מבנה ציבור.  פאיז אבו צהיבאן:

 מבנה ציבור. ل اه، لبني،שעוברים   :صهيبان أبو إبراهيم

 .خلص بني، :يغممد أبو عطا

 כן, חליל בבקשה.  :صهيبان أبو فايز

 هذه على عابد أبو نايف الخونا بنبارك اوالً . بالخير يمسيكوا هللا ةجماع يا طيب :الطوري خليل

 فاتت اللي الجلسة حدث لما بالنسبة احكي بدي انا الثاني األمر. يعينه ربنا المهمة،

הוא  النهضة ابن هو المالحي سامي اخونا. بالجلسة المالحي سامي اخونا مع

 وبنعطيه كقائمة احنا نقعدب الجاية بالجلسة هللا شاء وانחייב בקואליציה 

 في اإلدارة، في عضو بكون وكمان. إياها ودو هو الليוועדות  وال الملفات

  سامي، األخ ونسمع. البلدية إدارة

 .فيها احكي ودي هالحينתב"רים  في :الطوري سامي

  هو؟ هذا :صهيبان أبو فايز

 לעדכון.  بس هو، هذا :الطوري خليل

דיון בחוקיות חוק עזר לרהט עמידת רכב וחנייתו,  -35 عندنا طيب، :صهبان أبو فايز

 . رؤوف أبوלגבי גביית תשלום חניה במרכז העיר. 

. النيابة وعلى العضوية على طارق أبو لألخ بنبارك للكل، الخير مساء اشي اول :بالل أبو ماجد

פניתי בכמה מכתבים לעירייה, לראש המשרד,  انا. بالتوفيق هللا شاء ان

העיר לגבי נושא של החוקיות של החניה. כנראה יש  ללשכת ראש

אנחנו טוענים שהקצאת השטח לא קיבלה,  -כמה בעיות חוקיות. א'

כביכול המנהל לא הקציא את השטח. אנחנו מדבר על חנייה של 

הקניון, מסביב לקניון. הרוכשים שם בדקו וטוענים שהשטח הוא 

ה ההקצאה של שייך להם. הם גם שילמו כופר עבור החניה. למעש
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ההחניה היא לא חוקית, כי אין חוקיות שם. ואני פניתי במכתב 

בזמנו, ועד היום לא קיבלתי תשובה. אפילו ביקשתי שיוציאו לי 

מסמכים. אני טענתי במכתב שאמורים לתת לי מפות אזורי חניה 

מסודרת, עותק מקבלת החלטה בעניין בחירת האזורים המסומנים. 

ר המקומית, פרוטוקול של כל הישיבות עותק גם מתכנית התמרו

בנושא, גם לגבי יש שם, אני גם ציינתי במכתב שמבחינת הכנת חוק 

העזר, כביכול יישום החוק, מטרתו, פגיעה קשה ... לתושבים, אין 

ספק שגם שם נפגעו כל בעלי העסקים. אנחנו רואים היום שכל 

ם. גם החניה שם מרוקנת מלקוחות, וזה אין ספק שפגע בעסקים ש

הועלו טענות קשות שהדרג המקצועי, נגד הדרג המקצועי למעשה 

האימון על יישום החוק ממחסור בציוד, אפליקציות, מחסור ב... 

וההתנהלות לא תקינה. למעשה כל זה נעשה בדריסה ברגל גסה, לכן 

שהמכתב  ,אני מנצל את ההזדמנות שהיועץ המשפטי יושב פה

להוציא לי את כל החומר  ,ותשהגשתי ללשכת ראש העיר ולמזכיר

 שדרשתי על מנת לבדוק את החוקיות של החניה של הקניון. 

 זהו?  פאיז אבו צהיבאן:

 כן.  מאג'ד אבו בילאל:

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

 טוב, האמת.  שרון שטיין:

 אפשר להוסיף משהו רק ברשותכם?  טלאל אלקירנאוי:

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

כמובן התנגדתי לנושא של החניה, ונימקתי את זה אז. אני אוסיף  אני טלאל אלקירנאוי:

למה שאמר איבראהים, דומני אם אני זוכר טוב השטח שנמצא בין 

המתנ"ס לבין המרכז המסחרי, מול המתנ"ס זה שטח שמוגדר שטח 

ציבורי פתוח. כלומר השטח הזה לא הוגדר, או לא הוקצה, הוא 
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. והוא שטח ירוק מן הדין שלא מוגדר שטח ציבורי פתוח, שטח ירוק

 יחול עליו נושא של חניה או אגרת חניה, אם אני זוכר טוב. 

 איבראהים אבו צהביאן: להפך, בהחלטת מועצת העיר אפשר הכל לעשות. 

בסדר, בהחלטת מועצת העיר. אני אומר את הדבר הזה. הכוונה גם  טלאל אלקירנאוי:

לבין השוק. גם זה מוגדר כמובן הקטע הזה שבין הקניון, כאילו כזה 

 שטח ירוק, צריך לבדוק את זה משפטית. 

 טוען.  إبراهيم إبراهيم، بس :متكلم

 בואו נשמע את היועץ המשפטי, כן.  פאיז אבו צהיבאן:

תראו, קודם כל המכתב שאני ראיתי אותו קודם כל הוא מדבר על  שרון שטיין:

זכר שם, לא חוקיות של חוק העזר, לא מדבר בכלל לא הקניון המו

הקניון ולא מתנ"ס ולא כלום. אז היה קצת קשה לענות לזה. אז 

קודם כל חוק העזר מי שמפרסם והמועצה מאשרת חוקי עזר 

עירוניים, היא עושה את זה מול משרד, אחרי זה זה עובר לטיפול 

משרד הפנים, ואחרי שמשרד הפנים מטפל מי שחותם בעצם על חוק 

הפנים .ובמקרה הזה זה גם שר העזר ונותן לו תוקף זה שר 

התחבורה, זה תלוי באיזה חוק עזר. אז קודם כל אם יש איזה שהיא 

 טענה כנגד החוקיות של חוק העזר עצמו, 

 זה בכנסת שם.  עטא אבו מדיע'ם:

 מה?  שרון שטיין:

 זה בכנסת משנים את זה.  עטא אבו מדיע'ם:

ניה ספציפית חותם שר הפנים לא, לא, לא. זה שר הפנים, חוק עזר לח שרון שטיין:

ושר התחבורה. זאת אומרת אם יש איזה שהיא טענה כנגד החוקיות 

אז אם יש חוק של חוק העזר עצמו, אז העירייה היא לא הכתובת. 

עזר צריך ללכת לשר הפנים ולשר התחבורה ולפנות אליהם ולהגיד 

 להם למה אישרתם את זה. 
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 הים נכונה, אבל אם הטענה של איברא נאיף אבו עאבד:

 שניה,  שרון שטיין:

 אם היא נכונה, אז זה לא חוקי החוק עזר.  נאיף אבו עאבד:

 החוק עזר חוקי.  שרון שטיין:

 אם היא נכונה.  נאיף אבו עאבד:

 בהתחלה.  עטא אבו מדיע'ם:

 אני לא יודע אם היא נכונה או לא נכונה.  נאיף אבו עאבד:

 ... וההנהלה. במליאה  חוק עזר אושר כמו שצריך שרון שטיין:

 שטחי החניה הם שלהם פרטיים ושילמו על זה כופר,  נאיף אבו עאבד:

 כן. שרון שטיין:

אז זה לא חוקי. זה  -במסגרת כלשהי, ויש פרוטוקולים, יש רישום נאיף אבו עאבד:

 כאילו בבעלות פרטית שלהם, של אנשי העסקים, של אנשי החניות. 

 ...  דובר:

יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות, אני לא יודע. אני באמת אין לי  נאיף אבו עאבד:

 ... 

אני, אני אומר קודם כל הטענה הייתה כנגד חוק העזר, וזה בכלל לא  שרון שטיין:

לפה. מי שרוצה ללכת ... את חוק העזר שילך למשרד הפנים וישאל 

עכשיו אותו למה הוא אישר. כי מבחינתו אנחנו עבדנו לפי התהליך. 

אחרי שמאשרים חוק עזר מפרסמים תכנית חניה. והתכנית חניה 

הזאת היא לא מוגבלת אך ורק, והיה על זה דיון, והייתה החלטה 

במועצה לא סתם. כעיקרון חוק העזר חל על כל שטח השיפוט של 

רהט, הורחב במועצה שזה יהיה אך ורק בשביל להפחית את 

באזור המסחרי של רהט, העומסים הקיימים, ולעשות סדר בחניה 

באזור המרכז של העירייה, לצמצם אותו לשם. ונדמה לי, אני לא 

 זוכר, אפילו לאורך הכבישים הראשיים. חלק מהם מדובר... 
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 ...  דובר:   

 . שרון אני מתייחס לשטח של הקניון דובר:

 שניה, שניה, אתם, שניה, עכשיו התייחסת לשטח של הקניון.  שרון שטיין:

 לא, במכתב שלי, המכתב השני. הנה יש לי את המכתב השני. לא,  דובר:

עכשיו השטח עד, זה ששטח, אם שטח יסומן כשטח ירוק, אז למה יש  שרון שטיין:

 שם בכלל חניון? למה יש שם כביש?

 עכשיו הוא עם מדרכות?  דובר:

 בדיוק.  שרון שטיין:

 נהפוך אותו למדרכות?  דובר:

 , נעשה גינה ... נחשוב על זה שרון שטיין:

 כן.  דובר:

בעניין הזה. זאת אומרת אם יש שם חניון כנראה שמותר לאשר בתוך  שרון שטיין:

שטח, זה גם חניה. ואם יש חניה בשטח הזה הוא שטח שמשמש את 

 כלל הציבור. 

 אבל למה שילמו כופר?  דובר:

 מי שילם כופר? מי? מי שילם כופר? סמי אבו צהיבאן:

 )מדברים ביחד(

רגע, אני מדבר על השטח שבין המתנ"ס, דיברתם על החניה ליד  שרון שטיין:

 המתנ"ס. 

 ההיתר לא בתוקף.  עטא אבו מדיע'ם:

 לא ליד המתנ"ס.  דובר:

עכשיו כל מה שנשאר לנו לגבי הקניון, שאמרתם ששולם כופר, עד  שרון שטיין:

 כמה שאני יודע. 

 לא שולם. עטא אבו מדיע'ם:

 לא שולם. סמי אבו צהיבאן:
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, לפני 2013לא שולם כופר, לא סתם. אלא שאנחנו לפני שעוד, בשנת  שרון שטיין:

שאני הייתי פה. היה תיק עם היזם של הקניון לגבי הסיפור הזה, ש... 

לו את הכופר חניה מתוך היטל השגחה, ובסוף נאלצנו להחזיר לו את 

 הכסף על הדבר הזה. עם נו איך קוראים לחברה ש...? 

 כללי הנגב. אבו מדיע'ם: עטא

 כללי הנגב.  שרון שטיין:

 כללי הנגב, כללי הנגב. עטא אבו מדיע'ם:

 כן, עכשיו אני לא מכיר מקרה ששולם כופר חניה על השטח הזה,  שרון שטיין:

 והייתה בניה.  פאיז אבו צהיבאן:

 לא בטוח שהשטח הזה יושב בתוך המגרש והוא אדמה פרטית.  שרון שטיין:

האם שאלת את המהנדס ביום כזה כמה צריך חניונים לרכבים לפני  ו מדיע'ם:עטא אב

 ההיתר? בתכנית שהוגשה לנו?

 אני לא יודע מה היה לפני, לפני עשרים שנה.  שרון שטיין:

טוב, שרון, שרון תודה לך. טוב, קודם כל אני כממונה על החברה  :صهيبان أبو سامي

 ר, הכלכלית שהיא זאת שאוכפת את חוק העז

 . اسمعك صوتك، ارفع :متكلم

אני נפגש עם הרבה ... ال وبطيح بزعق مرات تخاف، ما بيعلى،לאט לאט  :صهيبان أبو سامي

בעלי עסקים שכן מברכים על הכלת חוק העזר ויישומו. הן ראש העיר 

פאיז אבו צהיבאן, והן ראש העיר הקודם מר טלאל אלקירנאוי חתמו 

ט חייבת גם כן להפעיל חוקי עזר על תכנית שבמסגרתה עיריית רה

נפשות בעיר  80,000-מניבי הכנסות. לא יכול להיות שאנחנו הגענו ל

ואנחנו רוצים להישאר ככפר. חוץ מזה לא יעלה על הדעת שתושבים 

זורקים את הרכבים שלהם לשמונה שעות, לעשר שעות כאן, נוסעים 

ים לתל אביב ולכל מיני מקומות ובערב באים לאסוף את הרכב

 שלהם. 
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 . فاضية الحياة :متكلم

 מהבדיקה...  סמי אבו סהיבאן: 

 . فاضيات. فاضيات :صهيبان أبو إبراهيم

לא, לא, לא. יש חניה בשפע, יש חניה בשפע. ואתה תופתע שיש אפילו,  :صهيبان أبو سامي

כל יום. עכשיו כמוהה אני גם כן למי  70דוחות וקנסות מעל  في

מרובע ללא חניה. איך יעלה דבר כזה על מטר  3,000שאישר קניון 

הדעת? קניון עם יותר ממאה עסקים ללא חניה אחת. וחוץ מזה גם כן 

חייבו בהיתר הבניה היזם לפתח חניה, אבל לצערי נבנה הקניון 

ונמכרו גם השירותים שלו כחנויות, ואף אחד, רק קידמו את העסק. 

העיר, ואין להם נשארנו בלי חניה, בלי מאה עסקים שפועלים באמצע 

מקום חניה. העירייה פיתחה חניה על חשבונה בין הקניון לבין השוק, 

ומה אומרים עכשיו? החניה הזאת של הקניון. מאיפה הבאתם את 

האינפורמציה הזאת? אני לא יודע. זה פותח על חשבון העירייה, וגם 

החניה הנמצאת בין המתנ"ס לבין הבנק פותחה על חשבון העירייה, 

ה גם כן, אם פיתחתם סימן שפעלת לא על פי חוק. אם פיתחת וידוע

בשטח ירוק, אבל חניה שכן היא חניה העירייה מוסמכת להטיל עליה 

את חוק העזר שלה. וזה מה שעושה העירייה כיום, ולסוגיות 

משפטיות, לסוגיות משפטיות. לא כל חברי העירייה הם משפטנים 

גיה משפטית כן ללכת שם, אני מציע לכל חבר מועצה שמעלה סו

אנחנו לא, אף אחד לא רוצה לפעול בניגוד  ולשבת עם היועץ המשפטי.

לחוק. ואם יש דבר לא חוקי אנחנו באופן אוטומטי, ברגע נפעל קודם 

כל לעצור את זה. אבל אני כממונה על החברה הכלכלית ישבתי עם 

 היועץ המשפטי של העירייה, בדקנו את הסוגיות. וישבתי גם כן עם

 היועץ לחוק העזר. 

 איבראהים אבו צהיבאן: זכותנו גם, סמי, זכותנו גם להוסיף חומר, 
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 זכותך.  סמי אבו צהיבאן:

 איבראהים אבו צהיבאן: להוציא חומר... ולעבור בדיקה חיצונית. 

 נכון, נכון, זכותך, זכותך.  סמי אבו צהיבאן:

 לעבור בדיקה חיצונית.  اه، :صهيبان أبو إبراهيم

 זכותך, זכותך. אבל אני מציע גם כן שלפני...  אבו צהיבאן:סמי 

 איבראהים אבו צהיבאן: עם כל הכבוד ליועץ המשפטי שיושב פה, 

 לפני, לפני...  סמי אבו צהיבאן:

 איבראהים אבו צהיבאן: יש דברים שגם הוא, 

 מותר לך גם כן ללכת לבית משפט, זה לא, אתה רשאי.  סמי אבו צהיבאן:

 כן? צהיבאן:פאיז אבו 

אז אני גם כן מברך על חוק העזר שפועל כיום והוא כן מסדיר את  סמי אבו צהיבאן:

 החניה, לפחות שאנחנו מוצאים איפה ל, 

איבראהים אבו צהיבאן: הוא מסדיר מבחינתך, אבל הוא קיפח הרבה בעלי עסקים 

 ממורמרים, שהם היום באמת פגע להם ב... 

 ף אחד לא ממורמר. אף אחד לא ממורמר. איבראהים, א סמי אבו צהיבאן:

 איבראהים אבו צהיבאן: יש הרבה ממורמרים. 

אני ישבתי עם בעלי עסקים, וגם כן אנחנו הולכים לקראתם בכל מה  סמי אבו צהיבאן:

שאנחנו יכולים. וגם מה שצריך, גם כן אם יש צורך בשינוי חוק העזר 

ם, אתה לא יכול אנחנו נפעל דרך מועצת העיר כן לשנות. יש דברי

לפעול בניגוד לחוק עזר שאישרה מועצת העיר, וכבר אושר על ידי 

 השר.  אם יש משהו אתה יכול להפעיל אותו. 

איבראהים אבו צהיבאן: אפילו אתה יודע מה? דוגמה כמו באר שבע ... לא עשיתם שעה, 

 לתת שעה בחינם, אתם גם את זה לא עשיתם. 

 צי שעה חינם. לא, לא. יש ח סמי אבו צהיבאן:

 סמי נתן גם בחג.  טלאל אלקירנאוי:
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  ايش؟ :صهيبان أبو إبراهيم

 כבר ... גם בחג.  سامي :القرناوي طالل

 גם בחג. סמי אבו צהיבאן:

חברים עוד פעם, אני חושב שעיריית רהט לא רעבה לשני שקל של  פאיז אבו צהיבאן:

זה מה  מרכז העיר, -התושב. המטרה היא באמת לעשות סדר במע"ר

שחשוב, ונעשה סדר. אבל אני אומר לכם הרבה אנשים, אנשי עסקים 

שמגיעים לבנק, הוא אומר לי סוף סוף אני מגיע לחניה וחונה בשני 

 שקל ויוצא. 

 חלק מעובדי הבנק מחנים בחניה של השוק כי החניה בחינם.  עלי אלכתנאני:

גני ילדים בבית  -36כן.  זה גם עידוד להשתמש בתחבורה ציבורית, פאיז אבו צהיבאן:

 . تفضل سامي البتراء، الزمرد، الفردوس،וגני ילדים בשכונת  االخاءספר 

 . بالخير يمسيكم هللا اخوان، يا طيب :الطوري سامي

 ممكن هذه زي اللي األشياء الجاي للمرة الخير، جماعة يا كان وإن -مالحظة :صهيبان أبو فايز

. األشياء هاي معاه يحل يقدر الملف، مسؤولل لمثال ً يتوجه بلدية، عضو واحد،

 يعطي واحد وكل واحد، 13-12 احنا تقريب ا على نناقش نقعد احنا ما بدال

 محل اذا األشياء المفروض هذه. هذه بالشغالت خاصة ً بطول هالشي مالحظة،

. شوي اكبر هي الليרמה  ب البلدي المجلس على نيجي ممكن األمير، أبو هنا

 . سامي يا تفضل

 يوسف اخونا وبنشكر. طارق أبو مبروك. بالخير بمسيكم اخوان، يا طيب :الطوري سامي

 هذولגנים  لل بالنسبة جماعة يا. يوفقة هللا اعطا، ما على جهود، على الرميلي

 ال. هذولגנים  ال سنة 35 من عمرهن. شوي مني اصغر يمكن انا، عمري من

מספרים, אבל  ال ايش عرفب ما بس ،שיפוץ فيهن بنحط سنة كل هذولגנים 

שיפוץ. גנים מאוד  ال فيלא עומדים כבר  نفسهنגנים  الזה המון כסף. 

שיפוץ  ال الصف، في طاحتתקרה  فيישנים, מסוכנים. בחורף האחרון 

לא יעיל, חבל על הכסף, אנחנו צריכים להתקדם  البداية في قلت ما زي
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 أبوאותך מדרגה אחת קדימה. ופה אני שואל את ההנדסה ושואל 

הקצאת  مش هاي االخاء؟מה קורה עם הגנים האלה בבית הספר  األمير

שטח, הבניה קשיחה. ומה אתם אומרים? אולי אני מציע פה גם בניה 

 اللي الخضراء القلعة في احنا انه حق في إلنهדו קומתית, שתי קומות. 

 يالل األولדור  ال يعنيסוף סוף  انه خضراء، مش هي بس خضراء بنسميها

זה כבר דור  يعني. اليومסבא  صار جد، هو اليومכבר  هذولגנים  ال في تعلم

מזמין אותך לסיור,  هنا من وانا بقولك انا ما زي هذولגנים  والשלישי. 

 هذولגנים  ال. المشوار بداية في فا معاك، وقعدنا أنور مع فترة قبل وجينا

ני לא אתן יד א غاد المدرسة في كمانכוועד  بقولك واناבטיחותית, 

, הם לא מאוד מסוכנים הם المدرسة، في هذولלפתיחת הגנים 

 بالنسبة هذا. غاد بينكبن اللي المصاري على وخسارةבטיחותיים, לא יעילים 

 سنين خمس عمرة اللي ايوا. طالب مية زي تقريب ا حوالي غاد وفي اه،. גניםلل

בסימן שאלה,  هنه اللي الساحة جوا اللي األلعاب عن ناهيك هذا. موجودين

 او بلمنهن، كيف عارف مش المعلمات الليכיתה  الתוך  الليמשחקים  وال

 . بجيبنهن وين من

 حكيتها كلمة كل في معك انا. يحكي امير أبو قبل اعطي بدي بس سامي، :صيبهان أبو فايز

  حتى قرميد، فيهن الليגנים  ال كل على بنحكي احنا حكيته اللي باإلضافة

 . تبعكوا الشق وصلم مرة اللي الشيכבר  اللي 18 الحارة

 . الشق جنب :متكلم

 سيء، وضعهגן  هذا كمان الشق، عجبن :صهيبان أبو فايز

 . 21-ب عندنا كمان :صهيبان أبو سامي

 مصاري، بتحط والبلدية. مشكلة فيרעפים  فيهن اللي كل 21 حارة في عندنا :صهيبان ابو فايز

 . لمصاريا على حرام طب :الطوري سامي

. بالزبطספורט  ال تبعت اللي هذه البيضة القاعة تحت، صارت اللي القاعة زي :صهيبان أبو فايز

משרד החינוך  من واقفات الدراهم هاذ، الموضوع في فوزي مع حكيت انا
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 المدير جبناזה גבעתיים,  هذاשתי קומות  وال اسمه؟ وشوוהגשנו בקשות, 

 شوية ناخذ رح الدولة تبعت الميزانية على دقةالمصا مع هللا شاء ان بتأمل. غاد

 . عماد أبو تفضل. هذولגנים  وال للمدرسة قرشين

 بنتمناله هللا شاء وان شريك، كمان وهو طارق أبو ألخوي ابارك ودي شي اول : الهزيل فيصل

. هنيا الشيخ مع وبوافق حكيتها، كلمة كل على سامي معك بوافق انا. النجاح كل

 ال البناية قضية لكل بالنسبة االشكال، من شكل بأي وال حمري مش والوضع

 لخمس هو الليקרוון  وبتاخد حرام، تقريب ا غادהשקעה  وكل. هذهקרוונים 

 . سنة لعشرين وصلنا الليקרוונים  وفي. سنين

 . جد صار األول الدور اليوم بقولك انا :الطوري سامي

 والتعليم التربية وزارة األسف كل مع. رينلعش وصلن الليקרוונים  في بقولك :الهزيل فيصل

 من لكنאנחנו מכירים בצרכים,  بقولوا بردوا وهمه الطلبيات كل كتبنالهم

 ال...  صفوف 6קיבלנו אותו  الليמימון  ال سنين ثلث اخر فيמימון  ناحية

לפי  اللي مليون 750 حوالي على وحكينا اخونا، هنا موجودةחומ"ש  الתכנית 

 نحكي هونا قعدنا كمان الوقت هداك الليשיפוצים  ال وكل. 180-ل...  حتى

 مدرسة 40 على نوزع بدنا لو حتى. بكفي ما شيكل مليون شيكل، مليون على

 بالنسبة الحل اماשיפוצים דרך מפעל ...  على بنحكي روضة، 170 وحوالي

 . الوقت على خسارة جديدة، بناية بس عندكو اللي للروضات

 ...  :صهيبان أبو فايز

  متى؟ متى؟ :الطوري سامي

 . المحالت كل في :الهزيل فيصل

  األمير؟ أبو متى :الطوري سامي

נזמין  وحتى الوزيرة، مع جلسة نساوي ودنا والشيخ انا قاعد أسبوع حتى قبل :الهزيل فيصل

 . هللا شاء ان هذاעסק  الלקדם  هيناאותה 

 . مالحظة بس األمير أبو بس طيب :الطوري سامي

 . تفضل :الهزيل لفيص
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כל גורם פקיד בעל בכיר במשרד  بيجينا او وزير يجينا لما مشكلتنا احنا :الطوري سامي

גנים. למה אתה לא מביא אותם  ال تبعتאימפריה  لل بناخذه احناחינוך, 

, באמת זו המציאות هذولתת רמה? שהוא יראה את הגנים  الليלגנים 

 זה המציאות. . الخير جماعة يا

 . 20 حارة نويرة أبو حوش يرحمه هللا عند دخلتها لو :صهيبان بوأ فايز

 . 100%מסכים איתך,  انا :الهزيل فيصل

  ايه؟ :صهيبان أبو فايز

 קבלנות.   مشوا أل؟ وال احكي بقدر :القرناوي محمد

 . تفضل. بنشتغل احنا يومية ال، ال، :صهيبان أبو فايز

 . طارق البوברכות  :القرناوي محمد

 . هللا حياك :ارقط أبو

אני חושב סמי נגעת בנקודה חשובה מאוד, אבל קודם כל העניין הוא  :القرناوي محمد

שלך כביכול. לא לקחת בחשבון שאתה נציג ציבור וחבר מועצה 

שמייצג את כל תושבי רהט. אני חושבת שתלך לעשות באופן כללי 

לם. תכנית מקיפה של כל הגנים שנבנו ביום הראשון של בריאת העו

זאת אומרת אלה סאמי שנבנו בגיל שלך כשהיית בן חמש. ויש לנו 

 ברוך השם הרבה כאלה שיש בהם עכברים, ויש בהם חתולים, 

 ויונים.  סאמי אלטורי:

ואין ריצוף, ואין בהם מים, וצעקות של... וצעקות שמיים. אני  מוחמד אלקרנאוי:

שיעשה  מסכים איתך, אבל אני מאוד יבקש שזה ירשם בפרוטוקול

 תכנית מקיפה על מנת,

 תכנית.  فيתכנית,  في :الطوري سامي

 ... תודה רבה.  :القرناوي محمد

ا :صهيبان أبو فايز  . سامي. سالمة أبو شكر 

שני גנים  ال هذا. 29 حارة في هذا كمان الحاجة نفس جماعة يا بعده، اللي البند :الطوري سامي
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אז חינוך  كانن األمير أبو يا كمان هذولגנים  ال اللي طالب، 55 اليوم فيهن

שני  اليوم فيهنהחלשנו . سنين العشر فوف من زي حواليמיוחד קרוון, 

הוא יושב על אדמה  األيام من يوم هذاגן  ال. سنين 4 سنين، 3 والدכיתות 

מגרש בניה. אבל בשביל למנוע בעיות בין  هذا األيام من يوم كانت اللي

שני קרוונים, יותר  عليه غاد بنحط انهשכנים נהפך להיות ציבורי. 

 اللي بفكر...  ثالثة او ثنتينכמעט  في اليومמעשר שנים, כאן חינוך מיוחד. 

אין . هذاגן  ال فيסבלנות  يعنيגם הוא אפס . طالب 55 اليوم حوالي في

מגלשה אחת. מגלשה  في بتقولي غاد معلمة مع حكيت انا اليومמשחקים. 

. ويروح الشنطة ياخد بقدر األول بالدور يلعبوا بدهن ااذ يعني. عيل 55 -لאחת 

 ال في حتى بفكر انا فايز، الشيخ يا األمير، أبو يا غاد انه في كمان يعني األمر،

 ال... ال وليد اخ ،207 بيت حد. األولية فاتت، اللي مش اللي تبعتكקדנציה 

מעקה. אבל מה עשיתם  عليه وحططקיר על חשבונה  ساوتעירייה 

? כאילו העירייה. אחרי שעשיתם את הקיר, עוד פעם באתם אתם

גידרתם את הגן והשארתם רוחב של לפחות עשרים מטר מהאדמה 

 הזאת, 

 בלי קיר.  פאיז אבו צהיבאן:

ם שם מכוניות, יש שם גרוטאות, יש שם בלי קיר. עכשיו זה גם, עוברי סמי אלטורי:

 ם שיושבים שם. לא יודע, עוד כל מיני דברים שגם הם סכנה לילדי

 . ثالثة مرتين غاد كنت انا. هون من يتزحلقوا األوالد :صهيبان أبو فايز

עכשיו גם, אתם אומרים ששם הורסים. נכון הורסים, כי הילדים  :الطوري سامي

 غادמורות  الמשכיבים אותו נכנסים לשחק. זה  -נכנסים לשחק, גדר

 األوالد هذه،פעה תו ال من סובלות  سمحت، لوסובלות . شويסובלות 

זה באמת גם צריך למצוא . الدراسة نظام في نفسهم األوالد يوم في. بخشوا

לזה פתרון. יש מגרש, זה לא שאין מגרש, יש מגרש, אפשר לבנות שם 

 שלוש יחידות. 
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 דמי כניסה לתושבי רהט.  -37. هذه للمشكلةמודעים  سامي، :صهيبان أبو فايز

  كيف؟ خليني، بس :الطوري سامي

 . زلمه يا المشكلة ايش معروف :صهيبان أبو فايز

 . األمير أبو هالحين طيب، :الطوري سامي

 . عالبركة :صهيبان أبو فايز

 . اه :الطوري سامي

 . خالص. عليه امير أبو...  :صهيبان أبو فايز

 . األمير أبو ثانية، نقطة كمان في بس ال،. كويس :الطوري سامي

 . المدارس كل فيגנים  ال لكلך לעשות מיפוי צרי انس، أبو :الهزيل فيصل

 . وبمشي تلفون علي في. بمشي انا :القرناوي طالل

 حد هذاגן שנהרס.  غاد الشارب أبو عند في. األمير أبو شارب أبو عند في :الطوري سامي

נהרס, לא יודע איך נהרס, מי הרס? אני לא יודע. אבל מה?  الشق،

זנבות כאלה זה רק לסכסוכים בין  بتعرف وانتעכשיו יש השתלטות, 

השכנים. חוץ מזה למה אם נהרס והייתה שם כיתה קיימת, למה לא 

 في بكون طالب 36 في حده، اللي الصفבמקום  و هذه؟כיתה  الלבנות 

 . عشرين

 . القدس فيתקוע  مشكلتنا مرة كمان مصاري، مشكلتنا :صهيبان أبو فايز

 .المصاريנקבל  ودنا بسהכרה בצרכים  في :الهزيل فيصل

 ... نوحد يال :يغممد أبو عطا

 דמי כניסה לתושבי רהט לבריכה.  -37. هللا شاء ان :صهيبان أبو فايز

 يعني بصراحة. ياسر األخ مع حديث لي كان اليوم -בריכה الלגבי  اوكي، :الطوري سامي

 منه طلبتמדבר עם כולם בגובה עיניים, לזכותו נגיד את זה.  زلمه

 بس. الجلسة في يتواجد ورح المعلومات منا طالب محمود األخ ليقا معلومات،

 يعني. هالحين انت معاك اللي المعطيات ايش بعرف ما حتى يعني، مرة كمان

 يا شي ثاني هذه؟ البركة ينفع انه عندكم في قديش يعني سؤال كمان اسألك بدي
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 غاد وبنسمع عمنا، والد بركات على بنمشي الوقت كل احنا الخير، جماعة

 فيבוכים גזענים ולא לעניין ובתי משפט.  وبنروحמשפטים ומילים, 

 مليون 35-ال فوق األمير؟ أبو يا كلفت قديش. لرهط رهط، فيבריכה  عندنا

  شيكل؟

 . 40 :الهزيل فيصل

 . شيكل مليون 40 :الطوري سامي

 סגור.  40 :الهزيل فيصل

  رهط، في ولد يأ او ولد، او ولدي تعطي ودها ما اذا :الطوري سامي

 . بيها نركز مشانהגדלנו תב"ר  اللي احنا. احنا اسألنا :صهيبان أبو فايز

  البركة، اوكي، :الطوري سامي

 ...  ما احنا بس :صهيبان أبو فايز

 وصلتהמשכנו  و هذاكا العهد في كانت هي بالبداية قديه؟ يعني بس اوكي، :الطوري سامي

  أل؟ وال مليون 35- ل معانا

 .40 :الهزيل فيصل

לא משנה. אבל עדיין אם היא לא עונה לצרכים,  50 ،40... يا ولدك انا اذا :الطوري سامي

לפחות פעמיים  يجيه انه سنين 6 او سنين، 5 عمر أبو ولد تعطي ودها وما

 بقولك اناבשבוע, תקנה לו כניסה פעמיים בשבוע מחיר מסובסד. 

. اليوم موجودات الليמנויים  ال بتدخل ما من اكثر البلدية على مصاري حتدخل

מבקש להביא את זה גם להצבעה, חברים להביא את זה להצבעה  وانا

 . رهط تبعينילדים  الלטובת  البركة في يومين نخصص اللي

 . عشرة بصوتوا ما بصوتوا، ما :صهيبان أبو فايز

  كان، في اليوم اليوم في، في، :الهزيل فيصل

  قال، هو ال، :الطوري سامي

 ... حتىקייטנות  في كان لما :الهزيل يصلف

 זה לא יום יום.  ويعدקייטנות  :الطوري سامي
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 . فيها األوالد وحطينا :الهزيل فيصل

 . جماعة يا يومينלפחות  اسمعوا :الطوري سامي

 . تفضل :صهيبان أبو فايز

משתמש.  3،500 هم الليמנוי  1،016 على اليوم احنا. بالخير يمسيكوا هللا :صهبان أبو إبراهيم

ا صعبמשתמש  3,500 בקושי בקושי  بركة يعني برا، من ناس تفتح انك جد 

 جامع أبو محمود هايמתנגדים,  احنا. فيها موجودين الليמנויים  ال بتكفي

 الي البركة، فيבעיות מיוחדות  معמשרד הבריאות מתמודדים  موجود،

וזה מגביר מאוד את רמת  هدومهم، على  بلبسوا النساء انه منהוקצאה 

 اللي إسرائيل في الوحيدة البركة احنا يعنيמסנן.  زدنا انهהעכירות, למרות 

מסננים, ועדיין אנחנו נאלצים מדי פעם לסגור את הבריכה...  4 فيها

 . 300 و 200...  بدنا اذا لذلكעוד פעם... 

  فيه؟מסננים  4 ليه :متكلم

   لصغار،ا األوالد إلنه ::صهبان أبو إبراهيم

 . بهدومهن بسبحن :صهيبان أبو سامي

 الليעדויות  في حتىממש.  مش، يعنيשוחה בבגדים בלי,  الصغار األوالد :صهبان أبو إبراهيم

 ... في

  سنة؟מנוי?  الתקופת  قديش :متكلم

  هالحين،. سنة :صهبان أبو إبراهيم

  זה לא יותר מדי? سنة :متكلم

 הוצאות.  عندها فيמתנהלת כעסק לכל דבר,  هذه البركة هاكإن هي ال، :صهبان أبو إبراهيم

 اجي ودي ممنوع، وانا عليها،ישתלטו  ناس في اذاמונופול,  يصير ممكن ال، :متكلم

 תקופה הוגדלה. ال هاي. يعنيבאמת  منه فيه اذا. اتسبح

 ...  واحد كل بس ال، :صهبان أبو إبراهيم

 . يعنيמונופול  بتصير   :متكلم

 . أل اسا كله،בדרך כלל   :رناويالق طالل
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 חצי שנתי? كيف زلمه؟ ياחצי שנתי  كيف :صهيبان أبو سامي

 אז זהו, על זה אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים.  :صهبان أبو إبراهيم

 . سبيح مش اناפעם בחודש,  انا عملي ا جاي محمود،  :الهزيل فيصل

 . معاك وانا   :متكلم

 ש. פעם בחוד  :الهزيل فيصل

 מדי פעם,  البركةפותחים  احنا :صهبان أبو إبراهيم

 . منطق مش كمان،הגיוני  مش زلمه ياחודש   بال مرة كمان تروح ودك زلمه يا :متكلم

 כן?  :صهيبان أبو فايز

 انه للبلديةקודם כל אנחנו ביקשנו והצענו  و البركة،אנחנו פותחים  :صهبان أبو إبراهيم

 דיבור.  وفي البركة، على الضغط تخفف اللي לפתוח עוד בריכה קייצית,

 בקשה למפעל הפיס לבניית בריכה. שלחנו   :صهيبان أبو فايز

 אז אפשר לפתוח מדי שבוע.  و الضغط تخفف الليבריכה קייצית  نفتح بدنا :صهبان أبو إبراهيم

 اساوي بقدر ما اناעד אז הילדים יסבלו?  إبراهيم، يا اخوي ياאבל עד אז  :العمور محمود

. شيكل 60 شيكل، 50 -ب والدي اجيب بدي. راجل يا شيكل 5,000 -מנוי ב

 נהנה שעתיים ונלך הביתה. 

 بنفتح احنا شي أولנתונים.  شوية اعطيك بديנתונים,  شوية اعطيك بدي :صهيبان أبو إبراهيم

 عندنا، خشوا الحين لحدלכניוסת חד פעמיות.  البركةשבת -כמעט כל שישי

 כל שישי שבת?  :رالعمو محمود

 .تقريب ا :صهيبان أبو إبراهيم

 , תגיד לו כן או לא. تقريب ا مش :يغممد أبو عطا

 איבראהים אבו צהיבאן: מפרסמים את זה. מפרסמים את זה. 

 . اعرف ودي انا :يغمدم أبو عطا

את זה  עצרנו. في كان قبلهن واللي. في كان فاتن اللي والسبت الجمعةלמשל  :صهيبان أبو إبراهيم

 ... إلنهתקופה 

 אתם, לא, אתה תגיד את זה ומאז שפתחתם את זה,  :العمور محمود
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 (سوي ا يتكلمون)

 שבת. -פתחם את זה שישי ما العدي، فيפתחתם את זה  انتو بس اه، :العمور محمود

-ل 3،000 بين بندخلشלכניסות חד פעמיות  البركة بنفتح مرة كلתקשיבו  :صيبهان أبو إبراهيم

 المواسير بس مرة اخر. االف لعشر 7،000 بينנזק  عندنا وبصير ،5،000

, העניין הוא לא כל אז בואו. شيكل 8,900 -חשמליות هنه اللي غيرناهن

לא מרגישים  للبركةכניסות חד פעמיות לא מחוייבים  ال هذوالפשוט, 

 מרגיש בבית,  هو الليשייכות, זה לא כמו מנוי 

 . يكسب بقدر ما حتى :الطوري سامي

 ... ال بكسروا المواسير، بكسروا...  بكسرواגורמים לנו נזק אדיר,  مشاكل :صهيبان أبو إبراهيم

 .لألوالد خطر...  :صهيبان أبو فايز

 فيه بكون اللي السبت، بعد بيجيه الليאני רוצה להזמין אותך ליום ראשון  :صهيبان أبو إبراهيم

 ال عن وناهيكלכלוך  ال عن ناهيك. بعينك وتشوفכניסות חד פעמיות 

 דברים אחרים. 

. األوالدמודיעין ולא היה כלום, נהנו  على اوالدي مع مشيت انا إبراهيم اخ :الطوري سامي

 واحد، مية زيנראה לי  كان غاد، بيجوا رهط والدתאמין לי מתורבתים.  و

 בלי שום בעיה.  وطلعوا سبحواמתורבתים,  كانوا. واحد 150

 להבים.  في...  كنا احنا حتىתקשיב,  سامي، :صهيبان أبو فايز

 . فايز الشيخ. سامي سامي، :صهيبان أبو إبراهيم

  اه؟ :صهيبان أبو فايز

. 8/10 في احنا لليوم، 5/1 -بחזרנו לפעילות  1/5 -ب فتحنا احنا شي اول :صهيبان أبو إبراهيم

 .اشهر 3 – ونص شهرين حوالي

 ל פי התו הירוק גם כן. תפעלו משבוע הבא ע :صهيبان أبو فايز

-שישי هنه الليבכניסות חד פעמיות,  واحد 1،339 للبركةשניה, נכנסו  :صهيبان أبو إبراهيم

 7،000 السنةבמהלך  يخلص، سامي ما قبلביקרו בתי ספר,  4,487שבת. 

 2،104 -و. العيد لعند 7/1 من الصيف في هنه الليקייטנות  ال في خشوا واحد
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למדו  والد 210 عشرة على بتقسم اذاת אומרת כניסות של שחיה. זא

 الليמנויים  ال غيرתקופה מאוד קצרה ...  هي اللي هذهשחיה בתקופה 

 ال. بالبركةמשתמשים  هم الليמשתמש,  3،500 -ل 3،000 بين قلت همه

 االحد، يوم بيجواחלק . بعضهم مع بيجوا كلهم مش انهמינויים  بالיתרון 

 עומס מסתדר. ال كذا مشان. االثنين يوم بيجواחלק 

 . طيب :صهيبان أبو فايز

 . محمود سؤال :يغممد أبو عطا

 . تفضل محمد، أبو يا لحظة :صهيبان أبو فايز

. عالعيد... ילדי רווחה,  في...  سعيد ترجيت اليوم هديك انا انا، اخوان يا بس :يغممد أبو عطا

אין בעיה, תיתן  كبقول الزلمه إلنهסעיף תקציבי,  ندور وسامي انا حاولت

מחוז והגשנו  ال مع حكيت. مصاري هاتليילדי רווחה,  بدخلكלי כיסוי 

מה שאני מציע . خلص والعيد مخلص، بكون الصيف تجيه ما لعندבקשה. 

 زلمه يا اريحا في. اريحا على يمشوا الناس بشوف اناחברה' יש כאן מקרה, 

בא עם משפחה, יש ילדי, נכים בחינם. אתה  انه مبارح كتبولي. مكيفين

 4 -أسابيع 3 عليه بعد الصيفחינם כל היום. אני בא ואומר  -לך ילד נכה

 انهמציע  انا كثير، يغرقوا صاروا البحور في بعدينלתת לילדים.  أسابيع،

שבת, כניסה פתוחה. תקיימו דיון -בוא נמשיך את הקצב הזה שיש

 דירקטוריון לחברה כלכלית, תקבלו החלטה.  ال فيמעמיק 

 שיהיה קבוע.  טלאל אלקירנאוי:

 שבת בקיץ הזה וזהו. -שיהיה קבוע שישי עטא אבו מדיע'ם:

אני חוזר על מה שאמרתי לפני שנים, זה עסק . بالخير يمسيكوا هللا طب :صهيبان أبو سامي

 שהיה אמור להיות יזם. כי לא יעלה על הדעת ניקח תקציב, 

 ليه؟ بتضحك :يغممد أبو عطا

 תקציב,  :نصهيبا أبو سامي

 . وخفتהראיון הראשון  زي ورا، من ضحكتك مبين :يغممد أبو عطا
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  ليه؟ بتضحك ليه. ليه بتضحك انت وضحك، ساكت انا :القرناوي طالل

 . واحد ومعاه طالل جابوا يقولوا انه خفت(. يضحك) ال  :يغممد أبو عطا

 . النبي على صلً  راجل يا  :صهيبان أبو فايز

כלל התושבים. זה תקציב רוחבי, מה שנלקח כאן קציב, תקציב של ת :صهيبان أبو سامي

מיליון שקל זה תקציב רוחבי לכל התושבים, הן התושב העשיר,  40

והן התושב העני. אבל כיום מי שנהנה מזה רק מי שבעל יכולת. אני 

 עצמי יש לי מנוי, יש לי מנוי. 

 והיזם? והיזם? כולם יהנו יענו? :صيام أبو مازن

תשמע. לא, יזם לפחות אתה לא לוקח את התקציב שלי. אתה לא  בו צהיבאן:סאמי א

 לוקח את התקציב של העני. 

 הוא בונה והוא מפעיל.  אסמהאן או סוויס:

מיליון  40הוא בונה ומפעיל מהתקציב שלו. אבל כאן אתה לקחת  סאמי אבו צהיבאן:

 שקל שאתה יכול לעשות אצטדיון. בסדר? שכולם נהנים. או אתה

 40-בריכות חוץ, וכולם נהנים. ולקחת בריכה ב 4-5היית יכול לבנות 

מיליון שקל מתקציב של כלל התושבים, ועכשיו מי שנהנה מהתקציב 

אלה  3,500הזה רק האוכלוסייה. אמר לך יש לי אלף מנויים, כמעט 

 הנהנים. 

 זה מונופול.  פייצל אלהוזייל:

 תדע לך, זה סאמי אבו צהיבאן:

 هذا. هاذקנטרי קלאב  هذا بركات؟ عشر وساواתקציב רוחבי,  ساوا مين  :يامص أبو مازن

 קנטרי קלאב, זה השני במדינה. 

 אתה יכול, מה זה קאנטרי? סאמי בו צהיבאן:

 תקציב רוחבי,  تقول انت :صيام أبو مازن

 בסדר,  :صهيبان أبو سامي

 . رهط تبعتנותנים אותו לאליטה  و :صيام أبو مازن
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זה בדיוק לאליטה של רהט. אז אני לא, לא, זה לאליטה של רהט.  :صهيبان أبو سامي

 אגיד לך, אני אגיד לך, לא... 

 )מדברים יחד(

 עדיין לא סיימתי.  סאמי אבו צהיבאן: 

 ...  خلينا :صهيبان أبو فايز

אני מהביקורים שלי גם כן מהבריכה, המינויים היום כשאתה בא  :صهيبان أبو سامي

 ילד בתוך הבריכה. זה מנויים.  80-ו 70-וצא יותר מלבריכה אתה מ

 מינויים? ال قديش محمود، :صيام أبو مازن

 . شيكل 3،500 اليوم؟ 3،000 :العمور محمود

 ואני אומר לכם,  :صهيبان أبو سامي

 שלוש וחצי.  מחמוד אלעמור:

 ואני אומר לכם שפותחים את זה, כשפותחים,  סאמי אבו צהיבאן:

 זה עולה ליחיד,  מחמוד אלעמור:

מחמוד אני עדיין לא סיימתי, ואני, אני מדבר. כשפותחים את זה  סאמי אבו צהיבאן:

לתשלום חמישים קל, הא? אני אומר לכם, תיכנס שם ותמצא יותר 

ממאה חמישים ילד בתוך הבריכה. זה לא הגיוני. ואני אומר לכם כל 

יסגור  משרד בריאות אם יכנס ויראה את מה שיש בבריכה היום,

 אותה. טוב? תגידו תודה לאל שעד היום לא נסגרה. 

 סמי ידידי, אתה כל הזמן יש לך טענות ...  עטא אבו מדיע'ם:

 . ماجد رؤوف، أبو :صهيبان أبو فايز

 , אני מברך את חברי אבו טארק. תודה כבוד ראש העיר :بالل أبو ماجد

 .يحيك هللا אבו טארק:

צת העיר. קודם כל אני חושב הבריכה היא נכס של על החברות במוע :بالل أبو ماجد

כל העיר, ואני חושב נבנתה מכסף ממשרדי ממשלה, והיא צריכה 

לתת שירות לתושבי העיר קודם כל. ואני חושב זה לא, אני חושב 
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מבחינת תקציבים לא צריך לחפש תקציבים כדי שילדים ומשפחות 

כיתות ה', מוחלשות צריכות ליהנות מזה. יש חוק שחיה חובה ל

והחוק הזה צריך לאתר משפחות מוחלשות וצריך לתת להם באמת 

ליהנות מזה. אני חושב עוד משהו, אני חושב העסק הזה הוא עסק 

מאוד רווחי, ואני צריך, צריך להקציב. אנחנו בהחלטה של מועצת 

העיר, אנחנו צריכים להקציב לאיקס מנויים למשפחות מוחלשות 

ופו של דבר לא יכול להיות, לא יעלה על תמורת זה. ואני חושב בס

 60%נמצאת באשכול אחד, ו 60%-הדעת שאנחנו מדברים על עיר ש

אוכלוסייה צעירה. בסופו של דבר העשירים נהנים, והחלשים לא 

מקבלים שירות. ואני חושב צריך למצוא נוסחה, ואפילו ברמה אפילו  

אבל  צריך לחפש דרכי אחרות איך להפעיל את הבריכה הזאת.

הבריכה היא צריכה להישאר נכס של העירייה, כי אני מאמין שהעסק 

הזה מאוד מאוד מאוד רווחי אם מתנהל כמו שצריך ועוקבים אחרי 

 הדברים כמו שצריך. תודה. 

 .امير أبو :صهيبان أبو فايز

 יש אפשרות לעשות כרטיסיות? ולא רק ...? אסמהאן אבו סוויס:

 ה. סליחה סליח פאיז אבו צהיבאן:

הקאנטרי קלאב של רהט הוא גאוות העיר. אני חושב אני אגיד לכם  טלאל אלקירנאוי:

מתושבי העיר רהט. עד שסוף סוף קם שהוא גאווה לכל אחד ואחד 

קאנטרי קלאב בעיר רהט אחרי עשרות של נערים וילדים שטבעו בים, 

זה החלום. וצריך לחלום לפעמים כדי להשיג דברים, כי אם אתה לא 

מיליון, עלה  40אתה לא מתקדם, אתה לא משיג דברים. עלה  חולם

מיליון. בסופו של דבר יש בעיר  30מיליון, עלה  60מיליון, עלה  50

הזאת דבר שאפשר להתגאות בו, וזה גאווה. עכשיו ברור לי 

שהקאנטרי קלאב לא נועד כדי להכניס כסף לקופה הציבורית דרך 
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א לזה יעדנו, ולא לזה החברה הכלכלית, זה לא המטרה שלו. ל

המטרה. המטרה היא שיתן שירותים לכלל האוכלוסייה אבל יכסה 

את עצמו מבחינת הכנסות והוצאות. לא סתם הכנסנו בתוך התקציב 

אלף שקל עבור השתתפות בקאנטרי קלאב, לא נתנו  600של העירייה 

 לכם את זה במתנה כדי ש... זה צריך... 

 לוש שנים קיבלת אולי. לא, לא, זה ש עטא אבו מדיע'ם:

 זה היה בתקציב.  סאמי אבו צהיבאן:

 לא, לא, לא.  עטא אבו מדיע'ם:

 אז זה היה בתקציב.  סאמי אבו צהיבאן:

 שנה לא קיבלנו, ושנה שעברה קיבלנו.  עטא אבו מדיע'ם:

 קיבלו.  ال وين اطلعلي تعال وين؟ بتقول، انت :صهيبان أبو سامي

 . الخير جماعة يا معاس خليني :صهيبان أبو فايز

אלף שקל עבור הקאנטרי קלאב, אז אם  600יש שם  2021גם בתקציב  :טלאל אלקירנאוי

אלף שקל נועדו בעיקר לשרת  600-לא ראיתם זה, אז תראה את זה. ה

ולתת מענה למשפחות הנזקקות שאין  להם יכולת לעשות מנוי. ולא 

, העשירים כולם עושים מנויים. וזה לא המינויים של העשירים

שקל עם אימונים עם ארוחת, עם  4,000נמצאים בבאר שבע משלמים 

 ארוחת צהריים, עם זה. עושים שם פקניק על כיף כיפאק. 

אלף שקל לרווחה. זה לא לתמיכה  600 بنعملאז הייתי נותן  סמי אבו צהיבאן:

 לקאנטרי. זה, 

 וחה ועניין הילדים. יש לנו שיתוף פעולה בין המתנ"ס לבין הרו פאיז אבו צהיבאן:

בסדר. קודם כל בואו נחזק את הקאנטרי קלאב. צריך לתת לו את כל  טלאל אלקירנאוי:

 הכח כדי שימשיך להיות חזק. 

 זה בשליטה של החברה הכלכלית.  דובר:

 הוא ...  טלאל אלקירנאוי:
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 ... של מי הוא.  סמי אבו צהיבאן:

זנס, ולא עסקים, חתום בחוזה עם הקאנטרי קלאב לא יזם ולא בי טלאל אלקירנאוי:

מפעל הפיס שמממן את הדבר הזה. לכן צריך להיות אפשרות לסייע 

אלף שקל שנותנים,  600-המשפחות הנזקקות דרך הרווחה, דרך ה

דרך הרווחים שנשארים מאותם יזמים, או מאותם מנויים 

 שמשלמים את התוספת. 

 וחה. סעיד, התייחסות בקשר לילדי רו פאיז אבו צהיבאן:

כן, אם אני יכול להצהיר כאן בפניך, יש החלטות ממשלה שאני הולך  סעיד אלעוברה:

אלף  200אלף שקל אני אתן  200להגיש תכניות. אם אתם רוצים 

 שקל. 

 יפה.  דובר:

 אלף שקל לכיסוי כל הילדים.  400לנו אז יש  סעיד אלעוברה:

מה המטרה של החברה  אני יש לי שאלה, יש לי שאלה סעיד. מאג'ד או בילאל:

 הכלכלית?

  ايه؟ : العبرة سعيد

 מה מהטרה של החברה הכלכלית?  :بالل أبو ماجد

 .بيزنس تساوي :العبرة سعيد

לא, המטרה של החברה הכלכלית לפתח פרויקטים מלווי הכנסה כדי  :بالل أبو ماجد

לתת מענה לאוכלוסייה, לשאר האוכלוסיות בעיר. ואם היא עד 

 ת לאוכלוסייה החלשה זה אומר דרשני. עכשיו לא נותנ

 עד עכשיו לא נתנה.  עטא אבו מדיע'ם:

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

 בסדר, גם העירייה צריכה לתת לה עוד פרויקטים אחרים ...  סעיד אלעוברה:

 תכנית היעוד על ידי קק"ל.  -38אוקי, אז אנחנו עוברים לסעיף  פאיז אבו צהיבאן:

 .المدارس تبني تعطيه، لما :صهيبان أبو سامي
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  تبني؟מה הבעיה  تبني،אז  :الهزيل فيصل

 .بتبني ما :صهيبان أبو سامي

 בשם, קודם כל אני . الرحيم الرحمن هللا بسم :يغممد أبو عطا

 אני רציתי לדבר מר פאיז.  פייצל אלהוזייל:

 דיברת אדוני רבי ומורי.  פאיז אבו צהיבאן:

 י היום? אתה לא רואה אות פייצל אלהוזייל:

 بعدينראש העירייה החלופי. אני לא יכול לחזור בי.  معطي صرت :صهيبان أبو فايز

 . ال معارضة، انت اخوي، يا ال، ال، ال،. ضدي بصوت

 عطية يوسف المستقيل العضو األخ األول نشكر. وجميع طيب، يا سالمة، أبو :يغممد أبو عطا

ני מודה ליוסף אלרומיילי . אببلدنا هي اللي الطويلة، خدماته على رميلي

אשר הגיש התפטרותו, הוא כיהן כממונה על שפע. אנחנו מודים לו, 

אני מודה לו. הוא יחסר לנו, הוא איש שעבד, הוא תרם לעיר. 

בהזדמנות זו גם אני מברך את חבר העירייה הנכנס, ממונה שפע 

 החדש מר נאיף אבו עאבד, ישר כח ואני מאחל לך הצלחה. 

 . هللا حياك :بدعا أبو نايف

לגבי, שמתי את הסעיף הזה כי אנחנו בדרך כלל עשינו עדכון  :يغممد أبو عطا

 الموجودةייעור  الבהנהלה, ואנחנו נעדכן גם את מועצת העיר. תכנית 

היא תכנית ישנה,  والهزيل الزيادنةבשטח של  والهزيل، الزيادنة ارض في

 و والهزلين الزيادنة دعن جماهيري غضب وفيצהלה  وفيהיא תכנית ישנה 

, היא תכנית נקודתית, 21היא לא לפי התמ"א  هذهתכנית  الבצדק. 

. והיא קודמה על ידי בני שמעון 22מה? לא תמ"א, כן, לא תמ"א 

, 2006-, הסתיימה ב2004-כתכנית מפורטת נקודתית, הגישו אותה ב

נדמה לי. לכן ההתנגדויות לא, אני קראתי  2007פורסמה בתחילת 

 انه خيالنا في كان ما احنا -הפרוטוקולים, טלאל, בוא נגיד את זה גלויאת 

לכן אולי, . رهط في تخش الزيادنة ارض رهط، في تخش تجيه الحوز ارض
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 وقتها، في كان فيصلאולי בבקשה תקשיב לי. אולי אנחנו כולנו, הרי 

אוד שותפים. פשוט מ كنا كلياتنا معك، وقتها في كنت انا وقتها، في كنت انت

נרדמנו, כי לא העלינו על דעתנו שזה יגיע לשם הרחבת רהט. אבל יש 

צו התחלת  ال خذوا همهהחלטות, וגם ההתנגדויות לא משהו. עכשיו 

 وين لعند شفتמשרד איכות הסביבה.  من اخذوا الخير، جماعة ياעבודה 

דונם.  800-עקפו את כולם. התחילו לעבוד, זה תכנית שמתקרבת ל

מחוז, אמרנו  ال في بعدنا والمهندس، وفيصل اناנו איתם דיברנו ונפגש

להם שהמצב השתנה, רהט רוצה יותר, אין לה אדמות קרקע והיא 

רוצה יותר, ואנחנו רוצים שתצמצמו את עבודות הפיתוח של הנחל 

כי אנחנו עכשיו עם ראיה אחרת, מי שתכנן . متر عشرة لعند بس اللي

גם פייצל . أللها البالد ودنا احناיו לפני כמה שנים זה בני שמעון. עכש

בכובע עירייה או  كان انנוותר,  عاد وماהתייחס לנושא, גם השבטיות 

 من ومشينا... אחר זה מה שקרה, . الزيادنة الشي ونفسבכובע שבטיות, 

 وصغر مخطط، ساوا إبراهيم في اللي، مخطط اعطونا انهבתחושה  عندهم

מתנהלים  القدس في. للقدس وودوه وب،مكت مع وودوه. متر لشعرةמתווה ال

 ال أبو أبو همهמנהל,  لل بقولواמדינה   همه يعنيאחרת, מתנהלים בצורה 

השר אלקין  و شافوا فاتت، اللي الثالثا يوم قعدواמדינה בתוך המדינה. 

 كمانקק"ל  الבלקין. יו"ר  شايفين والאלקין  شايفين همه وال. عليهمלחץ 

 وقف الخرومي سعيد لما اشي، كل يعرجل وودوביבי,  حطهم كانوا اللي من هو

 وقتها يعني كان اسا هذا، وقف قالهביבי  كان الطرشان، عند اليקק"ל  ال

 بي اتصل. لبعضها بتعرجلמערכות  ال. قاعدين لبعضهم بعرجلوا اليوم. الزم

החלטה  ال هالحين لعند الخير جماعة ياעדכון סופי.  ساعتين قبل سعيد

 الמתעקשים  وهمهדניאל גיגי,  مع يوم كلכמעט  باتصال انا... معي

 ما زي بضل اذاמתווה  ال اخوان يا. إبراهيم يا هو ما زي يخلوه ودهمמתווה 

 بوصلوا مرات وهو ،80-و ،70 ،60 يصمدو ودو الوادي يعني الشارع، هو



 נ.ש.    -45- 10149

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

לכן אני חוזר לאיזה . ومشرق الهزيلين من اللي البيوت البيوت، لعند. 100

אם הדרך הזו של  -באוהל המחאה سامي كمانחכם שזרק אותו  משפט

הידברות, של התנהלות לא מניבה פרי, אנחנו כרשות מקומית צריך 

ללכת במישור המשפטי. במישור המשפטי נקבל החלטה, אנחנו 

המתנו, אנחנו התרענו, ביקשנו שתשנו את המתווה שלהם, תקטינו 

קולים של הישיבה של את הפגיעה, ואתם לא עונים. בתוך פרוטו

 في شددوا كثير وايليسيا عيليه األمير، أبو يا متذكر كنه عيليهוועדה מחוזית, 

לצמצם מאוד את הפגיעה בשטחים  إنه. إياه ببعتلك البروتوكول

לכו תעשו סקר  همه قالوا األساس من همه يعنيהמעובדים ולעשות סקר. 

סקר ופגעו  ואל תפגעו. הם רימו את הוועדה המחוזית, לא עשו

 انهבשטחים המעובדים. זה לא נחל, זה לא רק נחל. לכן אני מציע 

זה לא סופי. זה לא  بعدينיכול להיות שישנו, . معهم معنا النقاش نصعد

 احنا نصعد، انهדיונים, המלצתי  بسבינתיים . الساع ورقة اجتنا ماסופי. 

 ب نتوجه احنا رهط، كبلدية تبعنا الموقف نصعد احنا بس معهم، متضامنين

כבר תביעה נגד קק"ל לשינוי הנסיבות, תכנית המתאר,  اوהתראה 

 يعني هذا الموضوع انه وممنوع عندنا وحجة حجة مليونמצוקת הדיור. 

 . الموضوع بهذا تبعي البيان هذا القضائي، المسار في معالجة بال نخليه

 بعض مع وكنا محمد أبو مع ماخذ انا بالنسبة. بالخير يسميكو هللا جماعة يا طيب :الهزيل فيصل

 ريس كنائب انا اني واحدכובע  فيבשני כובעים,  هنا انا ولآلمانة الجلسة، في

 ارض صاحب انا كمان. ارض كصاحب ثانية ناحي ومن واحدة، ناحية من بلدية

 ودهم هنه...  كانלא נרדמנו.  احناלא נרדמנו,  احنا األسف، كل ومع غاد،

 في مش الزراعة الواقع ارض علىבינתיים . اديالو في بس شجر يزرعوا

 70 حوالي الوديان في ما وين تقريب ا محمد أبو حكى ما زي...  يعني. الوادي

 تبعهم البرنامج حسب بغطيها الشجر على الزيادنة إسماعيل دار وفي متر،

 انه حكينا هنا عليهم حكينا الليסעיפים  ال في شوي قبل هالحين. غاد بغطيها
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 ما وهللاחניון.  فيها نساوي ودنا البوك، بزرعها اللي األرض في وغرب زيادنة

 هذه األرض على. ... أل والחניון  نساوي بنقدر بكرا اذا إبراهيم يا بعرف

קרן  ال ساووا  قديش. الوادي في بس يضله ومش غاد، سدات في قديش يشوف

 السؤال اان في الحاووث، منطقة كل ذلك على وزد. غاد شجر وزرعتקיימת 

 على بحكي انا. استثناء بدون األعضاء ولزمالئي البلدية لرئيس هنا بسأله اللي

 دور ايشקו כחול,  ال في...  عاللي اليوم، رهط سلطة تحت هي اللي األرض

 تبتزني ودهاקרן קיימת  ال فوقنا؟ هيקרן קיימת, קרן קיימת  ال انه رهط

 ودهم ماרשיון,  ياخذوا ودهم ما كبلدية احنا دورنا ايش ودها؟ ما زي اساوي

 . شي ياخذوا ودهم ما رخصة، ياخذوا

 األرض تستعمل ودها انها شافت رهط بلدية. سنة عشرين نقول بعدنا بكرا؟ وين :عابد أبو نايف

שטח ציבורי סגור  هذه يعنيקק"ל?  للווטו  في هل تبعاتها،צרכים  ل هذه

 תחום שיפוט? في

 عجنب وين هذه، الهواني عند اللي هذا لمعلوماتك هذا الموضوع في إشكالية في :صهيبان أبو فايز

 .شجر منها تقص ممنوع. السوق وين البلدية،

  يعني؟ كمانקק"ל  هاي :يغممد أبو عطا

 . اه :صهيبان أبو فاي

 קק"ל.  مش ال، ال، :متكلم

  ال؟ :يغممد أبو عطا

 שטח שצ"פ שלנו.  هذا :متكلم

 . تفضل تغير، وال حاجة وال فيه تساوي نوعمم بس اه، :صهيبان أبو فايز

... אסור לגעת  4חוק תכנון ובניה שאומר עץ מעל  النه شجر تقص ممنوع :صهيبان أبو إبراهيم

 בו. 

  بضل؟לצמיתות  يعني :متكلم

 . بنقص نقص ودنا لما. بنقصه بنقصه، حاجة، وال :صهيبان أبو سامي

 . اياهن خلهن...  :صهيبان أبو فايز
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 . للشباب خليه عليه اكتب :يغممد وأب عطا

 . يال :صهيبان أبو فايز

באות  تبعاتناהתנגדויות  والתכנון.  للלצערי, לצערי לא נותנים ערך  :صهيبان أبو سامي

תכנון זה מקדמה  ال. وبجرفواרק אחרי שאנחנו רואים דחפורים, 

לביצוע, לא מתכננים לנייר, מתכננים שאחרי שנה, שנתיים, עשר 

, עיריית רהט הייתה מודעת 2004 -לבצע. הרי התכנית הזאת משנים 

כמה מאז שאני ילד, אבל תגיע  بيت ولعند الزيادنةשכל שטח  100%-ב

 2007-הוגשה, וב 2004-כשאושרה תכנית זאת ב  يعنيלבית קמא. 

ושנים, לא נעשה כלום. נרדמנו, והיום אחרי שהדחפורים כבר נכנסו 

 אנחנו אומרים התכנית, 

 התעוררנו.  ר:דוב

התכנית או הקרן קיימת השתלטה. קרן קיימת השתלטה מאז   סאמי אבו צהיבאן:

שאושרה התכנית. מה נעשה? יש מישהו שהגיש ערר? או התנגדות? 

 יש מישהו שפנה לבית משפט? 

 הנה הפרוטוקול.  עטא אבו מדיע'ם:

לא עשה כלום. אף אחד לא משנה, עד היום אף אחד לא עשה כלום.  סמי אבו צהיבאן:

אנחנו, אני בזמנו פאיז ועטא הלכו וישבו עם הנהלת קק"ל. ואני 

אומר שהמשא ומתן מיצא את עצמו וזה לא, עיריית רהט איך 

והיה לנו  6שאנחנו נהגנו גם כן להגיש עתירה בעניין של שיווק מתחם 

הישג משמעותי שבית המשפט אמר שעיריית רהט חייבת להיות 

ם כן כאן אנחנו צריכים לפנות לבית משפט. לא שותפה בכל שיווק. ג

להישאר ונרדמים, זהו מרימים ידיים, הקק"ל תכנית שאושרה לפני 

לא. אני חושב שהדרך כיום היא כן אחרי שהשטח הזה  -שנים וזהו

עבר לרהט והוא בתחום השיפוטי של רהט, רהט יש לה סמכות היום. 

 נות לבית משפט. לא הייתה לא סמכות אז, היום יש לה סמכות לפ
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 כן, אז.  פאיז אבו צהיבאן:

 אני רוצה להתייחס גם.  טלאל אלקירנאוי:

 .تفضل :صهيبان أبو فايز

. פורסם ברשומות 2015-השטח הזה נכנס לגבולות השיפוט של רהט ב :القرناوي طالل

ע"י שר הפנים, והוא נמצא בגבולות השיפוט של העיר רהט.  2016-ב

. 1992ה, במקום הזה, התחילה עוד בשנת תכנית הייעור במתחם הז

לפני ש, עוד בתחילת  1992 -לצורך אינפורמציה ועדכון, התחילה ב

 המחשבה שלנו. עוד שהיינו בכלל אחרי וועדת מימון. 

 תמ"א.  عليها بتحكي الليתמ"א  ل :يغممد أبو عطا

 . 1992לנובמבר  5אני מדבר על   טלאל אלקירנאוי:

 "א. זה תמ עטא אבו מדיע'ם:

לנובמבר  5תכנית הייעור של המקום הזה, של המקום הזה ספציפית.  טלאל אלקירנאוי:

זה נכון  2005, 2004-. וכמובן עברו תיקונים ועדכונים, התחילו ב1992

התחילו בעדכונים. כמובן אף אחד לא חשב בזמנו שזה יהיה בגבולות 

 5-השיפוט של העיר רהט, וזה כמובן על פי התכנית שהייתה ב

, ייעור של הקטע של הוואדי. ואף אחד לא חשב שזה 92לנובמבר 

 גולש, 

 בתוך רהט.  דובר:

מחוץ לוואדי. עכשיו בתקנון של התכנית, בתקנון וזה הקובע, יש שם  טלאל אלקירנאוי:

סעיף מאוד חשוב תשימו לב לזה. שזה מחייב את אישור עיריית רהט 

לי אישור עיריית רהט, בנטיעות. הם לא יכולים לקבל היתר בניה ב

ואם הם לא קיבלו את אישור עיריית לרהט לנטיעות אז הם הפרו את 

 התקנון, חד משמעית. תראו את התקנון. 

 איך ידעו שזה עיריית רהט? עטא אבו מדיע'ם:

מי? כי צריך לתאם את זה לעיריית רהט, כי זה עצם גובל לרהט.  טלאל אלקירנאוי:
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שזה גובל לרהט, אולי רהט לא רוצה. בזמנו בוועדה המחוזית אמרו 

 אם אתה רוצה מחר לעשות כביש, 

 אני יודע.  עטא אבו מדיע'ם:

ליד ישוב מסוים, או אזור תעשיה, אתה  או רוצה לעשות תחנת רכבת טלאל אלקירנאוי:

צריך לקבל את האישור של הישוב הסמוך. לכן צריך לבדוק את 

 הדבר הזה עם המשפט. 

 نوقفلهم خلينا هات إبراهيم سألت. عراسي...  وطبعأ سألت، انا إبراهيم بس :يغممد أبو عطا

הם לא צריכים אותנו, הם  بقولي؟ ايش. اخذوا ماצו תחילת עבודה  الشغل

משרד  منישיבה  ال في إياه وراناהלכו והוציאו צו תחילת עבודה, 

 איכות הסביבה. 

 הם צריכים לקבל היתרי בניה.  טלאל אלקירנאוי:

 היתר.  ו מדיע'ם:עטא אב

 היתר.  טלאל אלקירנאוי:

 קיבלו.  עטא אבו מדיע'ם:

 כדי להתחיל לעבוד.  טלאל אלקירנאוי:

 קיבלו.  עטא אבו מדיע'ם:

אם קיבלו את ההיתר הזה בלי לתאם עם עיריית רהט, אז יש כאן  טלאל אלקירנאוי:

 חריגה ב... 

 מה זה? אסור, זה פסול.  דובר:

סול, זה כמו ש, אתה חייב לקבל את האישור של עיירת רהט זה פ טלאל אלקירנאוי:

להיתר הזה, ואתה צריך לבדוק את זה גם משפטית, מכיוון שזה גם 

נמצא היום, היום זה כבר נמצא בגבולות השיפוט של העיר רהט. 

והיתר הנטיעות חייב להינתן על ידי עיריית רהט בכלל. לא רק לקבל 

יעבור לעיריית רהט, אלא היום זה לפי התקנון שלא חשבו בכלל שזה 

 נמצא במרחב השיפוט. 
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 הכלים? מה האמצעים בידי העירייה היום? עטא אבו מדיע'ם:

מרחב תכנון של עיריית רהט צריך להוציא מכתב דחוף משפטי,   טלאל אלקירנאוי:

שאתם לא קיבלתם את ההיתר ואת ההסכמה של עיריית רהט, שזה 

שזה  2005-2007-הט. מה גם בנמצא במרחב התכנון של העיר ר

אושר, כן אושר, יש שם סעיף בתקנון שמחייב אתכם לקבל את 

האישור של עיריית רהט ב... לא עשיתם? אז אתם מרקים את 

 הנטיעות. 

רשות נמצא בגבול,  لل مكتوب انهעיריית רהט, יכול להיות  مش ال، :متكلم

 בתחום השיפוט שלה. 

 )מדברים יחד(

... עיריית רהט, הנטיעות תתואמנה עם עיריית רהט חד משמעית, זה  טלאל אלקירנאוי:

 התקנון. 

כן. אז שרון, אנחנו חייבם להתנגד גם מבחינה משפטית, כי זה עכשיו  פאיז אבו צהיבאן:

בתוך תחום השיפוט שלנו. להוציא פשוט מאוד צו מניעה לנטיעת 

 עצים לפחות. בסדר? 

אם אנחנו ממצאים את המשא ומתן לא ו, אין זאת הייתה החלטה ש סמי אבו צהיבאן:

 הסכמות מלפני שבועיים, אמרנו שצריך ללכת לבית משפט. 

 לעצור את ה... בסדר?  פאיז אבו צהיבאן:

 לא, שרון שטיין:

 אבל הם ממשיכים לנטוע ואף אחד פה לא...  עלי כתנאני:

 בכלל. אין נטיעות. علي خيا ياלא נוטעים, אין נטיעה  ال، يغممد أبو عطا

 עצרו? :كتناني علي

 חפירות.  بس ال، :يغممد أبو عطا

 בסדר, חפירות לצורך הנטיעות, מה הבעיה? :الكتناني علي

 אין נטיעות.  بقولك، ما :يغممد أبو عطا



 נ.ש.    -51- 10149

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

החלטות והמלצות הוועדה    -39בסדר? אוקי, אז עוברים לסעיף  פאיז אבו צהיבאן:

 לאיכות הסביבה )עטא(.

 .ناهاقطع :الهزيل فيصل

 (سويا ً يتكلمون)

אני שמתי שם הערה, זה נוהל. כל וועדה תביאו את  علي. علي اه، :يغممد أبو عطا

 הסיכומים שלה לאימוץ המליאה. זה לא נושא. 

 בסדר.  :الكتناني علي

וועדה, הערתי לכם וועדה. תביאו כל וועדה זה דיני  וכל וועדה كل يعني :يغممد أبو عطا

 עיריות. כל, מה?

 ... אם אנחנו נפסיק שניה את ההקלטה עד הסעיף  ן:שרו

 איזה סעיף?  עטא אבו מדיע'ם:

 . باهلل عندي من مي ديرلي :متكلم

 . خالص تقدم، تقدم :يغممد أبو عطا

 לא, לא אבל זה ברור לכם שזו החלטה לא ישימה.   שרון שטיין:

  هي؟ ايش  :يغممد أبو عطا

 להוציא, מה זה?   :صهيبان أبو فايز

 אי אפשר.   שרון שטיין:

 נוציא, אז מה? זה כמו שזורקים את החכה ביד.  פאיז אבו צהיבאן:

 איבראהים, הודעות של תביעה מצריכות הסבר? מצריכות תמ"א. שרון שטיין:

 בסדר?  פאיז אבו צהיבאן:

 ויש לנו ... לא, אני לא רוצה...  שרון שטיין:

 ת, לתאם את זה מול העירייה, אבל אם יש, אם יש החייבו סמי אבו צהביאן:

 עצרנו את ההקלטה.  עטא אבו מדיע'ם:

 התקנון, התקנון כתוב שניתן ...  דובר:

 שניה אני מבין אתה ה...  שרון שטיין:
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 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

כל העובדות שהיו פה הן לא נכונות. קודם כל השטח הזה מופיע  שרון שטיין:

 מיועד לייעור. מימים ימימה כשטח שהוא  22בתמ"א 

 לא נכון.  דובר:

ולא שאלה אף  22קק"ל במשך הרבה מאוד שנים פעלה על פי תמ"א  שרון שטיין:

ואז בא בג"ץ בעתירה של החברה להגנת אחד, וביצעה עבודות ייעור. 

הטבע וחייב אותה להכין תכניות מפורטות. והתכנית של שבני שמעון 

והיא תכנית לא נקודתית, , 2014-, היא אושרה ב 2004היא לא משנת 

 זו תכנית מפורטת לכל מרחב התכנון של בני שמעון. 

 מפורטת.  עטא אבו מדיע'ם:

והשטח הזה, זו תכנית מפורטת, וברגע שיש תכנית מפורטת הם לא  שרון שטיין:

צריכים היתרי בניה. עבודות נטיעה לא מצריכות היתרי בניה. כל זמן 

ם בתכנית מפורט ליער, ולא שהם עובדים בתוך השטח שמסומן לה

מבצעים עבודות נוספות, עבודות בינוי נוספות, הם לא חייבים היתר. 

והתכנית הכוללנית של רהט, אחרי ששינוי כבר את  עכשיו לא רק זה,

הזה. השטח הזה מסומן כיעד, אצל, בתחומים שלנו, שאנחנו 

מקבלים בוועדה המקומית. איך אתם רוצים ללכת שאני אכתוב 

למישהו? הרי כבר קיבלתי מהם תשובה על זה, והם אמרו לי  מכתב

 את זה. 

 תתיחס למה שאמר טלאל, לפי התקנון. אתה, מה זה? פייצל אלהוזייל:

 ... בתכנית הכוללנית שלנו ...  שרון שטין:

 )מדברים יחד(

 תתייחס למה שאמר טלאל.  פייצל אלהוזייל:

למשוך אותה. טעינו בתכנית הזו,  תמשוך את התכנית הכוללנית, עטא אבו מדיע'ם:

 טעינו. 
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 חברה' כל זמן שאנחנו,  שרון שטיין:

 )מדברים יחד(

 שניה רגע טלאל.  שרון שטיין:

 נטיעת עץ צריך גם יותר.  פאיז אבו צהיבאן:

 לא, לא משנה.  שרון שטיין:

 למה?  פאיז אבו צהיבאן:

 (سوي ا يتكلمون)

 .منطق بحكي شارون منطقي، بحكي بس  :يغممد أبو عطا

 יש פה תיאום, יש פה תקנון שמחייב לתאם עם עיריית רהט.  טלאל אלקירנאוי:

 כשאתה מגיש תכנית זאת אומרת תיאום.  סמי אבו צהיבאן:

 נכון.  טלאל אלקירנאוי:

 ואם אתה הגשת תכנית של יער זה תיאום.  סמי אבו צהיבאן:

 (سوي ا يتكلمون)

 לטה של מועצת העיר רהט ו, בסדר? תמריא. אז תיקח את ההח  :صهيبان أبو فايز

 ותעוף איתה.  סמי אבו צהיבאן:

 אני רק אומר זה החלטה אין לנו מה לעשות עם זה.   :שרון שטיין

 . 40סעיף  פאיז אבו צהיבאן:

 העצים שלנו זה ... לא שלהם.   שרון שטיין:

 חברים.  40סעיף . شارون يا اسكت. 40סעיף  פאיז אבו צהיבאן:

 . 40 مش 39   :ممتكل

 שרון בוא נתקדם.    דובר:

 . 40, 40 פאיז אבו צהיבאן:

 .39   :متكلم

 .39 على احكي ودي ما  :يغممد أبو عطا

 . إياها ودي ما  :صهيبان أبو فايز
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 . صح اه، اه،   :متكلم

 . شحادة يا تفضلמשפחת אלטורי אבו ג'אבר,  מימוש ההסכם עם  :صهيبان أبو فايز

 . الخير في يمسيكو هللا طيب،  :العبرة شحادة

 מתחם, נכון?  ال في هذا   :متكلم

 .اه  :صهيبان أبو فايز

 االتفاق ساوا اللي قدم، اللي والبلدية، جابر أبو علية بين صار اللي االتفاق هذا :العبرة شحادة

 سنة هالحين صارتلنا هسا. موجود االتفاق وهي سنة، لمدة كان االتفاق. عطا

 اتفاق يساوي بلدية ممثل انه معقول مش يعني اشي هذا حاجة اول هالحين ونص،

 انتو هللا شاء وان يتسجلن، حتى كلمة من اكم احكي ودي انا يعني. يتنفذ وما

חברים יקרים, ידוע לכם שהעירייה . تساووا ودكو ايش القرار بتاخذوا

, 1101אפשרה למשפחת אבו ג'אבר להשתמש במגרש הציבורי מספר 

. מאז עברו שנה וחצי, 2/2/20חודשים מיום  12תקופה של ל 4בתחם 

חודשים כפי שאושר על ידי ממונה  12חודשים ולא  18זאת אומרת 

תיק האכלוס. לפי המכתב של הממונה על האכלוס אמורים משפחת 

אבו ג'אבר להמציא לעירייה תצהירים חתומים ומאושרים על ידי 

השטח חודשים.  12ת עורך דין ולהתפנות מיידית עם סיום תקופ

עדיין תפוס על ידי משפחת אבו ג'אבר והעירייה מעלימה עין 

מהמציאות החדשה אשר עלולה לקום במקום, והיא מצב קיים 

למשפחת אבו ג'אבר. אני מבקש להניח על שולחן מועצת העיר את 

תצהירי משפחת אבו ג'אבר שהם מתחייבים להתפנות מהשטח 

ועץ המשפטי של העירייה בנושא ומה הציבורי. בנוסף לקבל עמדת הי

 היא עמדתו לגבי שש חודשים לאחר פג תוקף אישור העירייה. 

 אני רוצה שמר טלאל אלקירנאוי ישאר חמש דקות בבקשה.  עטא אבו מדיע'ם:

 ולמה לא היה השטח הציבורי. שחאדה אלעוברה:

 אני סומך עליך בנושא הזה, אני סומך עליך.  טלאל אלקירנאוי:
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 הנושא הזה התגלגל מאצלך אליי, אתה רוצה לא לענות? בבקשה.  ו מדיע'ם:עטא אב

 . ضروري تلفون جايله :صهيبان أبو فايز

 אני מבקש ממר טלאל.  :يغممد أبو عطا

אני סומך עליך, ואנחנו הולכים להצביע בשביל שתהיה ראש עיר  טלאל אלקירנאוי:

 בעוד שנה, מה הבעיה? 

אני רוצה שאתה, אני רוצה שאתה... אני רוצה שאתה  אין בעיה, עטא אבו מדיע'ם:

 תתמוך לפחות בהיסטוריה. 

 ומי שאין לו היסטוריה אין לו עתיד.  טלאל אלקירנאוי:

 תודה רבה, ביי. תודה רבה.  עטא אבו מדיע'ם:

 אני ממשיך.  طيب، : العبرة شحادة

 כן. פאיז אבו צהיבאן:

  الجلسة؟ نخلص :يغممد أبو عطا

 . لكان خلصימשיך.  خليه ال، :هيبانص أبو فايز

 . الدعوه ايش للخطابات،...  ايش؟ على مستعجل :العبرة شحادة

 . روق :يغممد أبو عطا

אם נמשיך כה זאת אומרת שלכל משפחה יש אישור ירוק להשתלט  :العبرة شحادة

שטחים ציבוריים, ולהפוך את זה למצב קיים ואין לשנות אותו.  על

מהי עמדתו, ומהם הכלים אשר  -הנדס העירגם כן אני פונה למ

השתמש בהם למימוש הפינוי ואם בכלל בוצע צו פינוי לפולשים? אין 

מנוס של דבר שאנו חייבים לקבוע דיון מיוחד בנושא הפלישות בכלל 

 . بس حاجة اقولكو بدي اناברהט. 

 לקבל תשובה מקצועית, תשובה מקצועית מהמהנדס. ...  :صهيبان أبو فايز

 . احكي ودي انا بس. يحكي منكو واحد ال يحكي، منكو واحد والאני רוצה,  :يغممد أبو عطا

 . إبراهيم يا تفضل :صهيبان أبو فايز

 . تحكي ال إبراهيم :يغممد أبو عطا
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 (سوي ا يتكلمون)

 .يحكوا تخلوهن ال االثنين انتو شق يكونلكو لما :صهيبان أبو سامي

 .تفضل :صهيبان أبو فايز

 אני רוצה להגיד שני דברים.  :صهيبان أبو إبراهيم

 .صوتك علي كويس بسمع ما انا :القرناوي طالل

 .قرب إبراهيم يا إبراهيم، يا جرب :صهيبان أبو فايز

יש הרבה מאוד כאלו שאין להם שטחי, שטחים ואין להם  شحادة يا انا :صهيبان أبو إبراهيم

 מגרשים. 

 ום מנציג העירייה. אבל אלה מסכנים, זה חת שחאדה אלעוברה:

 אני אשיב לך, . شوي استناאבל,  :صهيبان أبو إبراهيم

 אין להם, אין להם.  שחאדה אלעוברה:

 . كمارا في ما... ت ودك انت وال قاطعتك؟ انا :صهيبان أبو إبراهيم

 .شحادة يا سمعك بلدية عضو 11 يا، سمعناك :صهيبان أبو فايز

אלו אנשים מחוסרי דיור, ויש כאלו עוד רבים בעיר  -זה אחד, שתיים :صهيبان أبو إبراهيم

 שמחוסרי דיור.

 בלי הסכמים. סמי אבו צהיבאן:

אבראהים אבו צהיבאן: ואני איבראהים אבו צהיבאן מהנדס העיר לא אוציא צו הריסה לאף 

אחד שאין לו פתרון לדיור. כל זמן שאני לא אאפשר את הפתרון 

ם אם זה יעלה לי שאני אלך לדיור אני לא אוציא לו צו הריסה, ג

 -הביתה. ואני מוכן ללכת הביתה בשביל זה. זה שתיים. שלוש

משפחת אבו ג'אבר יש לפחות לפחות יש להם הסכם, הם באו ועשו 

 הסכם מסודר עם העירייה. 

 אין סוף להסכם?  שחאדה אלעוברה:

 . شحادة يا اسمع :صهيبان أبو فايز

 ... انت انتو، :العبرة شحادة
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 . شحادة شحادة، :صهيبان أبو فايز

 תוקף?  في ما بسألك، ما انا :العبرة شحادة

 ...  مددته. مددته مددته، :يغممد أبو عطا

 . بتقدر ما يا، بتمدد ما :العبرة شحادة

 כל עוד,  امدد، بقدر :يغممد أبو عطا

 עברו בהסכם.  همه. كمانפולשים  مش همه :صهيبان أبو إبراهيم

 الزلمه الشوم عيب يا. الشوم عيب يا الشوم، عيب يا :يغممد أبو عطا

 (سوي ا يتكلمون)

 לא פולשים, הם עברו בהסכם. הם לא פולשים.  :صهيبان أبو إبراهيم

 . الشوم عيب يا :يغممد أبو عطا

 פולשים, הם עברו בהסכם.  عنهم تقول عيب :صهيبان أبو إبراهيم

 . ألناس... الشوم عيب يا :يغممد أبو عطا

אנחנו העברנו אותם, אנחנו העירייה העברנו אותם, אנחנו העברנו  :صهيبان أبو إبراهيم

 אותם, הם לא פולשים, אל תגיד עליהם פולשים. הם לא פולשים. 

  انه، تعودتو انتو :العبرة شحادة

 העברנו אותם הסדר. :صهيبان أبو إبراهيم

 . سفيو على تعودتو انتو بقولك اناסליחה, סליחה,  שחאדה אלעוברה:

 .يوسف على تعودنا ما احنا :صهيبان أبو إبراهيم

 .خلص يوسف تبع الربيع بقولك انا :العبرة شحادة

 .الصحيح بنقول احنا يوسف، على تعودنا ما احنا :صهيبان أبو إبراهيم

 . معك وفيصل وانت انت بقولك انا :العبرة شحادة

 ...  مسؤولية بتحمل اناחתמי לו,  اللي انا :صهيبان أبو فايز

 . وفيصل وفيصل، :العبرة شحادة

 . شوي اسمع...  هين هالحين. اسمع اسمع اسمع،. بطلع ما :صهيبان أبو فايز

 (سوي ا يتكلمون)
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 ودك وال. انت هذا الهرج من دشرك...  بيتنا على اروح ودي لو. اسكنه ودي :صهيبان أبو فايز

 . خلص هذا؟סעיף  ال اناאסיר 

 ה, אני רוצה להגיב, אני רוצ עטא אבו מדיע'ם:

 . شوي لحظة :صهيبان أبو فايز

 זה טענות כלפיי. תן לי בבקשה להגיב, טענות כלפיי, זה מכתב שלי,  :يغممد أبو عطا

  أل؟ وال انت إبراهيم يا خلصت  :صهيبان أبو فايز

 . خلصت :صهيبان أبو إبراهيم

 נעבור סעיף.   :صهيبان أبو فايز

 ק רוצה להגיד לפחות עם המשפחה האלה יש לנו הסכם. איבראהים אבו צהיבאן: אני ר

 )מדברים יחד(

איבראהים אבו צהיבאן: הסכם גם אם עבר חצי שנה אנחנו יכולים 

 להאריך אותו עכשיו, במעמד הזה צריך להאריך אותו לעוד שנה. 

 בדיוק.  עטא אבו מדיע'ם:

 ...  ما لعند :صهيبان أبو إبراهيم

 לא איבראהים, לא להגדיר זמן. עד הקצאת שטח. לא, לא,   :مغيمد أبو عطا

 איבראהים אבו צהביאן: שניה, עד ... 

 לא להתחייב, לא להתחייב.  עטא אבו מדיע'ם:

 ששש פאיז אבו צהיבאן:

 )מדברים יחד(

 رهط؟ في مش موجودين همרגע, רגע.  :يغممد أبو عطا

 . اه اه، :العبرة شحادة

  بلدنا؟ مش ورهط :يغممد أبو عطا

 מתחם שלוש וארבע זה שלך? לא.  و ليه؟ :صهيبان أبو راهيمإب

 )מדברים יחד(

 אני רוצה להגיב, אני רוצה להגיב. רבותיי.  עטא אבו מדיע'ם: 
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 פותר לאנשים,  كانפתרון  هذا  :بالل أبو ماجد

 . ماجد ماجد،  :صهيبان أبو فايز

 אני רוצה להגיב.   :يغممد أبو عطا

הכרעה, אלו שכנים של משפחת אבו  مشיש נגיד  انهמודעים  ااحن :صهيبان أبو إبراهيم

דעאבס ... בעיקר אבו דעאבס ואבו ג'עפר. הם שכנים של ... והם, וזה 

 اذاאבל זה לא משנה, אבל . هذهמשפחה  للמפריע להם. מפריע נגיד 

 ...ناس هذوالאין להם איפה לגור.  ناس هذوال بنتحمل ما احنا

 .إنسانية ناحية من بالزبط،. إنسانية ناحية من ة،إنساني ناحية من :متكلم

 היו גרו בשכונה,  شحادة، يا اتعذبوا ناس هذوال :صهيبان أبو إبراهيم

 . قرايبهم عندאז תעבירו אותם  שחאדה אלעוברה:

 (سوي ا يتكلمون)

 . إبراهيم إبراهيم :يغممد أبو عطا

 ? לא ניתן להם פתרון? באמת.מה يعنيשנים. למתי?  8, 5גרו שם  :صهيبان أبو إبراهيم

 ...  النبي على صلً  رجل يا :صهيبان أبو فايز

 فيתהפכו את זה.  الעניין דיירים מחוסרי דיור,  هذاעניין ...  مش هذا :صهيبان أبو سامي

 אל תהפכו את זה ל...  ...  غيرهم

 העברת אותו.  انت لواحدפולש  واحد فرق في سامي، يا فرق في بس اه، :متكلم

 מושגים,  يعني كويس، :صهيبان أبو اميس

 )מדברים יחד(

 תן לי להגיב בבקשה, תן לי להגיב.  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים יחד(

 תן לי להגיב, תן לי להגיב.  עטא אבו מדיע'ם:

 . تفضل :صهيبان أبو فايز

קודם כל מה אני רואה התנהלות היא לא התנהלות ממלכתית,  انا :يغممد أبو عطا

הלות סגירת חשבונות פוליטיים, לסמן פוליטיקאי אם טעה אלא התנ
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 4, אני אלך למתחם 4או לא, לסמן משפחה ולהתלבש עליה. מתחם 

ישירות. יש מרקם יחסים מאוד טוב בין כל המשפחות, אפילו 

בחשמל הם נעזרים אחד עם השני תקופות ארוכות. כל אחד שמנסה 

זה . رقبته وتنكسر الشجرة فوق من يطيح رح الموضوع هذا على يتسلق انه

 נושא, 

 ...  بختم واحد كل هو ما :العبرة شحادة

 אני אומר לכם ככה, ... תן לי בבקשה,  :يغممد أبو عطا

 . تبعكאישור  ال ودنا ما احنا شوي، استنا :متكلم

  ايش؟ :العبرة شحادة

 ... تبعتك،דעה  ال قول. زلمه يا تبعكאישור  ال ودنا ما احنا :متكلم

 . للمحكمة قول للمحكمة، قول :العبرة دةشحا

 אישור.  منك ودنا ما احنا. زلمه يا تبعكאישור  ال ودي ما :متكلم

 . للمحكمة قول :العبرة شحادة

 (سوي ا يتلكمون)

 אתה מגזים אתה.  :صهيبان أبو سامي

 הוא לא מגזים, הוא לא מגזים.  דובר:

 (سوي ا يتكلمون)

 . هين زالم كلنا زلمه؟ كنك ان زلمه كنك ان ليش :صهيبان أبو سامي

 . زلمه...  ودي ما انا ال،   :متكلم

  هذا؟ ايش :صهيبان أبو سامي

רדיפה של  انه مبينאני רוצה להגיד דבר אחד, זה נושא מאוד מאוד  :يغممد أبو عطا

משפחה במצוקה. רדיפה של שבט, רדיפה של מי שעשה את ההסכם. 

כנסת חדש לעירייה, בוא ננצל זה אנשים שאמרו למר שחאדה אתה נ

. וואלה אם אתה Yאותך איך לכסח את איקס, איך תכסח את 

כדורגל אין בעיה, שיעשו ממך מה שיעשו. אני רוצה להגיד לכם כאן 
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. האנשים האלה, ולא לשווא ביקשתי ממר טלאל לשבת כאן -לענייננו

. אחר מרכזי, נדדו ועברו...  ال في كانواגם מר טלאל נתן להם העברה, 

כך עברו לתוך, מול קרגל, ושם הייתה הסתבכות משפחתית ובאו 

כל מיני ואמרו תמצאו לנו פיתרון.  وجا سقير، أبو الشيخ وجاאלינו, 

קודם כל אני לוקח אחריות על המכתב שלי, ועד עכשיו אני גאה שאני 

היחידי שאם אני שם מישהו באופן, במקום זמני אני אדאג שהוא 

האנשים האלה בישיבתנו האחרונה גם כן בעדכונים יתפנה. למה? כי 

האחרונים, אנחנו גם ביקשנו שהם יהיו בנגלה הראשונה של 

אלף גם נמצאות  70 -האכלוס. יש להם בקשות מאושרות, חלק מ

שם, אז לכן האנשים האלה הם בנגלה של הדיור. באתי ואמרתי 

שטח ציבורי  ال اسا. لواحد وال هو مو מתחם ال غاد، الليהשטח הציבורי 

 البني. بتفهم ما الحمير إلنهלמה התרחקנו משתיים, משלוש?  غاد اللي

שתיים ושלוש זה מלא אנשים, כך ששטח ציבורי . بخططوا اللي آدمين

עוד  الليובתי ספר אתה צריך את זה מיידי. באנו ואמרנו איפה השטח 

 . באנו ואמרנו4שנתיים אנחנו נצטרך אותו לבית ספר. אמרו לי 

תוך שנה,  قالي فوزي، يا تعالבשטח שם אנחנו יכולים לשים אותו. 

שטח. אז לכן רבותיי אנשים נמצאים שם  ال هدا إياه ودي ما اناשנתיים. 

. מי שמפריע לו שיש לו 10זמני, יהיו זמני עד לפתרון דיור במתחם 

דייר שיש לו דייר שקוראים לו אבו ג'אבר זה משהו אחר, לא פה 

רופות לא פה, לכן האנשים האלה הם במצוקת דיור. התרופות. הת

אנחנו נמשיך לחזק אותם, לחזק את פתרון דיור לכולם. אנחנו נקווה 

שהפתרון פתיר, וצר לי מאוד שהעניינים ממש אישיים יותר מדי. 

מי תודה רבה לכם. לסעיף הבא. אני מציע שנאריך להם לעוד שנה. 

 בעד הצעתי? 

 הצעות.  في ماות עכשיו. אין הצע סמי אבו צהיבאן:



 נ.ש.    -62- 10149

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

מי . "يصوتوا اللي للعمال ويقول ويتفاوضהצעה  يجيب هينا؟ اساوي ايش انا :صهيبان أبو فايز

 בעד הצעתי?". 

 אני מציע,  עטא אבו מדיע'ם:

 סעיף על סדר היום בהצעת החלטה.  في يكون الزمאתה לא הצעת,  סמי אבו צהיבאן:

 אה נביא את זה לסדר היום.רבותיי, בישיבה הב עטא אבו מדיע'ם:

 נביא את זה על סדר היום?  פאיז אבו צהיבאן:

 אני אחשוב ואדון על זה.  סמי אבו צהיבאן:

 בלי להאריך.  حتى غادנמצאים  همישיבה הבאה.  עטא אבו מדיע'ם:

 . تبعكהארכה  ال ودنا ما :العبرة شحادة

 (سوي ا يتكلمون)

  هذه؟ الشغاالت وال هذوال... هال بالش ،نصلي خلينا رايك ايش :صهيبان أبو فايز

 . خلصنا خلص، اه :القرناوي طالل

 .دقياق عشر بعد نكمل، :متكلم

 عالمك؟ :متكلم

 . دقايق عشر :الحسن أبو علي

 ... ال قصة جابر أبو من عبصا :صهيبان أبو فايز

 ... ما ما،. يعني جدال فيهن ما هذول بس. ال ال، :العمور محمود

 ... امير يا هنا؟שפע?  ال وين زلمه، يا...  :بانصهي أبو فايز

 (سوي ا يتكلمون)

 יש לך סאונד? :يغممد أبو عطا

 מה?  מדבר:

 יש לך זה? עטא אבו מדיע'ם:

 . محمود. محمود :صيبهان أبو سامي

 (سوي ا يتكلمون)

 אנחנו ביצענו...  :العمور محمود
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 (سوي ا يتكلمون)

 כן.  ا،سو ايش يقولك ودو :صهيبان أبو فايز

 (سوي ا يتكلمون)

 . كويس اسمع ودي :متكلم

 . دقايق خمس اقعد :متكلم

 .يحكي ودو قام الزلمه ال، :متكلم

 (سوي ا يتكلمون)

 . سمعت ما وهللا. انا اسف سمعت، ما :متكلم

 . األمير أبو يا تفضل :صهيبان أبو فايز

 . سماعات بركب الجاي الجلسة خلص :متكلم

  أل؟ وال قلتلي قلتلي؟ مش. صح كويس، بتسمع ما انك رفبع انا :العمرو محمود

 . قلت قلت :متكلم

 ... قمت انا كذا عشان :العمور محمود

 ...  هالحينבדיקה  ساويت انا. خلص خلص، :متكلم

 (سوي ا يتكلمون)

 . الصراحة بقولك اناברצינות,  ال، ال، :العمور محمود

 . خالص :متكلم

ן את כל התמונה בדיוק. תדעו לכם דבר אחד בקשר אני רציתי תבי :العمور محمود

למכרסמים הם מלווים אותנו לצערי זה כבר הרבה שנים. וזה הכל 

כתוצאה מהמשק עזר שיש בעיר הזאת. יש לנו משקה עזר, ואתם 

יודעים מה זה משקה עזר. ואם יש מישהו שלא יודע מה זה משקה 

 עזר בעיר הזאת אז הוא, 

 . هاي ايش عارفين دشرنا،הסברה.  ال ودنا محمود :صهيبان أبو فايز

העיר הזאת, העיר הזאת יש בה שלושים אלף כבש. והשלושים אלף  :العمور محمود

זכר ונקבה, בסדר? אז בואו, עכשיו הם אוכלים הואכל  هذوالכבש 
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 הזה גם מחולק למכרסמים. 

 יש לך דברים ...?  דובר:

אה מזה המכרסמים מטבעם לא כן. יש תחרות של מזון. כתוצ :العمور محمود

 בשיטה.  إال רעלים هو الليאוכלים מזון 

  يعني؟ الفيران مع عايشين نضل ودنا, فيران في اذا يعني :متكلم

 (سوي ا يتكلمون)

 . ساويت ايش بقولك هياني انا ساويت، اناעכשיו  :العمور محمود

 . نعم :صهيبان أبو فايز

  ساويت؟ ايش اه، :متكلم

 . 38-כל העיר עשינו אותה סביב ראשון, נשארו שתיים, שלוש, ארבע, ו :العمور محمود

 שכונות?  פאיז אבו צהיבאן:

 אזור אחד שהוא נשאר. באזור התעשייה, כן.  מחמוד אלעמור:

 כן, כמה עובדים?  פאיז אבו צהיבאן:

 עובדים.  4עכשיו,  מחמוד אלעמור:

 עובדים?  4 פאיז אבו צהיבאן:

 עכשיו, כן. מחמוד אלעמור:

 הכי חשוב שלוש.  דובר:

 למה?  מחמוד אלעמור:

 שם יש מלא כבשים, מלא זה.  דובר:

 נכון, נכון. עכשיו... עכשיו... שניה. מחמוד אלעמור:

 . عندهم يرشوا خليهم ناس في... ناس في :متكلم

עכשיו יש לנו סוגיה אחת שחסרה לנו וזה תאגיד המים. לצערי הרבה  :العمور محمود

ן, קודם כל כל הזמן היינו בשיתוף פעולה מלא, רק לאחרונה כל הזמ

מלפני כמעט שלוש שנים אנחנו לא מקבלים שיתוף פעולה מתאגיד 

המים, מאחר והנושא הזה באחריות שלהם, התשתיות של הביוב, 
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והם חייבים להדביר למטה, ואנחנו מדבירים במשק עזר. ובצורה 

ה לא מקבל שום תגובה, כזאת מתגברים על הסוגיה. אבל הנושא הז

כמה פעמים, הרבה פעמים פניתי לתאגיד המים, ולא מוכן בסוגיה 

הזאת לשתף פעולה. אני מבקש שהנושא הזה יקבל מענה על ידי 

 תאגיד המים בכדי שאנחנו נבצע, 

 ביוב?  ال وين :متكلم

 ביוב. אם יבוצע אנחנו והם ביחד אני ال تبعاتשלוחות  ال فيכן,  :العمور محمود

 מכרסמים.  ال تبعتאוכלוסייה  ال منמאמין שאנחנו נוריד 

אני מבקש, תקשיב, אני גם מבקש ודורש שאתם תתגברו גם הדברה.  פאיז אבו צהיבאן:

תוסיף עוד שני עובדים ואפילו עשרה עובדים, אחד הקבלים יקח את 

כל הקבלנים שלו זה עדיף לנו באמת מה שראינו ברשתות חברתיות 

 ם, לפני כמה ימי

 .هذاגן ציבורי  ال على :متكلم

 גן ציבורי פה ליד המת"נס. ال :صهيبان أبو فايز

 . شفتבאופן אישי   حتى وانا :متكلم

 מגדלים כל למעלה כולם כבשים.  19בסדר, שכונה  :العمور محمود

 אז כל הרצועה הזאת,  פאיז אבו צהיבאן:

 כל הרצועה הזאת כבשים.  מחמוד אלעמור:

 אני מבקש עוד פעם לתגבר איפה שיש גני שעשועים לילדים. בסדר?  באן:פאיז אבו צהי

 אין בעיה.  מחמוד אלעמור:

 תודה. כן.  פאיז אבו צהביאן:

 . شحادة يا بعده اللي   :متكلم

 חניית רכבים על המדרכה.   :صهيبان أبو فايز

 . الهاي قبل ال،  :العبرة شحادة

 תמרור.   :متكلم
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 .الهذاצביעת  24 ال بحارة  :العبرة شحادة

 זה בוועדת המורים, אנחנו נדון עם המשטרה.   :صهيبان أبو فايز

 לא צריך, יש אישור משטרה.  שחאדה אלעוברה:

 כן.  פאיז אבו צהביאן:

 רק צריך להפעיל את האכיפה.  שחאדה אלעוברה:

על  אכיפה. נדון על זה, בסדר. עם היועץ המשפטי. כן, חניית רכב פאיז אבו צהיבאן:

 המדרכה. 

 . اه طيب،  :العبرة شحادة

 יש החלטת של וועדת תנועה.  هذا انا :صهيبان أبو إبراهيم

 כן, לתת כאילו?  פאיז אבו צהיבאן:

 דקים עכשיו איפה מותר לנו, ואיפהאנחנו בו بسלתת  מקומות  :איבראהים אבו צהיבאן

 ن،شوارعه اللي. الضيقاتשכונות  ال فيרוצים להפעיל את זה רק 

 רוחב הכביש הוא שם מטר ולא שבע.

 תציבו שלט אחד רק.  :פאיז אבו צהיבאן

 . زلمه ياכבישי ראשיים  عن يحكيلك بدو مين :متكلم

 . ال ال، :صهيبان أبو إبراهيم

 (سوي ا يتكلمون)

  . متورة 6 هذول كلهن -13و ،21 و 26 و 27 اسا :صهيبان أبو إبراهيم

 רכה אין מעבר להולכי רגל, חייביםמד لا على 24 على بتوقف اذا :متكلم

 ללכת בכביש. 

 הצבת תמרור...  -42כן.  פאיז אבו צהיבאן:

 )מדברים יחד(

 איסור חניית רכבים,  פאיז אבו צהיבאן:

 אתה נותן גם למשאית לחנות על המדרכה.    דובר:

 המשטרה, ... انت مش -44 هذاסעיף ال شحادة،  :صهيبان أبو فايز
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 )מדברים יחד(

 המשטרה צריכה לאכוף, וגם הפקחים של החברה הכלכלית.  פאיז אבו צהיבאן:

 . بس استنا طب وين؟   :متكلم

 איסור חניית רכבים על המדרכה ברחובות ראשיים. . 44  :صهيبان أبو فايز

 כן.  שחאדה אלעוברה:

 . بكر. محمود... ودنا احنا. هذا في معاك انا  :صهيبان أبو فايز

 (اسوي ً يتكلمون)

 כבישים ראשיים? أي :صهيبان أبو سامي

 . كله السالم، المختار، عمر   :متكلم

 بوقفوا؟ ايش :صهيبان أبو سامي

 מדרכה. ال على بوقفوا   :متكلم

 צודק.  פאיז אבו צהיבאן:

 חניה. למה אין אכיפה? صارتמדרכה  ال علىחניה  صارت   :متكلم

 צודק.    דובר:

 למה אין אכיפה?    דובר:

 האכיפה, הפקחים,  יז אבו צהיבאן:פא

 .كمانשיטור עירוני  و סאמי אבו צהיבאן:

 שיטור עירוני...   :صهيبان أبو فايز

 )מדברים יחד(

 . 45כן,  פאיז אבו צהביאן:

 סעיף.  اهم هذا :صهيبان أبو سامي

 . כן. 45ששש,  פאיז אבו צהביאן:

 . يوم كلדוחות  ساوولي   :متكلم

 . شحادة  :صهيبان أبو فايز

 .45 مو 43 :صهيبان أبو سامي
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אי מילוי חובת הדיווח השנתי למועצת העיר בנוגע לתאגיד מי  -45 :صهيبان أبو فايز

 רהט בע"מ )עו"ד סמי(.

אי שיתוף  انهאני חושב שמה שאמר מחמוד מדבר בעד עצמו.  طيب، :صهبيان أبو سامي

 גם בפשע,  לא רק עם מחמוד, גם בהנדסה, هذاתאגיד  ال تبعהפעולה 

 ...  المدارس معדרך אגב גם בחינוך.  דובר:

 الخير جماعة ياגם, גם בחינוך, גם בכל, גם עם המוקד העירוני.  :صهيبان أبو سامي

התאגיד קורס. כבר חמש שנים אין דירקטוריון, רק לאחרונה. ואני 

 يكون انهאומר לכם יש גורמים בתאגיד שלא מעוניינים, לא מעוניינים 

דירקטוריון. ואני אומר לך גם כן תצפו שתוך כמה ימים לא  ال في

 יהיה לכם דירקטוריון. אז לכן, לכן אני חושב...

 )מדברים יחד(

אתה ראש העיר מעדכן שכבר יוצא מכרז השבוע  انهחושב  انا انا، :صهيبان أبو سامي

למנכ"ל התאגיד. אבל אם הדברים לא יסתדרו, אני אומר לכם אי 

ני כממונה על התאגיד, אני לא זוכר שיתוף פעולה אפשר להמשיך. א

עם הממלא מקום, וזה הדבר לא יכול להימשך ככה. המצב של המים 

 الوادي بكلביוב זורם בכל ה,  ال, 40% -ביוב ברהט גבייה מתחת ל

אי אפשר . هذاמה לא רואים שום פרויקט חדש בתחום .  البلد تبعت

אביא את זה גם כן לישיבה כן אני  اذاלהמשיך ככה. אז אני מבקש 

הבאה, את העדכון, עדכון שהחובה שראש העיר יבוא דוח שנתי 

 למועצת העיר

 בסדר.  انا اناבתור יו"ר הדירקטוריון  פאיז אבו צהביאן: 

ואני חושב שגם כן ממלא המקום של המנהל שיהיה ויענה על כל  סאמי אבו צהביאן:

 השאלות של החברים כאן. 

 . العافية يعطيكواנביא אותו, אין בעיה, בסדר.  פאיז אבו צהיבאן:

 סעיף?  ضل ضل، :متكلم
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  هو؟ وين :صهيبان أبو فايز

  תמרור? ال :متكلم

 (سوي ا يتكلمون)

  حاجة؟ اقولك الزم :متكلم 

 תמרור. ال على :صهيبان أبو فايز

 بس عارض،م انا اليوم من. معارضة انا بركة، يا انس أبو يا حاجة اقولك ودي انا :متكلم

 ...  بطلع انا بقرر الجاي واالسبوع ومعارضة،. هو وهذا

 (سوي ا يتكلمون)

 ***הישיבה נעילת  ***


