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 11/2021 מספר ליאהמת ישיב

 , כ"ג בתשרי התשפ"ב29/9/2021מיום מן המניין  מליאה
 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 -  טלאל אלקרינאוי                                   

 חבר העירייה -שחאדה אלעוברה                                                     
 חבר העירייה -  מחמד אלקרינאוי

 חבר העירייה -   עלי אלזיאדנה                                   
 חבר העירייה -אבו שארב                אברהים                                   

  חבר העירייה -  שריף חמאייסה
   

 חבר העירייה -  ד"ר מאזן אבו סיאם             ה"ה: יםנעדר
 חבר העירייה -אברהים אלג'בור                                                      

 חולה -ה חבר העיריי -סאמי אלטורי                        
                         

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

 מהנדס העירייה -אברהים אבו סהיבאן                                               
 מבקר העירייה -עאמר אבו האני                                                        

 יועמ"ש העירייה - עו"ד שרון שטיין                                                    
 עוזר רה"ע -עלי דבסאן                                                                 

 מנכ"ל החברה הכלכלית -מחמוד אלעמור                                                         
 מנהל המתנ"ס  -פואד אלזיאדנה                                                         
 מנהל תכנון אסטרטגי -אדם )ג'יהאד( אלאפיניש                                           

 מנהל לשכת רה"ע -סלימאן אלזיאדנה                                                    
 עוזר סגן ומ"מ רה"ע -האשם אלטורי                                                          
 מנהל כספים בחברה כלכלית -בקר אלזברגה                                                           

 מנהל המוקד העירוני -אנואר אלקצאצי                                                       
 עוזר סגן רה"ע -ח'אלד אבו סוכות                                                     
 מנכ"ל תאגיד מי רהט  -נאג'י אבו סויס                                                          

 יועמ"ש התאגיד -עו"ד אבי אמסלם                                                      
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 רוטוקולפ
 

מתחילים? . الرحيم الرحمن هللا مبس ،طيب... العافية يعطيكو طيب :صهيبان أبو فايز

 חבר, מקליט? 

 أبو فادي، أبو اخونا عندنا في. العافية يعطيكوا אנחנו מתחילים.  :صهيبان ابو فايز

 اشي اول. برضو فادي أبو الكتناني علي الدكتور يغير ودو.  شارب

 في خدمته على كتناي علي اخونا البلدي المجلس باسم اشكر ودي

 أبو فادي، أبو إبراهيم اخونا وبنحيي. السنوات كل البدلي المجلس

 عندك في. هللا شاء ان والتوفيق النجاح بنتمناله  هللا شاء ان. شارب

 24חבר מועצה בהתאם לסעיף  ال فيהצהרת, הצהרת אמונים 

א' לפקודות העיריות נוסח חדש, אני איברהים אבו שארב 

תי שכונת כתוב 024760605.  أل وال صح هويتك اذا شوفת"ז, 

ברהט. מתחייב לשמור אמונים למדינת  68, בית 29 الفردوس

ישראל ולמלא באמונה את שליחותי כחבר מועצת העיר. 

 מתחייב אתה? 
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 מתחייב אני.  איברהים אבו שארב:

 שיהיה לך בהצלחה.  דובר:

 . مبروك :الهزيل فيصل

 .مبروك مبروك، مبروك، :الجميع

 . فيكم هللا بارك. يكمف يبارك هللا :شارب أبو إبراهيم

 . فادي أبو مبروك :يغمدم أبو عطا

 . فيك يبارك هللا :شارب أبو إبراهيم

 . بركة الف يجعله هللا :يغممد أبو عطا

 ... ال على يعينا ربنا فيك، يبارك هللا :شارب أبو إبراهيم

 بدالك؟ امضي بمون بمون، :يغممد أبو عطا

 (سويًا يتكلمون يضحكون،)

 . مبروك مبروك ويطالل القرينا

 . امير أبو فيك يبارك هللا :شارب أبو إبراهيم

 . مبروك :الجميع

 وبتشتغلקבלנים( ) كلبنيه وعندك البلدية، في بتشتغل انت طبعًا :يغممد أبو عطا

 ניגוד עניינים.  مدارس، وبتبني شوارع،

 . متريح. في ما ال، :شارب أبو إبراهيم

 . بتشتري ما قصدي انا، قصدي قصدي، :يغممد أبو عطا

 . متريح :يغممد أبو عطا

וועדות ביקורת חינוך, בטיחות בדרכים,  في بتكون انت إبراهيم :صهيبان أبو فايز

 فيهن كان اللي اللجان هذا שמות רחובות ומקומות ציבוריים. 

ביקורת, חינוך, ובטיחות . هللا شاء ان فيهن بتكون علي، الدكتور

מקומות  و هذهועדת שמות ו يعنيבדרכים, שמות רחובות 

 ما زمان من. منك نسمع حبينا زلمه، يا كلمة تحكي تفضلציבוריים. 

 . كالم منك سمعنا

  انا، طبعًا :شارب أبو إبراهيم

 . البلد بخصوص تبعتك الرؤية هللا شاء ان يعني تبعكחזון  ال :صهيبان أبو فايز
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 حارة فيמעון יום  نجاح بسمع هإلنעל ציוד,  كانחזון נבנה  ال انا :شارب أبو إبراهيم

 ال في فتح اللي األول اليومמעון  ال هذا انه جًدا فخور بكون ،7

 في اشتغلت سنة 25מתנ"ס.  مدير انا في كنت اللي العهد علىמתנ"ס 

 الطيبين الناس... ال مع اشتغلتמרכז קהילתי  ال وفيחינוך  ال

 كمان نبدا وانه ليةالمسؤو من قدر على كمان ونكون يعينا وربنا. هذوال

 مبادرات ونجيب طبعًا، الموجودين مع القصيرة، الفترة في مشاريع نقدم

 . هالبلد خدمة في وكلنا الجميع يوفق وربنا. األفكار بعض في جديدة

 . يحيك هللا :متكلم

 . يوفقك ربنا    :متكلم

 . يوفقك هللا   :يغممد أبو عطا

 معروف انسان انت. هللا شاء ان والنجاح لتوفيقبا فادي، أبو يا سلمت :صهيبان أبو فايز

 جهوجدك في طمعانة برضو البلدية تكون رح برضو، بشتغل اللي

 تبعات برضو خدماتك وبعدين والتربوية، التعليمية اشي اول وخدماتك،

 هذا فا. عليك يرضى هللا. هللا شاء ان الثانية المساعدات هللا شاء ان

נוך, בטיחות בדרכים, שמות ביקורת, חי: معاك اللي اللجان

האצלת סמכויות   برضو عندنا فيרחובות ומקומות ציבוריים. 

  هنيا؟ ماجد. ماجدלחבר העירייה 

 . موجود اه :بالل أبو ماجد

 في ملف معללא שכר.  طبعًا 15סגן לפי סעיף  ماجد. غايب فكرتك :صهيبان أبو فايز

 عطا، وناالخעיר ללא אלימות  وרווחה,  االجتماعية الشؤون

וועדות  لل بالنسبةוועדות,  والחינוך מיוחד.  امير وأبو وفيصل

חבר וועדת הנהלה, תכנון בניה וועדת כספים,  بكون شحادة

 וועדת איכות הסביבה. 

מסתיים בעת כניסת  انهסוכם  15... סגן  15סגן  بسהערה,  في :يغممد أبو عطا

 פארס אבו מדיע'ם. 

 . هللا شاء ان :صهيبان أبو فايز

 . هللا شاء ان :يغممد أبو عطا
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הקמת   -564אישור הגדלת תב"ר מס'  عندنا طيب. هللا شاء ان :صهيبان أبو فايز

 ₪.  413,181בסך  3מועדון נוער שכ' 

 . عليه صوتوا ما االوالني الموضوع هذا بس :طالل القلريناوي

  عليه؟ نصوت :متكلم

 . عليه نصوت نسينا اه، :صهيبان أبو فايز

 واحد؟ أي :يغممد أبو طاع

 . والثاني األول :صهيبان أبو فايز

 (سويًا يتكلمون)

 .ولفيصل ولعطا لماجدהצהרת אמונים, האצלת סמכויות  :صهيبان أبو فايز

 . نصوت ودنا ما وهللا :الهزيل فيصل

 . نوصت نصوت :يغممد أبو عطا

 ...  تني،ذكر اللي مؤمن يا فيك هللا بارك. صوتوا يال :صهيبان أبو فايز

 . 12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( يعد) :الحسن أبو علي

 מי נגד? מי נמנע?  :صهيبان أبو فايز

 . 3 ،2 ،1( يعد) :الحسن أبو على

הקמת   -564אישור הגדלת תב"ר מס' . العافية يعطيكوا طيب، :صهيبان أبو فايز

ב"ר מס' הקטנת ת عندنا. شيكل 413,181בסך  13 –מועדון נוער 

, 2397+  922מתחם תיירות ומסחר החלטות ממשלה   -1260

ביטול השתתפות של החברה הממשלתית  .شيكل 200,000בסך 

 شي عن يستفسر ودو اللي. ישור הגדלת תב"ר عندنا לתיירות. 

 . هنيا موجود المحاسب. هالحين من يحكي

 . هون ورا مكتوب ورا، :الهزيل فيصل

שדרוג תאורת רחובות בסך  – 1441מס' הגדלת תב"ר  אישור :صهيبان أبو فايز

תכנון שלוחת  – 1532אישור תב"ר מס' . شيكل  500,000

 فيאישור סגירת תב"רים.  و. شيكل 665,000מתנ"ס בסך 

 2021-2022ון מלגות לשנת אישור תקנ . موجودةרשימה  عندكو

  برضو،
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 .فاتت اللي للسنة :الهزيل فيصل

 מאשרים? نعم؟. معكو موجودקנון ת ال :صهيبان أبو فايز

 מאשרים.  اه، :متكلمين

 ال. قاعد فيه بقراמסלול  ال انه لو ريت ياמסלול  ال بسמסלול,  ال :يغممد أبو عطا

  ما، تغير؟ ماמסלול 

  ايش؟מסלול  :صهيبان أبو فايز

  ال، تبعמסלול  ال إضافة؟ تم ما :يغممد أبو عطا

 מידות?  ال تبع :الهزيل فيصل

 מאושרים.  الليמסלולים  ال :يغممد أبو عطا

 . مهلنا على نضل :صهيبان أبو فايز

 אולי זה מפעל הפיס גם.  :متكلم

 . مهلنا على :صهيبان أبو فايز

 ... ال مع وراق في :الهزيل فيصل

 تفضل. 2021תקציב המתנ"ס לשנת  דיון בהצעת عندنا طيب، :صهيبان أبو فايز

 .فؤاد

בהתחלה אני אגיד את זה ככה, הייתה אי הבנה,  ااحن طيب، :زيادنة فؤاد

בסוף השנה שעברה, לא הגיע למליאה  يعنيהתקציב אושר 

. אז ידוע התקציב אושר במליאת אי הבנהבטעות או ב

המתנ"ס בסוף השנה. אנחנו עובדים לפי כל התנאים, אבל זה 

לא הגיע למליאה בגלל אי הבנה מסוימת. זה משהו טכני, זה 

שא, רק בכל זאת האמת שעאמר אמר לי שזה לא קשור לנו

לא הגיע, ואז עשינו בדיקה וזה אכן לא הגיע למליאה. בכל 

זאת זה גם חצי מעוקל לפי מה שקרה השנה, אז לא הצעת 

מיליון. אני אגיד  29תקציב, אנחנו מדברים על תקציב כמעט 

מיליון לאור שגם הקורונה קצת פגעה  29שהביצוע לא יהיה 
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 4דברים, למשל תוכנית אתגרים שהיא על לנו בחלק מה

מיליון שקל כרגע אין צפי מתי היא תחזור. אז יכול להיות 

שאנחנו לא נפעיל אותה עד ינואר. התקציב מחולק לכמה 

-, בעיקר יש לנו את המנהלה שהיא פחות מחלקים

 15%מתקציב של המתנ"ס. בדרך כלל זה מקובל עד 10%

זה רק מראה שאנחנו , ו8%ומעלה. אנחנו בדרך כלל עד 

מנסים באמת לא להעמיס יותר מדי על המנהלה. ואיברהים 

זה הכי מינימום שיש. שאני  8%יכול להעיד על זה, אם זה 

שקל. מעבר לזה  600,000אגיד שהעירייה נותנת לנו מתוך זה 

שגם מכסה לנו את העלויות של החשמל ומים. הסכום לא 

 شاء انמות, ואנחנו עלה, גם כשהתקציב עלה בכמה שנים קוד

בשנה הבאה אני מקווה שכן תהיה איזו העלאה. אני אגיד  هللا

שאכן העירייה גם נותנת לנו הרבה דברים אחרים 

בהשתתפות בשם התכניות. אז מופיע לכם כאן לפי כל תקציב 

ותקציב, כל תוכנית ותוכנית מה ההוצאות, מה ההכנסות. 

מתנ"ס ... , ולא פלוס, יש באמת מקומות שה זניםאנחנו מאו

 4במעונות יום שאנחנו מפעילים כיום זה על מעונות יום. 

מיליון שקל. נשאר  5מעונות יום, זה תקציב שלם, כמעט 

למתנ"ס מעל מיליון שקל הכנסה, שהיא הכנסה שעוזרת לי 

במקומות אחרים שאני יכול להפעיל, ויכול באמת ליזום 

י בכלל. אנחנו ולהפעיל דברים. כיום המתנ"ס הוא לא גרעונ

נמצאים ואמרתי מאוזן פלוס, אנחנו עובדים לפי מה שבאמת 

מאושר, ומה שהולך. מימון העירייה, ששרון לא ישמע, כל 

אלפים  4דבר באמת עושים מסמך והכל מאושר. גם אם זה 

 שקל. 
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 שרון שמע.  שרון שטיין:

שאנחנו מאשרים, ואנחנו באמת עובדים מול הגזברות  פואד זיאדנה:

בודה, כל דבר מדווחים, משריינים, עושים את הכל לפי מה בע

מיליון שקל, יש  5שבאמת מקובל. אמרתי שמעונות יום זה  

לנו הרבה תוכניות מהחומש שקיבלנו אותם השנה ושנה 

שעברה. חלקם אנחנו נפעיל השנה, אבל חלקם גם ימשיכו 

לשנה הבאה, ותב"רים שלא נגמרים בסוף השנה. אמרתי 

מיליון שקל, זה ההפסדים  4הנוער זה כמעט  אתגרים של

הגדולים. ואני, סעיד לא נמצא כאן, אנחנו בשנתיים 

מילה טובה האחרונות אנחנו עובדים הרבה עם הרווחה, וזה 

באמת הקשר והעבודה, ושיתוף פעולה ביחד נותן למתנ"ס 

הרבה. ואנחנו מפעילים המון המון תוכניות גם לרווחה. יש 

א נושא כאן, אבל גם אנחנו עושים אותם כמה דברים שהם ל

בדיעבד. כל העניין של המלגות ... שאנחנו מפעילים אבל 

אתם לא רואים אותם כאן. ושזה כסף שאנחנו באמת עושים 

וגם לא בתקציב. אז אם נסתכל על זה, זה יכול לעלות גם 

יותר. לאחרונה גם אושר לנו גם כמה דברים שלא היו בעבר, 

אלף שקל  650יה, תקשיבו אישרו לנו נגיד הפעלת משחק

לפתוח ברהט משחקיה  של ילדים. וזה יהיה באולם כאן ליד 

פלוס, זה משהו חדש ...  60של נימר אבו ... התנועת מרכז 

לקריירה  60שאמור להיות גם, לקבל את כל אלה שמעלה 

חדשה. זה גם משהו בקול קורא שהוצאנו, וגם קרן בשם 

חרונה אני וראש העיר. והם מלומדים, עבדנו איתה לא

אלף שקל, שאנחנו לא נראה כסף, אנחנו  750ישקיעו בעיר גם 

נראה תוכניות שיפעלו בתוך העיר. זה בתוך או יותר בגדול, 
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 אם יש הערות אני יכול להשיב.

  . تفضل :صهيبان أبو فايز

קודם כל אני מברך את העשייה העשירה. אמרנו כל הזמן  :يغممد أبو عطا

ס הוא ליבה של העיר, והוא מקלט תרבותי חינוכי שהמתנ"

לנוער. כמובן כמו שהתחלתי לדבר לפי הישיבה אני מפדבק 

ובצניעות, אבל גם מגיע, איפה שאנחנו שם רווחיים במיוחד 

, ואם זה במעונות אחרים 7במעונות יום. אם זה במעון 

האמת שזה אומר שיש אמון בין הקהילה לבין המתנ"ס. ש

ון בין הקהילה לבין מי שמפעיל את המעונות או, וגם אימ

יום. אני רוצה שאנחנו נרחיב את המפעל הזה, ולא ניתן 

לאחרים להתפשט על חשבון הדבר הזה. הדבר הזה מאוד 

חשוב, האישה העובדת היא הכתובת שלנו. האנשים 

שהולכים לעבוד זה הכתובת של הילדים שלנו, זה המקלט 

לכן צריך יותר ויותר מעונות החינוכי שלהם, זה הבית החם. 

-יום, וטוב נעשה אם נגביר את זה. הכותרת מהתקציב שב

מילון. זוכר את  30-מיליון. ועכשיו אנחנו ב 4זה היה  2014

תכנית ההבראה ואיברהים חברנו הנכנס, חבר העירייה הוא 

היה איתנו בתחילת תכנית ההבראה, נתן יד תמך. אבל 

 30-. ולכן מארבעה מיליון להנושאים השתנו, התמיכות גברו

עד היום זה אומר הצלחה כבירה לישוב, וזה  2014-מיליון, מ

אומר שהעיר רהט זקוקה לעוד מתנ"ס. חבל שאנחנו 

. 5מפספסים שלוחת מתנ"ס שהיא לא מתנ"ס פרופר במתחם 

חבל שהיא לא מתנ"ס פרופר, פרופר. אני אומר את זה כאיש 

 ים לא אחד. מתנ"ס 3ציבור, העיר הזאת צריכה  

 אם לא חמש.  :מאג'ד אבו בלאל
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אם לא חמש. וחבל הצלחה כזו, מודל כזה, אתם גם כן  עטא אבו מדיע'ם: 

קיבלתם אות הוקרה מנשיא המדינה, אתם מקבלים אות 

הוקרה מאיתנו לפני נשיא המדינה. זה אומר שאתה צריך 

שיהיה לך פה יותר מתנ"סים. ואני אומר בתכנון חייבים 

הגיד כאן צריך מתנ"ס, וכאן צריך מתנ"ס, וכאן צריך לבוא ול

 מתנ"ס. 

נגיד שאנחנו עכשיו מקבלים גם היכל תרבות, גם מרכז  פואד זיאדנה:

צעירים חדש, וגם ספריה חדשה. גם ... שהוא נמצא בעידן 

הנגב, ואנחנו גם מתחילים להפעיל אותו. אז יש עוד דברים 

 שבאמת נפעיל. 

אמין שבהנהלה נקבל את המדיניות. אני רוצה שאתה אני מ עטא אבו מדיע'ם:

תענה לי רק על ה, על התקציב שבסעיף של מרכז משלים 

 ? 129למשפחה. למה אתה בגירעון 

 לא, זה לא גירעון. זה,  פואד זיאדנה:

 אז מה זה?  עטא אבו מדיע'ם:

 אה,  פואד זיאדנה:

 זה סליחה,  עטא אבו מדיע'ם:

 זה רווח, זה נראה רווח כזה. זה ...  עוד פעם אני, פואד זיאדנה:

 הזה.  129-נראה רווחה, אבל הוא, תסביר לי את ה עטא אבו מדיע'ם:

 600הועדות, זה הועדות שאנחנו עומדים ... אנחנו מקבלים  פואד זיאדנה:

אלף שקל ממשרד הרווחה. מתוך זה אנחנו כאן עוד פעם, זה 

יכול להיות  . אני אומר94פלוס מינוס. הוא רשם שהשכר זה 

, אז יהיה רווח. כרגע זה הכנסות, אנחנו 120שהשכר יהיה 

 משערים, 

 . 129-תסביר לי את ה עטא אבו מדיע'ם:
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אלף שקל, כרגע  300-אז אמרתי אנחנו מקבלים הכנסות ב פואד זיאדנה:

 100אלף. זה אומר שיש לנו עודף של  200ההוצאות זה כמעט 

ם לא נמצאים כאן. אלף שקל, יכול להיות שיש דברים שה

נגיד תאורה ודברים כאלה, זה כל סעיף וסעיף בנפרד. אבל כל 

סעיף לא בדיוק המספרים המדויקים. עוד פעם זה הצעת 

תקציב, זה לא דוח כספי. סוף השנה אני יכול להעיד כמה 

 פחות או יותר הסכומים. 

 טוב, איך זה, איך,  עטא אבו מדיע'ם:

 ה משוער, זה צפי של ביצוע מול הכנסה. תראה, זה לא, ז פואד זיאדנה:

אלף מסביבה תומכת?  155תסביר לנו איך יצא לך הכנסות  עטא אבו מדיע'ם:

 אלף.  155זה גם תבורך אם יש לך הכנסה 

רווחה אנחנו מקבלים הועדות, הועדות זה לפי מספר הילדים  פואד זיאדנה:

שאנחנו מקבלים. עכשיו אנחנו מפעילים את זה בעצמנו, 

 נחנו לא מביאים כאן קבלן משנה שיפעיל לנו. א

 יפה.  עטא אבו מדיע'ם:

זה עובדים של המתנ"ס שמקבלים כאן  -מי שעושה את זה פואד זיאדנה:

שכר. אז בגלל זה אנחנו רואים כאן יותר רווחים מאשר אם 

אני הייתי נותן את זה נגיד לעמותה, או לגוף אחר, ואז היה 

מפעיל. זה כאן העניין שכל מבצע את זה מבלי שהמתנ"ס 

מהם אנחנו  90%התוכניות שאנחנו מקבלים מהרווחה רובם, 

 מפעילים בעצמנו, 

 אין בעיה.  עטא אבו מדיע'ם:

 בלי גורם אחר.  פואד זיאדנה:

אלף וגם קייטנות הרווחה  150-ם, אם ניקח את האין בעיה, א עטא אבו מדיע'ם:

וויח כסף ב, אלף, אני מבקש ממך כאיש ציבור אל תר 150
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 בקייטנות רווחה.

 אבל, אבל יש דברים,  פואד זיאדנה:

 אלף,  150אתה מוציא, אתה הרווחת  עטא אבו מדיע'ם:

 אז אני אסביר.  פואד זיאדנה:

אלף מתוכניות רווחה, בוא תעשה  300אלף. יש לך  150ושם  עטא אבו מדיע'ם:

 . לכ"רהמ , אתהמלכ"ראפס. אתה  -לי את זה אפס

אז אני אסביר, למשל צרכים מיוחדים, תוכנית צרכים  דנה:פואד זיא

 מיוחדים זה מעגלי תעסוקה. אם אתה מכיר אותם, 

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

אנחנו, אנחנו מפעילים עשרה בעלי צרכים מיוחדים  פואד זיאדנה:

בתעסוקה ומקבלים שכר, אין לי שם שום תקציב. אז אני 

לק מהדברים, זה לא מממן את זה משם. זה אני אומר זה ח

אפס. זה לא ילך למקום  -שהולך ל, בסוף זה הולך לאפס

 אחר, אז לא ש, 

 כן, חברים.  פאיז אבו צהיבאן:

 בהצלחה.  עטא אבו מדיע'ם:

 כן?  פאיז אבו צהיבאן:

 בהצלחה.  דובר:

פואד, אתה עושה עבודת קודש, אני מברך אותך בשם ...  מוחמד אלקירנאוי:

מנהלה, ראיתי פה  -רהט. עכשיו שאלות למען תושבי ואזרחי

שאתה מוציא את הפרסום בשכר וזה וזה, על פניו דבר נראה 

 לי שהטבלה הזאת אינה נכונה, או אינה מדויקת. 

 ?  למה פואד זיאדנה:

עובדים שהם  Xלמה? יש גם עובדים שאתה לא אמרת שיש  מוחמד אלקירנאוי:

ינה, בלה, אמקבלים שכר ככה וככה, סכום ככה וככה. רק ט
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 , דאינה מדויקת לפי ראות עיניי. זה דבר אח

זה כרגע הנושאים, אנחנו לא, נגיד ניקיון רשום שכר, ואז  פואד זיאדנה:

 בתוך הניקיון זה שכר של עובדים. 

ועובדים נלווים בסדר, עכשיו הכל טוב ויפה, עוד פרויקטים  מוחמד אלקירנאוי:

מהתקציב. זה דבר , אז זה יפחית מה, זכרווזה וזה לא הו

 אחד, הדבר השני, 

 לא, אני אשלים בסוף,  פואד זיאדנה:

 דקה דקה.  מוחמד אלקירנאוי:

בסוף כל עובדי המחוז אמורים להיות כאן. זה לא ש, אני לא  פואד זיאדנה:

ככה. או שהוא נמצא במנהלה או   Xיכול לשייך אותם כי אני 

רט. אין שהוא נמצא נגיד באחד הסעיפים האחרים של המפ

אפשרות שהוא יהיה ככה באוויר בלי שהוא ילקח מאיזה 

 גורם. 

 בגלל זה הם צריכים להיות ברשימה הסכום, הכסף שיוצא ל מוחמד אלקירנאוי:

X  ,מהעובדים צריך להיות בטבלה. זה לא יש גלוי ויש סמוי

הם צריכים להיות כולם פה על הדף הזה, מה הכסף שיוצא 

הכל צריך  -צי משרה, רבע משרהלעובדים? עוד פרויקט, ח

 להיות גלוי, זה דבר אחד. הדבר השני, 

 אתה מתכוון יא אבו סלאמה שכר לכל עובד?  פאיז אבו צהיבאן:

 לא, לא, שכר.  מוחמד אלקירנאוי:

 עכשיו, אני, אני אגיד, חלק מהעובדים,  פואד זיאדנה:

 סך הכל.  פאיז אבו צהיבאן:

 יש עשרה,  מוחמד אלקירנאוי:

 דברים יחד()מ

כדי שראש העיר יבין, כדי שראש העיר יבין, כדי שראש העיר  מוחמד אלקירנאוי:
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עובדים שמבצעים עובדים  15יבין. יש עשרה עובדים, או 

 שעתית מול הפרויקטים. 

 נו?  פאיז אבו צהיבאן:

אלף  50זה כסף. עכשיו סך הכל העשרה עובדים מקבלים  מוחמד אלקירנאוי:

אלף שקל על מנת שזה  50פרויקטים  שקל, צריך לרשום

 יראה באישור התקציב. 

 כן?  פאיז אבו צהיבאן:

... זה  אלנג'אחזה דבר אחד, הדבר השני הפוך דף, חדר כושר  מוחמד אלקירנאוי:

 אלף שקל.  130רגל יחד  -קט 5,000

... זה אני אמרתי זה הצעת תקציב שהייתה בתחילת השנה,  פואד זיאדנה:

כי אין חדר כושר שם, הוא נסגר. כרגע יש רק וזה יהיה אפס 

בתוך אולם ... הסברתי את זה במפורט, זה רגל -גביה של קט

לא דוח כספי. דוח כספי יעודכן בכל הדברים האלה. כרגע זה 

הצעת תקציב שמילאנו אותה בהתחלה השנה, היא לא 

משקפת את מה שאמור להיות בסוף  100%אמורה להיות 

ב, סוף השנה תקבלו דוח כספי שיש בו השנה. זה הצעת תקצי

מיליון, אני  29אנחנו לא נבצע את כל מה שבוצע. בסוף 

אמרתי את זה גם בהתחלה, גם לא נעמוד בזה. כרגע אנחנו 

מיליון עד סוף השנה. אנחנו לא נגיע  22עומדים על צפי של 

, גם הקורונה עשתה את העבודה שלה, וגם חלק 29ל

ד ... לא קיבלתי אישור חדש, אז מהתוכניות לא אושרו. נגי

אני לא יכול לבצע כל עוד אין לי אישור חדש. העובדים כרגע 

 יצאו לחל"ת עד שנקבל תקציב חדש, ונפעיל את זה. 

 תודה רבה.  מוחמד אלקירנאוי:

 . األمير أبوכן  פאיז אבו צהיבאן:
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ת לוברור לנו שהתקציב של המתנ"ס הולך ועולה, כי הפעי טלאל אלקירנאוי:

בחינוך הבלתי פורמלי, ברווחה, זה ברור שהתקציבים 

מיליון,  20מיליון, יהיה עד  4הולכים ל... כלומר עטא יהיה 

, בורךמיליון שקל. וזה דבר מ 60-ו 50-מיליון, יגיע גם ל 29

בוא נציע לנו הצעת אבל פה צריך לעשות דברים אחרת. 

תה תקציב, בסדר. הצעת התקציב הזאת לא כוללת תקנים, א

צריך להגיש תקנים פואד, אנחנו לא ילדים קטנים. כבר 

עברנו את התקופה הזאת שבה אתה רק במשרד, לא, צריך 

, למה אתה לא 66 דוחלאשר את זה. כמה תקנים יש לך? 

 מגיש אותו? למה אנחנו לא יכולים לראות אותו? 

 אתה יכול לראות אותו, למה? זה חסוי?  פאיז אבו צהיבאן:

 תכף אני אגיד לך, אני אגיד לך למה זה חסוי. אוי:טלאל אלקירנ

 אבל צריך לשמור על הפרטיות של האנשים.  פאיז אבו צהיבאן:

 המתנ"ס, המתנ"ס והחברה הכלכלית,  טלאל אלקירנאוי:

 וזה חשוף לכל חבר עירייה.  פאיז אבו צהיבאן:

ס רגע, המתנ"ס, תרשום את זה שהוא אומר את זה. המתנ" טלאל אלקירנאוי:

של העירייה, הם צריכים להתנהל  ...והחברה הכלכלית 

להתנהלות העירייה. והלוואי שיקחו קורס אצל עלי בהתאם 

אבו אלחסן, מהר מאוד כדי ללמוד איך הדברים מתבצעים. 

אף פרוטוקול לא מגיע לא מהמתנ"ס ולא מהחברה הכלכלית, 

לחברה הכלכלית לקח זמן רב כדי לקבל אותו באיחור, 

בכלל, שום דבר אתה לא יכול לקבל. מה זה? לחומר המתנ"ס 

אטומי? מה זה הגרעין של דימונה? חברים מועצה צריכים 

לקבל את ה, האורגן של העירייה של להעביר להם 

 פרוטוקולים של ... 
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אבו אמיר, עוד פעם אני אומר אתה יכול להסתכל בכל חומר  פאיז אבו צהיבאן:

 שיש במתנ"ס. 

 וקי, אז תורה  בבקשה. א טלאל אלקירנאוי:

 חוץ מהמכתבים האישיים של פואד.  פאיז אבו צהיבאן:

אז הנה בבקשה אז תורה לפואד, וגם למחמוד כל פרוטוקול  טלאל אלקירנאוי:

 של כל וועדה של העירייה. 

אבו אנס אני, אני לא יודע אם זה ... לדעתי זה פרוטוקולים  פואד זיאדנה:

 . של המתנ"ס זה לחברי אסיפה וחברי הנהלה

 אסיפה כללית זה חברי מועצת העיר גם.  פאיז אבו צהביאן:

מה שמבקר העירייה מבקש שניתן לו, אם זה דרך מבקר  פואד זיאדנה:

 העירייה זה אפשרי. 

 ... חברי המועצה.  דובר:

לדעתי חברי מועצה כי זה ... נפרדת, לא כמו החברה  פואד זיאדנה:

לדעתי, לא, צריך לבדוק את  הכלכלית אני לדעתי. אני אומר

 זה. 

 המתנ"ס, המתנ"ס,  מאג'ד אבו בילאל:

אבל אני, זה לא סודי. אנחנו גם היום בבוקר הייתה וועדת ...  פואד זיאדנה:

 אז אנחנו עושים אותה )לא ברור, מדברים יחד(.

ברה הכלכלית היא זרוע של העירייה. ואז המתנ"ס והח מאג'ד אבו בילאל:

 לקבל, יש לו את הזכות. העירייה צריכה 

אני אומר זכותו של כל חבר עירייה להסתכל על הדוחות,  פאיז אבו צהיבאן:

 להסתכל על הניירת, אין בעיה. אין שום בעיה. 

אני חושב החברה הכלכלית כבר קיבלו הנחיה להעביר לכל  סמי צהביאן:

 חברי העיירה, 

  העבירו פעם אחת ולא העבירו יותר. טלאל אלקירנאוי:
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 אני לא קיבלתי.  מאג'ד אבו בילאל:

 זה הכל יועבר.  סמי צהיבאן:

 זה חצי שנה הועבר, אחרי זה ...  טלאל אלקירנאוי:

 اناמבחינה עניינית, מבחינה עניינית יש פה גבול להתרת,  נאיף אבו עובד:

 ثقافة، ناحية من يعنيמסכים עם זה 

 הכל שקוף.  עטא אבו מדיע'ם:

 פעילות.  ال فيכל הזמן לעדכן אותנו  انه فيةوشفا :عابد أبو نايف

 غيرיסביר. לא,  ودو واحدיעיר.  ودو واحد يتلفن، ودو واحد زلمه يا 

 ... مش يعني؟ حاجة اطلب انا غير حاجة؟ اطلب انا

 בסדר, כן? :صهيبان أبو فايز

שיש היום בחודש  2021-... אני אומר שבהצעת התקציב ל טלאל אלקירנאוי

. אני ספטמבר, בעוד שלושה חודשים מסיימים שנת תקציב

לא רואה בה שום, שום הגיון. יכולת לביא אותה, יכולת לא 

להביא אותה, היא הייתה צריכה להגיע כבר בתחילת השנה. 

ת התקציב שלך. לכן אני, אני כדי לא לפגוע אני נמנע מהצע

אני לא, לא נגד ולא בעד. אני מציע שתלמד את הדברים 

הלאה מה ואיך יעשו, כדי שהדברים יהיו בשיתוף פעולה עם 

 ... 

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

-אני אמרתי זה הייתה אי הבנה, הנה יש מייל כאן שנשלח ב :פואד אלזיאדנה

 מליאה. . פשוט מאוד הייתה אי הבנה... וזה לא הגיע ל16/12

 ما كل ايش؟  אוקי חברים, אנחנו רוצים לאשר את ה, בסדר? פאיז אבו צהיבאן:

   אז אתם מאשרים חברים? اوكي،...  بنلقي. األمور...  تطول

לא רק את התקציב, אלא גם את כל ההתקשרויות, גם  שרון שטיין:

 המתנ"ס ... 
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 כן, זה ברור.  פאיז אבו צהיבאן:

 ת ... ראש העיר. לאשר א עטא אבו מדיע'ם:

אנחנו מאשרים את התקציב ואת ההתקשות גם. כן, אתם  פאיז אבו צהיבאן:

 מאשרים חברים? 

 מאשרים מאשרים.  דוברים:

 אני נמנע.  טלאל אלקירנאוי:

 טלאל נמנע.  פאיז אבו צהביאן:

 גם אני.   מוחמד אלקירנאוי:

את הסעיף לאישור  מסיראני  عندناאבו סלאמה נמנע. אוקי.  פאיז אבו צהיבאן:

עידן הנגב, הרחבת מפעל סודה  – 625-0789040תוכנית 

וספת עיריית רהט כמגישה לתוכנית, עד שאנחנו סטרים, ה

– 618-0768721אישור תוכנית נפגשים עם הנהלת עידן הנגב. 

 המנהדס.. 800מגרש  17שכונה 

בין מגרש החלפת שטחים בינינו ל يعنيזה הצרחה, הצרחה  איברהים אבו צהיבאן:

שצ"פ. אנחנו לוקחים מהשצ"פ ומעבירים לתושב, כי  2018

ס"מ לתוך, לתוך השצ"פ.  80הוא פלש מהבניה שלו בערך 

ובשביל זה אנחנו לוקחים ממנו בשטח האחורי שלו. זה 

  ن.االكت احمدמגרש של  علىמדובר 

 . الصيدلية وين :نايف ابو عابد

 . الصيدلية وين :صهيبان أبو إبراهيم

 מה השטח של השצ"פ? :صهيبان أبو زفاي

 הוספת שטחים, אנחנו לוקחים, הוא,   :صهيبان أبو إبراهيم

 כן, מה השטח?  פאיז אבו צהיבאן:

הבניה שלו בחזית פלשה לתחום השצ"פ, ובמקום זה בשביל  איברהים אבו צהיבאן:

 לאשר את התוכנית אנחנו לוקחים ממנו בחלק האחורי, 
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 הוא פלש? וכמה אנחנו גורעים? כמה  פאיז אבו צהיבאן:

 ... 38מטר מרובע ...  8...  يعني متر 8 أبوבערך  איברהים אבו צהיבאן:

 . مربع متر 8 من اكثر ودوקטן  ال...  :يغممد أبو عطا

 אתם מאשרים את התכנית חברים?  :صهيبان أبو فايز

 אנחנו מאשרים.  :يغممد أبو عطا

 נמנע.  احد ما احد؟ ما מי נמנע? פאיז אבו צהיבאן:

אתם גם מאשרים שאנחנו מגישים את התוכנית בשם  איברהים אבו צהיבאן:

 העירייה. 

 כן.  עלי אבו אלחסן:

תרשום את זה עלי, זה חשוב הדברים האלה תרשום אותם  איברהים אבו צהיבאן:

 עלי. 

 מה? איזה תוכנית?  פאיז אבו צהיבאן:

 התוכנית הזו,  איברהים אבו צהיבאן:

 אה, כן.  אבו צהיבאן:פאיז 

 מגישים בשם העירייה בגלל השינוי שצ"פ.  איברהים אבו צהיבאן:

 כן בסדר.  פאיז אבו צהיבאן:

 היזמים.  איברהים אבו צהיבאן:

 מאשרים.  דובר:

הארכת הסכם התקשרות עם חברת הגביה  -12 عندنا اوكي، :صهيبان أبو فايز

 רים? . מאשרים חב2021בדצמבר  31לתקופה עד  מיתר

 כן. כן. מאשרים.  דובר:

י תאגיד מי הצגת דמי הקמה בעיר רהט על ידאוקי, יש לנו  פאיז אבו צהביאן:

רהט בע"מ. אנחנו, אתם מציגים, הדיון אנחנו נעשה את זה 

 אחר כך. רוצים רק לשמוע, בבקשה נאג'י. 

שלום לכולם, אנחנו באנו להציג או ברמת דיעה בנושא של  נאג'י אבו סויס:
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, 2015-וק תביעה קטנה. חוק דמי הקמה, חוק כזה הוקם בח

שבאמת על תעריף שנגבה ... הגשת הבקשה להיתר בניה 

לוועדת תכנון ובניה, הפניות הגיעו לתאגיד מי רהט. אתה לא 

 שומע?

 שומעים.  

 לא, לא שומעים.  פייצל אלוהזייל:

 .رجلك على وقف :صهيبان أبو فايز

, שנחקק. החוק הזה דיבר על 2015-ק דמי הקמה בזה בא בחו נאג'י אבו סויס:

תעריף מסוים שנקבע על ידי רשות המים בהתבסס 

בתחשיבים מסוים, ערך ... וכל מיני ... מה שמופיע היום 

בחוק שבכל תאגיד יש תעריף מסוים, שבמעמד הגשת בקשה 

להיתר בניה, התאגיד אמור לבדוק את התוכניות, לבדוק את 

ר. ובמקביל הוא מוציא אגרה לתשלום רי, ולאשניטהנספח ס

שקל  107דמי הקמה. התעריף בתאגיד מי רהט הוא בערך 

נקודה משהו למטרה מרובע. זאת אומרת כל בקשה שמוגשת 

לצורך היתר, התאגיד לוקח את הכמות מטרים מרובעים 

שקל, מוציא אגרה לתשלום,  107מכפיל אותם בתעריף של 

 גיד. התושב משלם, וזה נכנס לקופת התא

 עבור מה?  סמי אבו צהיבאן:

 שטח קרקע או שטח בניה?  

 שטח בניה.   נאג'י אבו סויס:

 . شيكل االف بعشر متر يعني   :الهزيل فيصل

 (سويًا يتلكمون)

לכל מטר. עכשיו למה זה מיועד? החוק הזה החליף את  :صويص أبو ناجي

התקנות שהיו בעיריות, למשל כמו היטלים, היטלי, היטלים, 
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 םהיטלי

 . פיתוח 

היטלי ביטוח, היטלי מדריכה. עכשיו מתחילים עם ההיטלים  נאג'י אבו סויס:

האלה, זה החליפו אותם. החוק הזה כשקמו התאגידים 

. עד היום החוק הזה 2015-נחקק החוק הזה, וזה חוק קיים מ

 לתאגיד מי רהט לא מומש. החודש האחרון, 

  قاطع.ا ودي انا انا، :الهزيل فيصل

 . هذا الموضوع فيנדון  ودنا ما بعدين، نسمعه ودناלא יוצאים.  :صهيبان أبو ايزف

 ...  في إلنه :الهزيل فيصل

 נדון.  ودنا ماנדון.  ودنا ماבסדר,  :صهيبان أبو فايز

 يعني؟מה זה שווה  بس :الهزيل فيصل

 רק מציג הוא.  :صهيبان أبو فايز

וקי, אפשר לצאת. עכשיו, דמי, דמי החוק זה חוק. א נאג'י אבו סויס:

באחרונה, אה, בשנה האחרונה יצאה תקנה חדשה 

 ... שהממשלה 

 כן? פאיז אבו צהיבאן:

 אני אקריא את ה,  נאג'י אבו סויס:

 לא, יש להם את הכל.  פאיז אבו צהיבאן:

אבל אני אקרא את זה, ממש, הועברה על ידי רשות המים,  נאג'י אבו סויס:

 1965בחוק התכנון והבניה של  122שמדברים על פי תקנה 

. 7/6/2021לחוק זה, כאן מיום  101לתיקון  5לתיקון מס' 

 זאת אומרת לפי שלושה חודשים ... הזאת, חובה לשלם ...

בהליך רישום הבניה ביעוד למגורים, ולבניינים חדשים  בקרה

 בלבד. בבניית שתי קומות, 

 זה לא דיון.  סמי אבו צהיבאן:
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 יחידיות דיור ומעלה.  6מטר הכולל  27מעלה ועד גובה ו נאג'י אבו סוסי:

 . كمل يسجل، خليه خايف؟ عالمك انت. الدعوة ايش يسجل خليه زلمه يا :صهيبان أبو فايز

 أخرى اشش تقولي ال. عندك اللي للدجاجة قول اششش اششش شي اول :يغممد أبو عطا

 . مرة

 . اششش بقول :صهيبان أبو فايز

 . اشش تقولي ال. اششش تقولي ال :يغممد أبو عطا

 .زلمه يا خالص طب :صهيبان أبو فايز

 מנומס.  خليك :يغممد أبو عطا

 . انا محترم :صهيبان أبو فايز

 הפרעתי לך?  :يغممد أبو عطا

 . اهמפריע,  :صهيبان أبو فايز

 הפרעתי לך?  انا :يغممد أبو عطا

 . اهהפרעת,  :صهيبان أبو فايز

 . اششش يتقول ال :يغممد أبو عطا

 . كمل :صهيبان أبو فايز

 اشش يوم كل عندهم قول وضل حمام خم ربيلك للدجاج، قول اشش :يغممد أبو عطا

 اطلع ودي انا דיון  ال هذا سمحت، لو قولي آدمين بينى في. اشش اشش

  برا،

 . ناجي يا كمل :صهيبان أبو فايز

 . اخي يا...  زلمه يا :الهزيل فيصل

  انا، إلني برا، اطلع ودي كنت تحكوا ال قبل :يغممد أبو عطا

 זה מטעמי חיבה.  :الهزيل فيصل

 . اإلدارة قرار بحترم انا :يغممد أبو عطا

 . ناجي يا كمل ناجي، يا كمل :صهيبان أبو فايز

 ممنوع إلنه. هذاדיון   ال احضر ودي ما انا انه موقفي اسجل ودي انا :يغممد أبو عطا
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 .كلمة وال نحكي

 . طلع عطا سجل طيب :بانصهي أبو سامي

 . خلص اطلع ودي اه، :يغممد أبو عطا

 שים את זה בפרוטוקול.  :صهيبان أبو فايز

 . يخلص ما بعد وارجع :يغممد أبو عطا

 . نخلص ما بعد نروح ودنا :فيصل الهزيل

מה שאני רוצה, יש שאלה שנשאלת למה עכשיו התאגיד  :صويص أبو ناجي

, למה עכשיו מתחילים? 2015-מתחיל למרות שהחוק קיים ב 

אנחנו מתחילים עכשיו כי אנחנו קיבלנו את המסמך הזה 

שאני מעביר לכם, ולהסביר את הנושא הזה. ואנחנו חייבים 

לפעול על פי זה. עכשיו אני, אני מעיר את תשומת לבכם 

מה שהעברתי לכם, וסעיף ב'. אני אקריא את החוות  4לעמוד 

ת תוכנית ראשית בנספח דעת מוסמכת, מוסכמת. לאחר קבל

תברואה מעודכנים מוערך הבקשה יעביר מכון הבקרה 

ימי עבודה מיום קבלת  10מסמכים אלו לתאגיד בתוך 

המסמכים המעודכנים, יעביר התאגיד לוועדה את ההנחיות 

תנאי להיתר בניה. וינפיק את השובר תשלום את המחייבות 

לוועדה דמי הקמה. שובר לתשלום דמי הקמה יועבר כאמור 

על מנת שזאת תעבור את מערך הבקשה לתשלום יחד עם יתר 

האגרות המחויבות בתשלום על פי כל גיל. בהתאם לחוות 

דעת המוסכמת של מכון הקרה הקודמת, את ההנחיות 

המחייבות של התאגיד והתנאים בהיתר תתקבל החלטת 

הוועדה בדבר מתן היתר בניה, אשר יונפק רק לאחר תשלום 

 או בכלל זה דמי הקמה.  כלל האגרות

 כן.  דובר:
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 אז זה תשובה למה עכשיו.  נאג'י אבו סויס:

 כן.  דובר:

 אז,  נאג'י אבו סויס:

 כן  אבי אמסלם. פאיז אבו צהיבאן:

 אז זה מה שרציתי להעביר.  נאג'י אבו סויס:

שלום לכולם, אני אבי אמסלם היועץ המשפטי של התאגיד.  אבי אמסלם:

איזה משפט או שניים להמשך הדברים  אני רק אשלים עוד

של נאג'י. כדי שתבינו את המהות של העניין הזה. למעשה 

דמי הקמה באמצעותם התאגיד מממן את עצמו, מממן את 

החדשות, ולא, ולא מדובר בתשתיות הקמת התשתיות 

הצמודות של המגרשים ושל היזמים הספציפיים. אלא 

ניין הזה שלמעשה בתשתיות על, קווים ... כל מה שקשור לע

בסופו של דבר חוזר לתושב בצורת תשתיות חדשות יותר, 

מתקדמות יותר וטובות יותר. בסוף הכל חוזר לתושב, זה 

חשוב לדעת. עכשיו עוד נקודה חשובה, התאגיד לא גבה את 

דמי ההקמה האלו זמן רב, ובלי להתחיל לגבות את דמי 

ך ההקמה האלה לתאגיד יהיה מאוד מאוד קשה להמשי

להחזיק את עצמו מבחינה כלכלית. לא די בגבייה של המים, 

 כי מים הוא קונה ומוכר, אין לו שם איזה שהוא מרחב, 

 אין לו רווח, נכון? בקנייה ובמכירה?  פייסל אלהוזייל:

יש רווח, הוא לא גדול. יש עלויות תחזוקה, עלויות של  אבי אמסלם:

ה זה מרכיב עובדים וכל העניינים האלה, ולכן הדמי הקמ

מאוד מאוד קריטי באפשרות של התאגיד להחזיק את עצמו 

 מבחינה כלכלית. 

 מי קובע, מי קובע את דמי ההקמה?  פייסל אלהוזייל:
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 דמי ההקמה? התעריף נקבע על ידי רשויות המים.  אבי אמסלם:

שניה, שניה. אוקי, אז ככה מועצת העיר תדון על, בעתיד על  פאיז אבו צהיבאן:

יין הזה בהרחבה וגם נשמע גם דברים אחרים. תודה כל הענ

יש לכם גם מה להציג לכם, את הלוגו של העירייה . شكًراלכם, 

 . محمود تفضلהעתידי. אנחנו דיברנו על זה לפני כמה חודשים. 

בשנה האחרונה כמו שאתם יודעים, אנחנו . بالخير يمسيكو هللا :العمور محمود

מחדש של העיר רהט.  לפני  מנסים, התחלנו תהליך של מיתוג

חודשיים לדעתי או שלושה בחרנו סלוגן במועצה פה. וכבר אז 

הודענו שאנחנו מתחילים בתהליך של הכנת לוגו ומביאים 

את זה בסוף לאישור המועצה. יש לנו פה שתי הצעות, לא 

יודע אם אתם זוכרים הלוגו שלנו היה "עיר של מסורת 

 ".الحداثةو العراقة مدينة"וחדשנות" שזה 

 . شهر من اكم قبل عليه اتفقنا احنا اللي هذا :صهيبان أبو فايز

הלוגו מבטא בגדול את הסיפור של גם המסורת וגם  :العمور محمود

החדשנות, ביצענו שני לוגיים. זה הלוגו הראשון כמו שאתם 

רואים גם מבטא מסורת, וגם מבטא חדשנות בזה שהוא 

... ועוד הצעה, וזה  יםצבעים שמבטאים חדשנות. אתם רוא

הלוגו, ההצעה השניה שגם מבטא גם קידמה וחדשנות וגם 

מסורת. כמו שאתם רואים יש סיפור של גם צריח של מסגד 

וגם אוהל, וגם בניינים חדשים, והצבעים גם הכחול וגם 

 הצבעים התכלת מהווים את הקדמה. 

 ؟العبراني تحت عربي وال العربي تحت عبراني :نايف ابو عابد

כמו שאתם רואים הוא בקדמה תמיד גובר על ...  العربيבגדול  :العمور محمود

  انتو؟ شايفين וכאילו שתהיה לכם, 

 כן.  :صهيبان أبو فايز
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 זה שני הלוגים.  מחמוד אלעמור:

 שני הלוגים המוצעים.  פאיז אבו צהיבאן:

צה ביחד, ואנחנו מביאים את זה ל, לבחירה של חברי המוע מחמוד אלעמור:

לבחור תהליך, כדי שנתחיל בהטמעה, בשלב של ההטמעה של 

 ה, 

 هذا؟לוגו  ال في هنياמסורת מתבטאת  ال وين ؟ وين :الهزيل فيصل

 מסורת?  ال :العمور محمود

 . اه :الهزيل فيصل

 .والمسجد الشعار :محمود العمور

 هذا،סיפור  ال عندك في كان   :العمور محمود

 זה לא מסורת.  דת المسجد   :الهزيل فيصل

  ها؟   :العمور محمود

 מסורת.  مشזה דת  المسجد   :الهزيل فيصل

 אוהל,  ال تبعסיפור  ال ال،   :العمور محمود

 . حلو اه،   :الهزيل فيصل

 والהוא מסמל גם סוג של מסורת.  هذا פונט الצבע  الגם  و :العمور محمود

 ال في اليوم לוגים الאוהל. תראה  للדומה  هو اللي هذاסיפור 

 وشو وبكرج وخيمة جمل في اللي مرة الليהם לא לוגים  هذاעידן 

 לוגו יותר צבעים, יותר,  ال اليوم. هذاשל  خليطכל מיני  و. اسمه

 احنا اذا يعنيלוגו.  ال في ال، تبعלוגו  ال فيיתבטא  الزمהסלוגן  פאיז אבו צהיבאן:

לוגו  ال على موجوده لليا الحداثة من شي نحط الزم الحداثة هذا اخترنا

 מסורת, ال. الحداثة بسموه هنه هذوالסמלים  الעירייה.  ال تبع

 מאוד יפים... رايي حسب انا :متكلم

. غاد موجودة اللي الخيمة ووجود المسجد وجود هوמסורת  ال :صهيبان أبو فايز

 . الطوابق هذوال اللي والبنايات
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 חדשנות.  ال هذوال :العمور محمود

  الشمال؟ وال اليمين في رايكو ايش نعم،חדשנות.  ال اه، :صهيبان وأب فايز

 ...  مرة اول صادق، أكون تا ناحية من بسمع، مرة اول انا :القرناوي طالل

 . جا جا، ال، ال، :صهيبان أبو فايز

 .عيان كنت اعلم هللا يوميها، عيان كنت انت جا، :يغممد أبو عطا

 . عيان كنت :صهيبان أبو فايز

 . بشوف مرة اول انا :القرناوي لطال

 . هذا التحتانيסלוגן  ال واخترنا قبل جا :صهيبان أبو فايز

 اللي هذا רהט עיר של מסורת וחדשנות. هو الليסלוגן  ال هذا :العمور محمود

 נבחר על ידי חברי המועצה בזמנו. 

 . هذا ساوالنا اللي تبع هذا المستشار جا :صهيبان أبو فايز

 מתאים יותר.  األول :اويالقرن طالل

  اليمين؟ على اللي :صهيبان أبو فايز

 . اه :القرناوي طالل

  بس، اليمين على اللي :يغممد أبو عطا

 . اليمين على اللي :القرناوي طالل

 . عالدور...  انا ممكن عالدور :يغممد أبو عطا

 האם, אני שואל האם קיבלתם חוות דעת? שיתפתם תושבים :طالل القريناوي

 בעניין הזה? 

 כן, כן, כן.  פאיז אבו צהיבאן:

חלק חברי עירייה, חלק  هي الليבעניין הזה בזמנו פרסמה  מחמוד אלעמור:

מנהל את  هو الليהילל פרטוק  هو الليיועץ  الפקידות בכירה, 

 والבחר.  هو اللي... ושוחח עם כל מיני אנשים  هذاהתהליך 

זה עבודה מאוד, מאוד  חודשים. 6כמעט  حوالي اله هذاתהליך 

רק להגיע ללוגים כאלה זה כמה עשרות ... יותר  يعني סיזיפית
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 מעשרות של גרסאות. 

נצרת עילית  مثال زي. كمان اساميها غيرت إسرائيل في مدن في :صهيبان أبو فايز

 نعم؟נוף הגליל.  صارت

 לא משנים את השם,  احناבסך הכל  :العمور محمود

 השם לא משנים.  ال، :صهيبان أبو فايز

 ... ال كلתקשיב,  :العمور محمود

 תציע גם שינוי שם. :القرناوي طالل

  كيف؟  :العمور محمود

 תציע גם שינוי שם. :القرناوي طالل

 . عطا تفضل. ال ال، :صهيبان أبو فايز

 وكل جلسات، قعدنا األمير أبو في تخطينا هذا الموضوع احنا ااخوان، :يغممد أبو عطا

מי כמוך יודע, מזמינים את היהודים,  ورهطאגפים  ال

והתיירות הפנים, הזמנה רק תבואו. העיר הזאת בהתחדשות, 

 ال غيرמסורת  ال من ضل ماוהמסורת זה אורח החיים. 

. شعر بيت بنشوف وال جمال، بنشوف وال حمير، بنشوف الחותמת, 

 . مكيفه وكلها مكيف والبس مكيف الفار وعندنا

אני בא ואומר החברה' עבדו ויש יועצים תן לי בבקשה. אז  

בניינים  ال األول فيתקלה  الתקלה,  ال وين اقولكو انا. شي وكل

 خرقة على هالقده يكون لما كيف هالكبر، الشاشة مكبر هو هذا الصغار

 ؟... منפשוטים, מה הוא מבין  هيك زي نظاراته وواحد بعيد، من

 ראה?על נייר המכתבים איך זה נ :القرناوي طالل

כלום, כלום לא  بعضها؟ حدצבעים  ثالث منכן, מה הוא מבין   עטא אבו מדיע'ם:

 الثنين هنه الليבניינים  ال قال لما فايز صادقמבין, רק צבעים. 

באמת  بس أبراج،נגד שיווק  طبعًا يعني. أبراج علىמדברים  الكبار

עולה בתנופה, מה שהייתי מציע תחבר בין השניים.  البلد انه
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 . األول في...  الليלא יכול לוותר עליה .. .ال

 . بالزبط :العمور محمود

 األول، في موجودة اللي الطاة اخذ ودي اللي. ربك...  كيف على مزبطه :يغممد أبو عطا

 الطاقة بس الثاني،הולך בכיוון  انا يعني الثاني، في واحطها كويس؟

 . زود تحطها ما زي زي، مش تكون

  رهط؟ مع تكون ...ال :العمور محمود

הרי זה סמן של מה? של  األصفر حاط انكכן, עכשיו מה הבעיה  :يغممد أبو عطا

 קשת? של שמש? 

 . ال :العمور محمود

 חדשנות, מסמל חדשנות.  :صهيبان أبو فايز

 יפה, אז למה לא תשים את הקשת הצהובה גם בשני? עטא אבו מדיע'ם:

  שתי תמונות. عندنا احنا :صهيبان أبو فايز

 فايز إلنهאז אני מבקש למזג בין השניים, לקחת מה שטוב.  עטא אבו מדיע'ם:

. الخالصة بتشوف ما ضاعت، الصغيرات اخذت إن اليمين على اللي

  الميجانة، الميجانة، وحط. إياه ودك اللي كل في ماشي، عالكبير، خليك

 . غيره يال، :صهيبان أبو فايز

 في الطاء تنربط الشمال، على تنتقل الميجانة .اكمل خلينيסליחה,  :يغممد أبو عطا

 . الميجانة

 .  كمان مالحظة عندنا في :صهيبان أبو فايز

 ...  حكيت انا :يغممد أبو عطا

 .سالمة أبو :صهيبان أبو فايز

בהמשך למה שאמר פייסל ועטא אין שום שייכות, או אני לא  :القرناوي محمد

 רואה שייכות. 

 .الزلمهשייכות  قال ما هو :صهيبان أبو فايز 

 דקה, דקה, דקה.  :القرناوي محمد
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 שייכות.  ال عن شي قال ما :صهيبان أبو فايز

 מנטליות, מנהגים, מוצרי עבר.  :القرناوي محمد

 מה פתאום?! אתה לא הבנת אותי אבו סלאמה.  עטא אבו מדיע'ם:

 טוב, אני לא הפרעתי לך,  מוחמד אלקירנאוי:

  يعنيز عطاء قولت انت سب ال، :صهيبان أبو فايز

 אני לא פאיז, אל תפריע לי.  :القرناوي دمحم

 (يضحكون)

 אל תפריע לי.  :القرناوي ودمح

 وهللا فايز، وهللا فايز متحملني اكثر منك. شايف كيف ...  يغم:مد أبوعطا 

 תמשיך תמשיך אין זמן.  د القرناوي:محم

 انت مش سامي. المرة اللي فاتت  يغم:مد أبوعطا 

 يتكلمون سويًا، يضحكون()

חוץ מהקווקוו, הקווקוו של האוהל שאתם אומרים שזה  محمد القرناوي:

אוהל. ילד לדעתי בחיים לא יגיד שזה אוהל.  בחיים לא 

 יגיד שזה אוהל, לפחות משהו, משהו, 

 סיימנו זה לא מותג. לא, אתה לא בכיוון.  עטא אבו מדיע'ם:

 שיזכיר את העבר. מוחמד אלקירנאוי:

 אתה לא בכיוון.  עטא אבו מדיע'ם:

انت بتقول، بقول حمار وجمل، والد اليوم ما هم عارفين ال جمل وال  محمد القرناوي:

 حمار. 

אתה לא קולט? אתה נמצא, يا زلمه. נגמר העידן הזה  يغم:مد أبوعطا 

 אתה נמצא, 

 ...  מוחמד אלקינראוי:

 ة الخيمة. خلصت قصאתה נמצא בעידן הישן,  עטא אבו מדיע'ם:

 אין יותר, ואין ישן. אין יותר ואין ישן.  מוחמד אלקירנאוי:
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 فادي تفضل.  أبوخلصنا،  صهيبان: أبوفايز 

 )يتكلمون سويًا(

 . إبراهيم صهيبان: أبوفايز 

زي ما قلت עדיין לא קיבל. انا بفكر انه יכול להיות שהמוצר,  :شارب أبو إبراهيم

بتحكوا תוף תושבים. לא קיבל, לא קיבל תשובה לגבי שי

לשתף هنيا הזדמנות كان في תושבים. ال שיתוף على ... وين 

כאילו בכירים שיכולים להחליט, דווקא היה مش תושבים. 

הזדמנות שם לשתף את התושבים, לעשות את זה 

במרחב פתוח. או לפרסם את זה ולהגיד להם חברה' 

 הצעות גם. 

 כן? صهيبان: أبوفايز 

 .أقولا ودي ان عابد: أبونايف 

 طارق تفضل.  أبواه،  صهيبان: أبوفايز 

  likeهذه، هذوال والد اليوم زي قصة ال  vانا بالنسبة الي هذه، ال  عابد: أبونايف 

 هذا. احنا ... حتى ترفعه لفوق. 

 هذا مش انه هذا احنا. עתידי هذا  صهيبان: أبوفايز 

 اه، عن جد؟ عابد: أبونايف 

 اه.  صهيبان: أبوفايز 

كويسة. هالحين اللي غاد בסדר, פוזה هالحين هنه قايل كذه،  عابد: أبونايف 

بطاقة، الميجانة والكلمة زي ما قال عطا، الבניינים هذوالك ال 

מתאים %. هالحين والعبراني على الشمال، انا حسب رايي 100

. هالحين اللي غاد، البنايات هذوالكا الثنتين الخضر والزرق، 100%

يجانة وال هو صرح وال هو برج خليفة وال ايش. هذاك موفي غاد ال

 برج خليفة. 

 عاليمين وال على الشمال بتحكي انت؟  صهيبان: أبوفايز 
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 اه، برج خليفة.  عابد: أبونايف 

 بتحكي عاليمين وال على الشمال؟ صهيبان: أبوفايز 

 ال، اللي عاليمين. انا معجبني اللي عاليمين اكثر.  عابد: أبونايف 

 وانا برضو نفسك.  صهيبان: أبويز فا

عاليمين اكثر. بس لو حطينا، إلنه في  أوافقانا يعني عندي ميول  عابد: أبونايف 

 هذاكا،  األخضرميجانا غاد. لو بعدنا هذيكا حطيناها في النص، محل 

 تبعت البحرين هذه.  

اه، تبعت البحرين، حطوها في النص، وخلي الثتين زي بعضهن،  

 . יסימטרبعضهن موجهات بشكل وثنتين زي 

 يعني.סימטרי يكون في  صهيبان: أبوفايز 

 סימטרי. اه، بشكل  عابد: أبونايف 

 اه، طيب، نعم؟ صهيبان: أبوفايز 

 بس زي كذه.  عابد: أبونايف 

 محمد. أبو صهيبان: أبوفايز 

 طيب، هللا يمسيكو بالخير.  سليمان العتايقة:

 الباب. تفضل. يا محمود، سكر صهيبان: أبوفايز 

انا حسب رايي احنا... أليمن، سامع كيف؟ انه نعطي أليمن وانه نبين  سليمان العتايقة:

الخيمة بشكل اكبر، هذا اللي طبعًا ودو يكون ميجانة. انا افكر انه 

 الميجانة الزم تكون على اليمين في، 

 ه. هذوال، هذوال الشو اسمשני קווים ال תדגיש محمود،  صهيبان: أبوفايز 

 زي اللي في الشمال.  يغم:مد أبوعطا 

البلدية ميالين على  أعضاءأل، في التصليح. اغلب שיהיו מודגשים.  صهيبان: أبوفايز 

 شقة اليمين. 

البرج בניין سامعني؟ انا افكر انه الميجانة تكون على اليمين، وال  سليمان العتايقة:

 يكون على الشمال. 
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 رهط طيب؟ نلقبوين  متكلم:

 عصى الطاء هذه الزم تكون زي كذا. صهيبان: أبوز فاي

 لحظة شوي، الطاء تكون برج.  سليمان العتايقة:

 כן.  محمود زيادنة:

 الطاء تكون برج، وال...  سليمان العتايقة:

 ال، ال، ال.  الجميع:

 انت ما بتنفع وال تساوي وال حاجة.  يغم:مد أبوعطا 

 ماجد، ماجد. כן,  صهيبان: أبوفايز 

 خلي... يا زلمه.  يغم:مد أبوا عط

 ماجد، ماجد، ماجد. صهيبان: أبوفايز 

هذه اللي مبينة. بس برج خليفة לוגו لل מתחבר האמת اوكي، انا  بالل: أبوماجد 

 لبكرج وخلص. אפשר להפוך אותו بشهر بما انه 

 هذا يا زلمه. עגול ما هو ال ما عجنب المسجد في عالشمال.  صهيبان: أبوفايز 

 البكرج...  يغم:مد أبوعطا 

 )يتكلمون سويًا(

 כתום. ال כתום, ال  بالل: أبوماجد 

 כן? פאיז אבו צהיבאן:

 אפשר להכניס באמת משהו מהמסורת.  מאג'ד אבו בילאל:

 هذا يا محمود؟ هذا شو هذا؟ כתום  ايش ال صهيبان: أبوسامي 

مش رسمة. ال לוגו ال ו, לוגيا جماعة الخير، ال לוגו ال  إخواننايا  صهيبان: أبوفايز 

بعبر عن مستقبل بلد، والزم االشياء تكون فيه قليلة. ما يتشتت לוגו 

 . أربعةالواحد فيه. تحط واحد، اثنين، ثالثة، 

 بس البكرج رمزه احنا حكينا في بوابة رهط كمان شو اسمه.  محمود العمور:

 اه يا محمود.  صهيبان: أبوفايز 

ء الدين الشو اسمه، وكيف ... مصورة بفيلم عالء اذا بتحضر عال محمود العمور:
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 الدين وسنديباد، في زي هذوال بكونن فوق القصور. 

 بحساب ...  صهيبان: أبوسامي 

 )يتكلمون سويًا، يضحكون(

 انا، اناחברה'  محمود العمور:

 بكرج وخلص.  תעשה אותו سليمان العتايقة:

والزلمة اليوم ما قدر يجيه إلنه .. לא איש .يعني انا קטונתי, انا  محمود العمور:

اليوم يعني. وكان موجود هنيا وهو من تل הפתיע אותנו فايز 

כל هذوال לוגים ابيب، يعني ما قدر يروح ويرجع كمان مرة. ال 

הסבר وذا ودكو מיתוג. اذا ودكو رح يطلع تفاصيل ال דבר 

בדיוק מה כל דבר, כל פיפס קטן מסמל הוא יכול לשלוח 

في רה מאוד מפורשת לכל החברים. כל נגיעה את זה בצו

לוגו משנה את המשמעות בצורה מאוד משמעותית ال 

ולכן הופכת אותו ללוגו אחר בעל משמעות אחרת. يعني. 

גם ידעים هذوال اللي جابهن بشكل هذا، احنا לוגים عشان كذا ال 

ال תמיד من هذا لهذا. אפשר לחבר وفي שוני, انه انه في 

 ין סופיות. אפשרויות פה א

 صح.  صهيبان: أبوفايز 

 שני לוגים, לפי דעתי...بس في  محمود العمور:

 )מדברים יחד(

 خليني اسمع.  صهيبان: أبوفايز 

ال תוכנית حسب לבחור לוגו אחד, ותאמינו לי מהר מאוד  محمود العمور:

כל هذا לוגו ال מכינים אותה, מהר מאוד اللي احنا הטמעה 

 יהפוך להיות חלק ... העיר תדע עליו והוא 

 خلي علي بس يحكي. ان شاء هللا.  صهيبان: أبوفايز 

 للناس ... תפיץ אותו فادي انك  أبواليوم بنشغلك يا  متكلم:
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 لحظة شوي يا جماعة.  صهيبان: أبوفايز 

 للسنة الجاية. משהו ... تبعت رهط يكون فيها    محمود العمور:

סלונג هذا وال לוגו هذا وال סמל ال ית פורמלمحمود بس حاجة  الحسن: أبوعلي 

הגנה اذا بدون הגנה? وال بدون הגנה تساوو عليه צריכים هذا 

הגנה مش مهم ماشي الحال. اما ذا ودك تساوي عليه סתם ציור 

הסבר عليه צריך לקבל هذا סמל  او كل حاجة في الפריט, كل 

 גם כן מסמל. واليش צבע, من ناحية 

 דר. ברור בס מחמוד אלעמור:

נעשו? אני לא יודע. לא, לא هذوال דברים  السؤال هذوال ال الحسن: أبوعلي 

אני הייתי שותף רק هذا بالمرة. חלק انا في ال הייתי שותף 

 ישיבות, اما في ال בשני דברים, 

אתה צודק, ... רשם הסמלים כדי שהסמל הזה יהיה מוגן,  מחמוד אלעמור:

 مش كل واحد يقدر يستعمله. 

 ברוך. ودك تقول هللا يرحمك يا  لقرناوي:طالل ا

 طيب.  صهيبان: أبوفايز 

 )يتكلمون سويًا(

 طارق.  أبوطارق، وما بننساك يا  أبوماشي، في آخر بند. نسينا    صهيبان: أبوفايز 

 هللا يحييك.    عابد: أبونايف 

 משנה לראש העיר. ودنا نعينك    صهيبان: أبوفايز 

 طارق.  أبوحياك هللا يا     متكلم:

هللا يعطيك العافية, وبنبارك ألخونا عمار برضو بنجاحة זה נרשם.  صهيبان: أبوفايز 

 اخوك يا رب بالطب.

 مبروك.      متكلم:

 ويرحم هللا الميتين ويعفي عن الحي.    صهيبان: أبوفايز 

 ...     متكلم:
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 הדגשה> ودنا نساوي ال בסדר. اه،    صهيبان: أبوفايز 

 מיזוג. ال בעד הצגת انا מיזוג, انا مع ال    يغم:مد أبوعطا 

 محمود محمود، محمود، محمود.    صهيبان: أبوفايز 

 )يتكلمون سويًا(

 *** נעילת הישיבה ***

 

 


