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 פ"בשת'ה אבב 'כ, 17/8/2022 מיוםמן המניין  מליאה
 

 ראש העיר -  פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:
 סגן ומ"מ רה"ע -  פייצל אלהוזייל

 סגן רה"ע -  פארס אבו פארס
 סגן רה"ע -עו"ד סמי אבו סהיבאן           
 המשנה לרה"ע -אברהים אבו שארב               

 המשנה לרה"ע -  מאג'ד אבו בלאל
 המשנה לרה"ע -  סלימאן אלעתאיקה   

 המשנה לרה"ע -  עטא אבו מדיע'ם                                   
 המשנה לרה"ע -סאמי אלטורי                                                            

 המשנה לרה"ע -סלימאן אבו גררה                                                     
 חבר העירייה -  מחמד אלקרינאוי                                   

                                                                  
 המשנה לרה"ע -             נעדרים ה"ה:             נאיף אבו עאבד

 חבר העירייה -שחאדה אלעוברה                                                     
 חבר העירייה -  אברהים אבו האני                                  
 חבר העירייה -             ד"ר מאזן אבו סיאם                                  
 חבר העירייה -  רינאויטלאל אלק                                  
 חבר העירייה -   עלי אלזיאדנה                                  

 חבר העירייה -אחמד נסאסרה                                                        
 

 מנכ"ל העירייה -דיאא אסדי                             נוכחים ה"ה:    
 סמנכ"ל העירייה -עלי אבו אלחסן                                                         

 גזבר העירייה -ראיד אלקרינאוי                                                       
 יועמ"ש העירייה -               עו"ד שרון שטיין                                        

 עובד ביקורת  -נאסר אבו מדיע'ם                                                     
 מנהל המתנ"ס -פואד אלזיאדנה                                                         
 יועצת לקידום מעמד האישה  -אסמהאן אבו סויס                                                    

 מנהלת מחלקת גנים -הנאדי גבן                                                                   
 מנהל לשכת ראש העיר -סלימאן אלזיאדנה                                                     
                                    
                                    

 ך באופן תכליתי, יש לציין שקיים תמלול לישיבה שנערך על הפרוטוקול ערו
 .ידי "חבר תרגומים" כולל הקלטה
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 על סדר היום:
 .2023 -2022דיווח על ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים  .1
 ₪. 1,088,747בי"ס טכנולוגי רהט שלב א' בסך  - 1558אישור הגדלת תב"ר מס'  .2
 ₪. 1,093,866טכנולוגי רהט שלב ב' בסך בי"ס  - 1621אישור הגדלת תב"ר מס'  .3
 ₪. 170,000גני ילדים שיפוצים וחומרים בסך  – 1617אישור הגדלת תב"ר מס'  .4
 תקציב "מצוינגב" לשנת הפעילות תשפ"ג  – 1652אישור תב"ר מס'  .5

 ₪. 546,536בסך 
 סגירת תב"רים )מצ"ב(. .6
 אישור העסקת נהג לראש העיר. .7
מקורות המימון תקציב שוטף, ותוכנית  הקמת מיון קדמי בעיר רהט, כאשר .8

 החומש ממפעל הפיס.
 .יבחלק המזרחחוסין רחוב אל –מתן שמות לרחובות בשכונת אלזיאדנה צפון  .9

 .ירחוב ג'בריל בחלק המערב                                                                    
 חה.הקמת עמותה עירונית לענייני תרבות, ספורט ורוו .10
( לתקנות 16) 3אישור התקשרות בפטור ממכרז עם אשכול נגב מזרחי לפי תקנה  .11

ם )במקום המועצה העיריות  )מכרזים(, להמשך קבלת שירותי הסעות תלמידי
 .31/12/2023 אלקסום( עד ליום

  –מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס שיח' ח'מיס את המזכירה  .12
 ס. למנהל ביה" מרים אלקרנאוי בנוסף  

 רוטוקולפ
 

 בסדר?  جماعة، يا :صهيبان أبو فايز

 מליאה.  عندك ما لسا ،9. 9 ،8( يعُد) :الهزيل فيصل

  برا؟ إبراهيم تسعه، :صهيبان أبو فايز

 . في ما 9 :الهزيل فيصل

 . 9 الموجودين ،9 الموجودين :يغمدم أبو عطا

 . إبراهيم على نادي :صهيبان أبو فايز

 . 50% ودنا  :الهزيل فيصل

  برا؟ حدا ال، على نادي :يغمدم أبو عطا

 . يجي خليه برا حدا في اذا :الهزيل فيصل

 בינתיים. احنا 8 :متحدث

 . تسعه تسعه، :الجميع

 (سويًا يتكلمون)

  عندنا، في طيب، :صهيبان أبو فايز

 . بقعد مشكلة، في ماמניין?  بدكو :صهيبان أبو إبراهيم

 . عارف ماني :يغمدم أبو عطا
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 . اسمه وشو إبراهيم يجي لما طيب :صهيبان أبو زفاي

 . العافية يعطيكوا :يغمدم أبو عطا

 أبو عيلة العبرة،...  وبنشارك على، نترحم بدنا جماعة يا شي اول طيب :صهيبان أبو فايز

 . هللا شاء ان عليهم نترحم حجاج، عندهم 2 الفات...  المصاب في الصيام

 . اجمعين مهميرح هللا. يرحمهم هللا :الجميع

דיווח על ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים  األول البند عندنا طيب، :صهيبان أبو فايز

 الوضع مشהיערכות  ال ناحية من اللي محل في اليوم احنا .2022-2023

 األخيرة، اإلدارة بجلسة حتى ما يعني. عام بشكل بحكي يعني، كويس مش

. االبتدائية المدارس ضوبر بعدين األطفال رياض شي اكثر ناحية من

 االبتدائية المدارس اما كويس، نقول بنقدر فيها الوضع الثانوية المدارس

 األسبوعين خالل عليها نتغلب بتأمل. مشكلة إشكالية عندنا األطفال والرياض

מחסור  عندنا انه من الرغم على. الدراسية السنة افتتاح قبل هذوال الجايات

 9/1 في اطار أي الهم ما اللي األطفال رياض في طالب 150 حوالي تقريبًا

 بشكل عالموضوعסקירה כללית  تعطينا بدك انت امير أبو. هالحين لحد

 برضوا معنا موجودة هنادي األختלאנשי מקצוע.  بنفوت بعدين عام،

 . هنيا

 المدارس كل بناخذ احنا اذا تقريبًا الدراسية، السنة ألفتتاح بالنسبة أتطلع، :الهزيل فيصل

 بضل. جاهزات كلهن الجاي األسبوع لبداية هذا من عندنا يكونن رايحات

 وفي نحرقت، المدرسة اللي غاد البيان مدرسة في واحدة إشكالية بس عندنا

 6 هو اللي تحت اللي للطابق بالنسبة انه حكينا هنيا كانت اللي األخيرة القعدة

 بعد حتى لمدرسة،ا مدير مع قعده لي وكان. هذا الطابق نجهز بدنا صفوف،

 نقول تع الطالب نخلي انه غاد اآلباء لجنة ومع البلدية إدارة تبعت القعدة

 في يتعلموا الطالب وباقي صفوف، 6 في يتعلموا والثواني األوائل صفوف

 في اذا كمان نفحص ودنا/ إمكانية وفي. الزوم طريقة بعد، عن تعليم طريقة

 بالنسبة مجال في بكون اذا قدر،بن اذا الهدى او خلدون، ابن في إمكانية

 بالنسبة. ثاني محل في والאשכול פיס  في ال إمكانية في ما. البيان لمدرسة

 عندنا في. الروضات مع جاهزين عام بشكل عندنا في تقريبًا للروضات

 في إشكالية عندنا في. اآلخاء تاعات الروضات في غاد، اآلخاء في إشكالية
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 من اكم فيהתאמה  على وحكينا قبل، ادينو كانن اللي تبعات الروضات

 أمين حتى هذا، من بتأمل انا. بالتفصيل هنادي عندنا هنيا تفوت رايحه حارة

  هذا، من بتأمل اما موجود، مش الصندوق

 . موجود هناك، موجود :يغمدم أبو عطا

  موجود؟ :الهزيل فيصل

 . موجود :يغمدم أبو عطا

 تنظيف ما التنظيف لقصة بالنسبة. نحلها هذه شكاليةاإل كمان انه بتأمل انا :الهزيل فيصل

 الروضات، في تنظيف يساوي وكمان وحكينا، هنياשפע  ال قسم كان كمان

 في المدارس...  طبعا. جاهزة تكون أيام اربع الثالث، خالل األمور وكل

 مع جاهزين نكون بنقدر 9/1 قبل انه بآمن انا. وكليته ترميم وفي تنظيف

 انه هنيا هنادي تحكي يومة حتى انه بتأمل انا. الروضات من 90% تقريبًا

 موجود مش فوزي فوزي، كان اللي إشكالية في. نحلها اإلشكالية كمان

 . تفضليגנים.  ال ال، تبعتהתאמה  لل بالنسبة

 . هنادي :صهيبان أبو فايز

 . جاهزين كونبن احنا انه األشياء معظم تقريبًا حكى امير أبو يعني اه، :يغمدم أبو هنادي

 ،2 ،1 اليوم، عندنا ايشפרקטי  ودي سليمان، أبو هناديפרקטי,  ودي انا :صهيبان أبو فايز

3 . 

  مشاكل؟ :يغمدم أبو هنادي

 . اه :صهيبان أبو فايز

 . 3מתחם  و 2גנים, מתחם  ال فيמחסור  :يغمدم أبو هنادي

 . اه :صهيبان أبو فايز

 يوم كانت اللي بالجلسة البلدية أعضاء منבגיבוי  طبعًا نحلت 5מתחם  :يغمدم أبو هنادي

  حتى،הזמנה נראה לי  الכבר  و االثنين،

  ؟3 و 2מתחם  فيמחסור  عندك قديش :صهيبان أبو فايز

 חינוך מיוחד.  ال تبعونגנים  الדרך  نحلت 5-وגן גן  :يغمدم أبو هنادي

 . نحلت 2-و :يغمدم أبو عطا

  كيف؟ :يغمدم أبو هنادي

 הנהלה.  الבגיבוי  نحلت 2-و :يغمدم وأب عطا
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  غاد؟הוראה  كانت ان يعني كمان :يغمدم أبو هنادي

 . اه :يغمدم أبو عطا

 . حليناه اه، :متحدث

  صف، افتحي :يغمدم أبو عطا

 . 3מתחם  عندي ضل انا :يغمدم أبو هنادي

 מעון יום.  ال في صف تفتحي :يغمدم أبو عطا

 . 3מתחם  ديعن ضل ماشي، :يغمدم أبو هنادي

 הנהלה.  ال אנחנו החלטנו עטא אבו מדיע'ם:

  ايش؟מעון, מעון  أبو، شوي لحظة :صهيبان أبو فايز

 . 500 :متحدث

 . بستان ياמעון  ياאין דבר כזה  :متحدث

  فؤاد؟ يا الموضوع فيסיגל מעורבת  :يغمدم أبو هنادي

 מתחם?  أي في هذا؟ وين فهموني هذا؟ وين وين؟ لحظة :صهيبان أبو فايز

 מעון ילדים.  وين مسرع، وين :متحدث

  غاد؟מעון ילדים  :صهيبان أبو فايز

 . اه :متحدث

  بتحكي؟ انت ايش :صهيبان أبو فايز

 . بروحמעון  ال تبع... ال. بنفعגן  يحطوا :متحدث

 . العظيم هللا استغفر كيف؟ :يغمدم أبو عطا

 . لحظة ال، ال، :متحدث

 احترامي مع امير، وأبو انت عطا هذا من مقروص انا. شوي لحظة ،ال ال، :صهيبان أبو فايز

 . 22 حارة عند الليמועדון נוער  ال في هذا جربت 2009- ال في انا. الكو

 ... في :متحدث

 ل مكتوب تطلعواמבקש  اناמשרד שיכון.  منדוח ביקורת  عليه في :صهيبان أبو فايز

 4 لمدة بس في تطلبواשיכון,  ال هذا اسمه شوמשרד שיכון, למשרד 

 . اشهر 6. زياد اشهر،

 זה שונה לגמרי,  :يغمدم أبو عطا

 למה שונה?  :متحدث
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 انت، واسمعني :يغمدم أبو عطا

 . بعضهم مع عاألثنين ياخذوا ودهن هنه ما :متحدث

  مسؤوليتي، على باخذ ما انا اما. مشكلة مش اثنين،-اثنين اه، :صهيابن أبو فايز

 מעון,  لل بالنسبة جاوبهمתנ"סים חברה למ ال :متحدث

 מבנה הוא נע?  ال :يغمدم أبو عطا

  مرة، كمان :متحدث

 מבנה,  الסליחה, המבנה הוא נע?  :يغمدم أبو عطا

 אז אין,  :متحدث

 אדוני אני מדבר, תקשיב לי אחר כך אני אקשיב לך.  עטא אבו מדיע'ם:

 אין בעיה.  דובר:

ריבון, ריבון של  نحناיב לך. המבנה הוא נע, תקשיב לי אני אקש עטא אבו מדיע'ם:

המקום. אנחנו כמו שהחלטנו להעמיס  גנים, גנים חינוך מיוחד על 

חשבון הגנים הרגילים. סליחה, גנים רגילים על חשבון החינוך 

 המיוחד. נכון או לא גבירתי? 

 . صح :يغمدم أبو هنادي

 مع حكىמפקח  وال. اللسم راسي وصلבהתנגדות של רם זהבי,  :مضيغم أبو عطا

 חתכנו.  فيصل،

  جماعة، يا :متحدث

 . الجملة اكمل ودي. الجملة اكمل ودي انا :يغمدم أبو عطا

 מעון,  ال موجود، مش...  :متحدث

 . الجملة اكمل معطيني مش انت. الجملة اكمل معطيني مش انت :يغمدم أبو عطا

 . نجاوبه حتى يكمل خلي :الهزيل فيصل

 كيف محروقة، مدرسة عندي. يوم 70 يوم، 60מחסור של  عندي انا حاليًا :يغمدم أبو عطا

 يوم 90 ودي عندي فيه، ببنيגן  في مشكلة عندي. حالي بدبر حالي؟ بدبر

 غرف، 3 في عيل، 15 غير في ماמעון יום  عنديגן.  ال اجهز اقدر مشان

 كيفסמל מוסד,  على حكى هنا كان الهزيل علي غرفه؟ اخذמה הבעיה 

 סמל מוסד,  بنجي

 .بجيبه انا :يغمدم أبو هنادي
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גן. למה  بساووه التحتاني الطابق بوخذوا بيوت في عايشة أناس البيوت، :يغمدم ابو عطا

 את הגן? אנשים? למה 

 קצת שונה.  هنياכן, המקרה  דובר:

 תן לי, תן לי.  עטא אבו מדיע'ם:

 סמל מעון ...  وعندكממ"ד,  ال منסמל מעון  عندك :متحدث

 תן לי להשלים, אני אשלים.  עטא אבו מדיע'ם:

 תקשיב, זה לא. אם, בוא נגיד, אני לא נגיד אני לבקש. דובר:

 . اه עטא אבו מדיע'ם:

 זה שני משרדים שונים,  هنياאבל  :متحدث

 אני יודע.  עטא אבו מדיע'ם:

 זה משרד התמ"ת ו...  דובר:

 . مكتوب يبعت ودوמנכ"ל  ال هاي ،مرة كمان انا. مي نطحن قاعدين :صهيبان أبو فايز

 . انس أبو :متحدث

 . شوي لحظة :صهيبان أبو فايز

 לא מאשרים.  -מאשרים, לא מאשרים -מאשרים :صهيبان أبو إبراهيم

  مكتوب، نطلع. شوي لحظة خلص، إبراهيم إبراهيم :صهيبان أبو فايز

 זה עבר לי,  דובר:

אישור.  منه نطلب انهמשרד השיכון  ل مكتوب اطلع بدي شوي، لحظة :صهيبان أبو فايز

 בסדר? . السالمة مع -לא אישר وسهال، اهال –אישר 

 לא שיכון, משרד תמ"ת.  :متحدث

 קודם כל זה עבר למשרד החינוך.  עטא אבו מדיע'ם:

 . الميل المكتوب، يطلع اليوم ماشي؟בסדר?  פאיז אבו צהיבאן:

 שאלה אם וכאשר, אם וכאשר, אני רוצה בהזדמנות זו לשאול  :يغمدم أبو عطا

 . تكمل خليها لحظة، لحظة :صهيبان أبو فايز

 אם וכאשר הולכים,  الموضوع، عنفس انا بس اه :يغمدم أبو عطا

 . بنحكي احنا بعدين تكمل، خليها طيب، : صهيبان أبو فايز

 שולחים את המכתב.  :يغمدم أبو عطا

 . شوي لحظة خليها، زلمه يا :صهيبان أبو فايز
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 . عارف انا :يغمدم أبو اعط

 ... ال وبتسميמנכ"ל  ال مع بتقعد بعدين :صهيبان أبو فايز

  مش، مش، ال، :يغمدم أبو عطا

 . تبعها الموضوع تكمل خليها :صهيبان أبو فايز

  مش، :يغمدم أبو عطا

 . نحكي ودنا خلص،. برا واطلع الجلسة اسكر او الجلسة، ادير خلينا :صهيبان أبو فايز

  موضوع، في :يغمدم وأب عطا

 . شوي لحظة بس :صهيبان أبو فايز

 . الموضوع نفس بس :يغمدم أبو عطا

 . ست يا كملي اكمل، خليها ودي ال، :صهيبان أبو فايز

 بدك وين بسألكي، بلدية عضو اناגן.  في وين 3מתחם  ل حل اعطيني :يغمدم أبو عطا

 גן?  تفتحي

 . 3 و 2 عندك :صهيبان أبو فايز

 . 3 و 2 :يغمدم أبو عطا

 מחסור בשני גנים.  :صهيبان أبو فايز

 . اه :يغمدم أبو عطا

גן מחוסר  ال تسكر ،20 حارة فيגן  في ينحط انهהצעה  في كانت 3 :يغمدم أبو هنادي

 . غادילדים 

  ؟2 :يغمدم أبو عطا

 הצעה.  في كانהצעה.  في كان :متحدث

 ... ال معבסדר גמור  انا ضد، كنت اللي انا مشלא רציתם אותה.  انتو :يغمدم أبو هنادي

 ילדים.  في ما مشילדים,  في :متحدث

 ילדים.  في ما :يغمدم أبو هنادي

 ילדים, נכון?  في ما انه تبعتكטענה  ال انتבואי, בואי אני אסביר לך.  דובר:

 . بشتغلרישום  ال على انا :يغمدم أبو هنادي

 في كان ماילדים. פתחתי רישום  في بقول اناרישום.  ال علىנכון,  :متحدث

 רישום. 

 . نشوف عشان الجلسة سكري :متحدث
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לא מרוצה מהמורה,  األهالي 20 حارة في غاد المشكلة سامي، سامي، :متحدث

 מקומות.  لعدة والدهمמעבירים  كذا عشان

 . تحكي تكمل خليها قالي، الرئيس ما زي زلمه، يا تكمل خليها طب :يغمدم أبو عطا

 . تفضلي يب،ط :متحدث

 . كملي تفضلي ويقوم، الجلسة يكسر الحسن :يغمدم أبو عطا

 . تقولي ممنوع انت بس. يقولك مسموحله الرئيس الرئيس، :صهيبان أبو سامي

  شايف؟ شايف؟ اه :يغمدم أبو عطا

 ...  :صهيبان أبو فايز

 . كملي. يعنيבאמת  ال، עטא אבו מדיע'ם:

 . واحد بلدية عضو...  يضل غيرדום יש לו, זה יו"ר כרטיס א :صهيبان أبو فايز

 . 3/2 -ب 2022 بسنةרישום  ال فتحناרישום,  ال بنفتح احنا :يغمدم أبو هنادي

 ופרסמנו את זה.  صح، :صهيبان أبو فايز

 8נרשם  فيه بنحكي احنا الليעד היום הזה  الدراسية، السنة بداية في يعني :يغمدم أبو هنادي

 مع شخصي، بشكل توجهتلهاגננת  ال. والد 8ן ואי אפשר לפתוח ג والد

 ال مع تحكي حاولي الناس بنت يا قلتلها. نفسهגן  ال في وكنتעוזרת,  ال

עובדה קיימת  هاي. والدתגייסי  تحاولي األوالد، تجيبي حاوليהורים, 

 22-بגן  عندي في صار وجابت، أوالد مها المعلمةגייסה  الزهراء، في

 بدها الحارة في، انه ماجد عنها بحكي اللي المشكلة ينهالح. افتحه بقدر ولد،

 بال عالقة مالي هونמתועד  يكون والحكي جماعة يا انا. معينةגננת 

  ممكن، انا يعنيמליץ.  ب اللي انا ومش بعينيهن، اللي انا مش يعنيגננות, 

  المشكلة ايش بقولك انا تعيين، قلتلتك ما انا :بالل أبو ماجد

 اجى عشان מפקחת ال مع احكي ممكن انا الي، ال. لحظة ماجد، يا لحظة :ميغدم أبو هنادي

 مش انا بس. موجودين الليלקראת  و البلديةגן, לקראת  الלקראת 

 وانت حكى انس وأبوמפקחת בזמנו,  ال مع نحكا. الشي هذاבשליטתי 

. سامي اوאני זוכרת  حكى محمد أبو يمكن وحتى حدا، من واكثر حكيت،

 عنها بتحكي اللي للبنتהצלחתי  انا. الدور على اللي بتقولك מפקחת وال

סבב,  واخذتכעובדת משרד חינוך  واحطهاעמותה  ال من اجيبها اني
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 فرق وفي مني، اخذت ماמועמדת לקביעות במשרד חינוך.  هي يعني

 . هذولשני סטטוסים  بين

 معلمة مع معينة يةإشكال في بنحكي احنا بعينه، شخص عن بحكي ما انا :بالل أبو ماجد

 קיימת, 

  موضوعنا؟ هذا :متحدث

 . ثانية معلمة... לא רוצים,  هذه المعلمةלא רוצים.  واألهالي :بالل أبو ماجد

 ...  بشهادة وهذاפדגוגית מעולה,  ناحية من اسيل المعلمة :يغمدم أبو هنادي

 العبرة؟ اسيل :يغمدم أبو عطا

 . ثانية اسيل برة،الع اسيل مش ال، ال، :يغمدم أبو هنادي

 . اه اه، :يغمدم أبو عطا

 يسهل اللي موجودة، كانت ياللي عفكرة الحارة  هي. غاد موجوده هي اللي :يغمدم أبو هنادي

 ... على وراحتגן  ال تسكر عليها،

  هنادي؟ يا ضل ايش :صهيبان أبو فايز

 . مشكلة في انه القيت انا :الهزيل فيصل

 . وكملي 2תחם מ عن جاوبني :يغمدم أبو عطا

 הוראה,  بتعطوني انتو اذا 2מתחם  :يغمدم أبو هنادي

 بتحلي كيفנפלה,  عطا تبعتהצעה  ال نفرض  احنا اذاהוראה.  فش فش، :يغمدم أبو عطا

  اإلشكالية؟

  حلز عندي ما :يغمدم أبو هنادي

 . جواب اعطيني تفضلي،. عالشارع :يغمدم أبو عطا

 מפורט.  في ما מפורט, حاولت :يغمدم أبو هنادي

 . الشي نفس 3 و 2 :متحدث

  مشكلة، عنا احنا يعني مرة، كمان :يغمدم أبو عطا

  غاد؟ االجار في بيوت في ما بيوت، في ما :صهيبان أبو فايز

 . دورنا بيوت،  في ما :يغمدم أبو هنادي

 . طيب :صهيبان أبو فايز

  نحلها؟ بدنا كيف :يغمدم أبو عطا

  شوي؟ لحظة ضل؟ ايش :صهيبان أبو فايز
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 באופן כללי.  اسا بنحكي احناגנים.  ال بكل الرمل مشكلة عندي ضل :يغمدم أبو هنادي

 . هالحين صفوف بحكي انا ال، :صهيبان أبو فايز

 وحليناها 12 حارة في مشكلة في كان. عنهن حكيتلك اللي بس الصفوف :يغمدم أبو هنادي

 القيت 18 الحارة في...  تسكر الليגן  والקרוון.  ال يجي لماבאופן זמני 

 . جاهزכבר  و ثانية دار

 . شوي :متحدث

  جاهز؟כבר  يعني ايش :صهيبان أبو فايز

 קרוון.  بال 9/1-ب والدמאכלים  انه يعني :مضيغم أبو هنادي

  غاد؟ بكونوا األوالد 9/1-ب :صهيبان أبو فايز

 . تمام اشي وكلאישור בטיחות  في انه :يغمدم أبو هنادي

  ال، عند اللي اليوم الجديدة،...  بالنسبة ايش انس، أبو :دثمتح

 גנים.  ال في خلينا :صهيبان أبو فايز

 . الدراوشة عند اللي :متحدث

 גנים.  ال في خلينا :صهيبان أبو فايز

  فاضي، صف في اذا :متحدث

 . لحظة شوي، اصبرגנים.  ال في خلينا :صهيبان أبو فايز

 ... ال قصة يعني :متحدث

 ؟8 حارة في في ايش :صهيبان أبو فايز

 في. קרוון هو اللي نهائي، والد في ما هو الليגן  عندي في غاد 8 حارة :يغمدم أبو هنادي

מועדוני נוער כבר  ال تبعتהזמנה  اللي שתי בתים שכורים عندي

 خلصت؟

 . لسا :متحث

 . الجاي الشهر :متحدث

 . لسا لسا، :متحدث

 חשב. الחתימת  بعد بس يمكن :يغمدم أبو هنادي

 . لسا لسا، :متحدث
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בינתיים לשני גנים  بس. جاهز מועדון נוער ال بكون شهر خاللואז  :يغمدم أبو هنادي

כמו שצריך.  دراسية سنة نفتح أساس علىבית שכור,  ال فيממשיכים 

  لما،מעבירים אותם 

ً  :صهيبان أبو فايز  זמין.  هو اذا غاد موجود اللي هذاקרוון  ال...  تقريبا

 קרוון?  ال ماله :يغمدم أبو هنادي

 . فاضيקרוון  ال بتقولي انت :صهيبان أبو فايز

. للمسجدחניה  ونساويه نهده قرار في كان للرئيس قوليקרוון,  ال بنهد :يغمدم أبو عطا

 תת רמה.  انه انه، قوليله

  قرار، في كان :يغمدم أبو هنادي

 . الفيران يهف قاعداتתת רמה.  انه :يغمدم أبو عطا

  سيء؟ وضعه وال هو؟ جاهز يعني سألت بس انا شوي، لحظة :صهيبان أبو فايز

  شي، بدو ال، :يغمدم أبو هنادي

 קרוון.  ال يرحمه هللا رجل، يا يرحمه هللاקרוון  ال :هزيل أبو فيصل

 . ماشيבסדר,  :صهيبان أبو فايز

  انس، أبو يا :متحدث

 קרוון.  ال في البلد يباق شوي، لحظة :صهيبان أبو فايز

אישור  شي اهم يعني. طلعتאישורי בטיחות  والאישורים,  ال كل :يغمدم أبو هنادي

  عام، بشكلחצרות  ال وضع. اساًساגן  وال نفتح بنقدر ما دونه منבטיחות 

 . كويس مش :صهيبان أبو فايز

בחצרות. לא בסדר. צריך הרבה כסף והשקעה  70%בוא נגיד  يعني :يغمدم أبو هنادي

בגדול להכניס  هو، هذاבסדר גמור.  جوا المبنى منגנים  ال من 99%

 . الحالي أسا اللي بالوضعגנים  ال لكل رمل

  هذوال؟גנים  ال فيהצטיידות ... ال :صهيبان أبو فايز

כבר  انا نفتحهن المفروض الليגנים  ال حتى وكمانחסר הצטיידות  فش، :يغمدم أبو هنادي

 . األغراض يجيبلي بدو السبت يومספק  وال جاهزهהזמנה  ال

...  وين وين في، جاوبتينيش؟ ما وال 2מתחם  على جاوبتيني انت يعني :يغمدم أبو عطا

 ساعة؟ كمان موجود لو الناس

 . عندي ما :يغمدم أبو هنادي
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  عندي؟ ما اكتب عندي، ما :يغمدم أبو عطا

  سليمان عند صف في ااذ. الرسالة لمدرسةאפשרות  نفحص لو 2מתחם  :متحدث

 בינתיים. 

 . احكي ودي انا انا، :الهزيل فيصل

 לעבור כביש.  ممنوع :يغمدم أبو عطا

 . اه الفرات :يغمدم أبو هنادي

 . اه الفرات عند :متحدث

 מלא.  بقولك :متحدث

 في ما بيوت، في ما بس. بلدي...  انا هالحين، اعلمكم ودي بيوت في ما :يغمدم أبو عطا

 . 1עבור את הכביש לכיוון מתחם אפשרות ל

 هاذ، حرام :يغمدم أبو هنادي

 انه فكرة علىלפסילה בלי בדיקה, היא כשרה  تبعتيهהצעה  لل ترجعوا :يغمدم أبو عطا

 كمان حساباته يعيدמעון יום. אז כל אחד שקפץ, ש  ال في غرفه ناخذ

 . مرة

 . اسمه الشو... אני קופץ ולא חוזר  :صهيبان أبو فايز

 לקפוץ.  لبين مداخلة بين ماיש הבדל  :دثمتح

 . تفضل سالمه أبو :صهيبان أبو فايز

 . ومرجعية قانونيه...  :متحدث

 . الشارع يقعطوا  ممنوع :يغمدم أبو عطا

 . اه. هذا رئيسي شارع :صهيبان أبو فايز

 (سويًا يتكلمون)

 ذاكرهن؟ محروقات، نهه اللي 14 حارةגנים  ل بالنسبة في هسا، شغله في :يغمدم أبو هنادي

 14-ب المشكلة حليت سامي متذكر سامي؟קבלן.  ال رجع اليوم فهمته اللي

  انت؟

 . حليناه حليناه، :الهزيل فيصل

 . خالص :يغمدم أبو هنادي

 ...  :صهيبان أبو فايز

  ايه؟. معهم قعدت انا رجل، يا حليناه :الهزيل فيصل
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 . المهندس مع اقعد :صهيبان أبو فايز

 (سويًا مونيتكل)

 . معك احكي ودي ما انا. برا اطلع برا، اطلع برا، اطلع :صهيبان أبو فايز

  ايش؟ :متحدث

 . المهندس اجيبلكوا ودي :الهزيل فيصل

 ...  بنصحك انا :يغمدم أبو عطا

 . سالمة ابو تفضل :صهيبان أبو فايز

 سواء مضمون مش...  ضعالو والبساتين، المدارس لوضع بالنسبة ل، بالنسبة :العتايقة سليمان

 المعذرة، الساحات،. األطفال روضات في كان سواء وال المدارس في كان

ביטוח לאומי  من قبض زي ماشيين وبس مفقودة، األلعاب. مقرفة الساحات

 فا. مقبول غير شيء وهذاגן.  ال على تعالوا القبضة، على تعالوا ،28 ال في

 هذا في انه البيئة جودة تحسين في لوابيشتغ اللي وكل المقاولين كل انه بتأمل

 معناها  non stop بيشتغلوا ما اذا.  NON STOP يشتغلوا انهم األسبوع

  بتم، الوضع

 بكونوا. جاهزات بكونوا الجماعة، وبتشغلوا جاهزات، بكونوا كلهن المدارس :الهزيل فيصل

 . جاهزات

 .لك مشגן  ال. محمد أبو يا تكحضر لموضوع بالنسبة هالحين. بتأمل انا :العتايقة سليمان

 ...  لحظة، :مضيغم أبو عطا

בעלות הוא נכון  ال. لك مش انه بتقول انت اللي...  بتكون انت الليגן  ال :العتايقة سليمان

 של העירייה, אבל הבניין הוא לא שלך ומיועד, 

 גם לא של משרד ה...  עטא אבו מדיע'ם:

  تبع، هذا وتقول تجي بتقدر ما انت, לכן הוא מיועד למשהו אחר סלימאן אלעתאיקה:

 מציע לחברי העירייה לעשות בדק בית. לא להפוך חלק מנושא,  :مضيغم أبو عطا

 אני לא, אני לא הפרעתי לך.  סלימאן אלעתאיקה:

 אז אני מציע לחברי העירייה.  עטא אבו מדיע'ם:

  والرئيس، توان متعود انت كانك اذלא, אני לא הפרעתי לך.  סלימאן אלעתאיקהף

לא, אני מציע לחברי העירייה לדון, לדון בנושאים שלהם, לא לדון  :يغمدم أبو عطا

 בי.
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 بشكل نحكي خلينا تعال خلينا، والرئيس انت متعود انت اذا متعود، انت اذا :العتايقة سليمان

  وكملوا، بسكت انا بعضكم في تلحموا والرئيس انت متعود انت اذا. أدبي

 שנים. 4אתה יודע שאני סובל מזה  :ميغدم أبو عطا

 . مشكلة عندي في ما ودك، ما زي...  סלימאן אלעתאיקה: 

 שנים? חי עם זה.  4אתה יודע שאני סובל מזה  :يغمدم أبو عطا

 ...  بحكي انا :العتايقة سليمان

 אסור להתרגל לזה אפילו.  :صهيبان أبو فايز

 واحد كل...  ما زي. يسكت واحد كل معناته رينظ وجهة ايش بحكي انا لما :العتايقة سليمان

 . يسمع

 . انا عطا مع اكمل خليني خالص، طيب :صهيبان أبو فايز

 . تفضل :العتايقة سليمان

 בבקשה אחי, בבקשה, בבקשה דבר.  :يغمدم أبو عطا

בניין הוא לא של עיריית  ال اماהבעלות היא שלך עיריית רהט,  סלימאן אלעתאיקה:

 רהט. 

 שימוש.  الשימוש,  ال :صهيبان وأب فايز

 תודה רבה. ...  ودي انا وتقول تيجي انت بتقدر ما :العتايقة سليمان

  المعلمين؟ تبعت المناقصة مع ايش. الموضوع باقي األمير أبو طيب، :صهيبان أبو فايز

 في غاد، ودنا معلمين كثير مش. قعدة عندنا في االربعا يوم احنا المعلمين :الهزيل فيصل

 المشكلة هذه. معلمينעודף  عندنا في انه عندنا المشكلة. في ما وال مدارس

 معليمن الرشد في عندنا فيנוף.  وال رشد، ابن في عندنا في باألخص تبعتنا،

 ودك واذا ساعة، 100 حوالي عندنا كمان الدر وفي ساعة، 100 حوالي غاد

 وحكيت طلعت احنا الليמשרות  7 حوالي عندك فيמשרות  ل تترجمهن

 همه اللي وطلعنا جداد اخدناهم اللي المعلمين كل. غاد السكرتيرة مع

 المعلمين ورايحين واحد، وال منهم نستقبل رايحين ومشהפסקת עבודה, 

 . وندفعلهم البيت في بقعدوا اما ياניוד,  يساووا هذول

 . طيب. مشكلة اها، :صهيبان أبو فايز

 عن ادافع ودي ومش و، وهذا حكيتها اللي كمان ةواحد نقطة بس في هالحين :الهزيل فيصل

 دون من روضة تفتح بتقدر ماרישום,  وفي بتشتغل هنادي. انا هنادي
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 احنا وبعدينרישום.  في ما 20 حارة فيרישום  ال ناحية منרישום. 

עוזרת,  احنا. احنا صلحيتنا مشגננת  ماגננת  ال لقضية بالنسبة كبلدية

 كمان عندنا في عشرين في بسרד החינוך, זה מש كلياته גננת, סייעת

 هالحين. حاجة وال معهم نساوي بنقدر ما احنا الليגננת  من اكم مع مشاكل

 اذا مع نفحص انه إمكانية عندنا وفي حكيتها، اللي النقطة محمد البو بةبالنس

 منها ناخذ بنقدر. عايشة عند اذا زيادة صفوف 6 في شهرين، بس الخرفية هي

  تبعتي،הצעה  ال بتمشي ما اذا. غاد بنكمله يوم معنا هرين،لشלפחות  صف

 אנחנו ישבנו איתך ואתה אמרת,  :يغمدم أبو عطا

 בסדר.  פייצל אלהוזייל:

אני אדבר עם עאישה, אני לקוח על עצמי על עאישה, אני אסגור  עטא אבו מדיע'ם:

 . البالد خارج عايشة القيتעם עאישה. התקשרתי לעאישה, 

  عندي، كيف. أزمة من تعاني كانت هي ما عايشة طب :صهيبان أبو فايز

 . صفوف 6 عندها في :الهزيل فيصل

 .عندها زيادة، صفوف 6 عندها ال، :يغمدم أبو عطا

 (سويًا يتكلمون)

 . هذا الموضوع افحص :صهيبان أبو فايز

 בסדר, אין בעיה.  بنفحصه، :الهزيل فيصل

 . جلسة وبطلب :صهيبان أبو فايز

 אין בעיה.  :الهزيل فيصل

 وكمانמנכ"ל  ال مع الجاي االحد يوم الجاي، االحد يوم تساوون ودي جلسة :صهيبان أبو فايز

 ...ال علي وبرضوעניינים  ال في نفوته جمال

 בסדר, אין בעיה.  :الهزيل فيصل

 היערכות,  ال على بس :صهيبان أبو فايز

 בסדר.  :الهزيل فيصل

 . موضوعال بنشوف :صهيبان أبو فايز

 הסעות.  لل بالنسبة ورائد، انت األمير، أبو بالنسبة :متحدث

 הסעות סגור.  ال :الهزيل فيصل

 סעיף.  عندك في :صهيبان أبو فايز
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 סעיף סגור.  في هالحين סגור סגור,  :الهزيل فيصل

 . غاد اللي لألوالد بالنسبة 3 لرقمפתרון  نشوف بدنا انس أبو :متحدث

 . انتو غاد البيوتבדקו ת :صهيبان أبو فايز

  ايش؟ زي :يغمدم أبو عطا

 . االهل مع افحصوا :صهيبان أبو فايز

 جيب...  في. غادפלישה  في وكان فوزي، في قبلي كان اللي غاد في طيب، :متحدث

 . غاد وحطه جاهزקרוון 

 . بالوي حقهקרוון  ال :يغمدم أبو هنادي

 . مالحظة في :الهزيل فيصل

 בעיה.?  3מתחם  في عندنا نااح :يغمدم أبو عطا

 . اه :متحدث

 . شوي لحظة :صهيبان أبو فايز

 בעיה?  عندنا في 3 و 2 يعني :يغمدم أبو عطا

 . زلمه يا اه :متحدث

 . لواحدתשמש  هذه الغرفة طب :يغمدم أبو عطا

 ( سويًا يتكلمون)

 . انس أبو :متحدث

 . اه :صهيبان أبو فايز

 . فاضي صف وال عندها ما الفرات في بتقول عايشة :متحدث

 . سألتها انا عندها، ما :يغمدم أبو عطا

. فيها يكون المهندس معהמשך  الجاي، الحد ليوم جلسة عندنا طيب، :صهيبان أبو فايز

 . معاه احكي المهندس شوف انت. وآدم فوزي، والمهندس إبراهيم المهندس

 . مهمة مالحظة :متحدث

 . تفضل :صهيبان أبو فايز

. ساعة 100 و ساعة 100 في اللي المعلمين بقول األمير، البو بالنسبة :زيلاله فيصل

 ومدرسة النور مدرسة تبعت... ال في موجودين همه طبعًا هذوال المعلمين

 . الذهب

 לא הודעת להם ולא הזמנת אותם לשיחה.. اهבגדול  :العتايقة سليمان
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 يومשתי אפשרויות,  عندك في وودنا،הודענו והזמנו אותם לשיחה,  פייצל אלהוזייל:

   قعدنا،

 ...  סלימאן אלעתאיקה:

 كان،ארגון,  الנציג  وكان قعدنا رجل، يا واحده دقيقة بس  :الهزيل فيصل

 ... והזמנתי אותם לשיחה. انه جدا مهم جدا، مهم ودي، ما انا  :العتايقة سليمان

 .انا اجاوبك ودي ني،اسمع نفسك، تجاوب وال. سؤال سألت انت انت، انت، :الهزيل فيصل

זומנו  زيادة اللي المعلمين كلפייר  أكون عشان النور مدرسة بالنسبة كان

 في مبارحארגון.  لل تابع الليארגון  الנציג  مع المدرسة ومدير همه

 وفيלא זימנו.  غاد، رشد ابر في المدير معהיערכות  ال تبعت القعدة

 זה, . ساعة 100עודף של  عندنا

  ساعة؟ 100 بس :متحدث

 משרות.  5זה . ساعة 100 :الهزيل فيصل

 משרות.  5זה כמעט  דובר:

 . شيكل مليون 4 تجيب، ودك اذا يعنيכן. זה פקק מאוד רציני.  פייצל אלהוזייל:

 . طيب :صهيبان أبو فايز

 . انس أبو :يغمدم أبو هنادي

 . اه :صهيبان أبو فايز

 ياרעיון כזה.  في, 3גן חינוך מיוחד במתחם  ل بالنسبة سمحت، لو انس أبو :يغمدم أبو هنادي

 نقسمهم، بدنا اللي غيرגן חינוך מיוחד,  كمان 5מתחם  في كمان عندي في اما

 نعمل كمان أوالً אפשרות  في. 5מתחם  فيגנים  3 في واحد، كمنان في يعني

 . 5מתחם  في 3מתחם  تبعגן  ال ونحط نصين نقسمه  االوالني زي

 ...  انت ماלהבים,  على ودوه ال، :يغمدم أبو عطا

 .  زلمه ياחינוך מיוחד  عن نحكي انا :يغمدم أبو هنادي

 (سويًا يتكلمون)

 مع نفحص تمخ او. رهط في بدهن وين بروحواמה אכפת לי?  موزعين، :يغمدم أبو هنادي

  اشي فيראוי,  اذاאוטיזם.  الאוטיזם, בית ספר  ال تبعت ريم، المديرة

 . غاد نحطه وممكن منهחלק  بنوخذדים. ראוי לגן יל عندها

 אישור תקציביות לשני גנים רגילים?  عندنا رائد عندنا، رائد، :صهيبان أبو فايز
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 ...  مش بس في،רגילים  :القرناوي رائد

 . غلطان مش اذاמיוחד  ال في :صهيبان أبو فايز

 . هنادي ست يا 2 في هالحين. 2 في...  :صهيبان أبو فايز

  نعم؟ :يغمدم أبو هنادي

שתי הראשות תקציביות לשני מבנים  عنده فيתבדקי מול רא'יד,  :صهيبان أبو فايز

 רגילים. 

 غير الف 150 كمان بدكאין כסף להשלים.  والثاني 12 لحارة  استعملناه واحد :يغمدم أبو هنادي

  ،120 ال

 חירשים?  الגן  عندשטח  في :صهيبان أبو فايز

 . غاد كبيرة المساحة. اه, שטח في :يغمدم أبو هنادي

  ال؟ بسد بمشي؟ غاد وحطيناهגן  جبنا اذا يعني :صهيبان أبو فايز

  يصير؟ بدو الحكي وينتا هذا السؤال بس. اه ممكن :يغمدم أبو هنادي

 ... و فوزي ومعמנכ"ל  ال مع بفحص :صهيبان أبو فايز

  ناقص؟ مصاري قديش :القرناوي رائد

 . 150 :صهيبان أبو فايز

 .140 :القرناوي ائدر

  كيف؟ :يغمدم أبو هنادي

  هذا؟גן  لل ناقص مصاري قديش :القرناوي رائد

 מינימום, מינימום.  الف 150 كمانצריך  و الف، 120-بהרשאה  عنا :يغمدم أبو هنادي

 .150מ -סכום ال قوليמינימום,  في ما :القرناوي رائد

 . الف 150 -913כולל ... לא  هذا. اشي وال زي الف 170 :يغمدم أبو هنادي

 . במליאה هالحين 913אז תאשר הגדלת תב"ר  :القرناوي رائد

 . اه :صهيبان أبو فايز

 . شيكل الف 170נוסף  :القرناوي رائد

 עוד?  1617תב"ר  ال من ناخذ ودنا رائد، :متحدثة

 לא, לא.  ראיד אלקירנאוי:

 .913תב"ר  ال ال، :صهيبان أبو فايز
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אלף  170ההגדלה של התב"ר הזה זה לעבודות פיתוח על סך . ثاني احدو :القرناوي رائد

 שקל. קבלו החלטה, 

 להגדיל, אוקי אז.  פאיז אבו צהיבאן:

 )מדברים ביחד(

 من تيجي بدهاהשלמה לגן ילדים . 150 فيه 913תב"ר  الראיד שניה,  :متحدثة

 תב"ר שיפוצים ...? 

 . ال ال، ال، :القرناوي رائد

 . وهناديמנכ"ל  ال معאלף? סוכם ראיד, סוכם  252אלף,  250 :متحدثة

  يعني؟ انت جايبة جديد شي في ايش...  :صهيبان أبو فايز

  طلبت، وهناديתב"ר ישן,  ال أتطلع ال، :متحدثة

  الخزنه؟ في عنده ايش عارفة شلون انت :صهيبان أبو فايز

 احنا اللي الف 150- ال. הגדלה الف 300 بدي انا هذا عالحكي اذا. بعرف انا :متحدثة

 300 هاي. اساקרוון  ال تبعت 150- والהגדלה,  طلبنا البداي من متحتاجينهن

 . الف

 . 913נגדיל  :صهيبان أبو فايز

 . 1617 ראיד אלקירנאוי:

 להגדיל אותו בכמה?  ؟1617 :صهيابن أبو فايز

 . 300 דובר:

 .150-ب :القرناوي رائد

 . ال ال، :متحدثة

 מספיק?  150 :متحدث

 . ال بكفيش ال، :متحدثة

  قديش؟ :متحدث

 . فاهمة مش انا مش، احنا :متحدثة

 (سويًا يتكلمون)

 . 252 :متحدثة

  ايه؟ :صهيبان أبو فايز

 . 252 :متحدثة
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 . واحدגן  على بنحكي احنا :صهيبان أبو فايز

 תשתיות.  مع انس أبو واحد هو ما :متحدثة

 . طيب اه، :صهيبان أبو فايز

  بكفي، 150 انه حكينا :اسدي ضياء

 . صح :متحدثة

 . 150 عن حكينا :اسدي ضياء

  عن، بنحكي ما احنا. صبر صبر، :متحدثة

  في؟ اللي 150- ال فوق :متحدث

 .150-بנגדיל אותו  بدنا :اسدي ضياء

  قديش؟ فيه وهو :متحدث

 ضياء يا طلبنا احنا. صح مش اشي هون في  One minute. ثانية الشياء...  :متحدثة

 أساس، وعلى صح؟ واياك، انا متفقين.  150הגדלה 

 . هيك ال، :اسدي ضياء

 بدنا كمان بقول انا يعني. 150 بدنا هاذקרוון  لل بقول انس أبو هالحين حلو، :يغمدم أبو هنادي

 . 300 بديזה אומר  ،150

  بدنا، قلتوا وحكينا قعدنا لما هنادي، ال :اسدي ضياء

 . ألثنين...  ،ال :يغمدم أبو هنادي

 . 100 قلتوا قديش؟ سألتواקרוון,  للהגדלה  بدنا قلتوا :اسدي ضياء

 . لحظة :يغمدم أبو هنادي

 .150-بתב"ר  وطالبينליתר ביטחון,  150 بنوخد قلنا :اسدي ضياء

  מוסדר األولקרוון  ال :يغمدم أبو هنادي

 .150-بתב"ר  مقدمينליתר בטחון  :اسدي ضياء

 .اسمعني مرة، كمان.  :يغمدم أبو هنادي

 קרוון?  أيקרוון?  أي :اسدي ضياء

 خلينا يعني. فيهמסודרים  احنا االوالنيקרוון  ال عندك فيאתה מתבלבל.  :يغمدم أبو هنادي

 على. شغالت حساب على كانت شغالت وفي والخ، هذاكתב"ר  ال من مصاري

 ... נזרז  أساس
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 ايش بعرف انا. المصاري فيתן להשתמש מהקרן לעבודות פיתוח לא ני :القرناوي رائد

קרן לעבודות פיתוח  ال من شيكل الف 170קרוון ניתן למשוך  لل. بحكي

 ולהגדיל את התב"ר. 

 זה לא קשור.  زيادة طلبناهن احنتا اللي هذالك 150- ال اماקרוון,  لل :يغمدم أبو هنادي

 שוטף.  ראיד אלקירנאוי:

 ...  كانوا انعش 150 أخرى حكينا ،750 :اسدي ضياء

למה לא? למה לא שריינתם, למה לא שריינתם קרוונים? למה לא  :يغمدم أبو عطا

 ؟3-و 2 زيשריינתם קרוונים למקומות שאין בהם גנים? 

 (سويًا يتكلمون)

לא היה קיים לפתרון  هذاפטנט  الלא היה? למה  هذاפטנט  الלמה  :يغمدم أبو عطا

  ؟3-و 2במתחם 

 (سويًا يتكلمون)

 ?1617בסדר?  :صهيبان أبو فايز

 . شيكل الف 170-بהגדלה  :القرناوي رائد

 . الف 170-ب :صهيبان أبو فايز

 . 300שני קרוונים  ،150 بدوקרוון  كل اذا هو ما :يغمدم أبو هنادي

-ب 1617אז אתם מאשרים הגדלת תב"ר . الخزنة إلنه الف، 170 حاليا :صهيبان أبو فايز

  الف؟ 170

 שרים, מאשרים. מא :الجميع

בי"ס טכנולוגי רהט שלב  – 1558אישור הגדלת תב"ר מס'  عندنا طيب، :صهيبان أبو فايز

בי"ס  – 1621אישור הגדלת תב"ר מס'  وعندنا ₪. 1,088,747א' בסך 

אישור תב"ר מס'  وعندنا₪.  1,093,866טכנולוגי רהט שלב ב' בסך 

 هذا₪.  546,536ך תקציב "מצוינגב" לשנת הפעילות תשפ"ג בס – 1652

 הגדלות, אתם מאשרים?  ال

 מאשרים, מאשרים.  כולם:

אישור העסקת נהג לראש  عندكو وفيסגירת תב"רים.  ل قائمة عندكو في :صهيبان أبو فايز

  لسا؟ وال جابوه. رياش أبو وتدהעיר 

 . ال :متحدث
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 . بتأخر هالحين؟ من انت :متحدث

 בסדר? מאשרים?  :صهيبان أبو فايز

 אין בעיה, מאשרים.  :כולם

הקמת מיון קדמי בעיר רהט, כאשר מקורות  -7 رقم بند -7 عندنا :صهيبان أبو فايز

 המימון התקציב שוטף, ותוכניות החומש ממפעל הפיס.

 איפה זה יוקם שייח' פאיז?  :عابد أبو نايف

  منا، طلبوا همه بندري، ما  פאיז אבו צהיבאן:

 ר על זה? קודם כל מי ידב :يغمدم أبو عطا

  ايش؟ :صهيبان أبو فايز

 מי מדבר על זה?  :يغمدم أبو عطا

 . احكي ودي انا :صهيبان أبو فايز

 . عنه احكيلنا يال طب :يغمدم أبو عطا

 . هذا الموضوع في بحكي سنين 3 الي :صهيبان أبو فايز

 . فهمنا يال :يغمدم أبو عطا

 فيשרד הבריאות, משרד הבריאות בזמנו פנינו למ اتطلعوا،... سنين 3 من :صهيبان أبو فايز

 كنيست عضو كمانערר  طلبواהחלטה, בזמנו  خذ ليتسمان الوزير 2019- ال

 ال تاع الموضوع يفמקימים ניהול קדמי בעיר רהט...  احنا وقال غاد، وكنا

 الشغله يعني،נמס . تبخر هذا القرار انتخابات الثلث االنتخابات، تبعتתהפוכה 

אחראים על  ال ومعמנכ"ל  ال ومع الجديد الصحة يروز مع كمان برضو

לא ענה  رهط بقولوا األخير وفيהקמת ניהול קדמי ונחזיר לכם תשובה, 

-ניהול קדמי רק מקימים ברשויות מתחת ל بمعنىעל הקריטריונים. 

 بعثنا يأسنا، ما مرة كمان. هذا الموضوع علىתושבים. יש להם ...  10,000

 طيب األخير في وقالوا مكتوب، بعثت وانا كتوب،م بعثמנכ"ל  ال مكتوب،

 مثاًل  زيהקימו,  اللي ناس مع اناאיפה מקורות המימון? התייעצתי 

ציין  تحرجهم ودك وقالניהול קדמי.  عندهم برضوנתיבות הקימו 

 هي غاد الستמקורות מימון למשרד הבריאות, תשלח עוד פעם מכתב. 

 יערית? שרית יערי?  اللي

 שרית יערי.  :اسدي ضياء
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. بتغير ما هي اما بتغير، اللي المكان بتعرف. هذه بتتغير ما الليשרית יערי  פאיז אבו צהיבאן:

מקורות מימון ומבטיח לך שהיא תיתן לך תשובה  اكتب بس لي قالوا

ימים שהיא מקבלת החלטה על העניין הזה. אז אנחנו רוצים  14תוך 

מימון  الמקורות  وهذوالלקבל החלטה במועצת העיר, אנחנו מקימים 

 . القرار ناخذ المهم. اعلم هللا وراه، اللي في الجاي،תקציב  ال في يكون. تبعاتنا

  تبعاتنا؟מימון  الמקורות  قديه :يغمدم أبو عطا

 .انس أبو :اسدي ضياء

  اه؟ :صهيبان أبو فايز

 اسأس علىלכתוב בתקציב העירייה ומפעל הפיס, לא תוכנית החומש.  :اسدي ضياء

 לא יתפסו אותנו במילים. 

 תקציב עירייה ומפעל הפיס. . ماشيבסדר,  اه، :صهيبان أبو فايز

 מפעל הפיס.  דיאא אסדי:

 . شيكل مليون ونص 3מפעל הפיס  و شيكل، ونص مليون بنقول احناשוטף  פאיז אבו צהיבאן:

 קופות?  ال تبعتהשתתפות  ال مع ايش طيب، :متحدث

 שאלה,  יש לי עטא אבו מדיע'ם:

  كان، ما :متحدث

 יש לי שאלה,  :يغمدم أبو عطا

 ياבסדר . احنا بدفعولنا. 3 تدفعوا ودكو وبنقولهم بنجيبه نتخي، احنا ودنا، ما :صهيبان أبو فايز

 مرة كمان ونبعثه المكتوب يحضر الزم ضياء أساس على القرار هذا جماعة؟

  طيب،שרית יערי.  للست

  ה? קציב הכולל שלאז זה הת :صهيبان أبو سامي

 احنا، מתן שמות לרחובות בשכונת אלזידאדנה  طيب،. شيكل مليون 5 اه، :صهيبان أبو فايز

אישור תושב, וזיכוי במס הכנסה.  هي اللي مشكلة، من بعانوا الشمال زيادنة

 الشقة في وشارع الشرقية الشقة في الشارع األقل على نسمي احنا انه منا وطلبوا

 اللي الجماعة انه معهم، مرة كمانהתייעצות  بعد عندهمמוצע  الאז . الغربية

 .جبريل شارع الغربيين والجماعة الحسين، اسمه الشارع نسمي الشرقية الشقة في

 العرب ونص الشرقية، العرب نص في شارع اسم يكون المهم جربيل، شارع

  أساس، على الغربية برضو
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 . الضاهر مكتوب :متحدث

  هذا، والحسن. الغربية الجماعة عند موجود الضاهر مسجد. الحسين ال، :صهيابان أبو فايز

 ...  :متحدث

 . مسجد اسم هذا  :صهيبان أبو فايز

 (سويًا يتكلمون)

 . جبريل وشارع الحسين شارعפרוטוקול  ال في بنكتبه احنا. عندي غيرته :صهيبان أبو فايز

 . واحد جبر في جبر، طب :متحدث

 . العرب من واحد وفي الغربية، بالحارة حدوا في :يغمدم أبو عطا

 . اسمه شو...  الجنوبية العرب :صهيبان أبو فايز

 بعدينשמות.  نغيرתשנו את זה גם בוועדת השמות. אם החלטתם  :يغمدم أبو عطا

 שמות.  ال –החלטתם  ما اذا. الحسين -الحسينהחלטתם  اذاשמות 

  שמות. الוועדת  من جبته ما :صهيبان أبو فايز

  אה, נכון.  עטא אבו מדיע'ם:

 . معهم جلسة في كان :متحدث

 (سويًا يتكلمون)

הקמת עמותה עירונית לענייני תרבית, ספורט  -9 عندنا -9 طيب طيب، :صهيبان أبو فايز

 صهيبان أبو سامي جابه جماعة، يا لحظة. سامي جابهסעיף  ال هذاורווחה. 

. األوراق وختمتوا االئتالفات تمتواخ لما البلدي االئتالف في موجود كان وهذا

 . سامي أستاذ يا تفضل ال؟ ايش

  ايش؟ :صهيبان أبو سامي

 סעיף.  ال :صهيبان أبو فايز

 هو هذاנושא  ال كلעורר  اللي شي اول عندناעמותה,  ال احنا عندنا اليوم :صهيبان أبو سامي

 מרכז وמרכז מורשת,  هالحين عندنا في األولדבר  الכמה דברים, 

הוא לא יכול . تبرعات يجمع ودو. تبرعات ودوלא יכול לפעול,  هذاמורשת 

יועץ על מנת  اخذت اليومחברה כלכלית  ال يعني. اخر جسم أي تحت

 لذلك فاמורשת.  الעניין  بس عشانנקים גוף  ودنا ما احنا بسלהקים גוף. 

ספורט  ال مشكلة، عندناתרבות, ספורט  ال بينנשלב  احنا انه اقتراحه كان

 احناעד היום לא יכולים לתמוך בספורט בכלום.  احنا انه مشكلة عندنا
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נמצאים בתוכנית הבראה, ולא  احنا اشي اول عندنا إلنهכבר שנים, 

 ال موضوع عندها في وكذلك. حاجة والלקבוצת ספורט  الיכולים להעביר 

עבירה רווחה מ ال تبعاتמסגרות  ال الوقت كل اليوم، كل احنا الليרווחה, 

גוף עירוני, גוף  عندنا في يكون انهהצעתי  انا لذلكאותם לגופים חיצוניים. 

תנהל מה שאתה  طبعًا. هذولעירוני שאפשר דרכו לנהל את התחומים 

עיריית רהט  انهחושב  اناעירונית.  الעמותה  ال في يكون انهל, בוחר 

 اليومוניים. גופים עיר 10 عندها يمكن السبع يعني الف، 80-ب الليכרשות 

 على حكينا احنا فاחברה כלכלית,  ال خلفגוף עירוני  أي عندنا ما احنا

יתן, יהיה  هذا والجسم. وعطا وفيصل انا حكيت البلدي، المجلس كمان مستوى

זה יהיה גוף עירוני לכל  هذاגוף  ال فيחברים  ال يعنيזרוע של העירייה. 

 דבר כמו החברה הכלכלית. 

 שליש.  -שליש -לישש עטא אבו מדיע'ם:

נציגי ציבור. ואני  ومنעובדי עירייה,  ومنחברי מועצה,  من يكون اللي סמי אבו צהיבאן:

עירייה גם כן זרועות שדרכם היא  لل يكون انهהגיע הזמן  ال انهחושב 

 יכולה לפעול. 

 התייחסות מחברי העירייה. כן,  פאיז אבו צהיבאן:

 ס? אתייח ممكن اناאיברהים אבו צהיבאן:

 . تفضل اه، :صهيابن أبو فايز

 ما كل في المام شوية عندي هذا، الموضع في معاي حكى حدا ما اني بما :איברהים אבו צהיבאן

 اللي اقتصادية شركة موجود رهط في اليوم بعرفه اللي انا. الجمعيات في يتعلق

 ندناع وفي للبلدية،זרוע  هو اللي الجماهيري المركز عنا للبلدية،זרוע  ال هي

 . كمان جديد بي سمعتمקרן רהט  رهط، اسمه صندوق في... ال كمان

 . اه :صهيبان أبو فايز

  بساوي؟ ايش هذا؟ وين :يغمدم أبو هنادي

 . الظهر بعد فالفل ببيع :يغمدم أبو عطا

  كمان، على كمان بنحكي وهالحينקרן רהט,  في شوي، لحظة :איברהים אבו צהיבאן
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בשלב הקמה, מי שמקדם את זה זה  هذا عنه، بحكي انا هذاהט קרן ר :صهيبان أبو فايز

קרן ירוחם,  زيקרן  يكون أساس علىחברה כלכלית  ال معעמרם מצנע, 

 ...  بلدية رئيس وكانירוחם בוועדה ממונה,  بلدية رئيس كان هو اللي

 זה משהו אחר.  :صهيبان أبو سامي

  هذا، عندنا اسا :صهيبان أبو فايز

 المطاف بنهاية اسمه، شو األمور ما حتى األمور، نفهم حتى عشان، ما ال، :היבאןאיברהים אבו צ

 פן כלכלי,  الפן כלכלי.  ال وفيפן חברתי,  ال في

 עמותה.  ال على بنحكي احناזה עמותה,  :דיאא אסדי

עליו מימון חברה כלכלית. חברה ... ودي اناפן כלכלי  الבסדר,  :איברהים אבו צהיבאן

  وال. للبلدיד שלה להפעיל פרויקטים שיניבו הכנסה כלכלית תפק

 الزمרווחים,  الציבור.  لل يرج الزمבסופו של דבר  هذوالפרויקטים 

 الزم. دوارات ساووا بس نضلنا مشציבור.  لل ويرجهنרווחים  في يكون

יפעיל  الليלטובת הציבור  يرجعوا هذوالרווחים  والרווחים,  في يكون

 عندنا فيתי צריך לדעת להפעיל אותו. בינתיים חבר الפן  الאותם. 

לא, לא  سنين 4ספורט שעד עכשיו  عندنا فيבינתיים  الجماهيري، المركز

 ספורט,  ال تعالوا نقولهنספורט אנחנו.  ال فيתמכנו 

 אתה לא יכול לתמוך.  סמי אבו צהיבאן:

ארגון, כל קבוצת  لك إلنهספורט אפשר היה לתמוך,  ال فا. بالزبط :איברהים אבו צהיבאן

 כדורגל יש לה עמותה. 

 الليעמותה,  ال هذه اشي اولכרשות.  فيهمכן, אבל אתה לא יכול לתמוך  סמי אבו צהיבאן:

עמותה  عن بنحكي اليوم اناאתה לא יכול, . بتكونעמותה פרטית  هي

 עירייה.  لل تابعه الليעירונית 

 الפשר לתמוך. היה אפשר לתמוך אבל היה אפשר לתמוך, היה א :איברהים אבו צהיבאן

אגודות זכות ... היה אפשר לתמוך דרך המתנ"ס, דרך החברה 

בחרנו לא לעבוד איתם  احنا بسהכלכלית היה אפשר לעבוד איתם. 

 .18גיל  فيבכלל, והתמקדנו יותר 

 וועדת תמיכות, ברשות שהיה בעירייה לא יכולה להקים,  ال بس :العتايقة سليمان

 לא יכול, אתה לא יכול להקים,  ן:סמי אבו צהיבא
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 וועדת ...  דובר:

 20תעביר  الزم. بحكي شو بعرف انا سليمان، ياצריך להיות מעבר  :איברהים אבו צהיבאן

 لل،עביר אותו  ب هذا المليون بتقول مليون،

 ... انت اليومאבל  :صهيبان أبو سامي

 (سويًا يتكلمون)

  اللي؟ هالحينעמותה  تساوي بدك كيف البلديةרשות  ال كيف احنا،עמותה  ال :العتايقة سليمان

 זה בדיוק העניין.  :يغمدم أبو عطا

 בדיוק העניין.  סלימאן אלעתאקיה:

 זה עמותה, אז אתה מקים עמותה עכשיו כשאתה...  :איברהים אבו צהיבאן

הקמתי חברה כלכלית. הקמתי  ما زيאם מותר לי להקים עמותה,  סמי אבו צהיבאן:

לכלית בונה בתוכנית הבראה, מותר לי להקים גוף ששייך חברה כ

לעירייה, גוף עירוני ששייך לעירייה. יצא לי להקים את הגוף הזה רק 

 למורה. 

 )מדברים יחד(

הנושא של הקמת ... עירוני, צריך לדעת בדיוק ואיך הגדלת ... עמותה  סלימאן אלעתאיקה:

 או חברה מעין עירונית או תאגיד. יש פה, 

 מדברים על עמותה ללא מטרות רווח.  אבו צהיבאן: סמי

 . عندناלא באה להחליף גוף עירוני  هذهעמותה  ال جماعة، يا إبراهيم، פאיז אבו צהיבאן:

 . صحيح :صهيبان أبو سامي

מצהיר בזה לא באה להחליף מתנ"ס  بلدية كرئيس اناשורה תחתונה,  هذا :صهيبان أبو فايز

 הקרן לפיתוח רהט.  حتى والחברה כלכלית  وال

 לקמת עמותה עירונית, האם מותר? והאם ...  بالنسبة احكيשרון, שרון  דובר:

 מי מנהל את הישיבה? אתה לפעמים עושה ...  פאיז אבו צהיבאן:

 . ال اناסליחה,  :متحدث

 אתה המורה הבכיר שלהם.  :صهيبان أبو فايز

 מצטער.  דובר:

 حكيت، إبراهيم انتהתייחסות לפני היועץ המשפטי,  אז נשמע علي؟ فاهم :صهيبان أبو فايز

 . سامي
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 . احكي ودي انا انا، انا، :الهزيل فيصل

זה לא כפוף, זה  ال، قلتلهהאם זה שייך כפוף לחברה?  سألت، انا كنت، انا :صهيابان أبو إبراهيم

 הכל נפרד. 

 זה לא כפוף.  סמי אבו צהיבאן:

 وال؟עמותה?  ال لهذه بحاجة يعني احنا انه السؤال זה לא כפוף, אבל איברהים אבו צהיבאן:

 . تفضل اه، جماعة، يا :صهيبان أبو فايز

 ملف في وكان الموضوع، لهذا تصور في كان البلدي المجلس بنينا لماרבותיי,  :يغمدم أبو عطا

 غرارة أبوינסה להוביל את זה ל  اللي األعضاء من لواحد اعطيناه اللي ايًضا

לא צריך להיות קצר, אנחנו נצמדים לקווי יסוד הזיכרון . عمار

 ال من נתחיל דווקא  لورا، بنرجع اذاשאנחנו עשינו ביחד. במיוחד 

רווחה, מה שמאותת פה, מפחיד אתכם נושא התרבות והספורט, וזה 

לא צריך להפחיד אתכם. הנושא של הרווחה, מי כמוך יודע, כל פעם 

כשיר, עומד בקריטריונים, אנחנו אומרים לך תתמודד. אתה כבן אדם 

אתה, אתה פואד התחננו אליך תתמודד למכרזים של הרווחה ואתה 

 לא מתמודד. 

 אני לא מתמודד ...  פואד זיאדנה:

לא, לא, לא, לא משנה, לא. ואמרנו לך יש הרבה מסגרות שאתה יכול  עטא אבו מדיע'ם:

 לקחת ולא לקחת. 

 . عندنا كلهم ما :زيادنة فؤاد

 לא, לא, יש.  :غميدم أبو عطا

 )צוחקים(

אני מדבר על המכרזים, אני מדבר על המכרזים שאתה נפלת בטופס  עטא אבו מדיע'ם:

 או שתיים שלא מילאת. אני לא, אני זוכר טוב. 

 פעם אחת, בהתחלה.  פואד זיאדנה:

אני יודע, אני יו"ר הוועדה, לא, אף אחד לא החליף אותי עדיין. עכשיו  עטא אבו מדיע'ם:

סגרות הרווחה, מכרזי הרווחה זה במיליונים. אנחנו עברנו את ה, המ

 20-ל 16עברנו את העשרים מיליון נדמה לי בהתקשרות. נדמה לי בין 

 מיליון. 
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 עם מי?  שרון שטיין:

 מכרזים בטוטאל. מכרזים טוטאל.  עטא אבו מדיע'ם:

 איפה? באיזה תחום?  שרון שטיין:

 מכרזים.  עטא אבו מדיע'ם:

 ברווחה?  שטיין:שרון 

 מסגרות. עטא אבו  מדיע'ם:

 לא נראה לי.  שרון שטיין:

 מיליון, כמה?  62-אני אומר לך מתוך ה עטא אבו מדיע'ם:

תחשוב, יש אולי עשרה. אנחנו, יש לנו עשרה מכתבים... זה לא שני  שרון שטיין:

 מיליון שקל בשנה ... בחיים לא. בשנה. 

ני אומר ככה, יש לנו מכרזים ברווחה? מסגרות לא, רבותיי, א עטא אבו מדיע'ם:

ברווחה, עכשיו, הנושא השני זה ספורט. ספורט אנחנו יודעים שיש 

צנרת בחורה, עשו את הצנרת הזו דרך תקציבים רזרביים שנמצאים 

בחברה למתנ"סים, עשו קומבינה טובה, נכונה, חוקית. העבירו 

 תמיכות, 

 קומבינה? הסדר, הסדר. קומבינה חוקית? קומבינה. עשו  דובר:

 כן, כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 הסדר, עשו הסדר.  דובר:

 כל אחד ב, בזמן שלו ידבר בשפה שלו.  עטא אבו מדיע'ם:

 קומבינה, אני מתקן אותך קומבינה.  דובר:

 קומבינה חוקית.  עטא או מדיע'ם:

 גם אתה תעשה קומבינה.  פייצל אלהוזייל:

 לך עשו קומבינה חוקית, והכסף הגיע,  אז אני אומר עטא אבו מדיע'ם:

 אתה לא אמרת חוקית, אתה אמרת קומבינה.  פייצל אלהוזייל:

 . اسمع زلمه يا :يغمدم أبو عطا

 במסגרת החוק.  :متحدث
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והכסף הגיע כתמיכה ב, בקבוצות. אני שאלתי את אבו טייב, שאלתי  עטא אבו מדיע'ם:

האנשים שם. אמרו לי שאלתי את הגזברית, שאלתי את  طيب، أبو غير

 אנחנו מקבלים, אנשים ש... חבר'ה למה אתם לא מקבלים? 

 קיבלנו, עשינו קומבינה בזמנו, שילמנו מחיר.  פוא'ד זיאדנה:

שניה, ששש, שניה, תן לי. עכשיו אני בא ואומר אנחנו לא רוצים  עטא אבו מדיע'ם:

שות לעשות טעויות, לא רוצים לעשות קומבינה, אנחנו לא רוצים לע

אנחנו רוצים לעשות . بطيخקומבינה לא קצרה ולא דרך כיכר ולא 

עמותה עירונית מלכ"רית לכל דבר, ציבורית לכל דבר, שתוביל את 

נושא הספורט, תגייס כספים, תתמוך בספורט, תתמוך בקבוצות. זה 

לא מבדיל מחלקת, זה לא בולע את מחלקת חינוך. היא דווקא 

 הספורט.  ממנפת את ה, סליחה, אתה ...

 הם כנראה לא יודעים שדודו ספיר סגר לנו את הברז,  דובר:

אנחנו לפני שנתיים אתם אישרתם את זה. והזמנו, והבאנו לכם ...  שרון שטיין:

עסקית, והציגו. ושלחו למשרד הפנים, ודחו אותם, ואמרו שזה לא 

 מצדיק את היקף הפעילות. 

 תה לספורט. אנחנו לא מדברים על העמו סמי אבו צהיבאן:

 מה? זה החברה.  שרון שטיין:

לא, לא, אנחנו לא מדברים על העמותה לספורט. בסדר? אנחנו לא  סמי אבו צהיבאן:

 מדברים על העמותה. 

 אז תרבות, רווחה וספורט.  עטא אבו מדיע'ם:

 אבל יש מתנ"ס, אתם לא תקבלו אישור ל... מתנ"ס.  שרון שטיין:

 ו לנו לא. שלא, שיגיד סמי אבו צהיבאן:

 בוא ננסה.  דובר:

 בסדר?  סמי אבו צהיבאן:

 מה זאת אומרת?  שרון שטיין:

 שיגידו לנו לא.  סמי אבו צהיבאן:

 לא, סליחה.  -לא -לא -לא שרון שטיין:

 לא, סליחה אתה שרון.  סמי אבו צהיבאן:
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 לא, יש, זה תקציב,  שרון שטיין:

 סליחה אתה שרון.  סמי אבו צהיבאן:

 זה כספי ציבור, אתם,  ן:שרון שטיי

 מה אנחנו, מה אנחנו צריכים כספי ציבור?  סמי אבו צהיבאן:

 על אותו דבר שכבר עשיתם את זה.  שרון שטיין:

אבל אני יודע ש, שאתה והרבה ינסו לשים מחסום על זה, ואנחנו,  סמי אבו צהיבאן:

 אנחנו נלך על זה עד הסוף. 

ישב ראש העיר לפני שניה ואמר שאתם לא אתה יודע מה אני אעשה?  שרון שטיין:

 פוגעים בגוף קיים. יש עירייה שהיא גוף קיים. 

 אנחנו נלך על זה עד הסוף, אפילו על עתירה אתה תלך.  סמי אבו צהיבאן:

 לך.  שרון שטיין:

 בסדר?  סמי אבו צהביאן:

סכם, יע את דעתם, בסוף אני אשרון, זכותם של חברי העירייה להב פאיז אבו צהיבאן:

 ישלחו את הבקשה למשרד הפנים. 

 לא, ...  שרון שטיין:

 רגע, רק אני ... של משרד הפנים.  פאיז אבו צהיבאן:

 לא.  שרון שטיין:

 בואו לא נמשיך את ה,  פאיז אבו צהביאן:

 )מדברים ביחד(

 . األمير أبو :صهيبان أبو فايز

 . ميسا الحاج ياרגוע  تكون الزم القضية عشان :يغمدم أبو عطا

 כן.  :صهيبان أبو فايز

 לא רגוע.  وكمان :متحدث

 ... ال كل فيלא מעניין אותי . غيرك وال انت الשלא תהיה רגוע  סמי אבו צהיבאן:

 . اسمه شو على نحكي عمאנחנו בקושי  انت؟ معك وبعدين :صهيبان أبو فايز

 . له قول انت :صهيبان أبو سامي

 . خالص بروح،و الجلسة بسكر اسا :صهيبان أبو فايز

  يخرفوا، لما البلدية أعضاء بس بحركوك. بحركوك ماפקידים  ال. له قول انت :صهيبان أبو سامي
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 ...  بحركوا ال، ال، :صهيبان أبو فايز

  كويس؟ :بانيصه أبو سامي

 . بنشتغل...  ال ال، انا :صهيبان أبو فايز

 . بنشتغل اللي احنا ال، ال، :صهيبان أبو سامي

 . األمير أبو يا تفضل. ويرضاهم يعطيهم هللا :هيبانص أبو فايز

 . بالخير يمسيكوا هللا :الهزيل فيصل

 אנחנו מציעים שאתה תהיה יו"ר העמותה.  :يغمدم أبو عطا

 , מדברים יחד()צוחקים

 هنيا،מתנ"ס  كان في احنا هنيا، البلدية رئيس حكاه اللي معדווקא  انا أتطلع، :الهزيل فيصل

 ودها بكرا الليנקים וועדה  ودنا احنا اذا. تبعتيעמדה  ال ايش قلت وانا

תרוקן את המתנ"ס, בשום פנים ואופן זה לא  وמתנ"ס  ال فيתתחרה 

 انهاעמותה שנקים אותה  ال ودها هذه וועדה  ال واذاילך, חסר עלויות. 

. إشكالية في ماרווחה  ال تبعנושא  والמורשת,  ال تبعלנושא  تكون ودها

תגזול, בוא נאמר  و تقوم ودهاעמותה  ال اذاומדגיש ומציין  عكم اناאבל 

 ...  مشמתנ"ס  ال منאת זה בצורה הכי ברורה 

 אפשר להתייחס משפט?  :بالل أبو ماجد

 . محمد أبو يا تفضل شوي، استنا :صهيبان أبو فايز

קת מן הראוי לזמן את מחל يعني انه بفكر انا هذهעמותה  لل بالنسبة :بالل أبو ماجد

לשבת איתם ולקחת  و الرياضية عن والمسؤولהרווחה ... והמתנ"ס 

 . تبعهم... وال معهم هذاנושא  ال فيהחלטה 

 מה זה קשור?  :يغمدم أبو عطا

 )מדברים יחד(

 . خالص تبعته،דעה  ال. البلدية أعضاء ثم في كالم تحطه ال ماجد، ماجد، ماجد، :صهيبان أبو فايز

 (سويًا يتكلمون)

 . لحظة لحظة، انا، :بالل وأب ماجد

 יחליט? ودو هو مين :صهيبان أبو سامي

 . ماجد يا بس :صهيبان أبو فايز

 . يقاطعني حد ممنوع الجاي المرة حدا، بقاطع ما بحكي انا اذا...  احكي...  يعني :متحدث
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 . تقاطعوه ال :صهيبان أبو فايز

 ...  اقعد :متحدث

 (يضحكون)

 . محمد بوأ يا اقعد :صهيبان أبو فايز

 . طيب. بتحكي البنت :يغمدم أبو عطا

 . معבייעוץ  بكون ما زي يعني هذا لي بالنسبة انا هامه، اللي هذا :متحدث

 . ادم أبو. هللا شاء ان :صهيبان أبو فايز

לא  احناשווה לנו לנסות להקים עמותה מהסוג הזה.  انه بفكر انا :متحدث

קות בהרבה, בהרבה המצאנו את הגלגל, יש הרבה רשויות שמחזי

ספורט  ال نقول مثاًل  عندنا احناעמותות. תמיד לעמותות יש מה לעשות. 

אנחנו מבצעים את זה נכון, יכול  -רווחה ال. واحد هذاדבר שלא קיים, 

מתנ"ס, ויש כאלה גם פרויקטים שיוצאים  الלהיות שיש חלק מבוצע 

 לעמותות הפרטיות. 

 . 80% דובר:

 يعني بمصارينا، ابدا احنا بقول اناפרטיות זה יוצא. אז  פרטיות, לעמותות דובר:

שווה באמת לנסות את זה. אם זה יכול  انهבאמת  بقول. هنيا نضلنا

לקדם לנו הרבה פרויקטים גם ברווחה, גם בספורט, וכל הנושאים 

שיתן לנו מענה. הכי חשוב גם בתקנון של העמותה שתהיה, זה  هذوال،

א יודע מה יהיה התקנון, אבל ליועץ חשוב מאוד, גם שתקום אם ל

נקים עמותה, או נקים ונתקע בן אדם שהוא יו"ר  ودنا ما احناהמשפטי, 

 . يموت لما هنيا رهط في عنا بضلעמותה 

 נגדיר אותו, מ זה?  :متحدث

שיהיה תנאי, שיהיה תנאי. ואני מדבר עכשיו על כל החברות,  هنيا من דובר:

ת, זה צריך להיות כמו שקיים עמותות העירוניות שהן ציבוריו

 ברשויות המקומיות. 

 זה ראש העיר ויו"ר העיר.  פאיז אבו צהיבאן:

 אוקי.  דובר:

 לא, אנחנו מדברים על מנכ"ל, כמו תאגידים, כמו ...  סמי אבו צהיבאן:
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 תן לי רגע, תן לי רגע. אני רוצה באמת להגיד את זה על הדרך.  דובר:

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

 חשוב מאוד לעשות.  :דובר

 כן, ...  עטא אבו מדיע'ם:

 בדיוק. תראה, זה גם קיים ברשויות אחרות, שרון יודע וכולם יודעים.  דובר:

 כן.  פאיז אבו צהיבאן:

שנים,  4ברשויות אחרות כל בן אדם עושה את התפקיד שלו  דובר:

שנים ומחליף עם  8 -קדנציות 2והמקסימום שלו התקרה שלו זה 

 . الدار قلب في يحطوه لماהוא צעיר  لما من بضله هنيا عندناחר. מישהו א

 . بلشنا ما لسا :متحدث

 ... بقولك انا :متحدث

 (سويًا يتكلمون)

לקחת את הדברים האלה מתחילת הדרך, ואנחנו צריכים לדעת את  דובר:

 זה. 

 . حد ليه نكوم واحد كل. حاجة وال...  وال ال، ال،. ال ال، ال،בסדר.  פאיז אבו צהיבאן:

 . اسمي انا نسيت بس ال، :يغمدم أبو عطا

 . ال ال، :صهيبان أبو فايز

 . اسمي انا نسيت وهللا :يغمدم أبو عطا

 . ال ال، :صهيبان أبو فايز

 . احكي طلبت احكي، طلبت :الهزيل فيصل

  حكيت؟ ما ماجد بعد. قبل انت حكيت انت ال، :صهيبان أبو فايز

 . حكى ما حكى، ما ال، ال، :متحدث

 . احكي. الراي عن التعبير حق سمعتك انت معارضة، انت :صهيبان أبو فايز

  المعارضة؟ في انا :الهزيل فيصل

 . اه :صهيبان أبو فايز

 . المعارضة تسمع هالحين المعارضة في معناتها خالص، :الهزيل فيصل

 . تفضل :صهيبان أبو فايز
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ה הזאת, ואני מצביע נגד. זה דבר קודם כל אני לא מקבל את ההצע :الهزيل فيصل

תרבות  والאין כל הצדקה להקים עמותת ספורט,  -אחד, הדבר השני

ומאחר יש לנו היכל תרבות, והיכל התרבות הוא צריך  -3רווחה.  وال

לעסוק בזה, אנחנו צריכים להביא לו גם ילד חורג ולשים אותו מתחת 

 לשולחן. 

 מי זה...  סמי אבו צהיבאן:

 זה צעד, זה צעד, אל תפריע לי.  זייל:פייצל אלהו

 .يكمل خليه :صهيبان أبو فايز

 זה צעד לא נקי, ולא נבון ולא חכם, תודה רבה.  :الهزيل فيصل

 לא נקי.  مشלא נקי. לא נכון,  مش :صهيبان أبو فايز

 תודה רבה.  פייצל אלהוזייל:

 תרבות שייך...  ال هالحين סמי אבו צהיבאן:

 דה רבה. תו פייצל אלהוזייל:

 . طيب :صهيبان أبو فايز

 מועצת העיר, מועצת העיר,  ال. نسيت وهللا اسمي، نسيت وهللا :يغمدم أبو عطا

 לא מבקשים יעוץ.  סמי אבו צהיבאן:

 מועצת העיר,  עטא אבו מדיע'ם:

 לא, לא מבקשים יעוץ.  סמי אבו צהיבאן:

 תן לו להתבטאות. תן לעטא להתבטאות.  פאיז אבו צהיבאן:

מועצת העיר הנכבדה הזו אישרה הקמת עמותה עם מנכ"ל שותפות  טא אבו מדיע'ם:ע

בינינו לבין בני שמעון, למטרות פרויקטים, מדוע אז כולכם אישרתם 

 פה אחד את הדבר הזה? עכשיו חלקכם מגמגם.

 כן, בגלל זה אני,  פאיז אבו צהיבאן:

 תרשמו את זה.  עטא אבו מדיע'ם:

 י להוסיף גם משפט לעמותה הזאתי, גם לפיתוח כלכלי. רצית פאיז אבו צהביאן:

 יכול להיות.  עטא אבו מדיע'ם:

 יש לנו חברה כלכלית.  שרון שטיין:

 בסדר. שיהיה.  פאיז אבו צהביאן:



 נ.ש.    -37- 10378

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 בוא נשאיר את הפיתוח הכלכלי...  סמי אבו צהיבאן:

, כי היא לא, אני קודם כל מדגיש שעם הקמת עמותה כזאתי עירונית פאיז אבו צהיבאן:

 תורכב גם כמו המתנ"ס. 

 לא כמו המתנ"ס, זה עמותה עירונית לכל דבר.  סמי אבו צהיבאן:

 בסדר, עמותה עירונית, יש לה את התקנון שלה.  פאיז אבו צהיבאן:

 . زلمه ياלפי תקנון  עטא אבו מדיע'ם:

 זה לפי התקנון.  :صهيبان أبو سامي

א תפגע בעבודת המתנ"ס ולא בעבודה לפי התקנון שלה. היא ל פאיז אבו צהיבאן:

 החברה הכלכלית. היא, רגע, 

 מה זאת אומרת?  סמי אבו צהיבאן:

 שניה,  פאיז אבו צהביאן:

 מה זאת אומרת?  סמי אבו צהביאן:

 מה זאת אומרת זה דעה שלי,  פאיז אבו צהיבאן:

  אנחנו קודם כל צריכים להחליט מי שמפנה והעביר פרויקטים, סמי אבו צהיבאן:

 . احكي خليني احكي، خليني بس :صهيبان أبو فايز

מי שמחליט, מי שמחליט להעביר פרויקטים זה הנהלת  انس، أبو ال ال، :صهيبان أبو سامي

 העיר. 

. الداخلية مشاعره عن عبر واحد كل. بحكي فيكو واحد وال قطعتيלא  اناלא,  انا صيهيبان أبو فايز

י לא רוצה, עוד פעם, שהעמותה אנ. الداخلية مشاعري عن اعبر خليني

הזאת, הקמת עמותה כזאת תפגע בפרויקטים שמנהל המתנ"ס או 

 החברה הכלכלית, אפילו תאגיד המים, אפילו קרן רהט החדשה. 

 אז לא שווה כלום. אז לא שווה כלם.  דובר:

  كويس؟ حاجة، وال تعطيه ال رئيس وانت...  الرئيس، انت لما انس، أبو סמי אבו צהיבאן:

 . انس أبو انس، أبو :متحدث

בוא, אני רוצה להגיד כמה דברים קודם כל האמירה הזאת סמי  שרון שטיין:

 שהפקידות כאילו ואללה, אין פה שום דבר. 

 תדלג, תדלג. תעבור לנושא הבא.  עטא אבו מדיע'ם:

 עמותה.  لل نرجع :صهيبان أبو فايز
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הייתה החלטה להקים חברה  קודם כל אני מזכיר לכם לפני שנתיים שרון שטיין:

בתחום הספורט, הלכנו הוצאנו כסף על הכנת תוכנית עסקית, הכנו 

תוכנית עסקית, הובאה לאישור המועצה, דנתם בזה פה. הלך למשרד 

הפנים, משרד הפנים לא אישר את זה, אמר שאין הצדקה על היקף 

 הפעילות ה,

 תעשה את זה מחדש.  דובר:

 לא, שניה,  שרון שטיין:

 יש נתונים חדשים.  א אבו מדיע'ם:עט

 אל תגיד אתה, זה דודי ספיר, זה לא אתה.  שרון שטיין:

 )צלצול טלפון, לא ברור(

 אנחנו נלך לבג"צ נגד יועץ משפטי, בסדר? בסדר?  סמי אבו צהיבאן:

 צריכים גם לבדוק.  שרון שטיין:

 אין בעיה, אין בעיה.  סמי אבו צהיבאן:

לש(. דבר שני תראו, המתנ"ס עצמו הוא עוסק בתחום ש, ... )קול ח שרון שטיין:

 תרבות,  –בתחום שנקרא לזה ספורט 

אנחנו נפסיק את עבודת ה, אנחנו מפסיקים את עבודת ה... זה עוד  סמי אבו צהיבאן:

 שלושה חודשים, בסדר? 

 אז תקבלו החלטה עכשיו.  שרון שטיין:

 אנחנו מפסיקים את זה.  סמי אבו צהיבאן:

 סמי.  טיין:שרון ש

 לא מתקשרים עם ה... במתנ"סים עוד שלושה חודשים.  סמי אבו צהיבאן:

 סמי אין בעיה, אז אני לא,  שרון שטיין:

 מה הבעיה?  סמי אבו צהיבאן:

 ... תראו, חלק, חלק,  שרון שטיין:

 ... מתנ"ס  ال مش المشكلة :صهيبان أبو سامي

חברה למתנ"סים תשריין מיליון שקל כל אדוני, לחלופין, לחלופין, ה :يغمدم أبو عطا

 שנה תמיכה בקבוצות, אנחנו נ, 

 שניה רגע, דקה.  שרון שטיין:
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 מה?  עטא אבו מדיע'ם:

 אני רק רוצה להגיד משהו.  שרון שטיין:

 אין להם, אין לה כסף. ולא תגיד לי אל תעבוד בעיר. היא מוגבלת.  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים יחד(

החברה למתנ"סים לא תממן פעילות ספורט מקצועני. היא לא  רגע, שרון שטיין:

 תממן. 

 כן, ברור.  פאיז אבו צהיבאן:

בשום מקום זה לא נעשה. מה שמועבר למתנ"ס ופואד די סובל ממני  שרון שטיין:

בחודשים האחרונים בעניין הזה. זה פרויקטים שהם עוסקים בתחום 

יטנות, או למשל בדברים של או תרבות, או חינוך בלתי פורמלי, או קי

החברה. נגיד מועדון, אה, פעילות  שהם לא מה שנקרא בליבה של

אולי לקשישים. כל הפעילות שקשורה בטיפול במוגבלים, בבעלי 

לקויות, אסירים משוחררים, התמכרויות, כל הדברים האלה היא 

נשארת באגף הרווחה. אגף הרווחה חלק מהפעילות הוא מבצע 

הסוציאליים שלו, וחלק הוא מצבע באמצעות באמצעות העובדים 

מכרזים שאנחנו מפרסמים. גם, מה זה אני אעביר את זה למתנ"ס? 

אין לי מה להעביר את זה לפואד שום דבר שהוא יצטרך בעצמו 

לפרסם לי מכרז. במה המכרז שלו יותר טוב מהמכרז שעיריית רהט 

צריך  תפרסם? ממילא הוא צריך לעבוד, על זה שהסכם המרכז הוא

 לעבוד בכפיפות לעובד הסוציאלי. 

 אז הוא מעביר לחברה הכלכלית והיא מפרסמת מכרז, מה הבעיה?  סמי אבו צהיבאן:

שניה, ששש, שניה, כי זה, כי החברה הכלכלית יש לה יתרונות מס,  שרון שטיין:

אנחנו רוצים שהיא תהנה מחלק מיתרונות המס שלה. כמו למשל היא 

ע"מ, מה שאתה לא יכול לקבל. פשוט מאוד, יכולה לקבל החזרי מ

החברה הכלכלית אם יש פרויקטים שאנחנו לא מבוצעים בתחום 

עמלה לחברה הכלכלית,  6%עמלה למשכן, או  7%הבינוי, ואני משלם 

 אז עדיף לי לשלם גם אחוז פחות עמלה, 
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 בלה בלה בלה הזה מוביל-עזוב, בלה בלה בלה בלה. מה בסוף ה עטא אבו מדיע'ם:

 אותנו? 

 אין לנו כרגע, תקבלו את זה איך שאתם רוצים.  שרון שטיין:

 כן?  עטא אבו מדיע'ם:

בסופו של דבר יש לנו חברה כלכלית שהיא אחראית על נושאים של  שרון שטיין:

פיתוח וכלכלה, ויש עמותת מתנ"ס שאחראית על כל נושא של תרבות, 

ם לחזור לעוד חצי פנאי וספורט. חברת ספורט דחו אותנו, אתם רוצי

 שנה? 

 לא, זה לא ספורט, זה לא ספורט.  פאיז אבו צהיבאן:

 זה לא ספורט.  דובר:

אני, אני רוצה שהכסף הזה ישאר בעיריית רהט. אני לא רוצה, למשל,  פאיז אבו צהביאן:

שניה. לא רוצה שמחלקת רווחה תוציא פרויקטים לעמותות בחוץ. 

טים שאמורים, או המתנ"ס העמותה הזאתי היא תיקח כל הפרויק

 מוציא, או גם המחלקת הרווחה תוציא פרויקטים. 

אבל העמותה הזאת ... זאת אומרת מה אתם עושים? מעבירים  שרון שטיין:

תקורה אחת למישהו אחר, מה זה משנה? ממילא רוב העבודה, את 

העבודה המקצועית עושים העובדים הסוציאליים ברווחה. זה מה 

 דים הסוציאליים. שאני אעביר לעוב

לא, אל יש עמותות פה ברהט שזכו במרכזים, למשל בהפעלת מסגרות  פאיז אבו צהיבאן:

 בתוך העיר רהט. 

 נכון.  שרון שטיין:

 אז אנחנו רוצים את העמותה הזאתי שהיא תפעיל את זה.  פאיז אבו צהביאן:

 אז היא תקלוט כח אדם, תקלוט אתה כח אדם.  שרון שטיין:

 תקלוט, אין, אין לי יכולת. אין לי יכולת לקלוט כח אדם.  היבאן:פאיז אבו צ

 גם לא אין, היא כפופה ...  שרון שטיין:

 לא.  פאיז אבו צהיבאן:

 )מדברים יחד(

 גם יש לי מאצ'ינג, גם יש לי מאצ'ינג.  עטא אבו מדיע'ם:
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 לא.  שרון שטיין:

 גם יש לי מאצ'ינג שאין לי לשלם אותו.  עטא אבו מדיע'ם:

 אבל ... הקליטה של החברה הכלכלית זה כמו שלנו.  שרון שטיין:

 בסדר.  פאיז אבו צהביאן:

 הם לא ...  שרון שטיין:

 )מדברים יחד(

הכל כדי לא להגיע לעמותות. אני חושב שבסופו של דבר אני אשאל  פואד זיאדנה:

את השאלה המשפטית בסופו של דבר, חברה עירונית יכולה להפעיל 

של דבר משתלם? היום יש פרויקטים, הרבה פרויקטים אם בסופו 

שהמתנ"ס בוחר לא להתחרות, ואני הייתי מנהל מתנ"ס והכל בסדר. 

אבל ... שום דבר לא יקרה כלום. אבל יש, סליחה, מכרזים שיש 

 עמותות שאתה אין לך שליטה לא על המנכ"ל שנוסע עם, 

 נכון.  עטא אבו מדיע'ם:

טה על העובדים שלו. והוא עושה מה שהוא רוצה, והוא ואין לך שלי פואד זיאדנה:

יש לו את הקורות שלו, עושה וקובע אותם. בעבודה העירונית אתה 

קובע את התקרות, אתה קובע את המנכ"ל, אתה קובע את כל 

 הדברים האלה. 

קודם כל זה לא נכון מפני שהתשלום שמועבר מהרווחה הוא תשלום  שרון שטיין:

פר מטופל. אין תשלום פתוח, הוא פר מטופל, והם  שהם יודעים, והוא

יודעים את זה. להפך, אני רוצה להגיד לך שבגלל שלנו אין מבנים 

 שמשמשים את הרווחה, מה שקיים בהמון רשויות אחרות, 

 אז איך הם ... כמו שאנחנו משכירים גנים, נשכיר גם מבנה.  עטא אבו מדיע'ם:

 יו? אז שניה, אתה מפיל על שרון שטיין:

 לא, לא רוצה להפיל. אני אשכיר, אני אשכיר.  עטא אבו מדיע'ם:

 הוא משלם את שכירויות.  שרון שטיין:

מצת את הדברים פה, אנחנו עוד פעם, אני אז חברים, בואו אני את פאיז אבו צהביאן:

הדעה שלי עוד להסכים על הקמת עמותה כזאתי, בתנאי שלא תפגע 

 בודת המתנ"ס שלו. בעבודת החברה הכלכלית וגם בע
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 לא תפגע, לא תפגע, מתי בונים נביא את האישור לכאן.  עטא אבו מדיע'ם:

 צריך להביא את האישור לכאן.  דובר:

 לאישור המועצה.  עטא אבו מדיע'ם:

 בסדר? מסכימים?  פאיז אבו צהביאן:

 מסכימים.  דוברים:

 אז צריכים להכין את התוכנית העסקית.  שרון שטיין:

 נכין קודם כל תקנון.  מדיע'ם: עטא אבו

 יכינו.  פאיז אבו צהיבאן:

 ...  ال ساوي وبعدينתקנון  ال هات... ال تجيب ما قبل قبل، :الهيزل فيصل

 תקנון. ال بنجيب :يغمدم أبو عطا

 אנחנו מצביעים על הקמה.  פאיז אבו צהיבאן:

 הקמה, עקרונית כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 في اذا اذا، هناשירשם בפרוטוקול  واحدة، حاجة اقولك ودي اان انا، انا، :الهزيل فيصل

 . ودي ما اناמתנ"ס  ال فيפגיעה 

מתנ"ס, חברה כלכלית,  معاكמתנ"ס  ال في مشמתנ"ס,  ال في مش :صهيبان أبو فايز

 מחלקת רווחה. 

 זה יהיה כתוב בתקנון.  דובר:

 שיהיה כתוב בתקנון.  פייצל אלהוזייל:

 לא בא להחליף.  זה עטא אבו מדיע'ם:

 בסדר?  ايده، تحت موجود هو اللي للشيיתייחס  פאיז אבו צהביאן:

 ובשביל מה להקים?  דובר:

 עמותה,  يطلع ما حتىלהקים,  פאיז אבו צהביאן:

ואם העמותה לא פוגעת בהנדסה אנחנו מסכימים, היא פוגעת  עטא אבו מדיע'ם:

  خالد؟ أبو ياבהנדסה 

 אני לא מסכים.  –אתה תסכים  :الهزيل فيصل

אישור התקשרות בפטור ממרכז עם אשכול נגב מזרחי  -בסדר. עשר :صهيبان أبو فايز

( לתקנות העיריות )מכרזים(, להמשך קבלת שירותי 16) 3לפי תקנה 

 .31/12/2023הסעות תלמידים )במקום המועצה אלקסום( עד ליום 
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 מסכימים.  דוברים:

זרחי הוא שמסיע את כל התלמידים שפזורת רהט, אשכול נגב מ   ال פאיז אבו צהיבאן:

 אז אנחנו צריכים להתקשר... 

  خلصنا؟ :متحدث

 (سويًا يتكلمون)

 األمير؟ أبو خلصنا؟ :متحدث

 . بسجل بسجل، :صهيبان أبو فايز

 (سويًا يتكلمون)

 נוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס, ששש, ששש )שקט( מי :صهيبان أبو فايز

 . בואו חברים דובר:

 مريم السكرتيرا معשיח' ח'מיס מינוי מורשה חתימה בחשבון בנק בי"ס  פאיז אבו צהיבאן:

 . القرناوي حماد هو اللي للمدير باإلضافة القرناوي

 רק להוסיף,  שרון שטיין:

 מה?  פאיז אבו צהביאן:

 ... שירותים דיגיטליים של פרויקט ... שימשיכו את המסמכים ...  שרון שטיין:

 זה העבודה שלך,  בו צהביאן:פאיז א

 )מדברים יחד(

 זה כולל פתיחת חשבון וקבלת שירותים דיגיטליים במעמד ...  שרון שטיין:

 . جماعة يا العافية يعطيكواכן, בסדר. אמרת לי את זה. בסדר,  פאיז אבו צהביאן:

  (سويًا يتكلمون)

  

 *** נעילת הישיבה ***


