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 10/2021ישיבת מליאה מספר 

 , ז' בתשרי התשפ"ב13/9/2021מליאה מן המניין מיום 

 
 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                                              
  המשנה לרה"ע -  עמאר אבו גרארה        

 המשנה לרה"ע -  סלימאן אלעתאיקה                                   
 חבר העירייה -  ד"ר מאזן אבו סיאם                                   

 חבר העירייה -  מחמד אלקרינאוי
 חבר העירייה -אברהים אלג'בור                    
 חבר העירייה -סאמי אלטורי                        

  חבר העירייה -  שריף חמאייסה
   

 
 חבר העירייה -   שחאדה אלעוברה                            ה"ה: יםנעדר

 בבידוד - חבר העירייה -  טלאל אלקרינאוי
 חבר העירייה -   עלי אלזיאדנה                                   

                                  חבר העירייה -  ד"ר עלי כתנאני            
                         

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

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

 יועץ לאזרחים ותיקים -סעיד אלעוברה                                                          
 עוזר רה"ע -עלי דבסאן                                                                 
 מנהל תכנון אסטרטגי -אדם )ג'יהאד( אלאפיניש                                           

 מנהל לשכת רה"ע -סלימאן אלזיאדנה                                                    
 עוזר סגן ומ"מ רה"ע -האשם אלטורי                                                          
 ליתמנהל כספים בחברה כלכ -בקר אלזברגה                                                           
 מנהל המוקד העירוני -אנואר אלקצאצי                                                       
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 על סדר היום:
 ₪ . 800,000מגרש משולב בסך  - 1524אישור תב"ר מס'  .1
 ₪ . 600,000שיקום מגרש ספורט בסך  - 1525אישור תב"ר מס'  .2
 ₪ . 35,000ט בסך השלמת תקציב לאולם ספור – 1526אישור תב"ר מס'  .3
 ₪ . 800,000מגרש ספורט משולב בסך  – 1527אישור תב"ר מס'  .4
 ₪ . 500,000שיקום מגרש ספורט קרית חינוך בסך  – 1528אישור תב"ר מס'  .5
 ₪ . 400,000שיפוץ מתנ"ס בסך  – 1529אישור תב"ר מס'  .6
 ₪. 1,500,000פיתוח מגרש ספורט בסך  – 1530אישור תב"ר מס'  .7
 ₪. 1,900,000מלגות לימודים לסטודנטים תשפ"ב בסך  – 1531ס' אישור תב"ר מ .8
 ₪ .מיליון  2.5אישור לקבלת הלוואה לגלריה במבנה עידן הנגב בסך  .9

 .2021יוני  30תקופה  2דו"ח כספי רבעוני מס'  .10
 מתן שם לכניסת רהט רח' עומר אלמוכתאר )האוהל( על שם ח"כ  .11

 סעיד אלח'רומי ז"ל.      
 על שם ח"כ המנוח סעיד אלח'רומי. 5ן ילדים במתחם מתן שם לג      

 שינוי שם בי"ס אלח'וארזמי לשם אלמנאר. .12
 610444אישור פתיחת חשבון בנק לבי"ס חינוך מיוחד חדש סמל מוסד  .13

 ומינוי מורשה חתימה בחשבון בנק למנהלת ביה"ס והמזכירה.
 מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס אבן רושד למנהל ביה"ס. .14
 וי מורשה חתימה בחשבון בנק לבי"ס מקיף אלמנאר.מינ .15
 סעד אבו מדיע'ם. –הוספת נציג ציבור לוועדת קבלת עובדים  .16
 אישור העסקת נהג לראש העיר. .17

 

 

 פרוטוקול

 אין לי בעיה.  الثالثة، اإلبرة عندي انا ،طعمم انا بعدين  :القرناوي محمد

 . وانا وانا،  :صهيبان أبو فايز

 יש לכם, אתם יש לכם בעיה, אתם, אתם לא חזקים.  אתם  :القرناوي محمد

 אנחנו מתחילים?  طيب، :صهيبان أبو فايز

 الصحة قسم مدير على اعتداءאירוע  حادث في صار شي، اول العافية يعطيكو :صهيبان أبو فايز

 او الموظفين ضد عمل كل اعتداء، كل هذا، العمل بنستنكر طبعا احنا. المدينة في

אני רוצה להסיר גם את  عندنا. البلدية رئيس ضد وحتى البلدية أعضاء ضد

. ויהיה קצת בתי ספרשני הסעיפים הראשונים, קצת גני ילדים גם 

הבאה אני מבטיח להביא את זה על מנת שגם  ישיבה לבד. ישיבה

 מנהל החינוך גם תהיה ערוכה בהתאם. ההנדסה תהיה גם ערוכה וגם 

 ייתי מציע גם ... ה נאוי:יראלק מוחמד
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 800,000מגרש משולב בסך  -1524אישור תב"ר מס' אישור תב"ר מס'  פאיז אבו צהיבאן:

₪.  600,000שיקום מגרש ספורט בסך  -1525אישור תב"ר מס' ₪. 

 35,000השלמת תקציב לאולם ספורט בסך  -1526אישור תב"ר מס' 

₪.  82,000מגרש ספורט משולב בסך -  1527אישור תב"ר מס' ₪. 

שיקום מגרש ספורט קריית חינוך בסך  – 1528אישור תב"ר מס' 

₪.  400,00שיפוץ מתנ"ס בסך  – 1529אישור תב"ר מס' ₪.  500,000

 ים ... כן? יש לך מספר של תב"ר? זה, יש גם תב"ר

 חברים. מה זה?  1530זה  פאיז אבו צהיבאן:

 ... מפעל הפיס ...  :القرناوي رائد

 לא, הוא בחור מנומס, לא מדבר בקול רם.  נאוי:ירמוחמד אלק

 )קול חלש מאוד(.  נאוי:ירראיד אלק

 כן, אלה התב"רים חברים.  צהיבאן:פאיז אבו 

אישור לקבלת  - 9מאשרים את התב"רים עם התיקון גם. אוקי,  פאיז אבו צהביאן:

מדברים אנחנו ₪.  מיליון  2.5הלוואה לגלריה במבנה עידן הנגב בסך 

מטר  אלף  ידן הנגב בית עידן הנגב, זה בניין גדול, יש בתוכועל בניין ע

שרוצים שם לבנות גלריה. אנחנו קודם כל עיריית רהט היא הגובה 

של הארנונה שם, והיא מחלקת את העבודה לשלושת הרשויות, וגם 

אם יש הלוואות אנחנו מקבלים את ההלוואה, והם ואנחנו ביחד 

 על חשבון העירייה ...  עידן הנגב לא כאילו זה על חשבון

צריכים את האישור שלכם, ... לשיפוץ הגלריה ... כן, אנחנו בעצם  נאוי:ירראיד אלק

אלף שקל לשנה, אבל הם גובים שם  80להשכרה, שם ... זה משהו 

שכירות, וגם גובים משם ניהול, יוצא זה רק ההלוואה לשלוש שנים, 

 וצריך ... 

 מאשרים?  פאיז אבו צהיבאן:

 ...  2021יוני  30תקופה  2ני מס' דו"ח כספי רבעו  :יבאןהצאבו  פאיז
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 )קול מאוד חלש(. צריך להציג...  נאוי:ירראיד אלק

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

אז יש לנו גירעון חצי ... 172... וועדת הכספים, מדובר על ביצוע של  נאוי:ירראיד אלק

ק את ... שבעיקר נובעים... אז אנחנו נתנו הנחיה לחברת הגביה שיהד

החגורה ולעשות אכיפה, כי המצב צפוי להשתפר. וזהו, בגדול אנחנו 

 די, די דבוקים לתקציב. 

مش احنا بنتوجه برضو ألعضاء البلدية انهم كل واحد زي ما بقولوا . طيب פאיז אבו צהיבאן:

נפגענו برضو  انه يدفع ارنونا. النه احنا برضوا  يحكي مع الناسدافع 

،نأمل انه في العام اللي فات.  25، اكثر حتى %20الي %باألرنونا تقريبًا حو

 דו"ח?يا جماعة ال מאשרים ان شاء هللا في العام هذا. نعوضهن 

 מאשרים.  דוברים:

מתן שם לכניסת רהט רח' עומר אלמוכתאר )האוהל( על  -11 -طيب صهيبان: أبوفايز 

 כבר יש שם שמה, והאוכל נמצא שם ח"כ המנוח סעיד אלח'רומי.

ני מבקש מהמהנדס שיגיד לקבלן לשטוף את האוהל, שכבר האבק וא

 כמעט מכסה אותו, שיחליף את הצבע שלו. 

  אפשר להתייחס? אפשר להתייחס? נאוי:ירמוחמד אלק

 אפשר להתייחס.  פאיז אבו צהיבאן:

סעיד אלח'רומי ולא נגד השם שלו. והשם שלו מה  טוב, אנחנו לא נגד  נאוי:ירמוחמד אלק

החכמים היהודים יהיה זכרו ברוך. הוא אדם יקר ויקיר שאומרים 

גם. אבל לא מתקבל על הדעת, וכמו גם הסעיף שבא אחריו, לא 

מתקבל על הדעת לתת שם ואחר כך לבקש מחברי המועצה לאשר את 

השם הזה. אני חושב שמן הכבוד ומן הראוי לשאול, לתת את השם, 

לעשות את זה. ולא זה מה שיש. זאת הערה ולא, עכשיו, לגבי הסעיף ו

הסעיף השני גם אותו דבר, דומה לזה, ולא התייעצות עם  -השני

ההורים, ולא התייעצות עם וועד המתחם. לכן אני מציע להסיר את 
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הסעיף הזה עד לבדיקה, כולל משרד החינוך וכולל הגורמים 

 הרלוונטיים. תודה רבה. 

السالمة. طيب، بالنسبة للموضوع األول، الموضوع ما كان في  أبوشكرا  صهيبان: وأبفايز 

مجال انه احنا نشاور المجلس البلدي، إلنه الحدث هذا حدث موت. مش حدث  

اللي بدو يصير، االنسان بدو يموت بعد بكرا، وخلينا نحضر حالنا نقعد ايش 

ئيس سلطة محلية، وجبته صار الحدث، انا اتخذت كمان كر فانسمي في البلد. 

 للمجلس البلدي. ما عندي مانع كمان مرة انكو تشطبه االسم، بالش منه.

 بس هذا، هذا الحدث حدث موت صار، زلمه مات.   صهيبان: أبوفايز 

 אפשר לעשות אותו. بتلفونك  

 اخذت انا بمثل البلد، وبمثلكو برضو كمان.  صهيبان: أبوفايز 

  ، بس، إشكاليةقلتلك انا انه ما في اليه، انه ما في إشك محمد القرناوي:

 السالمة.  أبواه، بس الكالم اللي حكيته يعني  صهيبان: أبوفايز 

 אבל זה. ال، ما في إشكاليه.  محمد القرناوي:

 . خليني احكي، خليني احكي صهيبان: أبوفايز 

 تفضل.  محمد القرناوي:

من  أخالقيمش كويس ... مش كويس، ومش  الكالم اللي حكيته شوي يعني صهيبان: أبوفايز 

البلدية؟ كيف  أعضاءناحية االنسان اللي مات. يعني كيف نجمعكم نتشاور مع 

البلدية؟ االنسان مات وانا كنت غاد واخذنا بالواجب وبإسم  أعضاءنتشاور مع 

هذه. قمنا احنا كرئيس سلطة محلي بدنا نسمي الخيمة.  األموربلدية رهط وكل 

ساوي حاجة اكبر، سمي القصر الثقافي،  -وا على الفيسبوك ألفي ناس صار

سمي البركة، سمي مش عارفة ايش، مدرسة، مؤسسة. قولنا، انا مثال لما 

شيكل، مش العبرة  800هذا قديش؟ مليون وאוהל  الناس تشوف، ال

اسم سيعد الخرومي، هذا  يشوفوا  بالمصاري. العبرة لما الناس تفوت على البلد

عنا مش اشي ثاني. الحدث الثاني المعلمة جت مبادرة شخصية منها، الهدف تب

 ، انا ما بدري. أمهاتحكت ممكن مع وقالت انه احنا يعني ودنا نسمي، 
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 יש נהלים.  :מוחמד אלקרינאוי

وحكت برضو مع مديرة قسم رياض  أمهاتبس لحظة شوي. حكت مع  صهيبان: أبوفايز 

ة على اسم سعيد الخرومي، بما انها ، وقالت انا ودي اسمي الروضاألطفال

روضة جديدة وهساع ما تسمت. فا كانت اول روضة تفتح في سنة الفين... في 

 ، بالعكس، إشكالية أياالسنة الدراسية الجديدة وسمتها. ما في 

 ؟ أسماءمش كل الروضات ليها  صهيبان: أبوسامي 

 بنرحب فيها ونشكرها على المبادرة. صهيبان: أبوفايز 

 عندك انت بتحدد...  قرارك. الدور عندي، ما نوقف على  صهيبان: أبوي سام

 מאשרים את זה?  صهيبان: أبوفايز 

 الرئيس ...  دوار،  ال تحدد صهيبان: أبوسامي 

 صلوا عالنبي.  صهيبان: أبوفايز 

انت ال، انت انت الدور، الدور بتحدده انت؟ انا ودي افهم، انت بتحدد دوار؟  صهيبان: أبوسامي 

لما بتصير ינהל ישיבה. في رئيس  ינהל ישיבה, بتحدد دوار؟  في رئيس 

 رئيس... اللي زيك عمره ما بصير رئيس. 

 ما بتصير رئيس، لما تصير رئيس تخرف.  صهيبان: أبوسامي 

 ال تهددني وال شي.  :يغمدم أبوعطا 

 ال بهددك وال اشي. اسمع، لما تصير رئيس ...  صهيبان: أبوسامي 

 كون محترم، كون محترم.  يغم:دم أبوعطا 

 انا محترم من قبل ال امك تجيبك.  صهيبان: أبوسامي 

 كون محترم يا زلمه.  يغم:دم أبوعطا 

 قبل ما امك تجيبك.  صهيبان: أبوسامي 

كون محترم ... عالرئيس. كون كون محترم يا زلمه، كون محترم يا زلمه.  :يغمدم أبوعطا 

 محترم. 

 كنت محترم، ما تحكي ... جاي معبي، محشي.  :يغمدم أبوعطا 

 )يتكلمون سويًا(
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 . 13עובר לסעיף  صهيبان: أبوقايز 

 ازا ما الرئاسة لعطا... مش لعطا.  :يغمدم أبوعطا 

 שינוי שם  בי"ס אלח'וארזמי לשם אלמנאר.            صهيبان: فايز ابو

 روق، روق روق.  :يغمدم أبوعطا 

 زيك... اللي  صهيبان: أبوسامي 

 هذه.  السيرةعمرك ما تجيب )يصرخ( روق، روق، روق بقولك.  :يغمدم أبوعطا 

 طز فيك يا زلمه.  صهيبان: أبوسامي 

 طزين فيك.  :يغمدم أبوعطا 

 طز في اللي زيك.  صهيبان: أبوسامي 

 روق يا زلمه.  صهيبان: أبوسامي 

 رايق ونص، رايق ونص.  :يغمدم أبوعطا 

 الك ... فيه، انت بتخرس لما بتخرف. ما  يغم:دم أبوعطا 

 خلص خلص.  فايز ابو صهيبان:

 طب سكته وأدبه.  :يغمدم أبوعطا 

 مأدب قبل ما امك تجيك قلتلك.  صهيبان: أبوسامي 

 

 صلوا عالنبي، خلص.  :عابد  أبونايف 

 هللا اكبر يا زلمه، احنا...  فيصل الهزيل:

 

שם  בי"ס אלח'וארזמי לשם  שינוי عالنبي. خلينا نكمل الجلسة، وصل   صهيبان: أبوفايز 

المنار. לשם الخوارزمي וועד הורים שינוי שם المدير و . שלחו אלמנאר

 מועצה. تبع ال אישור ال הם מבקשים 

סיבה סיבה, למה הם רוצים לשנות מאלחוארזמי לאלמנאר?  :ן אבו סיאםזמא

 אלמנאר נשמע טוב, נשמע ומצלצל טוב. אבל אלחוארזמי. 

 الخوارزمي من ال...  :يغمدم أبوعطا 
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 אני? אני נגד.  :ן אבו סיאםזמא

 אני נגד.  סמי אבו צהיבאן:

 באמת, מה?  

 שינוי? ال מי בעד אז  صهيبان: أبوفايز 

 انا نغير االسم؟ בעד انا، دكتور لك، لك حقك انك تصوت ضد. مين  صهيبان: أبوفايز 

 االسم؟ נגד مين  صهيبان: أبوفايز 

 وهللا اللي حط االسم انه ما وده يغيره.  :زن ابو صيامما

في محل انكو تعطو كم من نقطة على الكلمة هذه. يعني التغيير ما جا من  :نايف ابو عابد

 فراغ.

אישור פתיחת חשבון בנק לבי"ס חינוך  - 15... 14סעיף طيب،  صيبهان: أبوفايز 

 ....מיוחד 

חדש סמל מוסד חשבון בנק לבי"ס חינוך מיוחד ששש, אישור פתיחת  פאיז אבו צהביאן:

. ומינוי מורשה חתימה בחשבון למנהלת ביה"ס רים עמארנה 610444

זה בית ספר לחינוך מיוחד, בית ומזכירת ביה"ס ארווה אבו סעיד. 

 ספר חדש. מאשרים? 

מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק  בי"ס אבן רושד למנהל ביה"ס.  פאיז אבו צהיבאן:

 מינוי מורשה חתימה... ديرهن، صابر م

 י מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס אלמנאר למנהל ביה"ס. ומינ صهيبان: أبوفايز 

 كمان جديد.  :فيصل الهزيل

 سليمان الطوري.  صهيبان: أبوفايز 

סעד אבו  –דת קבלת עובדים הוספת נציג ציבור לוועسليمان الطوري.  صهيبان: أبوفايز 

 ? . מאשרים אותומדיע'ם

אישור נהג לראש העיר. הנהג שלי  -שכחתי את עצמי -19 صهيبان: أبوفايز 

سياف العمور. הנהג שלי התפטר, ואני כבר שבועיים בלי נהג. 

 سياف... 
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 למה? מה קרה? מה קרה לנהג שלך?  :מוחמד אלקרינאוי

 بطل، بطل.  :فايز ابو صهيبان

 ليه بطل؟  :محمد القرناوي

 שכר טוב?  לא מקבל :محمد القرناوي

 פיטורים?  30%כן. יש אישור? יש אישור ראיד משכר  صهيبان: أبوفايز 

 ... 20%לא, לא. יש לו או  נאוי:ירראיד אלק

 . 30%או  20 שרון שטיין:

 )קול מאוד נמוך(.  נאוי:ירראיד אלק

 לפי הסעיף.  דובר:

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

 באיזה סעיף זה?  :מאזן אבו סיאם

 .30%עד  20 -מ דובר:

... וצריך לאשר, כמובן שזה ואם יש   20%נדמה לי שזה היה  שרון שטיין:

 באחוזי ... 

 כן, כי סמי נבחר כדי, במכרז.  פאיז אבו צהיבאן:

 . 30%-ל 20יש רשום ... בין שלושים, בין  שרון שטיין:

 .30% –ל  20בין  פאיז אבו צהיבאן:

 هذا؟סעיף  أي :ابو صياممازن 

 .19 :صهيبان أبوفايز 

 . 19אני הוספת  صهيبان: أبوفايز 

 נהג, נהג. שרון. עורך דין שרון.  فيصل الهزيل:

 כן? שרון שטיין:

 . 30% -ל 20אני אמרתי לפני תחפש במחשב שלך, אמרתי בין  :ויאלקרינאמוחמד 

 אבל אני עדיין לא ...  שרון שטיין:

 מה קרה?  פייצל אלהוזייל:



 נ.ש.    -10- 11467
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 كل عام وانتم بخير. شكًرا لكم ويعطيكم العافية.  صهيبان: أبوفايز 

 -ננעלה הישיבה -


