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 14/2021פרוטוקול ישיבת המועצה  מן המניין מס'                               
 17:00שעה  2021 בדצמבר 22תאריך  רביעי,מיום                               

 באגף הרווחהמקום הישיבה: אולם הישיבות 
 ראש העיר -  פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:

 רה"עסגן ומ"מ  -   ח'ליל אלטורי
 המשנה לרה"ע -             נאיף אבו עאבד   

 המשנה לרה"ע -  עטא אבו מדיע'ם                                   
 המשנה לרה"ע -  סלימאן אלעתאיקה        

 המשנה לרה"ע -עו"ד סמי אבו סהיבאן                                              
 חבר העירייה -  אברהים אבו האני                                   

 חבר העירייה -אברהים אלג'בור                                                      
 חבר העירייה -אברהים אבו שארב                                                  
 בר העירייהח -  טלאל אלקרינאוי                                   
 חבר העירייה -סאמי אלטורי                                                           
 חבר העירייה -שחאדה אלעוברה                                                     
 חבר העירייה -  מחמד אלקרינאוי                                   

 חבר העירייה -   עלי אלזיאדנה                                   
 

 אבל -     סגן רה"ע -  פייצל אלהוזייל            ה"ה: יםנעדר
 סגן רה"ע -  מאג'ד אבו בלאל                                  
 חבר העירייה -  ד"ר מאזן אבו סיאם                                  

 חבר העירייה -  שריף חמאייסה                                  
 

 מנכ"ל העירייה -דיאא אסדי                             נוכחים ה"ה:    
 מזכיר העירייה  -  עלי אבו אלחסן                                   
 העירייה גזבר  -ראיד אלקרינאוי                                                       
 מהנדס העירייה -אברהים אבו סהיבאן                                                
 יועמ"ש העירייה -עו"ד שרון שטיין                                                       
 ייהדובר העיר -מרזוק אלכתנאני                                                      
 יועץ לאזרחים ותיקים -סעיד אלעוברה                                                          

 יועצת לקידום מעמד האישה -אסמהאן אבו סויס                              
 מנהל תכנון אסטרטגי -אדם אלאפיניש                                                         
 מנהל כספים בחברה כלכלית -בקר אלזברגה                                                           
 מנהל המוקד העירוני -אנואר אלקצאצי                                                       
 עוזר סגן רה"ע -ח'אלד אבו סוכות                                                      
                                  360מנהל תוכנית לאומית  -עו"ד עאמר אלעתאיקה                                             
                                    

  הישיבה התקיימה לפי הנחיות ומגבלות משרד הבריאות, כדי למנוע
 .ה על ריחוק, ועטית מסכההתפשטות נגיף הקורונה, שמיר

 
  הפרוטוקול ערוך באופן תכליתי, יש לציין שקיים תמלול לישיבה שנערך על

 .ידי "חבר תרגומים" כולל הקלטה
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 רוטוקולפ
 

 מקליט? אפשר להתחיל?  :פאיז אבו צהיבאן

 כן, כן.  מקליט:

 .عليكم السالم :يعالجم

את הישיבה קודם כל, טוב, אז אנחנו מתחילים . السالم وعليكم פאיז אבו צהיבאן:

 أبو السيبان، أبو محمد وعلى يرحمه، هللا منير أبو... ال حسان على بترحم

 . يرحمه هللا حبوش نادر

 . يرحمه هللا :الجميع

 .الفاتحة سورة روحه على بنقرا :صهيبان أبو فايز

 (حةالفات)

 . يرحمه هللا :الجميع

מסגרת אשראי  אישור عندنا طيب،. المسلمين امة جميع على هللا رحمة :صهيبان أبو فايز

 .رائد .2022בנקים לשנת 

 . כן. כמו כל שנה אנחנו נדרשים לאשר :القرناوي رائد

 ن،حسي صدام خالك انه بعرف انا. كبير زلمه صرت. إبراهيم يا بجيبلك انا :مضيغم أبو عطا

 . هالحين خالك مات بس

 .رائد يا تفضل :صهيبان أبو فايز

 (سويًا يتكلمون)

 . جار لو للجار الجار حاكم :مضيغم أبو عطا

 . عليك يخلف محمد، أبو يحيك هللا :جبور أبو إبراهيم

 . يخليك هللا :مضيغم أبو عطا

 . السالمة أبو :صهيبان أبو فايز

נו מאשרים מסגרת אשראי לבנקים, אוקי, אז לכל שנה אנח :القرناوي رائد

שני ל בבנק מרכנתיל מינוציפאלי ומיליון שק 3ואנחנו רוצים 

 מיליון שקל.   5 -מיליון שקל במרכנתיל חינוך

 רק מרכנתיל?  טלאל אלקירנאוי:
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כן, אנחנו עובדים רק עם מרכנתיל ודקסיה, אבל בדקסיה אין לנו  רא'יד אלקירנאוי:

 אשראי. 

 בנק פועלים, אין לך?  טלאל אלקירנאוי:

 בנק פועלים הפסקנו לעבוד איתם.  רא'יד אלקירנאוי:

 . ارواحنا طلعت ارواحنا، طلعت. خلصناזהו,  :صهيبان أبو فايز

 . بوعليم بنك ارواحنا طلعوا :القرناوي رائد

 אשראי?  بيعطوكو ما :مضيغم أبو عطا

  ايه؟ :صهيبان أبو فايز

  بيعطوكو؟ ما :مضيغم أبو عطا

 . المصاري يدفعوا  معنيين :القرناوي ئدرا

 . الركب وصل بصل، البنطلون :صهيبان أبو فايز

 דירגתם או דורגתם?  :متكلم

 هللا شاء ان الجاي الشهر إحناלידיעה  بس طيب،. فيه نصرح ودنا ما هذا :صهيبان أبو فايز

 غةبالل البلدية بروتوكوالت كله يكون ورح. البلدية بروتوكوالت نعرب ودنا

 ال العام، المدير نائب السكترتير،...  فا. العربية الُمدن باقي زي العربية

 ويجيه يمشي هللا شاء ان الجاي، األسبوع عمرة يطلع بدوסמנכ"ל 

 . بالسالمة

 . عليك يسهل هللا :متكلم

 . العربية باللغة الملفات يكون رح 1/22 من هللا شاء ان وقالي :صهيبان أبو فايز

 . وعبراني عربي نسختين يطلع :متكلم

 الشركة طريق عن احنا العربي، في ثقيلة لغتهم شوي اللي البلدية أعضاء فا :صهيبان أبو فايز

 טכנית.  اسمها دورة نفتح رح االقتصادية

 . للمحكمة بالعبرانيפרוטוקול  ل نحتاج ممكن ال، :صهيبان أبو إبراهيم

 . بنترجمة ةمشكل مش مشكلة، مش هذا، ال، :صهيبان أبو فايز

 . مشكلة مش بنترجمه، :متكلم

 .بالعبراني واطلع بالعربي اطلع. يترجم...  بعدين بدك :صهيبان أبو إبراهيم

 الموظفين للبرضو عربية عبرية، برضو لغة بنعطي اليوم احنا ما زي :صهيبان أبو فايز

 . البلدية في عندنا األسبوع في مرتين دورة كمان بياخذوا اليهود
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 . هللا على توكل :صهيبان أبو إبراهيم

בית עידן  – 1199הגדלת תב"ר מס' . السالم وعليكم طيب،. باهلل والنعم :صهيبان أبو فايز

אישור הגדלת תב"ר,  عندنا₪. 700,000הנגב, מענק השקעה בסך 

 هذا؟ الموضوع على مالحظة عنده حد في

  وين؟מענק  ال وين :القرناوي محمد

 של עידן הנגב מהארנונה.  15%-ה تبعات، 15% -ال :القرناوي رائد

 . االرنونا من أقول انا ما : متكلم

 כן, כן,  מהארנונה.  :القرناوي رائد

 זה ... של הארנונה.  דובר:

 נכון.  רא'יד אלקרינראוי:

ן לרווחה בסך ופרויקט מבטח – 1399אישור הגדלת תב"ר מס'  :صهيبان أبو فايز

מילגות לסטודנטים  – 1531אישור תב"ר מס'  -و₪.  86,000

שיפוצים  – 1544אישור תב"ר מס' ₪.  1,000,000תשפ"ב בסך 

שיפוצים  – 1545אישור תב"ר מס' ₪.  46,869אשכול פייס בסך 

 – 1546אישור תב"ר מס' ₪.  7,500בסך  27מועדון נוער שכ' 

 ₪.  12,831שיפוצים מועדון לילד ומשפחה בסך 

  مكتوب؟ وين وينه؟ 7סעיף  :مضيغم أبو عطا

  بتحكي؟ انت ايش عن :صهيبان أبو فايز

 . تبعهמיקום  ال تبعه،מיקום  ال عن :مضغيم أبو عطا

 ايش؟ تبع ايش؟ تبع :صهيبان أبو فايز

 . بقولك بسשיפוץ מועדון לילד ולמשפחה.  ال :مضيغم أبو عطا

 (سويًا يتكلمون)

  . عندنا اللي الوحيد هوמרכז לילד  بقولوا :متلكم

שיפוץ אולם ספורט שיח' עזאת בסך  – 1547אישור תב"ר מס'  :صهيبان أبو فايز

שיפוץ מועדון לנוער  קריית  – 1548אישור תב"ר מס' ₪.  25,610

שיפוץ מועדון  – 1549אישור תב"ר מס' ₪.  18,782החינוך בסך 

שיפוץ  – 1550אישור תב"ר מס' ₪. 29,188בסך  34לנוער שכ' 

שיפוץ  – 1551אישור תב"ר מס' ₪. 9,635מועדון לנוער שכ' בסך 
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שיפוץ  – 1552אישור תב"ר מס' ₪.  81,177מבנה רווחה בסך 

 – 1553אישור תב"ר מס' ₪.  19,611בסך  21מועדון לנוער שכ' 

 – 1554אישור תב"ר מס' ₪.  75,922שיפוץ אולם אלנג'אח בסך 

 מפעל הפיס.  من كله هذا₪.  202,031שיפוץ אולם אלנור בסך 

 מפעל הפיס? تبعات هذولשיפוצים  ال فايز هذوالאז  :صهيبان أبو راهيمإب

 . اه :صهيبان أبو فايز

 . הבטיחות ال تبعסקר  ال هذا :متكلم

 جًدا مهمמפעל הפיס.  تبعשיפוצים  ال لموضوع بالنسبة بسהערה   :القرناوي طالل

 يباتالهמפעל הפיס, מפעל הפיס  شركة ترميمات بيتنفذ ما اذا التنفيذ،

 . بتتوقف الجاي السنة بتيجنا اللي الهيبات المنازلة

 נכון.  :متكلم

 عشان ثاني لبنك ينتقل انه يُفضل تنفيذ في كان ما واذا التنفيذ، جًدا مهم وهذا :القرناوي طالل

 الجاي السنةמפעל הפיס  من بتيجينا اللي الهيبات كل إلنه جًدا مهم. يتنفذ ما

 . بتوقف

  יש לנו קבלני מסגרת? ש לנו קבלני מסגרת?י :مضيغم أبو عطا

 קבלני מסגרת.  عندنا كان :القرناوي طالل

 יש? :مضيغم أبو عطا

 . طيرناهم :القرناوي طالل

 יש לנו קבלני מסגרת חדשים.  :مضيغم أبو عطا

 קבלני מסגרת.  في كان وقبلקבלני מסגרת.  فيכן, כן,  :القرناوي طالل

 ؟اشتغلوا وما :مضيغم أبو عطا

 .التنفيذ موقع البلدية مهندس تنفيذ في كان ما اذا التنفيذ، هم ما :القرناوي طالل

 לבצע.  :متكلم

 . هالحين من عربية لغة يحكي ودو األمير أبو يا طيب :صهيبان أبو فايز

 بند. الف 80 قلتהקלטה  ال في وانت. 12  بدي الي، خليه ،12 بدي فايز :مضيغم أبو عطا

12. 

 ؟12 بند :بانصهي أبو فايز

 . 81 وهو الف، 80 قولت انت اه، :مضيغم أبو عطا
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 . 81،177. الف 81 :صهيبان أبو فايز

 .  اه اه، اه، :مضيغم أبو عطا

גידור מגרש כדורסל,  رائد؟ ياריצופים, נכון  غاد جاب ما 18 قولي :شارب أبو إبراهيم

 כדורגל. 

 . يزعل هنيا، مو فيصل بعده، :مضيغم أبو عطا

 .هذاוועדה  لل جا ما. احكي الزم واناוועדה  الחבר וועדה וראש  انا :شارب أبو يمإبراه

 אושר בפני הוועדה.  صح، :متكلم

 (سويًا يتكلمون)

 هالحين بقوله وبرجعוועדה,  ال في حكيته اللي مالحظة مرة كمان بس :شارب أبو إبراهيم

 الثانية، اتالمؤسس او لجمعيات مأجره هي اللي مؤسسات او قاعات. هنيا

 جمعية يجيب اللي يعقل ال إلنه %.  100تنفح الزم فيهاשיפוצים  ال قصة

 للترميم ميزانيات بتحط بتاخذ، وانت السنة، اخر شيكل مليون 3 ،2 ربح مع

 . غاد

 . صح :صهيبان أبو فايز

 . اساًسا ممنوع :متكلم

 (سويًا يتكلمون)

  תשפץ אותו.  انكאתה מחויב  :القرناوي رائد

  ؟שיפץ هو ما ليه بتعهתפעול  ال فا مرة كمان اجرته انت لما السؤال :شارب أبو راهيمإب

 السكن، هذا بتستعمل اللي الجمعية وبين البلدية بين االتفاق في بتعلق هذا : صهيبان أبو فايز

 . اقتصادية شركة كان اوתאגיד  حتى كان او الجماهيري، المركز

ב לזה באמת שרון, לנושא של האחוזים, אולי צריך לשים ל איבראהים אבו שארב:

מוסדי ... לסקר  שיפוץ מבנים שללהכניס את הסעיף הזה של 

 הבטיחות. 

 שנהנה מהרווחים ונהנה מהשיפוץ.  עטא אבו מדיע'ם:

  بس تبني، ممنوع انه بقول ما اناבטח, צריך לשים לב לזה.  :صهيبان أبو إبراهيم

 )מדברים יחד(

 חנו לא מסכימים... ... אנ שרון שטיין:

 מה זה לא מסכים? מי? אנחנו צריכים לדאוג לשיפוץ? סמי אבו סהיבאן:
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 אנחנו לא משכירים לאף ...  שרון שטיין:

 זה לא מושכר השכרה.  סמי אבו סהיבאן:

 הוא מפעיל.  דובר:

 אוקי, מי צריך לשפץ? אנחנו.  סמי אבו סהיבאן:

אני דורש אותו לפעילות, שאני אנחנו. אלא אם כן זה מבנה ש שרון שטיין:

אומר לו תעשה התאמות מראש. אבל בשוטף, באחזקה השוטפת 

 המבנה וזה זה אנחנו. גם ככה הם בקושי חיים. של 

 בקושי חיים?  דובר:

 הוא יהנה בחינם?ו דובר:

 הוא גם ככה נהנה בחינם.  שרון שטיין:

 )מדבר יחד(

 נחנו צריכים לדון בזה היטב. הנקודה הזאת חשובה מאוד, א מוחמד אלקירנאוי:

 . للطالب منح 1531. سامي يا 4 بندסעיף,  المهندس،נדון בזה.  פאיז אבו צהיבאן:

מי הזכאים? כפי שאני  وממונה מקור? והאם זה חולק?  مين اه، :الطوري سامي

יודע זה תלמידי חו"ל הם לא זכאים. מה אנחנו יכולים לעשות 

 ?בנדון בשביל שהם כן יהיו זכאים

 מפעל הפיס.  هذا مجال، في ماאין,  :متكلم

 .اشرحولي طب :الطوري سامي

 הוא מממן תלמידים שלומדים בחוץ.  :صهيبان أبو فايز

 . الضفة في يعني :متكلم

 . أساسي شرط هذا. األساسي الشرط هذا :متكلم

אישור תב"ר  -16. شيكل 202,031שיפוץ אולם אלנור   عندنا طيب، :صهيبان أبو فايز

 554,270ט בסך הצטיידות בית ספר אלחנאן רה – 1555מס' 

 . شيكل

 .10% -وביטוח לאומי  :القرناوي رائد

 . %10ביטוח לאומי  اه، :صهيبان أبو فايز

אני מבקש כאן פאיז להעיר הערה שאנחנו רוצים להתקשר  עטא אבו מדיע'ם:

בפטור ממכרז על פי, על פי הטבלה שמאושרת ע"י ספקים של 
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 400אומי. אנחנו עשינו את זה, היה לנו אותו סיפור ביטוח ל

ומשהו אלף שקל, וזה לא היה מכרז, זה לא היה מכרז. לא רוצים 

 الف 400 جاهم ما لعند سنين، لسبع هذاבית ספר  ال تبعסיפור  الלגלגל 

 يعنانوا إياهم ودنا ما إياهم، ودنا ما مزبوط؟. سنين 4 ،3 بعد الف 600 او

פטור ממכרז לפי טבלת הספקים  هو الليליך תה في اذا. كمان

 לרוץ, לרוץ.  -המאושרים ע"י ביטוח לאומי

 . كبير مبلغ هذوال 500 ال فهمنا، :عابد أبو نايف

 . الشي نفس وهذاك :مضيغم أبو عطا

 الزم فيهن، يساووا الزم. فيها يساووا ودهم ايش عارف ماني وهللا انا :عابد أبو نايف

 . تنقلب بتنقل تنقلب، المدرسة

 . فاتم اللي للسنتين ونص مليون اخذوا مليون، اخذوا لعلمك طب :مضيغم أبو عطا

 من اكثر مش اذا الطريق، في بروحهن المصاري نص هللا خاف وهللا ال، :عابد أبو نايف

 . النص

 קבלנים,ال :مضيغم أبو عطا

  يرةصغ المدرسة في تساوي بتقدر ايش شيكل مليون بنص شوف :عابد أبو نايف

 גזבר.  ال اسمع طب :مضيغم أبو عطا

 מדובר על הצטיידות מיוחדת לילדים שיש להם לקויות חמורות רא'יד אלקרנאוי:

ציוד מאוד עדין, ומאוד מיוחד ומאוד יקר.  زي...  زيמאוד, 

 ביטוח לאומי מממן רק את הציוד הזה. 

 . يعني الحيطان ندهن مش :صهيبان أبو فايز

כיסאות ולא שולחנות, ולא ציוד חצר, אלא ציוד לילדים לא  :القرناوي رائد

 עצמם. 

 سنة كمان ومش المبلغ، وبنفس يحطوا انه هللا شاء ان يكون، انه هللا شاء ان :عابد أبو نايف

 . كلها وغبره عليه، بتمطر برا البلدية تبع المخزن في نالقيه

ר עטא. לפני אז אני אסביר עוד נקודה, התייחסות למה שאמ :القرناوي رائد

אלף שקל לבית ספר הזה.  500-כמה שנים באמת אנחנו רכשנו ב

כשנבנה הבית ספר השני אלאמל, פשוט לקחו את הציוד, העבירו 

 לבית ספר החדש. והבית ספר הישן נשאר אין לו ציוד. 
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 נכון.  עטא אבו מדיע'ם:

 אז עד שגייסנו את זה בשביל לתת אותה רמה שלו.  רא'יד אלקירנאוי:

( החלטת 2021טיאוט רחובות ) – 1556אישור תב"ר מס'  طيب، :صهيبان أبو ايزف

 المدير من طلبت انا. شيكل 3,519,797בסך  2020לשנת  2397ממשלה 

 نخصص اللي المبلغ إمكانية يفحصوا انهم والمحاسب، هو برضو العام،

 . هذول التكنيس تبعات السيارات

 ט. מדובר על עבודות טיאו :القرناوي رائد

 من هذا النظر تفحصوا انكم رسمية بصورة منكم بطلب مرة كمان بس اه، :صهيبان أبو فايز

...  السنة ترميمات بندفع احنا إلنه. للبلديةכדאיות כלכלית  ناحية

 في الراس مش بخايل. حاجة وكلדלק  و العمال،כח אדם  و وغيابات،

 . الطقية ضلت  بالمرة، الراس الطقية،

 .جداد شريناهن ما :مضيغم أبو عطا

 . جداد شريناهن اللي حتى :صهيبان أبو فايز

 . هذا للموضوع بالنسبة ،7 شهر من ATL مع ATL مع حكينا :عابد أبو نايف

שדרוג גידור מגרש  – 1557אישור תב"ר מס'   عندنا طيب،. الخسارة :صهيبان أبو فايز

 . شيكل 900,000ל בסך כדורג

 דשא. דשא סינטטי.  هذاגידור,  مش سالمال هسا :صهيبان أبو ابراهيم

 الف؟ 900 :متكلم

 זה דשא סינטטי. מחליפים את הדשא לסינטטי.  :القرناوي رائد

 שדרוג גידור.   مش  אז למה כתבת גידור, שדרוג? איברהים אבו צהיבאן:

 שדרוג גידור. רא'יד אלקינאוי:

 שדרוג... איבראהים אבו צהיבאן:

 .وخالصרוג שד امحوا :مضيغم أبو عطا

 שדרוג המגרש.  :صهيبان أبو إبراهيم

 . ايوا ايوا، :متكلم

 רבותי, השדרוג יכול להיות גם שדרוג וגידור.  :مضيغم أبو عطا

 )מדברים יחד(

 . 2021שדרוג גידור מגרש כדורגל  :صهيبان أبو فايز
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 )מדברים יחד(

 לפי תוכנית העבודה שהוגשה למשרד ...  ראיד אלקירנאוי:

 , מדברים יחד()צוחקים

 ...لل مش للسالم، هذا :صهيبان أبو فايز

 -ال الملعب مع صار ايش... وال السالم سميتها اذا مش المشكلة :القرناوي طالل

  راحن؟ وينטוטו, ומפעל הפיס,  -ال شيكل 5،215،000

 . مليون الخمسة :صهيبان أبو فايز

 .5،215،000 :القرناوي طالل

 . األمير أبو يا كمالمحا في :صهيبان أبو سامي

  متذكره، انا المبلغ :القرناوي طالل

 . المحاكم في :صهيبان أبو سامي

 . شيكل 5،215،000 :القرناوي طالل

 . عارف ماني وهللاקבלן מסגרת?  معהתקשרנו  كيف :صهيبان أبو سامي

 אבי? :متكلم

 מכרז.  نطلع ما بدال :صهيبان أبو سامي

 هذا؟ راح وين :متكلم

 שרון יש לך תשובה לחברי העירייה?  :صهيبان أبو فايز

 איפה זה הלך?  טלאל אלקירנאוי:

 שמה?  שרון שטיין:

 זה המגרש, נתת לנו, אסיה, איסה.  טלאל אלקירנאוי:

 אסיה, מה איתו?  שרון שטיין:

 איך? איפה הלך?  סמי אבו צהיבאן:

 איפה הלך הכסף? איפה הלך המגרש?  טלאל אלקירנאוי:

 ? כמה הסכום הזה? אתה, אתה הוצאת את זה במכרז יאן:סמי אבו צהב

 הסכום יצא,  שרון שטיין:

 .سامي. انت طالل مع بتصير بتصير، بتصير، غاد بتقرب ما كل انت :مضيغم أبو عطا

לא, אני רוצה לדעת, יצאתם במכרז, איך נתתם לבן אדם ... לפני  :صهيبان أبو سامي

  הבחירות בשלושה חודשים?
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 מהנדס העיר הוציא לו הזמנת עבודה.  :שרון שטיין

 ומי חתם עליה? סמי אבו צהיבאן:

 מורשה החתימה של העירייה.  שרון שטיין:

 אז בסדר, תבדוק, תבדוק את עצמך.  סמי אבו צהיבאן:

תעמיד את כולם לבית משפט, תעמיד את  איפה עומד הדבר הזה? טלאל אלקירנאוי:

 . 433-כולם לחקירה. תביא את כולם ל

 שניה,   שרון שטיין:

אני מבקש, אנחנו נבקש, ראש האופוזיציה ואני מבקשים  סמי אבו צהיבאן:

 להעביר את זה באמת לחקירה. 

תעביר את זה, תחקור את הנושא הזה. לא יכול להיות מגרש  טלאל אלקירנאוי:

 מקומות ישיבה,  350הראשון שיש בו 

 800בר לקבלן מסגרת, ושזה עד טלאל, לא יכול להיות שזה הוע סמי אבו צהיבאן:

מיליון לפני הבחירות בשלושה חודשים  5אלף שקל, אתה מעביר 

לקבלן מסגרת, זה מה שגרם לנזק. זה מה שגרם לכניסה של 

רהט, וזה מה שגרם למגרש בחמש מיליון שקל. זה החלטות, זה 

 החלטות פוליטיות. 

 )מדברים יחד(

 . يفهمونا خليهم اسمعهم، :متكلم

 . بعضهم مع كانوا كيف عارف مش بعضهم، مع كانوا هم ما ال، :صهيبان بوأ فايز

 זה פוליטיקה, מה שנעשה זה פוליטיקה. וזה מה שגרם את הנזק.  סמי אבו צהיבאן:

 תדבר לעניין )צועק, לא ברור( דובר:

שקל  5,215,000-מה שאני מבקש שהדבר הזה של המגרש, של ה טלאל אלקירנאוי:

, תעביר את זה למבקר העירייה, תבדוק את זה, יוודא ותביא דוח

 איפה זה עומד. 

ראש העיר אני מבקש, אני מבקש להעמיד את זה להצבעה, שכן  סמי אבו צהיבאן:

 להעביר את זה לבדיקת חקירה. אני מבקש, 

 אין בעיה.  פאיז אבו צהיבאן:
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עצת אני, אני אדוני ראש העיר אני מבקש החלטה במסגרת מו סמי אבו צהיבאן:

 העיר, להעביר את זה לחקירה. 

 בדיוק, אני גם תומך בזה.  טלאל אלקירנאוי:

 בסדר גמור.  סמי אבו צהיבאן:

 . الموضوع يفحصמבקר  ال ما بعد بعد، :متكلم

 אז בואו, קודם כל שהמבקר יבדוק את זה. בסדר?  :صهيبان أبو فايز

 לבקש... המבקר ... יש רק וועדת ביקורת. היא יכולה  שרון שטיין:

 אחר כך נעביר לחקירות, כן? פאיז אבו צהיבאן:

 טוב, אם אני נמצא פה יו"ר הוועדה אני אטפל בזה.  מוחמד אלקירנאוי:

 אין בעיה.  שרון שטיין:

 )מדברים יחד(

 بعدين دشرونا، أل؟ والאז  אתם מצביעים על אישור התב"רים  פאיז אבו צהביאן:

 . الملعب في بنلعب

 .اصاًلا فيه نلعب ملعب في ما :مضيغم أبو عطا

 רק בשביל לעדכן איפה הדברים עומדים, יש סגירה של ה,  שרון שטיין:

 חברים, אתם מאשרים את התב"רים? . هذا خربان الملعب هو ما פאיז אבו צהיבאן:

 כן, כן, כן.  דוברים:

תב"רים אף אחד לא תב"רים, בעיקר שהם מיועדים לטובת  דובר:

 הציבור. 

 רק בשביל לענות לך, יש תביעה של הקבלן בבית משפט,  ין:שרון שטי

 אוקי.  פאיז אבו צהיבאן:

 בנושא? עטא אבו מדיע'ם:

כן, והכסף שמגיע לו אנחנו עכשיו מקימים חוות דעת הנדסית,  שרון שטיין:

 תביעה שכנגד.  פרוייקטים יולותוגש כנגד הקבלן לנגד חברת 

 . 2021יב העירייה לשנת עדכון תקצ – 19כן,  פאיז אבו צהיבאן

יתווספו בו כמה  2021, 2022אוקי, חברים תקציב העירייה לשנת  ראיד אלקירנאוי:

 דברים שהם בעצם דברי חירום. אני מדבר כאן על... 

 איפה? איפה זה?  טלאל אלקירנאוי:
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 . 20סעיף  ראיד אלקירנאוי:

 . 19 דובר:

 כן, אבל איפה הדוח? טלאל אלקירנאוי:

 זה לא בדוח, אנחנו,  רנאוי:ראיד אלקי

 אתה מוסיף שם?  פאיז אבו צהיבאן:

אנחנו הוספנו את זה בוועדת הכספים האחרונה, ואני אסביר את  ראיד אלקירנאוי:

 שמונת הסעיפים שהצטרפו. בסדר, יש נסיבות, 

אני מצטער להגיד לך שככה לא עובדים. בכל תקציב אתה צריך  טלאל אלקירנאוי:

ועצת העיר, להגיד לנו מה אתה הולך לעשות. לא להעביר לנו, למ

 להסביר, 

 . شوي استنا :متكلم

 לא להסביר.  :القرناوي طالل

 .يشرح وده. شوي استناאז הוא מסביר,  :صهيبان أبو فايز

 לא להסביר, תראה לנו בדו"ח.  :القرناوي طالل

נאמני  מיליון,  2.2אז מה שכן הולך שם זה העוזרי הוראה  ראיד אלקירנאוי:

, תקציב הכלה 1,400,000אלף, סל קורונה לבתי ספר  700קורונה 

מילון, קייטנות הקיץ  3 –והשתלבות שהגיע ממשרד החינוך 

 الوفاء, ושני בתי ספר חדשים שזה 1,900,000והחופש הגדול זה 

אלף שקל.  320-שקל, ותוספת לבית ספר אלאמל ב 680,000

חניה, זה מכירת חשמל. עכשיו יש לנו הסעיף השמיני, זה חוק 

 200אנחנו הפעלנו פה חניה, קיבלנו לתוך החוק הזה עד עכשיו 

אלף שקל. הכסף הזה  300אלף שקל, ומהמכירת חשמל עוד 

יועבר לעודפים. אנחנו נחליט במליאה הבאה מה לעשות עם 

 הכסף הזה. 

 זה בלי שכר הפקחים?  פאיז אבו צהיבאן:

 ן? כמה מסתכם העדכו עטא אבו מדיע'ם:

 . 10,647,000העדכון הסתכם  רא'יד אלקירנאוי:

 כמה בוצע? עטא אבו מדיע'ם:
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 זה בוצע ברובו,  רא'יד אלקירנאוי:

 ברובו? עטא אבו מדיע'ם:

 כי קורונה זה חירום.  רא'יד אלקירנאוי:

 אני יודע, אבל,  עטא אבו מדיע'ם:

 כן.  רא'יד אלקירנאוי:

 קורונה וכל הנושא של הקורונה.  שישמעו, אם זה נאמני עטא אבו מדיע'ם:

 זה רוב התקציב. אין שם משהו מיוחד שמעבר לזה.  רא'יד אלקירנאוי:

  כן חברים, הערות? פאיז אבו צהיבאן:

 אני רוצה להגיד הערה שלי.  טלאל אלקירנאוי:

 . تفضل :صهيبان أبو فايز

עדכון תקציב זה יסוד התפקוד והניהול של העירייה. עושים  :القرناوي طالل

בתקציב, מותר, לגיטימי. אבל לפני שעושים אותו מעבירים 

לחברי מועצת העיר. או לפחות מניחים על שולחן מועצת העיר 

את העדכון בצורה מסודרת, ככה שאפשר ללמוד את זה, לקרוא 

דקות, פחות אפילו  4...  4את זה, לתת חוות דעת. בעצם שמענו 

סעיף זה, סעיף זה,  של גזבר העירייה שבא ואומר סעיף זה,

תצביעו. זה לא מקובל עלינו, ואנחנו נגד זה וכמובן שנצביע נגד 

 ההצעה. 

 . سالمة أبو اهכן חברים?  פאיז אבו צהיבאן:

אני, אני רוצה לשמוע את חוות דעתו של היועץ המשפטי בעניין  :صهيبان أبو سامي

עדכון תקציב, האם זה חל עליו מה שחל על התקציב מבחינת 

 בה? כן, אז איך אפשר ... כל תקציב בתוך תקציב בתוך נוהל?ישי

 לא מן המניין כאילו.  עטא אבו מדיע'ם:

 צריך קודם כל, עשה ימים לשלוח תקציב,  סמי אבו צהיבאן:

 לא, אבל אנחנו יכולים לעשות.  רא'יד אלקירנאוי:

ל, לא, אבל לא מביאים את זה לתוך ישיבה מן המניין כרגי סמי אבו צהביאן:

 כסעיף רגיל בלי ללמוד את זה?

 . طارق أبو يا شوي لحظة. سالمة أبو اه :صهيبان أبو فايز
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הצעה טובה מאוד, אבל הנייר סופג  אני חושב שההצעה של רא'יד :القرناوي محمد

הכל. לא מכבודי לבוא כמו ילד בכיתה א' ולהצביע אחרי המורה. 

החומר, אני אני צריך לראות את החומר, אני צריך לקרוא את 

צריך להיות משוכנע ואחר כך אני מצביע. לכן אינני מצביע בעד 

 הסעיף הזה. 

 הסעיף לא על פי חוק.  :متكلم

 . طارق أبو جماعة؟ يا نعمכן?  פאיז אבו צהביאן:

 . قبل البلدية ميزانية بجلسة كانت ما هذه الميزانية  :عابد أبو نايف

 .صح :صهيبان أبو فايز

 يجيبها، ملزم هو هالحين. خارجية مصادر من جت إضافة هذه هذا، هالحين :عابد أبو نايف

 ملزمين الطوارئ حاالت متل نقبلها ملزمين. نقبلها ُملزمين وإحنا هالحين

. وتخرطه فيه وتفكر لقدام ترفضه ودك انت انك شي مش هالحين. نقبلها

 ودو هوסך הכל  هالحين ،בפועל صارت الطارئة الحاالت اشي اول

 قانونية ناحية منתקציב  ال في يحطها مجبورתקציב.  ال في لهايشم

 تتجادل تقعد ودك انت انك مشפורמלי יותר  ايش؟ يعني. يحطها الزم

 . تحطه ودك اللي األوليات سلم على

 .هذول ونصرفن المصاري :صهيبان أبو فايز

 ما. نقبلها احنا انه ومجبر الطارئة، لإلشياء جا الحكومة من جا شي هذا :عابد أبو نايف

 ودك كيف كمان معروف إلنه هذوال، المصاري إياها ودنا ما نقول بنقدر

 ال، شايف اني ما مش، انا يعني، مجبور وهو احنا هالحين. تطلعهن

 .محمد أبو نعم، :صهيبان أبو فايز

עדכון תקציב המזכיר, הסמנכ"ל נמצא כאן. כל עדכוני התקציב  :مضيغم أبو عطا

מן המניין, מן המניין. מן המניין ואני מוכן , לא לא בישיבה

שהמזכיר יגיד לי עכשיו את התשובה, רוב העדכונים, אם לא 

כולם, עדכוני תקציב בישיבה רגילה, ומתקבלים כפי שנהוג כיום. 

וגם בדיני עיריות אין חובה שדין עדכון תקציב כדין אישור 

חזור תקציב, זה פשוט מאוד שליפה של היועמ"ש שאני מבקש שי

וידקדק טוב טוב בדיני עיריות. עדכון תקציב לא מחייב הלכה 
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עשרה ימים מראש, בנוסף ואני גם מבקש ממנו לשנות את 

התשובה שלו. אי אפשר לבוא למרוח דברים שהם לא נכונים, לא 

מדויקים. עדכוני תקציב אדוני המזכיר, הסמנכ"ל, האם נעשו 

 היום. קרי, כמו  עדכוני תקציב בישיבות רגילות?

 עדכוני תקציב נעשו בישיבות רגילות, כמו בישיבה מן המניין.   עלי אבו אלחסן:

תודה, אז אני אומר לכם עכשיו אנחנו בסוף שנת תקציב, ואנחנו,  עטא אבו מדיע'ם:

הרי כל התב"רים זה גם תקציבים. אז אתה בא מעדכן בגלל שזה 

 תקציב ייעודי, וזה לא ייעודי. 

 אז אני מציע,  פאיז אבו צהיבאן:

אני מבקש ממך, אני מבקש ממכם כולכם, מאחר ואנחנו בסוף  עטא אבו מדיע'ם:

שנת התקציב. ויש לנו מלא הערכה לעבודת הגזבר וצריך לסגור 

הרבה דברים שנעשו כבר, שכבר בוצעו, שכבר שולמו. אם זה 

קייטנות, ואם זה כל ההוראה, וכל עוזרי ההוראה בקורונה, 

היה אפשר עוד שבועיים, שלוש לשנת התקציב  ושילמו שכר. אם

ם אני חושב שמן גימים. אז  9ימים,  8אדרבה. אבל נשארו עוד 

 הדין גם לאשר את עדכון התקציב. 

מבקש מחברי העירייה לאשר את העדכון, זה חד פעמי והגזבר  פאיז אבו צהיבאן:

בישיבות הבאות יביא את הנוסח ואת כל התיקונים ש, וגם 

 חברי העירייה.  לחלק לכל

 נכון.  ראיד אלקירנאוי:

 בסדר?  פאיז אבו צהיבאן:

 100% :القرناوي رائد

בגלל שאנחנו נשאר לנו עוד עשרה ימים, פחות אפילו מעשרה,  :صهيبان أبو فايز

 שבוע רק לסוף השנה. 

 תשעה ימים.  עטא אבו מדיע'ם:

 ? בסדר, אתם מאשרים פאיז אבו צהיבאן:

 מאשרים. דוברים:

 אני נמנע. בר:דו
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 . ارفع :صهيبان أبو فايز

 נגד.  :القرناوي طالل

 מאשר חד פעמי.  סמי אבו סהיבאן:

 מי נגד? מי נמנע? פאיז אבו צהיבאן:

 . حدا في ما :مضيغم أبو عطا

 . יש לכם את הרשימה?יםבסדר, סגירת תב"רהעדכון אושר.  :صهيبان أبو فايز

 (سويًا يتكلمون)

 . طيب اعتادية؟ الغير الميزانية لقائمة بالنسبة أسئلة عنده حدا أسئلة؟ فيכן,  :صهيبان أبو فايز

 יש ... ? :مضيغم أبو عطا

 . ال :صهيبان أبو فايز

כמה? מיליון מאה? היא לא גרעונית, כל הטבלה האלה . خالص :مضيغم أبو عطا

 גרעונית. 

וזה צריך גם לדון  וועדה. ال في אבל יש, דנו בו شيكل، 1،120-ال ال، :القرناوي رائد

עוד פעם. נדבר על שינוי, כאילו ביטול פרויקטים,  كمان هالحين، في

או העברת הכסף, או העברתו. באמת זה נעשה בצורה מאוד 

מגיע לגזבר מספרים, אבל בפועל בתכלס זה  احناמקצועית. 

 ילדים, זה פעילות. 

שתתפתי בוועדת אבל איך ההרשאה בוטלה התכנונית? אני לא ה עטא אבו מדיע'ם:

 אלף שקל מתבטלת הרשאה?  400-כספים. איך זה כל כך חשוב, כ

 לא, זה לא ביטול.  איברהים אבו צהיבאן:

 זה לא ביטול.  ראיד אלקירנאוי:

 אלא מה?  עטא אבו מדיע'ם:

 לא מה שאתם חושבים.  איברהים אבו צהביאן:

 אלא מה?  עטא אבו מדיע'ם:

נאמר לנו שנגמרה  384-צעה, ובשביל לנצל את ההעבודה בו איברהים אבו צהיבאן:

 ההרשאה. 

 נו? עטא אבו מדיע'ם:
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נסגרה ההרשאה, זה ההרשאה של רשות  384-זה רק בשביל ה איברהים אבו צהיבאן:

 הבדואית. 

 .الدراهم خلصن כן? עטא אבו מדיע'ם:

היא נסגרה וזהו, ואז מביאים את זה. מי שרשם פה הרשאה  איברהים אבו צהיבאן:

 בוטלה זה לא מדויק. 

 אז לתקן.  עטא אבו מדיע'ם:

 כלומר המיליון וחצי התקבלו, בעצם, כן.  :דובר

 הכספים. התקבלו, והתבצעו ודווחו והתקבלו  איברהים אבו צהיבאן:

אלף, מה? כאילו עוד פעם  240-לא, אני מדבר על הכספים של ה :סמי אבו צהיבאן

 ה, 

אלף, אגף החינוך ביקש להעביר את  240-השני הסעיפים של  ראיד אלקירנאוי:

אלף שקל. התב"ר האחר נפתח ואושר  480-הכסף לתב"ר אחר, ב

במליאה הקודמת, תמורת שני התב"רים האלה שהוצאו. אפשר 

לדבר איתם, מה הם רוצים, מה הם עושים. ויש לך את יו"ר 

 הוועדה.

 ב"רים?על איזה בי"ס מדובר? על איזה? איזה שני ת עטא אבו מדיע'ם:

 ציוד וריהוט.  ציוד וריהוט. של  ראיד אלקירנאוי:

 חדרי מדעים.  דובר:

אז במקום בוטל תכתוב הועבר, יותר, נשמע יותר טוב. מי  טלאל אלקירנאוי:

 שימצא את הדבר הזה יועבר לדבר אחר. 

 המרה, המרה. דובר:

 אבל למה, למה, שניה, שניה.   עטא אבו מדיע'ם:

 ר הומר, הומר. לומ טלאל אלקירנאוי:

מי אמר שאם החינוך,הוא רוצה לעשות  بس دقيقة،בדיוק, אז  עטא אבו מדיע'ם:

 . للنور 240-ביטול ל

 אני אגיד לך למה.  :القرناوي رائد

 شو في ملجأ مالجأ، ملجأ، مدرسة النور النور، النور؟ شفتמי אמר?  עטא אבו מדיע'ם:

 . اسمه
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 זה ציוד וריהוט חדר מדעים,  :דובר

 . اقرا بعرف بعرف، انا ماאין הבעיה,  טא אבו מדיע'ם:ע

הם לא רוצים ציוד וריהוט לחדרי מדעים, הם רוצים ציוד  :القرناوي رائد

 וריהוט כללי. לכן הם פנו למפעל הפיס, 

 . زلمه ياמדע  ودهم ما דובר:

 . ايوا ايوا، :متكلم

 (سويًا يتكلمون)

 כללי במקום זה. והם ציינו, שינו את זה ל :القرناوي رائد

תירגע גידור.  وكتبتגידור  ودك ما قُلت، انت ما زيלפי הצרכים,  עטא אבו מדיע'ם:

 ...  منها تساويلي الאיברהים, 

 נוצל, נכון?  هذاכסף  الרק רגע, רוב  :صهيبان أبو سامي

 לא, לא, זה לא נוצל.  ראיד אלקירנאוי:

 . واقف واقف، :مضيغم أبو عطا

 לא נוצל, אפס.  ال، ،ال :القرناوي رائد

 מה זה אפס? :صهيبان أبو سامي

 אפס. לא נוצל בכלל.  ראיד אלקירנאוי:

 לא היו השקעות לבתי ספר? לחדרי מדעים? סמי אבו צהיבאן:

 לא, היו השקעות במיליונים.  ראיד אלקירנאוי:

 כן? סמי אבו צהיבאן:

 אני מדבר פה על...  ראיד אלקירנאוי:

 כל הבתי ספר זכו? אבל סמי אבו צהיבאן:

 כל בתי הספר קיבלו חדרי מדעים.  ראיד אלקירנאוי:

 ואם לא כולם?  סמי אבו צהיבאן:

 אם לא כולם, ראיד אלקירנאוי:

 אם הייתה פניה מאיזה שהוא בית ספר? סמי אבו צהיבאן:

 אז בטח הפניה הזאת נמצאת בתב"ר שנפתח,  ראיד אלקירנאוי:

 היו שתי מנות. היו שתי מנות, עטא אבו מדיע'ם:

 ... ראיד אלקירנאוי:
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 נכון? של המדעים היו שתי מנות.  עטא אבו מדיע'ם:

 צריך לבדוק את זה.  ראיד אלקירנאוי:

 לאן הולך התב"ר הזה? אל תמרחו לי את העניין.  עטא אבו מדיע'ם:

 ציוד וריהוט כללי לבתי הספר.  480-ה ראיד אלקירנאוי:

 דרה וזהו. משנים את ההג עטא אבו מדיע'ם:

 כן.  דובר:

לא חולק...  اناלא, לא, זה לא הגדרה עוד פעם. אם זה נכון  סמי אלטורי:

למה זה הומר. השאלה,  مرة كمان بعرف ما اناלהיכנס לפרטים, 

 ... عندناמדעים, מדעים  ودنا ما احنا انهההחלטה המקצועית 

 לא, לא, לא.  :القرناوي رائد

 נהל, זה בעיה. מ الחדר  وودنا :الطوري سامي

 זה לא ככה.  ראיד אלקירנאוי:

 נכנס ל,  يعني مش كانت؟ كيف  החלטה ال السؤال סמי אלטורי:

ברגע שאתה מבקש ממפעל הפיס חדרי מדעים, אז מפעל הפיס  ראיד אלקירנאוי:

לא מאשר לך לקנות כיסאות ושולחנות, לא מאשר לך גידור, לא 

כלום, רק הדברים  מאשר לך מתקני משחקים, לא מקרנים, לא

הספציפיים. הצורך של בתי הספר זה הדברים היותר מגוונים, כי 

יש לו חדר מדעים. שדרוג קטן לחדר המדעים ועוד ציוד נוסף 

 אחר. אז שינו את זה לתב"ר אחר שנקרא ציוד וריהוט כללי. 

השאלה ראיד, הכסף הזה יושקע באותם בתי ספר? או בבתי ספר  חליל אלטורי:

 אחרים?

 . االسم غيروا بس اه، قولنا ما. اه اه، :مضيغم أبو عطا

 . ال :الطوري خليل

 תברר מול מחלקת החינוך.  :القرناوي رائد

 אני רק רוצה להוסיף משהו, טלאל אלקירנאוי:

 אז אתה לא יודע איפה זה? חליל אלטורי:
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ברגע שמבקשים הסבה, או המרה לסעיף אחר, מגישים את  טלאל אלקירנאוי:

המוגשת נכתב ע"י מורשה חתימת  ה למפעל הפיס. הבקשההבקש

 העירייה, שבה כותבים האם רוצים. 

 נכון.  ראיד אלקירנאוי:

  ושם צריך לבדוק.  טלאל אלקירנאוי:

 بتسألوا هالحين ،فاتت اللي المرةאבל אתם אישרתם את התב"ר  מוחמד אלקירנאוי:

  أسئلة،

ה, עכשיו שינה. עכשיו המירו. עכשיו עכשיו לא, עכשיו שינ ال، :القرناوي طالل

 המירו. עכשיו המירו. 

 (سويًا يتكلمون)

 . قبل الليמליאה  الאושר  هذاתב"ר  ال :القرناوي محمد

 עכשיו המירו.  :القرناوي طالل

 . الثاني للموضع ننتقل ودنا, سالمة أبو يا اه :صهيبان أبو فايز

יש לי הערה, אם כל כך אתם מתמחים בהמרות, אז תמירו קצת  :الطوري سامي

כסף לגני הילדים. מצב לא נסבל, לא נסבל, לא נסבל. ואני חושב 

 שמי שמגיע לשם חוזר עם ראש למטה. 

 כל הגנים. ב דובר:

וכל הגנים, אני לא מדבר על גן א' או גן ב' או גן ג', אני מדבר על  סמי אלטורי:

 כל הגנים. 

 . שניגנים שאין בהם חול, אנחנו כבר בסמסטר  יש דובר:

 עזוב חול, משתלבות, שירותים, כיסא, צבע, מעקה, סמי אלטורי:

 אין כלום.  דובר:

 . هللا شاء ان الجديدة الميزانية مع :صهيبان أبو فايز

  الجديدة؟ الميزانية مع :الطوري سامي

לשנת  3כספי רבעון  דו"ח -21מאשרים סגירת תב"רים?  طيب، :صهيبان أبو فايز

2021 . 

 .الجديدة الميزانيةעטא אישר  סמי אלטורי:

 תגיד לי איזה גנים אתה רוצה, אני אדאג שישדרגו.  עטא אבו מדיע'ם:
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 לא, לא, לא, איזה גנים? לך תבקר אתה ב, אתה בקואליציה.  סמי אלטורי:

 דו"ח כספי. لل انتقلنا احنا :صهيبان أبو فايز

 ני ביקרתי באלפרדוס ונדהמתי. בוא נתקדם. א עטא אבו מדיע'ם:

 נדהמת? סמי אלטורי:

 כן. עטא אבו מדיע'ם:

 בסדר, מחר אני אקח אותך לגן ילדים.  סמי אלטורי:

 איזה אלפרדוס? אלפרדוס זה גן ש,  :متكلم

 . الملف في انا هالحين،גנים  ال من دشرونا :صهيبان أبو فايز

 שהו תדברו נכון, אל תטעו אף אחד. לא באמת, אם מדברים מ :الطوري سامي

 . المالي الملف في هالحين احنا :صهيبان أبو فايز

 גנים על הפנים.  ال :الطوري سامي

 . سمعناגנים,  ال من خلصنا سامي :صهيبان أبو فايز

 סתימת פיות וזהו.  فيנו,  :الطوري سامي

 סתימת פיות,  في ما פאיז אבו צהיבאן:

 בוא נדלג, בוא נדלג, וזה ככה היה כל ...  اسكت، صخالכאילו  :الطوري سامي

 מר סמי.  נרשמה ההערה, ההערה נרשמה מוחמד אלקירנאוי:

 . يال أل، وال نسجل اذا بقرر انا :صهيبان أبو فايز

 اللي سنين الخمس فيגנים  ال على زعق سالمة أبو محمد سمعت ما وهللا :القرناوي محمد

 .واحدة مرة فاتت

 ז לך תחפש את הפרוטוקול. א סמי אלטורי:

  وجاب، غاب السالمة أبو :صهيبان أبو فايز

  يا، خير محضر خليك :مضيغم أبو عطا

אז לך תחפש את הפרוטוקולים מר סמי. מר סמי, לך תחפש את  :القرناوي محمد

 הפרוטוקולים. לך תחפש אתה פרוטוקולים. 

 . ألزعيق...  :متكلم

  عندنا، الليגנים  الכחבר עירייה.  اليومרים צועק כוועד הו  انا :الطوري سامي

אסור לך להיות חבר בוועד הורים אם אתה חבר עירייה, אסור  :القنرناوي محمد

 לך. 
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 (سويًا يتكلمون)

אבל סמי, אבל סמי, עו"ד סמי, לך תבדוק את הפרוטוקולים  :القرناوي محمد

 כמה פעמים אני... 

 . سالمة وأب يا غيب عن حافظهن :صهيبان أبو سامي

 אתם...  :القرناوي محمد

 יכול להיות שהמצב היה טוב סמי.  דובר:

 . سالمة أبو يا هيييיו"ר וועדת,  انت غيب، عن حافظهن :صهيبان أبو سامي

 . المالي التقرير في خلينا طيب، :صهيبان أبو فايز

 (سويًا يتكلمون)

אז "ר הוא לא היה, היוהאמת שמי שהיה צריך להציג זה היו"ר, ו :القرناوي رائد

דנו בדו"ח הרבעוני הזה, דנו בו בוועדות כספים. הדו"ח הרבעוני 

 ... 293הכנסות של מדבר על ביצוע 

 אין שום, אין שום ערך לדיון אפילו.  דובר:

 نعم؟ نسمعه، ودنا اشي اول :صهيبان أبو فايز

 זה לא משקף שום דבר.  דובר:

ניים שהוא מראה בעצם מצביע על שני נכון, נכון, זה דו"ח בי :القرناوي رائد

מיליון גרעון בבנייה, ומיליון שקל בהכנסות החינוך. כל שאר 

הדברים שבפנים ש... ביצוע הם פרויקטים, ואז זה לא מפריע. 

מצב הגביה משתפר, אנחנו רוצים את עזרתכם. חברים, אנחנו 

רוצים את עזרתם בלעלות את אחוז הגביה, בעיקר לשכבה הכי 

 האנשים שזכאים להנחות ולא מקבלים אותם. חלשה, 

 ולא מנצלים אותם.  פאיז אבו צהיבאן:

אנחנו בחודש הבא  -10%הנחה וצריך לשלם  90%-מי שזכאי ל ראיד אלקירנאוי:

. אז חברים מי 30%, הוא יצטרך לשלם 10%לא יכולים לתת לו 

שמכיר, מי שיכול להפעיל קמפיין בשביל לעזור לאנשים החלשים 

 או, שיבו

 אנחנו מתקרבים ליעד.  עטא אבו מדיע'ם:

 חנו מתקרבים ליעד עוד פוש של שבוע יעזור. אנ ראיד אלקירנאוי:
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 كل ضروري انه العربية باللغة بحكي مرة كمان انا الخير جماعة ياאז  :صهيبان أبو فايز

 يعني يدفعوا ما بدال بالفعل ناس وفي نفسه، على مسؤولية يأخذ منا واحد

 واستغل جا ما اذا شيكل 300-ال. شيكل 300 بدفع السنة في يكلش 3،000

 . بضيع الوطني التأمين من بحقله هو اللي التخفيض

 . الجاي الشهر 1،200 يطلع بدو :القرناوي رائد

 כן? כן?. ساعدونا فا :صهيبان أبو فايز

ישיבת תקציב, אנחנו בדקתי לבקשה של עטא לתקציב כל  שרון שטיין:

 ימים מראש.  מקבלים עשרה

 מה?  סמי אבו צהיבאן:

 . ת תקציבעשרה ימים מראש כל ישיב שרון שטיין:

 אז מהיום והלאה כל ישיבת תקציב עשרה ימים מראש.  סמי אבו צהיבאן:

 ... אז זה לא נעשה. או שתסכימו שאתם מאשרים את ה שרון שטיין:

 ישרנו. אנחנו בינתיים אישרנו. תודה רבה, אנחנו א פאיז אבו צהיבאן:

יש מושג, יש מושג במשפט המנהג ימשך כמנהג? יש משפט? יש  עטא אבו מדיע'ם:

 משפט כזה? זה גם פסיקה על זה, יש פסיקה על זה. 

 .عليك يرضى هللا انا، ،22 بند. إبراهيم. 22 بند ،22 بندאנחנו עוברים ל,  פאיז אבו צהיבאן:

 (سويًا يتكلمون)

 احكي،גביה,  ال على يبحك األخير في :صهيبان أبو فايز

 .فايز فايز :مضيغم أبو عطا

  مآتم، ورانا في احنا عليك، يرضى هللا :صهيبان أبو فايز

 אבל זה מאוד חשוב.  :مضيغم أبو عطا

  اشوف، اقعد ودي ما. عليك يرضى هللا مآتم، ورانا في :صهيبان أبو فايز

 אציע,  ودي انا :مضيغم أبو عطا

 . مطولين هسع تحكي، بخليكתוכניות  الיציג  ما بعد هالحين :صهيبان أبو فايز

 תקשיב,  فايز، :مضيغم أبو عطا

  مرة، كمان انا :صهيبان أبو فايز

 תקשיב, תקשיב, תקשיב רגע,  :مضيغم أبو عطا
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אופציה,  شي آخر بعطيك. شي اخر بعطيك انا،לא רוצה להקשיב  פאיז אבו צהיבאן:

 . خالص

 ידעו מזה.  חשוב שהחברים :مضيغم أبو عطا

 בסדר, אז תרשום את זה, אחר כך,  פאיז אבו צהיבאן:

 אני לא רושם, אני אומר לכם חברי המועצה, עטא אבו מדיע'ם:

 . سجله سجل، سجل، :صهيبان أبو فايز

 עובדי העירייה, :مضيغم أبو عطا

 األمير، أبو يا :صهيبان أبو فايز

לול למצוא את עצמו בחיוב מי שמקבל הנחה, מי שמקבל הנחה ע :مضيغم أبو عطا

 אישי,

 . هذا بعرفوا كويس طيب مرة، كمان :صهيبان أبو فايز

 לכן צריך להסביר לאנשים מה שהיה לפני שבועיים חיוב אישי.  :مضيغم أبو عطا

 .إبراهيم يا تفضل طيب، :صهيبان أبو فايز

 – 618-0473413, אישור תוכנית מס' 22טוב, אנחנו עכשיו בסעיף  :صهيبان أبو إبراهيم

. הוגשה לנו בקשה שכבר רצה כמה שנים 78מגרש  13שכונה 

בשינוי יעוד משצ"פ למגורים שצמוד למשפחת אבו ג'אמע. זה ב 

 زهدي؟ أبو هنيا، اسمه شو

 .الوادي عند :متكلم

  اسمه؟ إياد :صهيبان أبو إبراهيم

 .إياد اه إياد :متكلم

מטר להפוך אותה  400ה של שהוא מבקש בערך חלק إياد :صهيبان أبو إبراهيم

למגורים, זה מאחורי ההורים שלו, קרוב לאמא שלו. היינו 

בישיבות וזה גם הגיע לוועדה המחוזית, אני לא יודעת אם זה 

 יעבור את הוועדה המחוזית, אבל הוא, 

 זה הוגש כמה פעמים ונפל.  עטא אבו מדיע'ם:

 יקוז, כן, ונפל, והגענו גם לרשות הנ איבראהים אבו צהיבאן:

 נכון.  דובר:

 ורשות הניקוז היה לה כמה תנאים, איברהים אבו צהיבאן:
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 זה אושר כאן, לא? סמי אבו צהיבאן:

 לא אושר.  ال، איברהים אבו צהיבאן:

 בהמשך לזוהדי.. ورا زهدي عند الطور...  :متكلم

כן,אז אנחנו מבקשים ככה שתהיה ההחלטה, מליאת מועצת  איברהים אבו צהיבאן:

מאשרת את השתתפותה כמגישה בתוכנית, ומליאת מועצת  העיר

 501העיר מאשרת את שינוי ייעוד של חלק משצ"פ מס' 

 מ"ר.  500או  400מטר.  400-לדיבורים א', בגודל של כ

 מה מקבלת העירייה בתמורה? מוחמד אלקירנאוי:

 . حاجة وال :متكلم

 حاجة؟ وال :القرناوي محمد

ונפסלה פעמיים, והבן שנים.  5, 4כנית שרצה אולי רבותי זו תו :مضيغم أبو عطا

אדם בא והציג את עצמו, בעצמו הציג את זה בפני וועדת משנה. 

למיטב זכרונו הם שוב הלכו ועדכנו, ושוב הלכו ועדכנו את בקשת 

 הוועדה. 

 מטר מרובע.  524על גודל  אבו צהיבאן: איברהים

ולא מתקרבים לתהום, וזה כל  و وادي، صفحةאני, אני חושב זה  עטא אבו מדיע'ם:

מערכות הניקוז, וכל הרשויות שם שידברו בוועדת תכנון ובניה 

 מחוזית. תתקדמו איתו, אני לא חושב שאנחנו, שאני... 

 . هذوال زي זנבות فيها اسمه، شو فيها حارة كل بعتقد انا :صهيبان أبو فايز

 .كذاהרבה  في :مضيغم أبو عطا

ם זה אישור לתכנון? איברהים? איברהים? זה אישור לא, איברהי שרון שטיין:

 לתכנון?

 זה לא אישור, זה רק הגשת, כי מגישים אנחנו.  איברהים אבו צהיבאן:

אתה צריך לאשר את התכנון פעם אחת, ולאשר את הזכויות פעם  שרון שטיין:

 שניה. זה הפעם הראשונה?

 זה פעם ראשונה.  איברהים אבו צהיבאן:

 אנחנו מאשרים לו את התכנון על הזה,  אז שרון שטיין:

 אנחנו מסתכלים, אנחנו מגישי תוכנית. איברהים אבו צהיבאן:
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 אתה את האישור מאשר.  שרון שטיין:

 שינוי היעוד של חלק מהשצ"פ. והם מאשרים את  איברהים אבו צהיבאן:

אחרי שהם, אם זה מאושר אחרי שהם מאשרים, אתה מאשר פה  שרון שטיין:

 ה של השצ"פ... את הבני

 עקרונית הוא רוצה פה.  עטא אבו מדיע'ם:

 בסדר, כן, גם הגריעה של השצ"פ.  איברהים אבו צהיבאן:

 אני גם, אני אגיד לך גם, יש,  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים יחד(

 מטר.  524-קודם כל הגריעה של השצ"פ כ איברהים אבו צהיבאן:

 לא, לא.  שרון שטיין:

 אושר בוועדת משנה?  ههذ إبراهيم :متكلم

 ايه؟ :صهيبان أبو إبراهيم

 هذه؟אושרה בוועדת משנה  :متكلم

אחרי שהם מאשרים את זה, ואז תראה מה לא, איברהים, זה  שרון שטיין:

 . 300, אולי יאשרו 700שהשטח שבונים. אולי יאשרו לך 

 מטר, זה התוכנית.  524לא, עכשיו  איברהים אבו צהיבאן:

 הוועדה המחוזית אישרה את זה כבר?  אבל שרון שטיין:

 לא, כשזה יגיע לוועדה המחוזית,  איברהים אבו צהיבאן:

איברהים, איברהים אני אומר עוד פעם, המדיניות של העירייה  פאיז אבו צהיבאן:

 שלא לאשר להפוך שטחים שצ"פים לשטחים למגורים. כן. 

 عند... המגרשים  אני חושב היה לפני כמה חודשים בנושא :עטא אבו מדיע'ם

 ודחינו את זה על הסף.  السبعاوي

 נכון.  פאיז אבו צהיבאן:

 אנחנו בדיעה שהשצ"פ,  עטא אבו מדיע'ם:

 ...  דובר:

 هونا  اسمعواרבותי כל דבר לגופו של עניין, זה תכנון ישן, רבותי  עטא אבו מדיע'ם:

ד לא, זה תכנון ישן, זה עבר גם וועדה. אני בא ואומר יש עו احنا

תוכנית שהריצה אותה גם ההנדסה בזמן פאיז וגם בזמן טלאל. 
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היא מפה ענקית לכל הישוב, שבה כל הפריפריות של השכונות, 

יש שם מגמה ונוהל שאושר ששם יתרחבו מגרשים על, על חשבון 

השטח הירוק. והנה, המהנדס יגיד לכם שאני מדייק או לא 

אני חושב שזה, זה  לא בא היום במיוחד, שניה, אני, מדייק. 

 שזה, 

אז שיביא המהנדס התוכנית, . الهذه نسكر بدناאז שיביא, עטא,  פאיז אבו צהיבאן:

  איפה, מה נעשה בכל ה, מאז טלאל עד פאיז, בסדר?

 سؤال؟ ممكنמה עם,  דובר:

 فيه، واقف حد ال ويعنيשכר.  بعطيهن صفحة انهמקרה  هذا،מקרה  ال :عابد أبو نايف

 فيه، قاعد وال

 انا ال نفس، نفس، طارق، أبوסליחה.  طارق، أبوאישרנו לטלאל,  :صهيبان أبو يزفا

 שצ"פ.  في حارة في قرنه كل في. حالي بساعد

 . الشي نفس :متكلم

  كل،...  في :صهيبان أبو فايز

 אישרנו לטלאל,  جماعة، يا :مضيغم أبو عطا

 ويجبهم هذوالעניינים  ال كلיבחן עניין  المهندس مرة كمان شوي، لحظة :صهيبان أبو فايز

 בסדר?. البلدية إلعضاء

רוצה להגיד לכם שאישרנו, אישרנו  انا بسאין בעיה,  جماعة يا :مضيغم أبو عطا

 לטלאל ואישרנו לאבו עוואד, 

 . 23סעיף  פאיז אבו צהיבאן:

 אישרנו לסלאם, אני חושב שמן הדין להתקדם. ו עטא אבו מדיע'ם:

 . 23כן,  פאיז אבו צהיבאן:

יש  .9-10מגרשים  13שכונה  – 618-1016807אישור תוכנית מס'  איברהים אבו צהיבאן:

שהם משנים את הגבולות ביניהם. חלק  10-ו 9פה מגרשים של 

מהגבול, חלק מה, קיים ביניהם שטח שביל, שביל שעוברת בו 

תשתיות שלנו, קו ביוב וגם קו ניקוז. אז התושב בינתיים בנה על 

שביל נהפך להיות חלק  والניקוז  الקו  وعلىביוב הקו, על קו ה

משלו. עכשיו הוא מציע לנו, הוא רכש חלק מקרקע של השכן, 
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ומבקש להעביר את השביל לקרקע שהוא רכש, להרחיק את זה 

מהבית שלו. והוא מתחייב להעתיק את קו הניקוז וקו הביוב על 

 חשבונו. 

  الضامن؟ ومن :مضيغم أبو عطا

 הוא מתחייב.  :هيبانص أبو إبراهيم

 ערבות?  فيערבות?  في :مضيغم أبو عطا

 . اه :صهيبان أبو إبراهيم

 צריך ערבות.  :مضيغم أبو عطا

 في،רגע, אבל, אבל  דובר:

נעביר לו את התוכניות. הוא התחייב  ما قبل قبل،הוא יעביר את זה  :صهيبان أبو إبراهيم

 לשלם. 

  في؟ ما وال إبراهيم؟ ايשצ"פ  ال من هيناגריעה  في بس דובר:

  ايه؟ :صهيبان أبو إبراهيم

  أل؟ وال هناשצ"פ  ال منגריעה  في :متكلم

 אין שום גריעה, לא נוגעים בשצ"פ.  :صهيبان أبو إبراهيم

 ...  דובר:

 העתקה.  بس يعني. بسהעתקה, מעתיקים אותו למגורים,  איברהים אבו צהיבאן:

  ؟تبعتهתגובה  ال ايش الميתגיד  דובר:

 . התנאי אין בעיה, זה :صهيبان أبو إبراهيم

 قال؟ ايش الميתאגיד  :متكلم

זה התנאי, שהוא, להוציא מכתב התחייבות להזזת קו ביוב על  :صهيبان أبو إبراهيم

 חשבון היזמים. 

  هو؟ حسابه على المجاري وخط المي خط ينقل ودو هو لحظة، :صهيبان أبو فايز

  בעיקר. مجاريال خط. هو حسابه على اه :صهيبان أبو إبراهيم

  اه؟ :صهيبان أبو فايز

 יעתיק את זה.  هو.  هو حسابه على :صهيبان أبو إبراهيم

  مي؟ في اذا المي وخط اه، :صهيبان أبو فايز

 קו הניקוז, גם קו ניקוז עובר משם. את גם הוא יעתיק  :صهيبان أبو إبراهيم
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 . اه :صهيبان أبو فايز

 גם את קו הניקוז הוא יעתיק על חשבונו. וזהו.  :صهيبان أبو إبراهيم

 أل؟ وال هذا الجار وبين بينهהסכם  في :صهيبان أبو فايز

 . זז מהשטח שלנומהיזמים, צריכים להיות חלק  احنا إلنه :صهيبان أبو إبراهيم

 מהשטח הציבורי זז, אז,

  ا؟هذ الجار وبين بينه اتفاقية في إبراهيم إبراهيم، :صهيبان أبو فايز

 . منه شراهזה שלו כבר.  منه، شراه منه، شاري :صهيبان أبو إبراهيم

 קומבינה. علينا يساوي مش بعيوننا، هذا نشوف ودنا :صهيبان أبو فايز

קומבינה? מה קרה  عليها خارطة بنجيبلك احناקומבינה?  علينا يساوي :صهيبان أبو إبراهيم

 לך?

 איחוד וחלוקה.  ساوا إبراهيم، إبراهيم، يا إبراهيم، يا :مضيغم أبو عطا

 כן, עשה איחוד. הוא גרע מהשטח של השכן.  איברהים אבו צהיבאן:

 בדיוק, כשהוא עשה איחוד וחלוקה גם בלי קניה זה יכול לעבור. עטא אבו מדיע'ם:

  תגיד, תגיד,  מוחמד אלקירנאוי:

 . سالمه أبو يا اه :صهيبان أبو فايز

 ?  יד ערבות בנקאיתיפקפסול שמה  מוחמד אלקירנאוי:

 אין בעיה.  איברהים אבו צהיבאן:

  מה קרה היום? للمصلين؟ ويل,דקה דקה, תן לי שניה.  מוחמד אלקירנאוי:

 )צוחקים(

 מה קרה היום התנפלתם עליי כולכם? מוחמד אלקירנאוי:

 ערבות? انت ودك مش ال، :صهيبان أبو إبراهيم

 ? מה קרה התנפלתם עליי כולכם :القرناوي محمد

 . جابوتك إياها، قلتلي. قبل إبراهيم ياערבות  ودي ال، ال، :مضيغم أبو عطا

 تغازل؟ ودك وال تحكي؟ ودك انت قولي، :صهيبان أبو فايز

? מה פסול שהתושב הזה יפקיד  מה קרהממשיכים, ממשיכים.  :القرناوي محمد

כסף ואחרי שהוא מבצע את העבודה אנחנו    Xערבות בנקית, 

 ת הכסף?נחזיר לו א

 . حاجة وال :صهيبان أبو فايز
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 לא בא בחשבון. ابي، كان لماאבל תגיד,  :القرناوي محمد

הוא לא מבצע, הוא לא יכול לבצע, הוא רק משלם את העלויות.  איברהים אבו שארב:

 אתה לא יכול לתת לתושב לעשות לך העתקות ... 

 זה מובן מאליו.  מוחמד אלקירנאוי:

 ה התאגיד עושה. ז איברהים אבו שארב:

 זה מובן מאליו.  מוחמד אלקירנאוי:

 . قطع إله يمدקבלן  كل :شارب أبو إبراهيم

בואו נסכם ככה, ההוא, התאגיד יוציא עלות העתקת קו הביוב  :صهيبان أبو إبراهيم

 והוא ישלם את זה. 

 נכון.  פאיז אבו צהיבאן:

ערבות בנקאית בעירייה עבור יפקיד  -תנאי, שתיים هذاזה אחד.  איברהים אבו צהיבאן:

 העתקת קו הניקוז, 

 ערבות? ال قديش طيب، :مضيغم أبو عطا

 תחת פיקוח של העירייה.  :صهيبان أبو إبراهيم

 .اسمه الشو تبع עלות ال حسبבדיוק.  פאיז אבו צהיבאן:

 עלות.  ال حسب :صهيبان أبو إبراهيم

 אומדן. الעלות  ال حسب :صهيبان ابو فايز

 אנחנו נגדיר לו כמה זה.   ו צהיבאן:איברהים אב

 אומדן.  ال حسب :صهيبان أبو فايز

אז אותו דבר אנחנו גם כאן מבקשים שמועצת העיר תשתתף  איברהים אבו צהיבאן:

כמגישת תוכנית, וגם מועצת העיר מאשר את הזזת השטח 

 הציבורי. 

 אישור תוכנית,  25סעיף בסדר. מאשרים.  פאיז אבו צהיבאן:

 . 24 מדיע'ם: עטא אבו

 .186מגרש  26שכונה  – 618-1022334אישור תוכנית מס'  -24 איברהים אבו צהיבאן:

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

אנחנו בזמנו בשנים קודמות הגענו לסיכום איתו  هذا الجعار، هذا :صهيبان أبو إبراهيم

 ש, 
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 חזית.  والמעבר  ال :مضيغم أبو عطا

  ،انا ايوا، :صهيبان أبو إبراهيم

 אין. -טרייד :مضيغم أبو عطا

 אנחנו לוקחים ממנו ונותנים לו. . ايوا :صهيبان أبو إبراهيم

 נכון.  עטא אבו מדיע'ם:

 אז אנחנו לוקחים ממנו ונותנים לו.  איברהים אבו צהיבאן:

 . صارت زلمه، يا مشي :مضيغم أبو عطا

 .الزهراء :متكلم

 . الزهراء :صهيبان أبو إبراهيم

 מעבר.  ال وسكروا زمان فيهהתחייבנו  اللي هذا مشي، مشي، :غممضي أبو عطا

הבן אדם הרס, עמדנו על זה . كله هذاלוקחים את השביל  احنا هو :صهيبان أبو إبراهيم

 عنده كانשהוא יהרוס. הוא הרס את הקיר, הרס את המבנה של 

הוא הרס את זה. ובמקום זה אנחנו רוצים להעביר  الوجه، في شقفه

 קטע. הרס. לו את ה

 وهي بتقول، اللي وهيתהרוס  ب اللي هي هي،. حاجة والיהרוס  ب وال :مضيغم أبو عطا

 . بتطول اللي

 הוא עמד בתנאי, אנחנו צריכים לעמוד בתנאי.  :صهيبان أبو إبراهيم

 ...  سيارة ماخذ يسكره؟ ودو ما يسكر؟ ودو ما هو :شارب أبو إبراهيم

 (سويًا يتكلمون)

 طالل؟ يا ايش :متكلم

אני לא נגד, אני לא נגד, אני תומך בזה. רק יש פה עניין משפטי.  :القرناوي طالل

מה עם הזכות הקניינית שיש לו בשטח הזה שהוא מעביר לך? 

והזכות הקניינית של עריית רהט? האם הצד המשפטי מתנהל 

 בעניין הזה חוקי? או לא מתנהל חוקי?

  اهيم؟إبر يا غادהשבחה  في :صهيبان أبو فايز

 אנחנו מעבירים, תהיה השבחה בהכנה.  :صهيبان أبو إبراهيم

 ככה, אתם בשלב הזה,  שרון שטיין:
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אתה מסתתר, למה אתה מסתתר? אתה לא ... חדש, תענה  עטא אבו מדיע'ם:

 למעלה. 

הסתרת אותי, לשבת בצד. בשלב הזה אתם מאשרים רק את  שרון שטיין:

אחרי שהתוכנית רייה. התכנון של העירייה על השטח של העי

 הזאת תאושר זה יבוא לפה, 

 ולעסקות שם.  עטא אבו מדיע'ם:

 כן, ולצורך אישור העסקאות.  שרון שטיין:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

עכשיו אם אפשר לתקן את זה, כמו שנעשה פעם דרך ... הסכמי  שרון שטיין:

חכירה רשומים, אני לא יודע בכלל אם יש לנו חכירה על השטח 

זה. אז זה דבר אחד, האם יש צורך באמת לשנות את הסכמי ה

החכירה של העירייה? יצטרכו לאשר את זה פה ברוב חברי 

 המועצה, ואני צריך ללכת למחוז ולקבל אישור של המחוז. 

 בסדר? השתתפות העירייה.  قبل؟ الليאותה החלטה  هيהחלטה  ال דובר:

ין לנו הסכמי חכירה, אבל יצאתי בדרך כלל אין לנו, בדרך כלל א שרון שטיין:

 מהסוג הזה. אז אין בעיה ... 

 מדרך למגורים ב' עם חזית מסחרית.  איברהים אבו צהיבאן:

 כן? בסדר, אתם מאשרים?  פאיז אבו צהיבאן:

 מאשרים.  דוברים:

 .25 طيب، :صهيبان أبو فايز

ת שמונה? זה , תגיד אני חייב להביא את זה למליאה? א8מס'  :صهيبان أبو إبراهيم

 קרקע פרטית. זה קרקע פרטית. 

לא הייתה תוכנית שרק עשית הצרכה של שטח, הצרכה של שטח  שרון שטיין:

 של אדמה. 

 אבל זה עוד לא רשום בשמנו.  איברהים אבו צהיבאן:

 אין שם רישום על שמנו בינתיים, ואין גם גריעה של שטח ציבורי.  שרון שטיין:

 ן גריעה. ואי איברהים אבו צהיבאן:

 אמרת לא צריך מועצת העיר, אמרת לא צריך מועצת העיר.  דובר:



 נ.ש.    -35- 16087

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 אמרתי לכם לא צריך בתוכנית הזאת.  שרון שטיין:

 לא צריך, הורדנו את זה.  -לא צריך خالص، איברהים אבו צהיבאן:

אגב, אפרופו, כשאתם מדברים על רישום של שטחים לטובת  עטא אבו מדיע'ם:

ת המיליונים, האם אנחנו עד עכשיו לא בתוכנית אז ששילמו א

 רשמנו את השטחים האלה על שם העירייה? 

 לא. לא רשמנו אותם. דוברים:

ומדוע? סליחה, ומדוע החסם נשאר אותו חסם הכספי שימנע  עטא אבו מדיע'ם:

 מאיתנו לרשום אותם?

 לא, לא נרשם.  שרון שטיין:

 ?8שמנו בכל מתחם למה? למה אתה לא רושם אותם על  עטא אבו מדיע'ם:

 תדאג, תדאג לשני מיליון שקל בתקציב.  איברהים אבו צהיבאן:

 אני רוצה להגיד לך שאני רוצה לדאוג לך לשני מיליון שקל.  עטא אבו מדיע'ם:

 תדאג.  איברהים אבו צהיבאן:

 המון שטחים רבותי.  עטא אבו מדיע'ם:

 וחצי מיליון שקל.  2, 2אז אני אומר לך, זה בסביבות  איברהים אבו צהיבאן:

שניה, רבותי יש חברי עירייה שהם חדשים, הם לא התעדכנו, אז  עטא אבו מדיע'ם:

 فيהרבה, הרבה שטחים.  عندنا فيאני אעדכן אותם בזה. רבותי 

 הרבה שטחים.  عنا

 .بالعربي نحكي ودنا الجاي الجلسة احنا شوي، لحظة :صهيبان أبو فايز

 . كثيرة أراضي ناعند في ماشي، :مضيغم أبو عطا

 . نعم :صهيبان أبو فايز

 التطوير، صار لما اص،خ ملك يعني ارض كلها 8 ضاحية في األراضي :مضيغم أبو عطا

 في بس. ودفعوا هذا الكالم وكل ايش، عارف ومش عالية بنيا بسموها

 عشان تسجلت ما العامة األراضي عاملة، أراضي بحقلنا احنا انه إشكالية

 يمشي ما بدال بأسامينا؟ هذول ونسجل ندفع ما ليه واحنا אגרה. ندفع ودنا

  بالنا؟ ويتعبפלישות  غاد

 .صادق صادق :صهيبان أبو فايز

  ما؟ ليه ما؟ ليه :مضيغم أبو عطا
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 .صادق دايًما :صهيبان أبو إبراهيم

 هذا؟ من بيمنع اللي ايش ايش؟ :صهيبان أبو فايز

 بيمنع؟ اللي ايش :مضيغم أبو عطا

 المصاري؟ :صهيبان أبو فايز

 .المصاري :صهيبان أبو إبراهيم

 חומש.  عال خط :صهيبان أبو فايز

 .عليك مشחומש.  عال حط :مضيغم أبو عطا

 كلמג...  ال كل بكتبلك. شيكل مليون 2.5 ودي اناאומדן.  اجيبلك علي انا :صهيبان أبو إبراهيم

 שטחים ציבוריים בעיר. ال

 מועצת העיר. יש לך גיבוי של  :مضيغم أبو عطا

 בעיר, בעיר. יש גם שטחים שצריך לרשום אותם בכלל בכל העיר.  איברהים אבו צהיבאן:

  وال؟ مصاري تجيبلنا بتقدرהמנכ"ל  :مضيغم أبو عطا

 (يضحكون)

 كانم طالل مرة طالل، ومرة و؟ وبجيب بجيبلنا، فايز كالم بس انت وال :مضيغم أبو عطا

 .بجيب كانהמגייס הכספים.  عنه يقولوا

 . علينا حقك...  خذلك خذلك، :اسدي ضياء

 . جايات جايات مصاري ناحية من هو. بنمزح احنا اسمع، احنا، طالل، يا ال  :مضيغم أبو عطا

  هذا؟ البند في ايشאז  :صهيبان أبو فايز

 . إبراهيم يا بعدينחוקי עזר יעזרו לך  يمكن :متكلم

שינוי יעוד  – 618-1046507וכנית מס' אישור ת األخير البند :صهيبان أبو إبراهيم

 . 4מתעסוקת נשים למבנים ציבוריים, מתחם 

 .25 في خليك ليه؟ :مضيغم أبو عطا

 . خلصناه :القنراوي رائد

היה לנו, הייתה איזה בעיה בין שתי משפחות, והגענו  4במתחם  :صهيبان أبو إبراهيم

שאנחנו  מנהל, ال ومعשולמית  ومعוועדה מחוזית  ال مع לסיכום 

משנים יעוד אחד המגרשים שהוא מיועד לתעסוקת נשים 

למגורים, ועושים החלפה בין שתי משפחות. הם לוקחים את ה, 

את  4החדשים לוקחים את החדש, אלו שרכשו באזור במתחם 
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במקום אחר, ליד המשפחה שלהם.  4המגרש הם יעברו למתחם 

ים והמגרש ההוא ישאר לאותה משפחה שרכשו את כל המגרש

עכשיו, אחד התנאים של הוועדה המחוזית, אחד  מסביב.

התנאים שהוועדה המחוזית עמדה על זה שכל השטחים של 

 יועברו, יהפכו לשטחי ציבור.  4תעסוקת נשים במתחם 

 .يعنيמבני ציבור  اه :صهيبان أبو فايز

 מבני ציבור, ושטחי ציבור.  :صهيبان أبو إبراهيم

 )מדברים יחד(

 ודם כל זה החלטת מועצה. ק שרון שטיין:

... החלטת מועצה, כל המבנים האלה של תעסוקת נשים יעברו  טלאל אלקירנאוי:

 לשטחי ציבור. 

 נכון, נכון, נכון.  שרון שטיין:

 דיברנו על העניין הזה לפני.  פאיז אבו צהיבאן:

 נכון.  שרון שטיין:

 אישרנו את זה.  טלאל אלקירנאוי:

 שנים.  7שנים,  6ה אושר לפני נכון ז ראי'ד אלקירנאוי:

 . 2ו  3ו  4 –ו  5אז בסדר, סעיף  טלאל אלקירנאוי:

 זאת התוכנית. לפי התוכנית. איברהים סיכם את החלטת ...  שרון שטיין:

 זהו, זה ארבעת המגרשים האלו אנחנו מבקשים,  איברהים אבו צהיבאן:

 לא, לא, לא.  דוברים:

 א, לא מדויק. לא מדויק. לא, ל جماعة، يا עטא אבו מדיע'ם:

. איברהים 4אז אנחנו אישרנו את כל המתחמים, לא רק מתחם  חליל אלטורי:

 . 4מדבר רק על מתחם 

, 4. תאשרו לי את מתחם 4אני בינתיים מציג לכם את מתחם  איברהים אבו צהיבאן:

נעבור את המשוכה של הוועדה המחוזית. אחר כך, אתם  خلينا

 שהייתה פעם? רוצים לשארר את ההחלטה

 )מדברים יחד(
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אעיר  ودي انا لحظة، لحظةאעיר הערה.  ودي اناאעיר הערה,  ودي انا :صهيبان أبو فايز 

 . دقيقة ال، ال،הערה. 

אם אתם רוצים לאשרר את ההחלטה הישנה, . استنا شوي، استنا :صهيبان أبو إبراهيم

 לשנות את כל השטחים, אז תקבלו החלטה עכשיו. 

 . إبراهيم يا دقيقة بس، دقيقة ال، ال، :غممضي أبو عطا

. جماعة يا شوي لحظة. إبراهيم إبراهيم،החלטה.  إبراهيم باאז קיבלנו  :صهيبان أبو فايز

 وخصوًصا. هذا الموضوع في البلدي للمجلس إبراهيم يا قرار في كان

 .عليها وصادقنا هذه، النقطة

 عندي في قلتلك لما متذكر. لبعدين وقلتلي نااتناقش واياك، انا حكينا دقيقة، :مضيغم أبو عطا

תן לי בבקשה,  وقته يجي لما قلتلي, 3מתחם  في هذه المشكلة زي مشكلة

קנה  ال في عندنا في مشكلة، هني حلينا ما زي بقول اناתן לי בבקשה. 

 اذا،אז . ناس بين مشكلة 3מתחם  في

 (سويًا يتكلمون)

 أبو لبين حل ووجنا استثناء اعطينا احنا ما يزאני מבקש ממך,  عمي يا :مضغيم أبو عطا

 بعضهم؟ يذبحوا ناس؟ يموتوا غير يعني إشكالية، عندي في والعُبرة، جامع

 مجال؟ نفسي اعطي ما محل انا ليه, 3מתחם  في عرب بين القصة هو اذا

 الزمוואקום.  ال اسكر وودي الموضوع هذا خلصت اسكر؟ كبلدية انا ليه

 فايز يا معك حكيت ولما. 3מתחם  في 1מגרש  فيם וואקו في انه تعرفوا

 נדבר על זה, כל דבר לגופו של עניין, לא גורף.  قلتلي

 . همه مين الناس جبتلي وال. جيتني ما بس. اه :صهيبان أبو فايز

  عالطاولة؟ هالحين أقول :مضيغم أبو عطا

 جبنا ما زي عليه، ونحكي اإلدارة في هذا الموضوع نجيب ودنا. ال ال، ال، :صهيبان أبو فايز

 . هذا الموضع

 . 4 بسגורף.  تساويلي خلها خلي، معناته حاضر، :مضيغم أبو عطا

 .4 بس :صهيبان أبو إبراهيم

 .4 بس اه، :مضيغم أبو عطا

שינוי יעוד מתעסוקת נשים  مكتوب هنيנוסח  ال هني،נוסח  ال :عابد أبو نايف

 מבנים ציבוריים,  شم هناהחלטה  ال ليه احناלמבנים ציבוריים. 
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 שטח ציבורי.  פאיז אבו צהיבאן:

 שטח למבני ציבור.  שרון שטיין:

 שטח מבני ציבור.  ראיד אלקירנאוי:

 מה זה? נאיף אבו עאבד:

 זה שטח למבני ציבור, זה גם מגרשים ספציפיים.  שרון שטיין:

 )מדברים יחד(

 לא מדבר על סיטואציה של רכישת מגרש,  נאיף אבו עאבד:

 . خلصنا خلصنا، هذاك י אבו צהיבאן:סמ

 (سويًا يتكلمون)

, לאשרר, هذاكاבתנאי שבוועדה המחוזית להעביר את המגרש  :صهيبان أبو إبراهيم

לאשר אותו, יש להם תוכנית ...  בשביל שאני יוכל להגיש את זה 

 אני צריך את ההסכמה של מועצת העיר. 

 כן שרון.  פאיז אבו צהיבאן:

 שר שנייה להפסיק את ההקלטה?אפ שרון שטיין:

 תפסיק את ההקלטה.  פאיז אבו צהיבאן:

 אפשר שניה? תראו אותם...  שרון שטיין:

 רגע, רגע, זה לוקח זמן להפסיק את ההקלטה.  מקליט:

 אל תמחק.  פאיז אבו צהיבאן:

 לא, למחוק לא, מה פתאום?! מקליט:

 שניה.. تفضل شارون اه פאיז אבו צהיבאן:

 דיון פנימי( -)הפסקת הקלטה

אני כאן, אני חזק. אני שואל שאלה איברהים. מחר מחליפים  מוחמד אלקירנאוי:

מה יגיד לי תושב שהתחרט ויגיד גם זה א'. -ב', וב' ל-מא' ל

המגרש שלי? איזה הבטחות יש בידיים שלי על מנת באמת לאמת 

 את העסקה? 

 . سالمة أبو يا كفل في كفل، في :صهيبان أبو إبراهيم

 והיו דברים מעולם. היו דברים מעולם.  :القرناوي مدمح

 ... كافلين ناس في :صهيبان أبو إبراهيم
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 אין אף אחד ערב, היו דברים מעולם שהיו עסקות עם,  :القرناوي محمد

 . رجل يا مشكلة حل اللي هذا سالمه أبو يا :متكلم

אות ואחרי אני הבנתי, אצל הבדואים עושים עסק السمير، أبو :القرناوي محمد

 שמקבלים כסף אומרים לא, זה לא היה ולא נברא. 

 تأجير – 27 بند عندنا طيب، זה לגופו. شخصيًا، علي بنحكي موضوع كل :صهيبان أبو فايز

זה שרון, אני ראיתי  انا،קודם, . المعلمين تبع تطوير مركز في غرف

את המיילים, השכרת חדרים במרכז פסגה. זה נהוג במרכזי 

הארץ כמעט, זה כאילו הקופה הקטנה של הפסגה. פסגה בכל 

 הרי,

 .هذاביזנס  עטא אבו מדיע'ם:

 תגיד לו תסגור את ההקלטה עוד פעם )צוחק(.  :صهيبان أبو سامي

 לא, לא, לא. זה כמו הוקדם.  שרון שטיין:

אז אני אמרתי למנהל הפסגה, אמרתי אני אביא את זה למועצת  פאיז אבו צהיבאן:

את חוות הדעת של היועץ המשפטי. זה כמו העיר ונשמע גם 

 לפעמים משכירים ב, 

 )מדברים יחד(

 ישכור? ودو اللي ومينמבנה  ال قديش الصورة، في حطوني :شارب أبو إبراهيم

 فيها؟ غرفه له تأجر ودكתוך פסגה  في رهط، في البيوت تأجير ضد انت :صهيبان أبو فايز

 ...بحكي انا. احكي خليني

 ... שר, אפשר לקרוא אפ שרון שטיין:

שניה, שניה שרון, אני אסביר לחברי העירייה. לפעמים, חברים  פאיז אבו צהיבאן:

 לפעמים, 

 )מדברים יחד(

 . بس الصورة في حطوني :شارب أبو إبراهيم

 .بحكي انا ما :صهيبان أبو فايز

 . تفضل :شارب أبو إبراهيم

רים, או לאקדמיים. למשל לפעמים איזה מסגרות ששייכות למו :صهيبان أبو فايز

במקום שיעשו את המסגרת הזאת במתנ"ס אז הבחור פה מבקש 
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שיעשו את המסגרת בתוך הפסגה, כי אין לו כסף הכנסות על מנת 

 שיעשה פיתוח, 

 קופה קטנה.  עטא אבו מדיע'ם:

קופה קטנה כאילו. הרצאות למורים, זה רק אקדמיה, לא  פאיז אבו צהיבאן:

משהו ששייך לפדגוגיה. אז  وال، دبكةלם של כיר לחנות או אושלה

אמרתי אני אעביר את העניין הזה למועצת העיר, ויש יועץ 

משפטי. עכשיו אתם תשמעו את חוות הדעת, למרות שאני 

 . شارون تفضلשמעתי אותה. כן, 

 אתה לא רוצה לדבר? אני אענה,  עטא אבו מדיע'ם:

  לא, אני מבקש להפסיק את ההקלטה. שרון שטיין:

 תפסיק את ההקלטה.  עטא אבו מדיע'ם:

 אני לא רוצה לפתוח את זה, נו? שרון שטיין:

 דבר, דבר. פאיז אבו צהיבאן:

 )מדברים יחד(

 לא זה לא קשור, זה לא קשור לזה. גם ראיד לא סתם יושב ו,  שרון שטיין:

 אני, אני יכול להגיד דבר? עטא אבו מדיע'ם:

זה לא קשור ולא קשור למרכז פסגה, לא, זה לא קשור. זה  שרון שטיין:

 לחדרים. אלא אני מבקש, בבקשה להפסיק את ההקלטה. 

 כן, אני יודע איפה לוחצים, פה. דובר:

 )צוחקים(

 עוד פעם, זה מאוד דומה לסעיף הקודם.  שרון שטיין:

 איפה ללחוץ?  עטא אבו מדיע'ם:

 כן, אדום אדום.  דובר:

 ללחוץ?איפה  لي، يقول هو עטא אבו מדיע'ם:

 )צוחקים(

 )מדברים יחד(

בעקובת הערה של עטא אני מבקש באמת שהדברים כרגע לא  שרון שטיין:

 יצאו  מפה. מי שפה... 
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. אני מסיר את 28אוקי, אני עובר לסעיף . بكفي شارون يا خالص :صهيبان أبو فايز

 הסעיף הזה. 

 של? איזה?  דובר:

 גה. של השכרת חדרים במרכז הפס פאיז אבו צהיבאן:

 מה יש לו?  דובר:

מינוי עוזר לראש העיר,  -28מסירים אותו. מסירים. אוקי, אז  פאיז אבו צהיבאן:

 تقريبًا شهر فترة، قبل انا، في .1/2011ואישור שכרו לפי חוזר מנכ"ל 

. القسوم في ثانية لوظيفة نقبل الوظيفة، غادر عليه، يسهل هللا تبعي المساعد

 للمعايير وفقًا طبعًا انا، لي مساعد نعين ودنا. اعدمس بدون بشتغل انا واليوم

 . حسب. كمان الداخلية في حتى او المالية، وزارة في الموجودة

 . هو مين معروف مساعد في   :القرناوي محمد

 . زيد أبو هاشم اه، :صهيبان أبو فايز

 . بالتوفيق :متكلم

 الراتب؟ نسبة قديش :القرناوي محمد

 . 40-ل 35 بين :صهيبان أبو فايز

 שכר בכירים? اه، :القرناوي محمد

 . اه :صهيبان أبو فايز

 .زيد أبو اصاًلا سنين 4 له بشتغل الزلمه إلنه 40מאשרים  احنا :صهيبان أبو سامي

 . 5% فترة كلמגיע לו  :مضيغم أبو عطا

 وهالحينקדנציה לעוזר, וממשיך עם ... עוזר.  ال إلنه بيشتغل هو :صهيبان أبو سامي

כיסאות,  ال قرار وتطيح مرة كل مشעוזר, אז  انس أبو معך ממשי

 עבר ... 

 )מדברים יחד(

 בסדר. . 40 -ل 30 من :صهيبان أبو فايز

 .40- ل  35 من :مضيغم أبو عطا

 .40-ل 30 من :صهيبان أبو فايز

 . 40-ل 35 من فايز، 35 من :مضيغم أبو عطا

 שאם מגיע לו קידום...  שרון שטיין:
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 בסדר? יבאן:פאיז אבו צה

 .بالتوفيق ، هللا شاء ان :مضيغم أبو عطا

 מאשרים? פאיז אבו צהיבאן:

 מאשרים, מאשרים.  דוברים:

 .مبروك مبروك، :متكلمين

 אני מקווה שזה העוזר האחרון.  :القرناوي محمد

 )צוחקים(

 כל שבועיים עוזר.  מוחמד אלקירנאוי:

 . 40-لמאשרים  احنا. 40-ل 35 منאבו אנס, אנחנו לא מאשרים  סמי אבו צהיבאן:

 .بطجوك بتقدر، ما :متكلم

 (سويًا يتكلمون)

 . 40תאשר טווח, ותגיד על  انت :القرناوي رائد

 . األخير البند األخير، البند جماعة يا :صهيبان أبو فايز

 .بالتوفيق بالتوفيق، :متكلم

 بشكي الكل. الضجيج ونقان على المصادقة األخير، البند. هاشم يا مبروك :صهيبان أبو فايز

 وال سيارات أصوات كان سواء كثيرة، شكاوى بسبب احنا .الضجيج من

 .طخ حتى أصوات وال شاحنات، أصوات

 ...  مو هذا الطخ :متكلم

 في عشرة الساعة هذا المطرق في باليل السجاد ضرب ال، ضرب حتى :صهيبان أبو فايز

 .اليل

 (سويًا يتكلمون يضحكون،)

 . براמחשבים  ال على يزعقوا...  مشكلة اكبر :نصهيبا أبو سامي

 .صح :متكلم

 . عناחוק עזר פנימי  هذا :صهيبان أبو فايز

 ...  يتسكر يجيפיקוח  لل...  :صهيبان أبو سامي

 . وهللا اه :متكلم

  احنا، طيب، :صهيبان أبو فايز

  الساعات؟ القانون؟ بقول ايش القانون؟ بقول ايش :القرناوي طالل
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 . سخنين في الفحم، ام في المحلية، السلطات من كثير في ساري القانون :صهيبان بوأ فايز

 (سويًا يتكلمون)

 قانون في. اليهودي بالوسط خاص قانون في. الخير جماعة يا مرة، كمان احنا ال، :صهيبان أبو فايز

 تدير مثاًلا السبت يوم ممنوع اليهود عند مثال يعني. العربي الوسط في خاص

 عندنا احنا هالحينערב שבת.  او سبت يومנקרא.  هذاחוק עזר  رة،السيا

. الفروح في الشتا، وفي الصيف في هي اللي احنا النا بالنسبة إشكاليات في برضو

 وتقولي ونص، 8 تغرب والشمس والصيف...  والناس عشرة الساعة...  يعقل ال

 קנס.  بعطيك

 (سويًا يتكلمون)

 يقعد. وموافقتكو بركتكو وودنا بنعلمكوا، احنا بنوزع، احنا هذا، قانونال اسا من :صهيبان أبو فايز

  العام، المدير ونائب العام، المدير

 עקרונית,  ال :مضيغم أبو عطا

 بنجيبلكو مبدئية، موافقة ودنا احنا. احكي خليني الخير، جماعة يا احكي خلني :صهيبان أبو فايز

 .بنصلحها هللا شاء ان مالحظات والك واذا. عليه وبتصادقوا جاهز القانون

 אישור חוק עזר עירוני,  مكتوبבסדר יום  :القرناوي محمد

 עקרוני.  كلمةעקרוני, נפלה  עטא אבו מדיע'ם:

 .مبدئيًا مبدئيًا، :صهيبان أبو فايز

 (سويًا يتكلمون)

 אין עקרוני, עירוני זה לא עקרוני. עברית אני יודע לקרוא.  :متكلم

 . عارف انا :صهيبان أبو فايز

 נפלה מילה עקרוני.   :مضيغم أبو عطا

 . عطا يا اسمع :صهيبان أبو فايز

 (سويًا يتكلمون)

 . غايب زمان وال انت؟ الليلة عالمك انت. مبدئيًا بنحكي :صهيبان أبو فايز

 . إشكالية في ما مبدئيًا :القرناوي محمد

 . بس مبدئيًا هذا ايوا، :صهيبان أبو فايز

 . القانون نص تجيبلنا انك بشرط بس :القرناي محمد

 .اه طبعًا، :صهيبان أبو فايز
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 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 ... ال تجيبلنا ال :القرناوي محمد

 ما إياه ودكو ما واللي ينحط، إياه ودكو اللي على تصدقوا مكتوب، كله. ال ال، :صهيبان أبو فايز

 .بينحط

 .الطخ تزيد ومش :القرناوي محمد

 . شكرا افيةالع يعطيكوا يال، :صهيبان أبو فايز

 (سويًا يتكلمون)
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