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 רהט עיריית
 11/2022 מספר ליאהמת ישיב

 .גה'תשפ" , ג' בתשרי28/9/2022 מיוםמן המניין  מליאה

 
 ראש העיר -  פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:

 סגן ומ"מ רה"ע -  פייצל אלהוזייל
 סגן רה"ע -עו"ד סמי אבו סהיבאן           

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

 המשנה לרה"ע -  עטא אבו מדיע'ם   
 המשנה לרה"ע -סאמי אלטורי                                                            
 המשנה לרה"ע -סלימאן אבו גררה                                                     
 חבר העירייה -  אברהים אבו האני                                   
 חבר העירייה -        נסאסרה         אלאחמד                                    
 חבר העירייה -  מחמד אלקרינאוי                                   

 
 סגן רה"ע -  פארס אבו פארס             נעדרים ה"ה:

 המשנה לרה"ע -        שארב        אברהים אבו                                    
 המשנה לרה"ע -             נאיף אבו עאבד                                   
 חבר העירייה -             ד"ר מאזן אבו סיאם                                   
 חבר העירייה -שחאדה אלעוברה                                                      

 חבר העירייה -  טלאל אלקרינאוי                                   
 חבר העירייה -   עלי אלזיאדנה                                   

                                    
 מנכ"ל העירייה -דיאא אסדי                              נוכחים ה"ה:    

 סמנכ"ל העירייה -עלי אבו אלחסן                                                         
 יועמ"ש העירייה -עו"ד שרון שטיין                                                       
 גזבר העירייה -ראיד אלקרינאוי                                                       

 מהנדס העיר -אברהים אבו סהיבאן                                                
 מבקר העירייה  -עאמר אבו האני                                                         
 מנכ"ל החברה הכלכלית -מחמוד אלעמור                                                         

 מנכ"ל תאגיד מי רהט -נאג'י אבו סויס                                                          
 מנהל לשכת ראש העיר -סלימאן אלזיאדנה                                                     
 "עעוזר סגן רה -אברהים אבו זעילה                                                    
 106מנהל מוקד  -אנואר אלקצאצי                                                        

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

 .ידי "חבר תרגומים" כולל הקלטה
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 רוטוקולפ
 

 . جماعة يا بالخير يمسيكوا هللا جماعة، يا طيبאנחנו מתחילים.  يال، :פאיז אבו צהיבאן

 البلدية يسرئ روح عن الفاتحة نقرأ ودنا الجلسة نبدأ ال قبل طبعًا طيب، :صهيبان أبو فايز

 روح والى روحه، الى هللا، شاء ان الجمعة يوم وفاته اللي السابق رهط

 (. الفاتحة) الفاتحة سورة نقرأ اللهم المسلمين، اموات جميع

 . يرحمه هللا :الجميع

 هللا رحمة شوي، قبل كمان توفى اللي سالمة أبو الحاج على كمان برضوا :صهيبان أبو فايز

 . لمينالمس اموات وعلى عليه

. 31 حارة في روضات 3 – 1492הגדלת תב"ר מס'  عندنا في طيب، :صهيبان أبو فايز

הגדלת תב"ר  برضو عندنا. شيكل 367,000בסך  907מגרש  ال نمرة

  1622מס' 

בניית בי"ס ערב אלהוזייל בסך  -1492הגדלת תב"ר  –. بشتغلوا ال، :صهيبان أبو فايز

תקועה  هذه المدرسة طيب،. العافية يعطيه هنيا؟ المهندس₪.  2,438,636

יש . غاد الليארכיאולוגיות  الחפירות  ال قصة عشان هالحين لعند

 משהו עם הסיפור הזה שרון? 

 שמה?  שרון שטיין:

 בית ספר ערב אלהוזייל שנתקע כבר.  פאיז אבו צהיבאן:

 התחילו לבנות וגילו עתיקות.  פאיז אבו צהיבאן:
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 איפה? פה?  שרון שטיין:

תשאל את  أل؟ والואנחנו חייבים לשלם להם גם כסף, כן, כן.  איז אבו צהיבאן:פ

 הגזבר. 

 )מדברים ביחד(.  

... )קול מאוד חלש( פשוט העדכון ... החפירות, ומשרד החינוך  ראיד אלקירנאוי:

את הביטוח ... אבל לא אמור לשלם. אנחנו אמורים לשלם 

 קיבלנו... 

 וך? משרד החינ פאיז אבו צהיבאן:

 משרד החינוך אמור לשלם ... זה מה שמעכב.  ראיד אלקירנאוי:

בניית גני ילדים מתחם  – 1624הגדלת תב"ר מס'   عندنا في طيب، :صهيبان أبو فايز

 كمان 5מתחם  في عندنا برضو₪.  234,000בסך  1005מגרש  3

בניית גני  – 1626הגדלת תב"ר מס' ₪  234,000בסך  1112מגרש 

הגדלת תב"ר מס'  ₪. 254,000בסך  907מגרש  38ילדים שכ' 

₪.  244,000בסך  1113מגרש  5בניית גני ילדים מתחם  – 1628

 1009מגרש  3בניית גני ילדים מתחם  – 1629הגדלת תב"ר מס' 

בניית גני ילדים  – 1631הגדלת תב"ר מס' ₪.  254,000בסך 

 – 1633הגדלת תב"ר מס' ₪.  234,000בסך  1107מגרש  2מתחם 

אישור ו₪.  726,000בסך  1002מגרש  3בניית גני ילדים מתחם 

₪.  1,724,068ציוד וריהוט לגני ילדים בסך  – 1653תב"ר מס' 

 אתם מאשרים? למישהו יש הערות? הארות? 

, אולי טעון סופר באחד הקריאות? או שאני לא 1613אמרת  עטא אבו מדיע'ם:

 שמעתי טוב. אז מתקנים לפי המסמך. 

 . الورقة حسب ايوا، :صهيبان بوأ فايز

 . اه :يغمدم أبو عطا

והעמדת תקציב  11המאבק הציבורי בעניין מתחם  -11סעיף  :صهيبان أبو فايز

 . عطا يا تفضل₪.  100,000בסך 

וועדת הכספים, בשיחה שלי עדכון הנושא הזה הובא לדיון ב :يغمدم أبو عطا

ם את זה מהיום גם עם החשב המלווה, אם אנחנו לא מביאי
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כתקציב חדש, אלא אותו תקציב. אז גם פה נברך. המאבק 

הציבורי חייב להיות מובל ע"י עיריית רהט, ובמאבק צריך הרבה 

חמצן. ... עכשיו בדיון זה העירייה תחליט על הפעולות ועל 

  هللا، شاء انהמאבק, כשנקבל 

 אנחנו יש לנו,  פאיז אבו צהיבאן:

 מבג"צ. כמשהו חיובי  עטא אבו מדיע'ם:

 חברי הוועדה, ... אחד. פאיז אבו צהיבאן:

 כן, כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 ולצערי הוועדה הזאתי עדיין לא יושבה.  פאיז אבו צהיבאן:

תקרא לה לישיבה ונראה, אני חושב שהישיבה שהייתה לפני כמה  עטא אבו מדיע'ם:

 ימים, 

  أل؟ والיו"ר   الאתה אמור להיות  פאיז אבו צהיבאן:

הלוואי ותתנו לי להיות יו"ר. אתה בינתיים ראש העיר, אתה יש  :يغمدم أبو اعط

 לך את הכבוד, אנחנו, 

 לא, לא.  פאיז אבו  צהביאן:

 אתה תמשיך להוביל את מה שאתה הובלת. תוביל,   עטא אבו מדיע'ם:

 على والאנחנו עכשיו הולכים על המאבק של ראש העיר שלך?  :מחמד אלקרינאוי

 ים? מאבק מגרש

 מגרשים.  פאיז אבו צהיבאן:

 .الهذا علىתב"ר.  ال على نحكي عم :يغمدم أبو عطا

 על זה, בשביל זה, יש וועדה, הוועדה,  :מחמד אלקרינאוי

 . ثاني لموضوع ניגש هو :يغمدم أبو عطا

 תן לי, תן לי, תן לי.  :מחמד אלקרינאוי

 . ثاني لموضوع יגשנ هو :يغمدم أبو عطا

  אנגוש.  ودي والניגש  ال :מחמד אלקרינאוי

 . حكي خلصت ما لسا .بحكي انا انا، ما طب :يغمدم أبو عطا

 יש וועדה, שהוועדה צריכה להתכנס ולטפל בנושא.  هو، :מחמד אלקרינאוי

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:
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 . طيب :صهيبان أبو فايز

 אז אני,  :يغمدم أبو عطا

 همه غرارة وأبو وسليمان مازنש ד"ר בינתיים יש וועדה של שטח, י סמי אבו צהיבאן:

 נמצאים כל הזמן בשטח.  اللي

  يا، هذهוועדה  الאז אני מבקש לקיים  פאיז אבו צהיבאן:

אני, אני, אני אתאם עם המזכיר מתי נעשה ישיבה, ומי שרוצה  :يغمدم أبو عطا

 . وسهال اهالלהצטרף 

 אחד, נציג אחד. רשימה  كل من ودناוועדה  الחברי לא,  :صهيبان أبو فايز

 . מרתי. כן, מי שרוצה להצטרף מהסיעותכן, א עטא אבו מדיע'ם:

  طيب،כן,  פאיז אבו צהיבאן:

  أبو،בנושא הזה אני צריך להתייחס  :النصاصرة احمد

 . تفضل :صهيبان أبو فايز

מאבק,  ال مع واحناתקשיב, אתם מציעים, המאבק חשוב מאוד.  :النصاصرة احمد

לא יחולקו, ואני  11מתחם  تبعاتنا،מגרשים  ال ... חשוב מאוד ש

נגד אף אחד, אף אדם מהפזורה ומכל מקום כלשהו יבוא לרהט, 

ויש תושב רהט חסר לו מגרש אחד. ועדיין חסרים לתושבי רהט 

אני  -המון מגרשים. זה בקשר למאבק, בקשר למאה אלף שקל

 בעד שיהיה תקציב, והתקציב הזה לא מבוקר, לא יודעים איפה

הוא הולך, לאן הוא הולך, מי מטפל בזה, גוף? עמותה? מי מטפל 

בתקציב הזה? התקציב הזה צריך להיות מסודר וידוע איך עובר, 

ואיך נבדק. אם הוא לא תחת גוף מסוים, תחת החברה הכלכלית, 

תחת המתנ"ס, בחסות גוף מסוים שהתקציב הזה יראה גם 

 מבחינת הכנסות, גם מבחינת הוצאות. 

וועדת  وفي. البلدية عليهن واقفة واللي للبلدية، هذوال المصاري طيب، :صهيبان أبو فايز

  ودهم، الليרכש 

 כן, מי מטפל בזה? :النصاصرة احمد

 . شوي لحظة :صهيبان أبو فايز

 הגזבר?  :النصاصرة احمد
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 . البلدية :صهيبان أبو فايز

  حمدان؟ احمد؟ :النصاصرة احمد

 البلدية رئيس وفيחשב מלווה,  وفيגזבר  في. حمدان وال احمد ال :صهيبان أبو فايز

 ומורשה חתימה. 

אני בעד תקציב ראוי, גם לא מאה אלף שקל. בעד נוהל תקין  :النصاصرة احمد

לתקציב הזה, לא משנה תחת חסות מי. מישהו צריך להיות 

 אחראי על התקציב הזה. 

  ،ياחסות  في ما :صهيبان أبو فايز

 בל תקציב, א :النصاصرة احمد

 ودهاעירייה  الתקציב  هذا. مينחסות  في  ما احمد، حاج احمد، حاج يا :صهيبان أبو فايز

 . بنفهسا تصرفه

 . اه اه، :النصاصرة احمد

 מבוקר.  علي؟ فاهم :صهيبان أبو فايز

 אני.. אחמד אלנסאסרה:

 . سالمه أبو يا تفضل سالمه، أبو يا اه :صهيبان أبو فايز

חושב זה טעות מוחלטת שתקציב כזה הולך בלי גוף מסודר אני  :אחמד אנלסאסרה

 שמתעסק עם התקציב הזה.

 وانت صيني بحكي انا بتحكيه؟ الليגוף  ال ايش زلمه، يا البلدية بقولك :صهيبان أبو فايز

  عربي؟ بتحكي

 . عربي بحكي انا :النصاصرة احمد

 كراسي، بنشتري احنا ما زي البلدية، بقولك. عربي احكي اه، طيب، :صهيبان أبو فايز

 حتى،מכרזים  في ما في، اذاוועדת רכש ומכרז,  طاوالت، بنشتريو

 וועדת רכש. 

 . רכש אין וועדת :אחמד אנלסאסרה

 ומבקר עירייה ויועץ משפטי.  פאיז אבו צהביאן:

  شو؟... תחת חסות   אחמד נסאסרה:

 شيكل 3،000 بكلف مثاًلاרותים שי ال. للناس שירותים مثاًلا نجيب ودنا :صهيبان أبو فايز

 . بالشهر شيكل 4،000 او ،بالشهر
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 אני מבין, אני מבין אותך פאיז.  :אחמד אלנסאסרה

 זה וועדת רכש. אז  פאיז אבו צהיבאן:

 . 200פאיז, אני בעד תקציב לא מאה,  אחמד אלנסאסרה:

 . كراسيבינתיים . انس أبو كراسي، عندهم همه :سليماناأبواغراره

 (سويًا نيتكلمو)

. خيمة نبني النا يسمحوا يمكنיועץ משפטי.  ال قدمهבג"צ כבר  في احنا :صهيبان أبو فايز

 . كمانהצטיידות  ودها هذه مةالخيאז יכול להיות 

 אין בעיה.  :النصاصرة احمد

 גנרטור.  و مصاري، ودها الخيمة اه 

 אז מי שאחראי על זה העירייה.גנרטור.  اه، פאיז אבו צהיבאן:

 أبوוועדה.  ال تكون، ودها لماוועדה  ال هذه،וועדה  الוועדה,  ال י אבו צהביאן:סמ

 ... سالمة

אני ביקשתי   למה אתם מפריעים לי? למה? אני יכול להתייחס? :מחמד אלקרינאוי

 אישור ... 

 בכל הרשימות. מ גם כן היא  הוועדה שתקום סמי אבו צהיבאן:

 הכל. –תדון בהכל  אחמד אלנסאסרה:

וועדה, חברי הרשימות, מכל רשימה אדם  الאל, תציינו, תציינו  טא אבו מדיע'ם:ע

 אחד וממנים את הגזבר שיטפל בנושא הזה מא' עד ת'. 

 )מדברים יחד(

 سالمة؟ أبو يا ايش ايش؟ :صهيبان أبو فايز

 הכסף הזה בתוך הקופה של העירייה. הכסף הזה,  :מחמד אלקרינאוי

 נכון.  :ראיד אלקירנאוי

 ומנוהל על ידי העירייה.  :العتايقة ليمانس

 נכון.  ראיד אלקירנאוי:

 . Zאו  Yאו   Xל על ידי מישהו פרטי נוההכסף הזה לא מ :מחמד אלקרינאוי

 .عليك برافوا. عليك برافو :يغمدم أبو عطا

וזה, אני לא רוצה לקבל ציונים. קיבלתי בעבר מיליוני ציונים  :מחמד אלקרינאוי

 כשהייתי, 
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 . السالمة أبو...  :صهيبان أبو زفاي

 כשהייתי צעיר.  :العتايقة سليمان

  אני לא אתעצבן ממך, כי אני אוהב אותך. ע'ם:עטא אבו מדי

פק שהמאבק הזה הוא מאבק אני לא מתעצבן, עכשיו, אין ס :מחמד אלקרינאוי

עם הקודמים. לא מתקבל על הדעת לעשות  צודק והעירייה הלכה

ענבים ולהביא אנשים, וילדי רהט  לקט של כרמים ולחפש

ייס גבבית אחד. אנחנו כולנו צריכים להת 15, 12נמצאים עשרה, 

 كالمיד אחת. לא מעניין אותי עכשיו קואליציה או אופוזיציה זה 

אנחנו צריכים לעמוד ביחד איתנים למען תושבי רהט . فاضي

 וצעירי רהט. תודה רבה. 

 מאשרים?  פאיז אבו צהיבאן:

 שרים. מא כולם:

לסטודנטים לנת אישור תקנון מלגות  -13סעיף  عندنا في طيب، פאיז אבו צהיבאן:

 .2022-2023לימודים 

 בכירים...   ال بس עטא אבו מדיע'ם:

כאמל  –, אישור שכר בכירים למנהל הפיקוח העירוני 12, 12 פאיז אבו צהיבאן:

 זיאדנה.

  אחוז? אחוז? עטא אבו מדיע'ם:

  ؟...ال وقديش عشرين، على بنحكي احنا  פאיז אבו צהיבאן:

 אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה.  :דיאא אסדי

 ...ال تبعזה לא, זה לא מתוקצב בתקציב  רא'יד אלקירנאוי:

 כמה שפחות ... אתה יכול להחליט.  :اسدي ضياء

 תמצא לנו,. בסדר? 30עד  25אז עשרים,  פאיז אבו צהיבאן:

 ? 30עד  25מה זה  דובר:

 שכר ...  :דובר

 עד שלושים, עד שלושים.  דובר:
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 )מדברים ביחד(

 מנהל מחלקה.  شيكل 7،000... موجود اللي هذا פאיז אבו צהיבאן:

 לא? מתוקצב? הוא אומר לא מתוקצב.  דובר:

 השאלה. השאלה שנשאלת כאן,  :מחמד אלקרינאוי

  اه؟ פאיז אבו צהיבאן:

  ؟%30 الو 25אם אנחנו מצביעים על  :מחמד אלקרינאוי

 כן.  פאיז אבו צהביאן:

 האם,  :מחמד אלקרינאוי

  של דירוג ... אז אי אפשר ... מכרז לא כתוב באופציה  ال طيب، דיאא אסדי:

  . جديد منמכרז  يعمل بدو

 אי אפשר?  اه، פאיז אבו צהיבאן:

 ...  ازا إلنه :اسدي ضياء

ק מה שרציתי לשאול. זה, זה, זה, המנכ"ל זה בדיוק, זה בדיו :מחמד אלקרינאוי

 אבל קליטת העובד, . 30 وال 25אנחנו נאשר 

 לא, נקלט דירוג דרגה.  פאיז אבו צהביאן:

על פי חוזה  والקליטת העובד נעשתה על פי דירוג ודרגה?  גה,דר :מחמד אלקרינאוי

 בכירים? 

 דירוג ודרגה.  ال، :صهيبان أبو فايز

 על פי דירוג ודרגה.  אי אפשר לתת לעובד שנקלט פאיז אבו צהביאן:

 ...  ل بلدية عضو منהסבה  ساوي. أل -ال قبل شوي، استنا פאיז אבו צהיבאן:

כי מי שיבוא יבוא ויגיד לך זה מכרז במשרה לשכר בכירים.  שרון שטיין:

 תקשיב, הבנתי שזה הולך לשכר בכירים. 

 נפרסם.  -נאשר עקרונית, אם משרד הפנים יבקש לפרסם עטא אבו מדיע'ם:

 לא, זה לא,  ראיד אלקירנאוי:

 זה ממילא הולך למשרד הפנים. אתם יכולים לאשר, תראו,  שרון שטיין:
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 בסדר.  פאיז אבו צהיבאן:

 היועץ המשפטי,  דובר:

 בסדר.  פאיז אבו צהיבאן:

 . بنساوي شمال ساووا بقولناמשרד הפנים  وإذاנאשר עקרונית,  עטא אבו מדיע'ם:

פטי, אתה יכול להבהיר את העמדה שלך בנושא הזה? יועץ המש :احمداالنصاصره

 לא שמעתי. 

כמכרז לדירוג ודרגה בלבד, כי לא היה תקציב. פורסם המכרז  שרון שטיין:

אנחנו לא מפרסמים משרות לחוזה בכירים, אלא אם זה משרה 

שיש לה חוזה בכירים כמו ... או משרה שאנחנו יודעים שיש לה 

 תקציב מיועד ל, 

 תוכנית חומש כאילו.  היבאן:פאיז אבו צ

למנהל המוקד,  רתםסתם המשרות האחרונות שאישלמשל  שרון שטיין:

. ואחרי ההז איכות ובקרה זה מופיע בחומש התקציב למנהל ...

זה כבוד הגזבר, אחרי שיעבור על התקציב הזה יצטרך לשבור 

את הראש איך הוא מממן את זה מתקציב העירייה. אבל יש 

לא מפרסמים משרות עם אופציה לחוזה בכירים תקציב, אנחנו 

בלי שאנחנו יודעים שאנחנו, משרות אמון למשל שאנחנו מ

תקציב העירייה, כי יש את זה לאורך, ביודעים שמתוקצבות 

. עכשיו דבר שני, יכול זה נמצא מקדנציה לקדנציה לקדנציה

להיות ש, אני מזכיר לכם את הסיפור שהיה נדמה לי עם אדם, 

וה אישר, סירב לאשר את ה, זה היה אותו ב המלוששם החש

 קלטהסיפור. הוא נ עם אדם זה היה אותו אני מזכיר לכם דבר.

כירים הייתה בלמכרז לדירוג ודרגה, ואז גם קפיצת השכר לחוזה 

נדמה לי, והוא לא הסכים  33% –מאוד מאוד גבוהה, למעלה מ 

הזה  לאשר את זה. הוא דאג לפרסם מכרז, פרסמנו את המכרז
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עוד פעם כמכרז עם אופציה לחוזה, אחרי שדנו בתקציב כמכרז 

עם אופציה, עם חוזה לשכר בכירים. אדם נבחר, ואז פנינו 

 למשרד הפנים ואז השכר שלו אושר. 

 עקרונית, עד שיבוא משהו,  30עד  25אז אני מציע שאנחנו נאשר  פאיז אבו צהביאן:

 הערה ממשרד הפנים.  עטא אבו מדיע'ם:

 ממשרד הפנים. בסדר?  ז אבו צהיבאן:פאי

 בסדר.  עטא אבו מדיע'ם:

 מתן שם לבית הקשיש ברהט על שם מוסא אבו סהיבאן ז"ל.  -14 פאיז אבו צהיבאן:

ם רובאני הייתי רוצה משהו אחר, אבל חלק מחברי העירייה גם, 

 , בגלל העבודה, בגלל כל מיניאולי, אמרו שבית הקשיש נקשר, 

אני הצעתי את מרכז המורשת. אבל דיברו איתי חמישה, שישה  :פאיז אבו צהיבאן

 חברי עירייה אמרו בית הקשיש. אז אני ... 

 אני מציע גם, אני מציע, אני מציג גם כביש.  עטא אבו מדיע'ם:

 ما كل. يرحمه هللا صهيبان أبو موسى شارع الويز، في ختل تضلكכביש,  עטא אבו מדיע'ם:

 אני מציע כביש, ". يرحمه هللا" -اسمه صوته، يسمع

 ال،בית הקשיש לבין  بين اللي الشارع סמי אבו צהיבאן:

 מחבר.  اللي :صهيبان أبو سامي

 . السوق اسمه :صهيبان أبو فايز

 , احنا انه אני מציע :يغمدم أبو عطا

 . رهط في تسمن الشوارع كل باألول، هنيا...  :صهيبان أبو فايز

 لعندמגן דוד  ال عند من تحت، ومن فوق من بيجينا اللي هذا علىנאשר  :يغمدم أبو عطا

  اسمه؟ ايش. البلدية لعند لفوق، هينا

  المهندس؟ :يغمدم أبو عطا

 . المهندس ودنا ما ودنا، ما :صهيبان أبو سامي

 . المهندس ودنا ما المهندس، ودنا ما :يغمدم أبو عطا
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 (سويًا يتكلمون يضحكون،)

 . ورقتكو في... يفيدكوا ،يفيدكو خليه :يغمدم أبو عطا

 الشارع هذا. كويس البلدية  عند هنا جايين رايحين هذا الشارع حلو وهللا  :يغمدم أبو عطا

 טוב. 

 

  مش،אני הצעתי את זה.  انه تذكر بس. جًدا عملي :يغمدم أبو عطا

 .المهندس خليه. بطلنا خالص، 

 (يضحكون)

  االقتراح؟ ايش ايش؟ :صهيبان أبو فايز

 بيجيه اللي ،هنيا اللي هذا الشارع ،בית הקשיש ل باإلضافة انه االقتراح :يغمدم وأب عطا

  عند، من

 בית הקשיש, عند من بيجيه اللي المهندس، شارع ال، :يغمدم أبو عطا

 מגן דוד אדום.  لعند 

 

 هالحينוועדת שמות תתכנס ותאשר את ההצעה של מועצת העיר.  עטא אבו מדיע'ם:

  نحطك؟ ودنا وين. المهندس نحط وين بعرف ما. اعلم هللا نحطك؟ ودنا وين

 (سويًا يتكلمون)

 . اسمه شو يكون عشان االسم،צריך להוסיף אותו  وهذا :متكلم

  الشارع؟ والבית הקשיש  االسم؟ ايش مرة، كمان :صهيبان أبو فايز

 . األثنين األثنين، االثنين، :يغمدم أبو عطا

 .للشارعבנוסף  الثنين، :متحدث

 ...  بكرا ال، :صهيبان أبو فايز

 . هللا اال اله ال :يغمدم أبو عطا

 אתה לא יכול.  :متحدث

 )מדברים יחד(
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 חבר'ה, בואו נעשה,  סולימאן אלעתאיקה:

  السالمة؟ أبو يا ايش :صهيبان أبو فايز

 בואו נעשה דיון ברמה.  :محمداالقرناوي

 בדיוק.  עטא אבו מדיע'ם:

  أيه، ومشנעשה דיון ברמה, בואו  :מוחמד אלקרינאוי

  انت؟ اقتراحك ايش احكي :صهيبان أبو فايز

 מאחר,  تبعي االقتراح :מוחמד אלקרינאוי

 אל תטיף לנו מוסר.  פאיז אבו צהיבאן:

  يرحمه، هللا شي اولמאחר והאיש,  :מוחמד אלקרינאוי

 . تعيش :والجميع الرئيس

הקשיש, בנה את בית הקשיש, בית הקשיש, עבד בבית התחיל ב :מוחמד אלקרינאוי

 ראוי שיהיה שם. ה את כל העבודה בבית הקשיש, שמו עש

 . اخوانهזה גם הדרישה של  דובר:

 . حكينا احنا זה גם בנוסף احناבסדר,  :صهيبان أبو سامي

 בנוסף. في ماבנוסף,  في ما ال، :מוחמד אלקרינאוי

 אני בעד, בסדר.  פאיז אבו צהביאן

אצלנו גן ילדים. אבל, אבל עקרונית זה  كمانנוסף צריך להיות ב  :מוחמד אלקרינאוי

 צריך להיות ברמה. ברמה, וזה מצלצל האיש היה שם, עבד שם. 

 . יא אבו סלאמה אין מחלוקת על זה סמי אבו צהיבאן:

דקה, דקה, דקה. למה אתה, לכן אני הייתי מציעה בית הקשיש  :מוחמד אלקרינאוי

  الوحدة، شارع الو المهندس شارع الותו לא. 

בית  هو اللي واحد، محل بس يكون انه السالمة أبو اقتراح مع مع، انا :صهيبان أبو فايز

   ؟كويس. بس  فيه ارتبط الليהקשיש 

 זה מאוד מכובד.  

 להצביע, יש מישהו נגד? . طيب 
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 .عليه ماضيينو معكم موجودתקנון  ال

 קיבלנו, אין הערות. אין הערות.  :يغمدم أبو عطا

 אנחנו סיימנו את הישיבה הראשונה.  هالحين، عندنا طيب،  פאיז אבו צהביאן:

 לא, לא, מה זה? שניה, לפני שתסיים פאיז,  אחמד אלנסאסרה:

 שלח במייל. נ עטא אבו מדיע'ם:

 פאיז?  אחמד אלנסאסרה:

  اه؟ פאיז אבו צהיבאן:

 תישאר בסעיף הקודם.  אחמד אלנסאסרה:

 סעיף?  أي פאיז אבו צהביאן:

 . מה אישור התקנון הזה? מה אומר? 13סעיף  אחמד אלנסאסרה:

שירות  فيבסדר? . الميل في وصلكوا ،اسمه الشو الميل في وصلكوا פאיז אבו צהיבאן:

 . المنح بياخذوا اللي للطالب

 مواطين يكونوا الزم انهمמאשרים תקנון, אנחנו  سنة كل احمد، :يغمدم أبو عطا

 يتعلم، الزم إسرائيلي،

 קראתי את התקנון,  :النصاصرة احمد

  ايش؟ פאיז אבו צהביאן:

 קראתי את התקנון,  :النصاصرة احمد

 טוב, בסדר.   פאיז אבו צהביאן:

 אני רוצה להגיע לנקודה אחרת לגמרי.  אחמד אלנסאסרה:

 . تفضل طيب، :يغمدم أبو عطا

 X -גות לכל גוף, ללהנקודה תתייחסו לכל בני הישוב כאחד, לא מ :النصاصرة احمد

 في. אני לא רוצה לנקוב בשמות, שיוחלקו להכי פשוט Zו  Yו 

 הכי עני,  و البلد،

 تبعتك،החלטה  الאני מקבל  طيب، :صهيبان أبو فايز
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לק את זה, לא לח .البلد فيמה שצריך להכי, למשפחה הכי גבוהה  :النصاصرة احمد

 לא לחלק, 

 למשפחה,  פאיז אבו צהביאן:

 החלוקה לפי שיקול דעת של אנשים.  אחמד נסאסרה:

 או פוליטית אפילו.  פאיז אבו צהיבאן:

 או פוליטית, כן, בדיוק.  אחמד נסאסרה:

אנחנו סיימנו את הישיבה  هالحين؟ في ايشהערה במקומה. כן.  פיאז אבו צהביאן:

 מי רהט. מה?  تبعتאסיפה כללית  ال في احناהראשונה, מקליט. 

 *** נעילת הישיבה ***


