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 רוטוקולפ
 

. נתחיל בהצהרת אמונים לחבר 13/22מליאה  الخير، جماعة يا الجلسة :يغمدم أبو عطا

תן לי בבקשה את ההצהרה. אבו אברהים אבו אלעסל.  – העיירה החדש

אלעסל איברהים הוא בא בעקבות התפטרות חבר העירייה עלי סעיפאן 

את ההתפטרות. היא  22לחודש  24אלזיאדנה, שהגיש לנו ביום 

התקבלה, באמת זה כדין. ונכנסה לתוקף החברות החדשה של מר אבו 

 אלעסל. 

 שלום לכולם, ערב טוב, סליחה על האיחור.  :ג'אר

 תיכנס.  עטא אבו מדיע'ם:

 שלום, מה קורה?  :ג'אר

 בבקשה, אהלן.  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים יחד(

 תודה רבה. בבקשה. שלום שלום.  اهلين، هال، עטא אבו מדיע'ם:

התקבל מכתב  2022לנובמבר  24אני שוב חוזר על הסעיף, אמרנו שביום  עטא אבו מדיע'ם:

הפיטורין, אה, התפטרות סליחה של עלי אלסעיפאן אלזיאדנה. ובמקביל 

נכנס לתוקף חבורתו של איברהים אבו אלעסל כחבר במועצת העיר. 

לעירייה, הן בוועדת אנחנו מודים למר עלי זיאדנה על כל מה שתרם 

המכרזים, נדמה לי הן בביקורת, כל תרומתו בעירייה בתקופה שהוא 

כיהן בה. ואנחנו מתחילים בהצהרת האמונים של חבר המועצה, בהתאם 

א' לפקודות העיריות, נוסח חדש, אני איברהים אבו -א' 24לסעיף 

ברהט,  188, בית 18, כתובת שכונת אלנג'אח 054411905אלעסל, ת"ז 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי 

כחבר מועצת העיר רהט. על החתום חבר העירייה החדש. אני רוצה 

 שתגיד "אני מתחייב" או "מתחייב אני". 

 מתחייב אני.  איברהים אבו אלעסל:

 . مبروك مبروك، مبارك، :متحدثون
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 اول"מתחייב אני".  بس قاعد، وانت بس. شحادة سامي زي تشحد...  اقعد اقعد :يغمدم أبو عطا

 . بركة الف اشي

 . مبروك مبروك :الهزيل فيصل

 . قبل فيها لو ريت يا :يغمدم أبو عطا

 . مبروك :الهزيل فيصل

 . هللا شاء ان :يغمدم أبو عطا

 . بلدية عضو نسيب صارلكو :טלאל אלקרינאוי

 . إبراهيم يا مبروك :טלאל אלקרינאוי

 يخدم يحب ودو شخص وكل. الجميع بلدية هذه البلدية. التوفيق ونتمنالك مبروك، :غميدم أبو عطا

 . البلد وبيخدموا طيبين ناس كلهم. فيه بنرحب طبعًا احنا البلد،

 . كمان الزيادنة لعلي شكرا :טלאל אלקרינאוי

 منها اللي ائمةللق كرئيس تحكي بدك انت واذا الزيادنة، لعلي الشكر هذا قلت حكيت، :يغمدم أبو عطا

 . مشكلة أي عندي ما استقال،

 . هللا حياك :טלאל אלקרינאוי

חבר  انه تريدون هل. اللجان بعض في موجود في، كان الزيادنة علي األخ طبعًا :يغمدم أبو عطا

 העירייה החדש לאותם וועדות? 

ד חבר העירייה החדש יכנס במקום עלי אלזיאדנה בכל הוועדות מלב :טלאל אלקרינאוי

 וועדת המכרזים, ש... עם ד"ר מאזן. 

 דבר.  עטא אבו מדיע'ם:

איברהים יכנס בוועדת ביקורת במקום עלי, ומאזן יכנס בוועדת מכרזים  :מחמד אלקרינאוי

 במקום עלי. 

הבנתי, כלומר התחלפו אצלכם במכרזים עלי במקום מאזן, עכשיו מאזן  עטא אבו מדיע'ם:

 חוזר להיות במכרזים, 

 

 ו... יו"ר וועדת ביקורת.  :רינאוימחמד אלק

ו... יו"ר ביקורת. והחבר הנוסף, והחדש יאשר גם בביקורת. גם בבטיחות  עטא אבו מדיע'ם:

הדרכים, גם בקידום מעמד הילד, גם באיכות הסביבה וגם שמות 

 רחובות. 
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 טוב.  עטא אבו מדיע'ם:

 בהצלחה.  עטא אבו מדיע'ם:

 תודה.  אברהים אבו אלעסל:

 כמובן אנחנו בתקופה האחרונה,  ו מדיע'ם:עטא אב

סומכים עליו. בתקופה האחרונה העיר רהט עברה משבר מאוד קשה, בו  עטא אבו מדיע'ם:

היה מקרה רצח אשר נרצח הצעיר אלדראושה יאסין. ואנחנו כמובן 

מאחר וזה תיק בחקירה, אנחנו הדגשנו לאירועי הירי והאלימות בשבוע 

ואיתנו נמצא מפקד התחנה החדש, וג'אר שעבר הרבה שעות ישיבה, 

אתה, איך אומרים? לא נולדת פה אבל גדלת פה. והיה חשוב לי שאתה 

גם תגיע ותפגוש את צמרת העיר, וטוב שבחרת בלו"ז שלך שאכן תגיע. 

חשוב שאתה תפגוש את ההנהגה שהיא דואגת לא פחות ממך למצב 

, יש בה כמה העיר. אנחנו קודם כל עיר שהיא אין בה פשע מאורגן

פליליסטים, כמה סוחרי נשק, כמה עבריינים פה ושם. צריך ביד קשה, 

במשטרה חזקה ובאכיפה משותפת שאנחנו נגיע אליהם. אבל התיק הוא 

תיק קשה, אני מקווה שאתם תגיעו לחקר האמת, תתפסו את העבריינים 

 حنن البلدي المجلس وبإسمשרצחו את אותו אזרח, ודינם אחרי סורג ובריח. 

 كل وارواح روحه على الفاتحة. الرحمة له ونتمنى وأتمنى، العزاء، بخالص نتقدم

 . امواتنا

 . يرحمه هللا يرحمه، هللا يرحمه، هللا :متحدثون

 הבמה היא שלך, בבקשה.  جهار :يغمدم أبو عطا

 אז ערב טוב לכולם.  ר:אג'

מאוד מאוד  שולח לעיריית רהט, כי היה לי אם הייתי מקבל דוח הייתי ר:ג'א

חשוב להגיע לפה. וככה, אתם יודעים שאומרים שאורח מגיע אז הוא 

רואה הרבה דברים. אני לא אורח, כי אני מכיר את רהט המון המון 

שנה ברהט. זה כאילו רהט  15שנים. אבא שלי גדל ברהט, אח שלי היה 

קשורה למשפחה. במסגרת ה, ציפיתי שתגיד שיש לנו גם מתחם פה 

 ה לדוידוב. לקווקזים פ

 )צוחקים(. 
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שנה פה, אז. אבל תראו, אנחנו, אני אומר לכם אני  40כי אנחנו כבר  ר:ג'א

שלושה שבועות מדבר, אפילו אשתי כבר יודעת "עטא מתקשר, עטא 

מתקשר". אפילו אשתי כבר יודעת. בסדר? אני לא סתם אמרתי, העיר 

לי הרבה הזאתי פוטנציאל עצום, עיר מדהימה, עיר מדהימה. והיה 

שיחות והרבה פגישות. אבל יש בעיה אחת, האנשים לא מפחדים פה 

לירות. אין פה פחד מלירות, וזה לא משנה כרגע עבריין או אדם 

נורמטיבי, ובכוונה לא נדבר על התיק של הרצח, כי התיק מטופל ע"י 

הימ"מ. בסדר? בסופו של דבר יש תמונה ברורה שם, ברורה לחלוטין 

לבל. יודעים בדיוק מי עשה, מה עשה ולמה עשה. בגלל שאף אחד לא יתב

שהתיק מטופל כרגע על הימ"מ, ובעזרת השם אני מקווה מאוד מאוד 

שברגע שיגיע לשם, ויגישו שם את הכתב אישום, אחרי שיעצר התמונה 

תהיה הרבה יותר ברורה. אבל מה שאמרת עטא פה אני מסכים במיליון 

ירי הזה, כן שכונות לא שכונות, כן אחוז. בסוף אתם צריכים להבין, ה

, כן סכסוך לא סכסוך, הירי הזה בסוף משפיע על חתונה לא חתונה

כולם. בסדר? בסוף אני אמרתי, אני אחד האתגרים שהיו לי כשהייתי 

כי אני אמרתי את זה בשיחה, שאף חף מפשע לא יפגע.  לכישמפקד ימ"ר 

נקודה. ואני פה עם המון  אני בסוף חף מפשע יפגע, ילד יפגע, אני נכשלתי

אוויר במפרשים, המון המון אוויר. בסדר? המון אוויר. ... מוטיבציה... 

ולא תלוי ... אני תמיד מסתכלים, כי אני מסתכל, אמרתי טובת הציבור 

לפני הכל. ואני חושב שזה גם שכל הנבחרים, וגם של עטא, זה, זה 

תבייש. במקום המטרה. ומסר שיעבור לכולם, אני אמרתי, גם לא מ

שיהיה סכסוך בין שלי משפחות, ושתי המשפחות ירו, שתי המשפחות 

ישלמו, נקודה. ישלמו, אנחנו בעזרת השם שבוע הבא אני מקווה שאנחנו 

מצליחים, יהיה פה כח של מג"ב שיגיע. ואז בסופו של דבר משפחה 

שתרשה לעצמה לירות, סכסוכים, לא משנה אחד נגד השני, לא נגד 

ני יאכוף בשתי מובנים. בסוף מי שפוגע בבן אדם זה כסף כלכלי. השני, א

אז גם שיעבור מסר לכולם, אני, אפשר להצהיר, אני גם לא מתבייש. 

בסוף אדם שלצורך העניין ירשה לעצמו לפגוע, או לסכן אנשים אחרים, 
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אני אפגע לו בכיס. אני אפגע לו בכיס, ואז אותו בן אדם יבין את המסר. 

, זו עיר עם פוטנציאל עצום, ואין שום כתבה לא טובה. בסוף תשמעו

בסדר? שום כתבה לא טובה. בסוף זה עיר עם פוטנציאל עצום וזה צריך 

לראות את המקומות היפים של העיר. כשאני רואה עוד אירוע, עוד 

אירוע, עוד אירוע, זה לא רק אתם כנבחרי הציבור ואתה כראש העיר, גם 

בסדר? אז להגיד  'אר, מה קורה? מה קורה?עליי  מסתכלים אומרים ג

לכם אני סופרמן, בתוך שבוע שבועיים? לא שקרן. זה יקח זמן עד 

שאנשים יבינו, איזה תהליך ותודעה ומודעות. אדם שישתמש בנשק הוא 

צריך להבין שהוא ישלם על זה. יכול להיות שאנחנו תלויים בהרבה 

מכירים. זה כמו דברים אחרים, פרקליטות, בתי משפט, אתם גם 

הסרטונים האלה שאתם רואים בתקופה האחרונה. אתה לא צריך 

להיות גאון בשביל שבן אדם שיורה בטיקטוק אתה רואה את הבן אדם, 

מי זה הבן אדם. ולפעמים רוצים יותר ראיות. אני גם מול הפרקליטות 

אמרתי את מה שיש לי להגיד, אני כמו שיש פה נבחרי ציבור, אני מייצג 

העיר רהט. אתם צריכים להבין את זה. והיה לי חשוב מאוד מאוד  את

להיות פה, לייצג את העיר רהט, האחריות שלי על העיר רהט. בסדר? אני 

גם אמרתי לכל ה... חוץ מרהט יש גם את להבים, ויש את בית קמה, 

וגבעות בר ושובל. בסוף אני המיקוד שלי, למה זה רהט? כי בסוף זה 

אלף איש, עוד נלווים, זה הכיוון עצמו. בגלל  80לוקח  המרכז שלי. אתה

זה היה לי מאוד מאוד חשוב, אני אמרתי גם דרך אגב לא להיפגע, בסדר? 

בסופו של דבר אתם יודעים, אני צריך להגיע למצב שהקהילה בשלה 

מאוד מאוד וחזקה, בסדר? ורק איתכם אני יכול לנצח, אני לא יכול 

ני לבד לא יכול לנצח. בסדר? לא אני ולא לנצח לבד, שלא תבלבלו. א

כולם, בגלל זה אתם צריכים לסמוך עליי. אני עושה רק לטובת העיר, לא 

לטובת ג'אר ולא כלום. בסדר? אני את שלי עשיתי, וכולם יודעים מי זה 

ג'אר. לא בימ"ר, במקומות אחרים. אני עושה לטובת העיר, ככה אני 

צב שירי תועה פוגע במישהו זה אסון. מאמין, וככה אני אעשה. להגיע למ

וזה לא משנה, ואם מישהו מתוצאה של סכסוכים אחרים מרשה לעצמו 
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זה אסון.  -לירות זה אסון. בסדר? ואם סתם לדוגמה יש ירי בעידן הנגב

עוד לא התחלנו, עוד לא, עוד לא נתתי הילוך ראשון. הנה אני אומר לך, 

י הילוך ראשון כבר שלושה, עוד לא נתתי הילוך ראשון, עוד לא נתת

ארבעה נשקים נתפסים פה. כולל רימון כולל הכל. בסדר? לזרוק מטען 

חבלה בתוך בית זה אסון, אף פעם לא היה מטעני חבלה דרך אגב ברהט, 

נכון? טלאל, אתם זוכרים? בחיים לא היה מטעני חבלה ברהט. ואם 

אז אנחנו  מרשים למישהו לזרוק מעטן חבלה בתוך, על בית בעיר רהט

בבעיה. כי מטען חבלה יש לו אפקט למי שלא מבין, זה לא הבית עצמו. 

כל מי שמסביב יכול להיפגע, ואני לא מגיע לזירה כזאתי. הנה אני אומר, 

לא מעביר. וברגע שאני אדע הם ישלמו. בגלל זה אני אומר זה המטרה. 

י ולא כדי שלוחמנות, ולא באתי למלחמה, אני לא במלחמה. אבל אנ

מאוד מאוד חשוב לי שתסמכו עליי, ואני יודע שסומכים. בסדר? אני גם 

ולכולם, זה יקח זמן. אבל אם אתה רוצה לעשות שינוי  לממ"זאמרתי 

. למה? ככה. אני אמרתי במקום שיהיה עוד מעט ירי בין תביא כוחות

שתי שכונות אני מביא קרקל. אתם יודעים מה זה קרקל? קרקל זה כמו 

הנשק הזה שממוגן ירי, ככה אני נכנס לתוך השכונה. ואז אני שיש בצבא, 

אומר לכם הראשון שירה לכיוון הקרקל אני אפגע בו. אני לא מחפש חס 

וחלילה לפגוע באנשים. בסוף אתם צריכים להבין, אני חייב לשמור על 

האזרחים, חייב חייב, אין לי ברירה אחרת. כי בסוף אותם ילדים קטנים 

חד, וזאת תהיה התחושה. למה? למה אישה לא יכולה יפחדו, וזה יפ

י יורים, למה? מה רלשבת בבית שלה במפרסת בגלל שכל היום טררר

פעם, או מלהבים או ממקום אחר,  200רהט שונה מבאר שבע? אמרתם 

מה שונה? זה המטרה שלי, זה החזון שלי, ככה אני אומר הנה בפורום 

לבד. אם אני נכשל כולנו  של כולם. הצלחתי, הצלחנו, אין הצלחתי

 נכשלנו, ואם הצלחתי אז כולנו נצליח. 

 שמענו אותך.  עטא אבו מדיע'ם:

 זה ה,  ג'אר:

 תן לי להרגיש שאני מנהל את ה,  עטא אבו מדיע'ם:
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 אתה יודע, כשאתה מדבר מהלב, זה יותר, לא, אני לא, אני סיימתי. אני  ג'אר:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 זה הרבה  יותר, אני חושב ש ג'אר:

 כולם הקשיבו, כולם הקשיבו.  עטא אבו מדיע'ם:

 בהצלחה.  דובר:

 בהצלחה.  דובר:

 כולם יגידו לך בהצלחה.  עטא אבו מדיע'ם:

 תודה רבה.  ג'אר:

 בטח ניתן לכמה מראשי הסיעות,  עטא אבו מדיע'ם:

 ...  בשמחה ג'אר:

ני אגיד לך כמה משפטים. בשם ואם מישהו מהחברים גם רוצה לדבר, א עטא אבו מדיע'ם:

כמובן כל הבדואים, אבל במיוחד בשם העיר רהט, כולם שמעו, אתה 

בטח לא חייב לענות. ואולי לא אתה הסמכות לענות, אנחנו דרכך אנחנו 

יום ראשון כאן. אנחנו לא מוכנים להיות שתי מחוזות,  הממ"רניפגש עם 

זה הולך בדרום, מחוז לבדואים ומחוז משטרתי ליהודים. אם הדבר ה

ומפקד המחוז הולך לעשות מפקדה לבדואים, מפקדה ליהודים, כפי 

שפורסם זה, יש לזה השלכות. וכאן יתקלבנה החלטה, אנחנו רוצים 

להיות שותפים, אנחנו לא צריכים להיות ציבור ממותג שהוא בעייתי, 

 צריך שתהיה לו מפקדה משלו. לא נחזור ל, לשנות ה, 

 שים? משטרת הציווי. שישים? שי דוברים:

לא, וצריך ממשל צבאי. אנחנו גם לא היו"ש של . العسكري الحكمמשטרת,  עטא אבו מדיע'ם:

חנו עוד נשב ואני אזמין את ההנהגה הנגב. אתה זה אנחנו נעביר, ואנ

שתשב וגם תשמיע. זה הערת ביניים. אנחנו איתך, שוטר לכל אלף לא 

אצבעות. אתה לא  5או  8 מספיק. אתה משטרה חסרה. אתה עובד עם

 80-אצבעות. אתה צריך שיהיו לך יותר שוטרים, אחת לאלף 10עובד עם 

שוטרים שיש לך, אתה מתגאה בהם ואנחנו מתגאים. אתה לא יכול. 

אלף שחתך הגילאים מראה שהיא עיר של נוער  80אתה עם עיר של 

ני זה וצעירים. ואנחנו לבד לא נוכל, ואתה לבד לא יכול. שיטור העירו
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מודל שהאמין בו טלאל, וכולנו הלכנו אחריו. לפי התפוקה אין תפוקה. 

אני אומר לך, התקבלה החלטה עקרונית לפרק את השיטור העירוני, 

התקבלה החלטה לאור מה שקורה, אין תפוקה, ואתם לא מאשרים לנו 

הורדה ותנאי סף. אנחנו נשארנו עם שניים במקום שבע. שנים ואנחנו 

יס פקחים ואתם זורקים אותם החוצה. למה? למה אני צריך רוצים להכנ

את השיטור העירוני כשיש לי רק שני פקחים? והתפוקה שתי דוחות 

בחודש. תחושת הביטחון לא נמצאת כפי שאנחנו רוצים מה, מהפרויקט 

הזה. לכן אמרנו חודש דצמבר זה חודש הפקת לקחים, להחליט עד 

ב, בפרק הזה המיוחד בהיכרות עם הסוף. מישהו מהנכבדים רוצה לדבר 

 מפקד התחנה? בבקשה, נתחיל מצד ימין, פייצל רוצה? בבקשה. 

 כן.  פייצל אלהוזייל:

 אחר כך ... מרים את ידו גם.  עטא אבו  מדיע'ם:

 אני בצד שמאל.  דובר:

 לא, אתה בצד של הלב שלי.  עטא אבו מדיע'ם:

 יער. את אבו סלאמה אני מכיר אותו כשהיה לי ש ג'אר:

 )צוחקים(

ועכשיו, ועכשיו אנחנו אין צד ימין ואין צד שמאל, כולנו בכיוון אחד הוא  עטא אבו מדיע'ם:

 למען העיר. בבקשה. 

 סליחה, לא מדברים בצד של ה... דובר:

אבו סלאמה. ערב טוב לכולם, למען האמת אנחנו עושים חשיבות רבה  פייצל אלהוזייל:

דש. ולא רצינו להתחיל את הישיבה מאוד לך כמפקד התחנה, כמפקד ח

בלי שאתה תהיה נוכח. וזה מצביע שאנחנו כן רוצים לעבוד בשיתוף 

פעולה, וחשוב מאוד שאתה גם תקבל את כל התמיכה שלנו. אבל חשוב 

מאוד גם לומר את האמת, התחושה אצל התושבים כאן שהמשטרה לא 

ה אותך, זה יכולה להתמודד עם הנושא של הירי, חד וחלק. אני לא ארמ

המציאות. ואני באופן אישי חוויתי חוויה עם הנכד שלי, הוא חטף כדור 

 מכאן ויצא לו מכאן. ואני אומר לך כששומע ירי, 

 נכון.  ג'אר:
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למרות שלקחו . الدار في وبضل وبشردירי  بسمع. الدار في وبكبت بشرد العيل :الهزيل فيصل

וא יצא בנס. זה, ולפעמים אותו אצל פסיכולוג, למרות שאנחנו הולכים. ה

אנחנו אומרים אם, אם הכדור הזה היה נופל אצל השכנים שלנו היו 

רגליים. אני שמח מאוד שאתה רוצה להכניס כאן  4כולם קמים על 

מג"ב, עם עבריינים אין סלחנות. ואדוני ראש העיר אתה מדבר שאין 

 פשע, אני אומר לך, 

 אני אמרתי אין פשע?  עטא אבו מדיע'ם:

 לא,  ייצל אלהוזייל:פ

 אין פשע מאורגן.  עטא אבו מדיע'ם:

 בזליגהמאורגן, אנחנו, אנחנו  פייצל אלהוזייל:

 מתחילים, כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 אנחנו ב... לשם.  פייצל אלהוזייל:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 תשמע מה שאני אומר לך.  פייצל אלהוזייל:

 זה. אני, אני איתך בקטע ה עטא אבו מדיע'ם:

 אנחנו ב... ואנחנו כולנו נותנים לך כתף, חד וחלק, ושיהיה לך בהצלחה.  פייצל אלהוזייל:

 תודה רבה, טלאל בבקשה.  עטא אבו מדיע'ם:

בתפקיד, ואתה מכיר את רהט, אתה  קודם כל מאחל לך הצלחה . مبروك טלאל אלקירנאוי:

הקהילה מכיר את המגזר. אם יש לך ניסיון עשיר ובאמת בעבודה מול 

 הזאת. ואנחנו גם רוצים להודות לקודמך בתפקיד, 

 עמוס, עמוס.  דוברים:

עמוס. תראה, בוא נגיד את האמת , המצב הוא לא טוב. המצב הוא לא  טלאל אלקירנאוי:

טוב, המצב הוא קשה, המצב הוא חמור. ודיברנו, דיברת קודם על 

שבהם הייתה השיטור העירוני, או שיטור קהילתי. זה היה טוב בימים 

 هللا جاه ،هموبين بينكو هللا جاهקטטה פה בפינה הזאת, ותפסנו רמקול ואמרנו 

ושני הצדדים הלכו הביתה. זה היה מתאים זה, היום אנחנו בעידן  بينكو،

שהמצב משתנה. זה מדאיג את כולנו, אנחנו כולנו מודאגים ממה 

כל מרחב  שקורה. ולהגיד לך את האמת, גם אם תביא את כל מג"ב, ואת
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הדרום, תצליח לבד למגר את הנשק? אתה לא תצליח לבד למגר את 

הנשק. אם אנחנו גם כקהילה לא נבוא ונשים יד ביד, כולנו ... להגיד לך 

מהבתים יש בהם נשק. לא אשקר אותך, כי  90%את האמת? בעיר הזאת 

זה מצב מדאיג. זה מציג חמור מאוד, וכל מי ש, אתה נפגש עם אנשים 

ים לך צריך להילחם בנשק, צריך להילחם בנשק. אבל כשאנחנו ואומר

רואים מישהו עם נשק אנחנו מפנים את הפנים אחורה, לא ראינו, לא 

שמענו. ובסופו של דבר הנשק הזה יחזור אלינו... אנחנו ... )קול חלש(. 

אבל כמובן אסור לנו להתייאש, ואנחנו צריכים לראות איך מטפלים 

ק. קטטות תמידי יהיו, ואני לא מודאג שקורה קטטה בעניין הזה של הנש

בין שתי משפחות, זה עם נבוט, זה עם אבן, וזה נגמר. מדאיג אותי 

שאנשים משתמשים בנשק חי, זאת הסכנה. וזה הדבר שיכול להביא 

למצב שיהרגו אנשים, יצטרכו לעבור מהעיר הזאת משפחות, ובתים 

מאוד חמור שבעניין הזה. לכן ישרפו. אני לא יודע לאן זה יוביל, מצב 

חשוב מאוד בעניין הזה לחזק את תחנת המשטרה. תקשיב, אם להגיד לך 

את האמת, אם אתם חושבים עם שלוש ניידות ושתי ניידות שאתם 

מסתובבים בעיר הזאת תעשו, ואללה אתם עובדים על עצמכם, לא 

עיר תעבדו עלינו. כי אנחנו  כבר מכירים את זה. אם אתה לא מבין, ב

אלף  40ניידות בתוך העיר הזאת של  7, 5הזאת, בזמן נתון מסתובבות 

ת, ועובר לידה רכב, או דדונם, אז מה אנחנו עשינו? אז אתה, עוברת ניי

רכב עובר בתוך העיר עם נשק בבגאז' או על הכיסא האחורי. וראיתי 

מהאוויר, אין ניידת, אני לא מודאג. בעיניים שלי. לא אומר לך דברים 

ם אין ניידת, אם אין משטרה, אז אני שם ברכב שלי מאג, ואני עובר. א

ואני הולך יורה, סליחה, אני יורה באבו סלאמה, מכסח לו את הצורה. 

 לא רוצה להגיד מישהו אחר, כן? 

  לתביעה... יש מקום  אבו סלאמה:

 )צוחקים(

ות לא תוכלו לטפל אז מי, מי צריך להיות פה מודאג? אתם עם שתי נייד טלאל אלקירנאוי:

בדבר הזה. צריך גם חיזוק ניידות בתוך העיר, גם מג"ב בתוך העיר, גם 
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ח ושיתוף עם הרשות וחיזוק התחנה עם יותר סמכויות ועם יותר כ

המקומית, עם מכובדי העיר. ואולי צריך, אולי נצליח בכל זאת שיתוף 

 פעולה עם הקהילה. כי אתה לבד יהיה לך קשה מאוד. 

 ים איתך. מסכ ג'אר:

כמובן אנחנו רוצים שכולם יתייחסו, אבל אם נחסוך כל אחד דקה,  עטא אבו מדיע'ם:

 שתיים. אז אני, 

 קודם אני אתייחס?  ג'אר:

 לא, לא, תתייחס בסוף.  עטא אבו מדיע'ם:

 אאה.  ג'האר:

וגם שאר החברים. אני, אני אחזור לאלה שבצד ימין, עכשיו נחזור לצד  עטא אבו מדיע'ם:

 אל. אבו סלאמה שלא יכעס, אחר כך, אחר כך אבו נזאל. שמ

 )מדברים יחד(

 بنرجع، جاهزة بتكون فكارك ازا وبنقل،. جاهزة مش افكارها ناس في هو ما ال، :يغمدم أبو عطا

 . يحكي يطلب طلب نايف هالحين. عادي

 ערב טוב לכולם.  :אחמד אלנסאסרה

 ערב טוב.  כולם:

ולראש העיר על ישיבת המליאה  مبروكהצלחה, אומר לך  מאחל לךאני  :אחמד אלנסאסרה

 . مبروك ... 

 תודה.  :يغمدم أبو عطا

אני יודע שבאת כדין שעברת תפקידים ובהם ניצחת. וכל האמונה שלי  :אחמד אלנסאסרה

שתצליח. תצליח באמצעים שנמצאים היום אם כולנו נלך לשר הביטחון 

ה, נבנה תחנה חיובית. ולא הפנים, נלך לראש הממשלה, נגדיל את התחנ

תחנה שלילית. אני אדבר על הכל בקול רם, לטפל בעבריינות, לטפל 

סתם מסתובבים, זה יעצור אותו, זה  בפשע, לטפל בירי. ולא שוטרים

דוח תנועה, זה תנועה. דברים שלא במקום, ויש כאלה, אני אחראי על 

... פונה מה שאני אומר. אנחנו ביחד לא משטרה ולא אף אחד יצליח 

לאוכלוסייה... כל אדם, כל אזרח ברהט אזרח טוב. עם כל הכמות של 

 5%-מתחת ל 5%-האנשים שמדברים עליהם בעבריינות ובפשע, אולי ב
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כן, יותר גדול במספרים. אנחנו ברגע שהראשון, השני,  -ברהט. ירי

השלישי, הרביעי נתפס עם נשק, כולם יורידו פרופיל, ירדו לדרך 

לך משימה מעכשיו איך אנחנו מטפלים בירי. בחתונות, המחתרת. קח 

בקטטות, בעבריינות, במתחמים, מחוץ למתחמים, באזור התעשייה ויש 

כאלה שמשתמשים ... תטפלו בסוחרי הנשק, ולא מעט יש. יש אנשים 

סוחרים בנשק ברהט ברמה שאפשר גם המודיעין יעלה עליה. ביקשו 

אני מאחל לך הצלחה רבה בתפקיד ממני גם לקצר, ואני רוצה לקצר. אז 

 15שלך. אני מודה לאלה שהיו לפניך, ובמיוחד אח שלך דימה, שעבד 

שנה ופינה את המקום לך. הוא היה קצין מוצלח מאוד. ולעמוס שיהיה 

 להם הצלחה בדרך שלהם. ואתה כאן שיהיה לך בהצלחה. 

 אבו סלאמה, רגע נאיף, ... ישיבה.  עטא אבו מדיע'ם:

 על הישיבה הראשונה. לך ראש העיר  مبروك الف الفקודם כל  :אבו סלאמה

 תודה רבה.  עטא אבו מדיע'ם:

וג'אר, תודה גם לאלה שעבדו כאן לדימה ולעמוס. תשמע, משה רבנו  אבו סלאמה:

 כשיצא ממצרים, 

 אתה כותב כל מילה?  עטא אבו מדיע'ם:

 לא, אני חייב להתייחס.  ג'אר:

 א ממצרים, משה רבנו כשיצ אבו סלאמה:

 לא, שאלתי אותו אם הוא כותב כל מילה.  עטא אבו מדיע'ם:

 למה אתה מפריע לי?  אבו סלאמה:

 סליחה, סליחה.  עטא אבו מדיע'ם:

 אנחנו ישבנו בשקט,  אבו סלאמה:

 סליחה, סליחה, בבקשה.  עטא אבו מדיע'ם:

 ועכשיו אתה מפריע לכולם.  אבו סלאמה:

 ירה, מכניסים אווירה לישיבה. מכניסים אוו עטא אבו מדיע'ם:

אמר פרעה ראית את עוני עמי במצרים ואת משה רבנו כשיצא ממצרים  אבו סלאמה:

צעקתם שמעת. תושבי רהט היום כולם, גברים, נשים וטף צועקים 

עם זה . يستر هللا -בלילה מהירי. לא ישנים, מפחדים, קופצים, בורחים, ו
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חץ על הכפתור אתה פותר את בעיה. אנחנו לא מבקשים ממך עכשיו תל

הבעיה. לא, אתה צריך לחשוב איך להוביל מהלך על מנת למגר את 

כלה ואם להתופעה הזאת. עכשיו מסלו אמר, בממשלה שלו, אם אין כ

אין ביטחון יש בעיה. ואנחנו כנראה בתיאוריה הזאת. אין כלכלה ואין 

א מסכים ביטחון, בגלל זה אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו נמצאים. ל

איתך ראש העיר כשאתה אמרת עיר ללא אלימות, זה בתקופה של ... 

משרד ביטחון פנים השקיע מאות אלפי כספים על המצלמות. ואתם 

מתפארים כאן שיש לכם מרכז ראיה, שאתם רואים וזה וזה. וכשיש 

אירוע אתם מחפשים, זה מקולקל, זה אין חשמל, תירוצים שאין, שאין 

ה הולכים לעשות עם התופעה הזאת. מקבלי משכורת סוף. צריך לדעת מ

בחינם יש הרבה בעירייה הזאת. אבל מעניין אותי, אתה מקשיב למה 

 שאני אומר ראש העיר? 

 בבקשה.  עטא אבו מדיע'ם:

, לא 30מעניין אותי ביטחון התושבים. והעסקתם עשרים, העסקת  אבו סלאמה:

התופעה הזאת של הפחד  מעניין אותי. איך אנחנו פותרים את הבעיה של

של הילדים ושל תושבי רהט? יש לך יד אחת לא מוחא )התכוון מוחאת( 

אדוני המ... יד אחת לא, לא מוחא. צריך הרבה ידיים על מנת שיהיה 

שיתוף ולדעת איך להגיע למטרה. אם כל אחד חושב שהוא מגיע לבד 

ם. אמר הוא לא יגיע לבד. הוא יכשל גם, ואחר כך יזרוק רפש על אחרי

ראש העיר לגבי ההצעה, אולי היא בגדר הצעה, אולי היא בגדר חלום, 

יות יועץ לענייני ערבים מחשבה עמוקה. אנחנו חדלנו לה אולי היא בגדר 

בהסתדרות, חדלנו להיות יועץ לענייני ראש הממשלה לענייני ערבים, 

חדלנו להיות יועץ ראש הממשלה לענייני חוץ. תחנת המשטרה, המחוז 

לו צריך לשרת את האוכלוסייה ביחד, ערבים ויהודים כאחד. ואוי כו

הכבשים הלבנים לבד והעזים  -ואבוי אם אנחנו הולכים ומחלקים

 השחורים לבד. זה אסון לאומי, תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה. 

 תודה רבה. נאיף בבקשה. נא לקצר רבותיי, כי גם המפקד הוא בא.  עטא אבו מדיע'ם:

 אני מקצר, יש שלוש נקודות בדקה וחצי.  בד:נאיף אבו עא
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 כן, בבקשה.  עטא אבו מדיע'ם:

נשק צריך לבדוק, הצהרות, הצהרות מהנשק. היריות באות מנשק, הנשק  נאיף אבו עאבד:

מבחינת תפיסה, מבחינת תובנה, תובנה, בתחנה וגם במדינה יש הקלות 

, בקיצור. בואו לסוחרי הנשק. אם אין אמונה וזה מודיעין, בילוש, שב"כ

נדבר בקיצור, ג'אר, כשיש קטטה ויש ירי הניידת באה, מי שמקבל את 

פניהם קודם כל זה סוחר הנשק ושותה איתם קפה. אנחנו מכירים, כמו 

שאמר לך, אנחנו מכירים אחד את השני, ואנחנו רוצים להפחית את 

ם התופעה, שכולנו סובלים, גם אתה תסבול ממנה. אנחנו פה בתובנות. א

אנחנו רוצים, אנשים ירו, אנחנו יודעים מי מוכר פיצה ברהט, מי מוכר 

פלאפל, מי מוכר שווארמה, גם מי מוכר נשק. והנשק יגיע לפני הפיצה 

אם אנחנו מזמינים. לא חייב להיות לך, אני בן אדם סטרילי אין לי, אין 

לי נשק. אבל אני יכול לקבל תוך חמש דקות נשק, ולירות במי שאני 

 צה. רו

 אשכרה.  דובר:

שיטור משולב. שיטור משולב  –בסדר? אשכרה. אז זה נקודה. שתיים  נאיף אבו עאבד:

כמו שהוא כתוב, כמו שהוא צריך להיות משולב בין המשטרה לבין 

הרשות המקומית הוא צריך לעזור בכל מיני היבטים לא פליליים. 

יני דברים שהם שמירה על רכוש הציבור, כמו על מעברי חצייה, על כל מ

לא כל כך פליליים, ואנחנו לא רואים את הנוכחות שלהם, הם לא 

, לא במה שאנחנו רוצים. זה 20%, 10%-קיימים. סליחה! יכול להיות ב

הצעירים שלנו רובם נוהגים ללא  -נקודה שניה, ונקודה שלישית ואחרונה

. מי בתוקףרישיונות, רישיון רכב בתוקף, רישיון נהיגה בתוקף, ביטוח 

מאיתנו רוצה שהבן שלו יהרג בתאונת דרכים כביכול, כשהנוהג ברכב 

שהרג אותו בתאונה שאין לו שום דבר, אבל אין לו רישיון נהיגה בתקוף? 

מי רוצה שהבן שלו או הנכד שלו יהרג עם נהג ללא ביטוח? ואחר כך 

נעשה קומבינה תביא נהג במקום נהג, תביא רכב במקום רכב. אלוהים! 

 ה?!מה קר

 תודה.  עטא אבו מדיע'ם:
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 תודה רבה, בהצלחה.  נאיף אבו עאבד:

 . ايديه رفع شارب أبو إبراهيم األخהמילים יצאו מהלב, ...  עטא אבו מדיע'ם:

טוב, אני ממש אקצר, אז איחולי הצלחה באמת לראש העיר, . نعم :شارب أبو إبراهيم

עתי דברים שהישיבה הראשונה, ואיברהים, וכמובן למפקד התחנה. שמ

מאוד מאוד מעשיים, ואני חושב שהם חמורים מאוד. אבל כנראה 

שהמצב חמור מאוד שנדרשים, אני מאוד מקווה ומבקש, הסכסוכים 

ים מאוד שהירי מתבצע אחרי שעה מתחילת הסיפור. רוב עטהאלה מ

הסכסוכים הם ימים ושבועות לפני. ויש המון המון המון סכסוכים 

ולכן חשוב מאוד אותו מידע מודיעיני מראש, שאפשר גם למנוע אותם, 

שאם המגשרים לא מצליחים, אז לפחות שהמשטרה תפעל בתוך 

המשפחות האלה, בתוך השכונות האלה לפני קרות האסון עצמו. לפי 

דעתי סכסוכים פחות או יותר מכירים אותם, אני בטוח שהמשטרה גם 

חת לפני קודם, מפעילה את המודיעין שלה. שבסופו של דבר אולי שעה א

יפה שעה אחת קודם בשביל לפתור את זה ושיהיה שלום לכולם, 

 בהצלחה. 

רק הערת ביניים לפני שנעבור לסמי אחר כך. יש מישהו שהזכיר, אתה  עטא אבו מדיע'ם:

 עלינו.  הזכרת, אנחנו צריכים לחדד. עונש קולקטיבי לא מקובל

 ברור, ברור, זה לא פונקציה בכלל.  ג'אר:

ואנחנו, בדיוק, אבל לא כל שכונה שיוצא ממנה ירי, למחרת מתלבשים  ו מדיע'ם:עטא אב

 לי על השכונה על ימין ועל שמאל דוחות. 

 דוחות חניה.  דובר:

  الناس، عمي يا :يغمدم أبو عطا

 עטא, אתה יודע איזה תלמיד טוב אני?  ג'אר:

 לא אתה. בסדר, אז אני אומר לך מכאן תשמע,  עטא אבו מדיע'ם:

 זה מרוב ניסיון.  דובר:

 זה מרוב ניסיון שלנו. חברה'.  עטא אבו מדיע'ם:

 זה לא פעם ראשונה.  דובר:
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אני שמעתי אתכם שאתם אומרים גם עבריינות בתנועה, וגם אלה, וגם  עטא אבו מדיע'ם:

אתה מרביץ להם על הכיס. הרבה אנשים בשכונה חסרי, הם לא יכולים. 

ותמיד את זה. אז אל תבוא תעניש אותו.  הם רואים את העבריין, רואים

חברה' במבצעי תנועה, הווצאפ כל היום עובד, תיזהרו יש לכם פה שוטר 

יושב, תזהרו, תזהרו. אז כל העבריינים באותו יום לא עובדים, יושבים 

בבית. ומי מקבל את הדוחות? המורים, המורות, הגננות, הזה, העובדים 

אז קחו את זה . مكيفينדת. והם הנורמליים, כל השכבה הזאת שעוב

 בחשבון, סמי תדבר בבקשה. 

אנחנו נפגשנו איך שאומרים, כל הבלגן הזה . بالخير يمسيكوا هللاטוב,  סמי אלטורי:

מתחיל מהצעירים. דיברנו על הנושא הזה של זריקת אבנים על 

, זה לא נפסק. ואני גם 3... אוטובוס ממתחם האוטובוסים. גם היום  

 יחס ל, רוצה להתי

סמי, תתייחס לנקודה הזאת. מה עשתה המשטרה במקרה הזה? נראה  עטא אבו מדיע'ם:

 אם מה שסיכמנו עשינו. 

אני אישית, אני אישית כשפנו אליי שאלתי אותם את השאלה שאמרתי  סמי אלטורי:

לך עליה, שאני מבקש ממך, לא אתה ספציפית, אלא השוטרים שלך. 

 חד לא הגיע. להגיע לאירוע, אף אחד, אף א

אתה יודע אני תלמיד מצוין. תלמיד מצוין. אתה יודע אתה כמה זמן  ג'אר:

 הנהג אוטובוס התקשר אחרי האירוע? 

 הם הגיעו אבל, הם הגיעו.  דובר:

 אתה יודע כמה זמן התקשר אחרי האירוע? ג'אר:

 כמה? תגיד.  עטא אבו מדיע'ם:

לא זורקים אבנים? אתה  שעה. ואז תחשוב, בכיכר של אלהוזייל למה ג'אר:

יודע למה? כי אני מחכה להם. כשאני מקבל דיווח אחרי שעה אני לא 

 אפקטיבי. 

 זה ברור.  דובר:

 טוב.  עטא אבו מדיע'ם:

 בסדר? נמשיך אבל.  ג'אר:



  נ.ש.   -19- 14871

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 הבנתי, זה ברור. תמשיך.  עטא אבו מדיע'ם:

שהוא בכביש,  אני כמו שהתייחסתי אז, אני אגיד לך, פעם סבלנו מהירי סמי אלטורי:

אחרי זה עברנו בחצרות של הבתים. עכשיו זה נכנס לתוך החדרי שינה, 

ואמרתי לך את זה בישיבה שעברה. אז איפה אתה רוצה בדיוק? לא 

אתה, אני אומר את זה בכלל, איפה אתם רוצים שאנחנו נלך? אם אנחנו 

בבית, בחדר שינה, המקום הכי סטרילי לא, אין לנו ביטחון, אז איפה 

יהיה לנו ביטחון? דבר שני, ולא, אף אחד לא התייחס לנקודה הזאת. 

אתמול בוצע הירי, לא יודע אם זה במכוון, או זה, או זה בשוגג, או זה 

זה עמוד שידרה שבן אדם שמוביל  سويس، أبو احمدירי שוגג. עיתונאי של 

כל כתבה או כל בעיה אצל המגזר. אני, עדיין זה בחקירת משטרה כמו 

נו, לא יודעים מה קרה, האם זה מכוון או לא מכוון. דבר שני, היו ששמע

כמה התכתבויות על הפייסבוק אז ב... ירי בחתונות, שכל מי ששומע ירי 

בחתונה ישר הוא קם ועוזב את החתונה. וזה לפי דעתי זה מודל לחיקוי 

טוב. אם אני אעזוב את החתונה שלך, או החתונה שלו, אז תאמין לי 

החתן, או החתן עצמו ירגיש. ממש, להשאיר לו את האולם, או האבא של 

להשאיר לו את האוהל ריק וללכת, להסתלק. כי כולנו בסופו של דבר 

סובלים מהירי הזה. דבר שלישי ואחרון, עם המפקד שעבר דיברנו אז 

יד שובל ויש  אירוע ל. כאילו המשטרה 2להקים נקודת משטרה במתחם 

לשם לפחות אתה רוצה שעה. עד שתעבור את  , עד שתגיע3או  2במתחם 

הכיכר של סמי שווארמה שם, אנחנו קוראים לו, מהפקק אז כבר, כבר 

 הבחור יהיה בחדר ניתוחים. 

 בדיוק.  ג'אר:

הוא יהיה בחדר ניתוחים. אז זה כבר, איך שאתה אומר תלמיד טוב? אז  סמי אלטורי:

ת הנקודה לחדד דיברנו על זה, אנחנו מבקשים אאתה לא אפקטיבי. 

אותה שוב, ואנחנו מבקשים עוד נקודה במגזר המתחמים. נקודה עם 

ניידת, סיורים משותפים, וכולנו לוחצים ידיים, כולנו רוצים שלום, כולנו 

 בעד שלום וביטחון. תודה רבה. 

 סולימאן, בבקשה.  עטא אבו מדיע'ם:
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הראשונה, ולמפקד התחנה טוב, ברכות לראש העיר החדש על הישיבה  :בו גררהסולימאן א

החדש. אני אקצר ואני אגיד לגבי הירי והנשק. אם לא תעצרו את זה זה 

יופנה אליכם, לא רק לתושבים, וזה אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, 

ובזה אני מסיים את העניין של הנשק. אתם צריכים להיכנס לבתי ספר 

הוא מתעסק רק להסברה לילדים. יש גיל שאי אפשר עכשיו להסביר לו, 

עם נשקים. אבל יש גיל שאנחנו כן יכולים לתפוס אותו עכשיו, לבתי ספר 

אתם צריכים להיכנס ולהסביר לילדים, במיוחד לילדים קטנים, ולעשות 

את זה בכל בתי הספר. עכשיו לגבי עבריינות של תנועה בתוך העיר, אני 

קטורונים רואה במו עיניי וכולם רואים. עבירות התנועה במיוחד מטר

שגם עושים נזקים לעירייה, ולא עושים חשבון לאף אחד. ובעיר הזאת 

מהנהגים הם נהגות. ונשים מפחדות גם לנהוג, יפגעו בה, יפגעו בבן  50%

שלה, בילד שלה או בה, זה מאוד מסוכן. ואתם לא מטפלים בתופעה 

 טרקטורונים,  50הזאת. בתוך העיר הזאת לפחות יש 

 בעיר?  דובר:

והם נוסעים, ואופנוענים, ואלה שהרכבים שמשפרים את הרעשים  :בו גררהמאן אסולי

שעושים בלילה, שלא נותנים לישון. זה אתם יכולים לקחת ולהעמיס את 

הרכבים האלה, ואתם יודעים איפה זה נמצא. ואתם יכולים לטפל 

בתופעה הזאת, זה תופעה מאוד מוזרה, זה מאוד מסוכן, מאוד מסוכן 

העיר הזאת מבחינת תנועה. אני מאחל לך ולראש העיר  ללכת בתוך

 הצלחה ותודה רבה. 

יש מישהו שרוצה לדבר לפני סמי ו, בואו ניקח, בואו ניקח את פארס,  עטא אבו מדיע'ם:

לא, לא שמתי לב שהוא הרים. פארס, ואחר כך מאג'ד, אחריהם דוברים 

 סמי, וגם אתה תדבר לפני. 

 זה דקה אחת.  דובר:

 דקה, שתיים.  מדיע'ם: עטא אבו

בסדר, ערב טוב לכולם, קודם כל מזל טוב לראש העיר החדש. מזל טוב  פארס אבו פארס:

האמת אני אגיד רק נקודה אחת לגבי הירי, . وسهال اهالלמפקד התחנה. 

בין סוגריים, שזה ואני מאוד מאוד כועס על המשטרה בעצמה שיש 
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רה היום מסתמכים על קוראים לו מידע מודיעיני. הבעיה של המשט

העבריינים עצמם. בכל שכונה יש כמה צעירים, לא אגיד איזה שכונות, 

 אחד מכיר את השכונה שלו את הצעירים.  כל

 . الكل عند :متحدث

המידע המודיעיני שלכם שהוא עובד איתכם, או שמתקשר אליכם, או,  :فارس أبو فارس

את הסמים, הוא  זה יחד, הוא בעצמו הוא מביא את הנשק, הוא מביא

מביא את הכסף, הוא העבריין בעצמו, הוא עובד בחשבוניות הכל מיני, 

אני המידע המודיעיני, הלו כן, יש ויש לו את ההגנה, את המשטרה. 

משטרה, הלו יש קטטה, הלו מישהו ירה. הבעיה שלכם שאתם בוחרים 

את האנשים הלא נכונים בכלל. הלוואי שאתם מסתמכים על האנשים 

בדים, על האנשים המוכרים בציבור, להגיד להם לפחות שיהיה המכו

 שיתוף פעולה. אבל לא להשתתף ולעבוד עם הצעירים והילדים, תודה. 

 איברהים.  עטא אבו מדיע'ם:

כן, כן, אז קודם כל אני מאחל לך הצלחה רבה, הצלחה שלך זה איכות  :האניאיברהים אבו 

נשק כבר דיברו. אני בדרך כלל  חיים שלנו. דבר אחד אני רוצה להתייחס,

אני בן אדם אופטימי, אבל אני לא יודע אם תצליח עם עניין הנשק, עם 

הירי, זה נמצא ואני לפי דעתי זה ימשך. כי הפתרון היחיד לנשק זה רק 

לעשות את ה... בעצמו, ואני לא רוצה להגיד בטוח במאה אחוז, אבל 

נמצא והם יכולים  איפה הנשק הזה 95%, 90%המשטרה יודעת אולי 

אבל אולי אין אינטרס לאסוף את הנשק הזה. נקודה לאסוף אותו. 

נוספת שאני רוצה להעיר פה היא העניין של הפרויקטים הציבוריים 

שהעירייה הולכת להקים ולעשות בעיר. ואנחנו לא מצליחים לשמור על 

הקבלנים שהם עושים את הפרויקטים האלה, יש ירי עליהם, יש מישהו 

איים והם הולכים ועוזבים את השטח. ובדרך כלל אנחנו לא שמ

מצליחים לסיים פרויקט מסוים זה לטובת העיר, לטובת התושבים 

שאנחנו לא הולכים לסיים פרויקט כזה. למשל הכביש שש הפנימי, 

שהיום ראש העירייה בעצמו היה שם, והוא גם ממה שאני הבנתי, הוא 
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והם לא הגיעו. עוד פעם שיהיה  ביקש מהמשטרה העירונית שתהיה שם,

 לך בהצלחה. 

 תודה.  ג'אר:

 לך ולראש העיר.  :האניאיברהים אבו 

 בבקשה מאג'ד.  עטא אבו מדיע'ם:

 אני בקצרה, אני אאחל לך בהצלחה בתפקיד.  מאג'ד אבו בילאל:

 תודה מאג'ד.  עטא אבו מדיע'ם:

ואני מסכים עם כל אחת איך שאמר הרצל אם רוצים אין זה אגדה.  מאג'ד אבו בילאל:

מוכנות באמת לשיתוף פעולה. אני מקווה ממועצת העיר, מפה שמעתי 

שהמשטרה יש לה אינטרס גם למגר את תופעה, אני מקווה שכל 

הזרועות הגדולות שלהם יהיה להם אינטרס באמת למגר את התופעה 

בחברה העברית, בחברה הבדואית בדרום. אם לא יהיה שיתוף ואינטרס 

כולם דיברו על הנשק, אני לא רוצה לדבר על נשק.  -יהיה. דבר שניזה לא 

כל עוד שאין מעש, תעסוקה לחברה הבדואית, עדיין זה ימשוך אלימות. 

ראיתם אתמול על המשחק כדורגל, ראיתם איך הצעירים יצאו לרחובות 

להתפרק? הם רוצים פנאי, רוצים שיהיה להם כדורגל, רוצים שיהיה 

הם תעסוקה. ואני חושב גם התפקיד שלכם לשמור על מעש, יהיה ללהם 

החוק. אבל אתם גם יכולים לזרוק, ולדבר מילים טובות למי שנמצא 

למעלה. כל עוד שלא יהיה מעש לחברה הבדואית, שלא תהיה תרבות 

פנאי, שלא יהיה ספורט, שלא תהיה פעילות פה יהיה קשה. אנחנו יש לנו 

ש לנו מוכנות. אני מקווה באמת גם יכולת כנציגים, כמכובדי ציבור, י

 שגם ביחד נקדם את העיר ונמגר את התופעה. 

 תודה רבה.  עטא אבו מדיע'ם:

 אדוני ראש העיר. אנחנו לא סיכמנו על שיתוף פעולה.  רק תקן את המושג אבו סלאמה:

 עם מי?  עטא אבו מדיע'ם:

 דיבר מאג'ד על שיתוף פעולה.  אבו סלאמה:

 י, אני הראשון, אנ עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברי ם יחד(



  נ.ש.   -23- 14871

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 אני הראשון, תנו לי,  עטא אבו מדיע'ם:

 אנחנו לא דיברנו על שיתוף פעולה.  אבו סלאמה:

 אתה רוצה לדבר?  עטא אבו מדיע'ם:

 אנחנו אמרנו שעבוד בשותפות על מנת לעקור את התופעה הזאת.  אבו סלאמה:

 ן בעיה. אני חוזר פה בשותפות, אוקי, אי מאג'ד אבו בילאל:

 לא שיתוף פעולה.  אבו סלאמה:

 בשותפות, אוקי.  מאג'ד אבו בילאל:

 ככה, ... את עצמך.  اه، אבו סלאמה:

 אני חוזר,  מאג'ד אבו בילאל:

 גם יש לו מה לומר,  ...רבותי, רבותי, בבקשה, סמי שהוא גם ממונה  עטא אבו מדיע'ם:

 בבקשה. 

תה נכנס לתחנה שהעבודה בה היא לא טוב, ערב טוב לכולם. ג'אר א סמי סהיבאן:

קלה. והמשימות והאתגרים שעומדים בפניך הם לא קלים. ראש העיר 

לא בכדי בישיבה הראשונה שלו, גם מפקד התחתנה יושב לידו. ואנחנו 

בהזדמנות זאת גם מברכים אותו ומברכים אותך גם כן על הכניסה 

 לתפקיד. 

 תודה.  ג'אר:

ש עיר חדש, ונכנס לנו מפקד תחנה חדשה. אנחנו, עניין אז נכנס לנו רא סמי סהיבאן:

הירי, תראה בעיות יש, יש בכל עיר, תמיד היו בעיות והיו סכסוכים 

שאנחנו יודעים גם כן איך לטפל בהם ומטפלים בהם. הבעיה הקשה היה 

הירי בכל לילה. כמעט בכל, זה הפך לשגרה. ואנחנו התחלנו, התחלנו 

 ה שגרת חיים. להתאקלם עם זה, וכאילו ז

 נורמה.  דובר:

בלילה שלא יורים אנחנו אומרים מה קרה? אז כל עוד, כל עוד והביטחון  סמי סהיבאן:

האישי לתושב לא יחזור ולא נחזיר אותו, אנחנו נכשלנו. ואני אומר לך 

שהגענו למסקנה שזהו, אנחנו לא יכולים לעשות כמעט כלום בתופעה 

ה ביד מברזל. ואין שכונה ושכונה, הזאת. המשטרה צריכה לטפל בתופע

כל השכונות יורות. אין משפחה ומשפחות, כל המשפחות יורות. אז לא 
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המשפחה, לא הפלוני במשפחה הפלונית, לא האיש המיוחס הזה שמגיע 

למפקד התחנה וזה שיורה אפשר להוציא אותו תוך חמש דקות, והאחר 

בחומרה. עכשיו  צריך להחמיר איתו. אז כל מי שיורה צריך לטפל בו

הנשק הגיע עד מוסדות החינוך, היום מחביאים את הנשק במוסדות 

החינוך, ואני אומר לך הכסף הוא זה שעושה את ה, היום העסק הכי טוב 

 זה סחר בנשק. 

 השכרה.  ג'אר:

 ובחתונות היום משכירים מי יורה. במקום הזיקוקים הפכו,  סמי סהיבאן:

 ירי חי.  עטא אבו מדיע'ם:

, בוא תירה ליד החתונה. אז צריך 3,000לירי חי, בואו אני אשלם לך  סהיבאן: סמי

לטפל בתופעה הזאת ביד מברזל. המצלמות, אתם גם כן צריכים לקחת 

חלק בזה, במערך המצלמות בעיר, ואנחנו רוצים לראות, לא רק לדבר. 

הרי עם מפקד התחתנה הקודם, נתנו לו ברכות, ונכנס ויצא. ועכשיו אתה 

 כנס, אנחנו רוצים לראות תוצאות לא רק ברכות. תודה רבה. נ

תודה רבה. אנחנו נסגור את הדיון הזה בסיכום קטן. קודם כל נמצאת  עטא אבו מדיע'ם:

כאן אשתו של אחמד. אתה היית בקו השני עם אחמד, ואני לא מצליח 

לדבר איתו, ואני הצלחתי לדבר איתה פעמיים. והיא, הגב' אסמהאן אבו 

 יס ממחלקת ההנדסה. דיברתי איתה, היא יותר חזקה מאחמד, סוי

 )צוחקים(

הרגעתי אותה, כי אתה הרגעת אותי, שזה לא משהו מכוון. כמוהו כמו  עטא אבו מדיע'ם:

כל האזרחים, נפל בחלקו הרע ש... על הרכב. והיא נרגעה. שיתוף פעולה, 

מכיר אחד  משתפי פעולה, שטינקרים, תגיד איזה מושג שאתה רוצה, אני

היה איתי במפלגה, סמי יזכיר לי מי זה מיפו. אה, שרצחו אותו בשנות 

 في معنا كان يافا من واحد. והיה הולך ומצביע אומר זה סוחר סמים. 90-ה

 הם חיסלו אותו. . العربي الحزب

 משעראווי.  סמי סהיבאן:

כי . شهيد هذا ويمشعرا سليمסלים, סלים משעראווי. אז אני אומר לך,  עטא אבו מדיע'ם:

אז אני אומר לך, אם אני אראה . مشعراوي سليم صحתראו מה קרה ביפו, 
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אם אני אראה סוחר סמים אני אדווח לך. סוכן נשק אני אדווח לך. 

אלף שקל,  500ואנחנו במשמרת הורים שהתחלנו היום, היום חתמתי על 

פנים. אלף שקל משקיע משרד ביטחון  500זה פרויקט ענק. פרויקט ענק, 

משמרת הורים זה להתחבר לשטח, אנחנו נרד לשטח, ניקח את האנשים 

המנומסים, המלומדים, כל אחד בכובע שלו ונרד לילדים, נרד לנוער. 

רבותי, יש לנו מלא צעירים שותים אלכוהול. הרבה בנות יהודיות, ואני 

הזהרתי, באים לעידן הנגב וליד עידן הנגב ושותים אלכוהול. הרבה 

ות נמצאת, אבל יש הרבה מה שנקרא נוער שיושב במקומות עבריינ

 שמשם צומח, 

 חסרי מעש.  דובר:

בדיוק, עאמר המציא משפט ולא לקחנו אותו. נוער מועסק לא יעסיקו  עטא אבו מדיע'ם:

אותך, יחד עם טלאל אני זוכר את הסיסמה הזאת. ובאמת, אם יש 

כונים כבירים, נערים האלה אפשר שאנחנו נתפוס אותם. הסימסגרת ל

הסיכויים גדולים שאתה תצליח ואנחנו נצליח ביחד. ואני מקווה, מאחל 

 לך הצלחה. 

 תודה.  ג'אר:

 בבקשה. סיכום שלך.  עטא אבו מדיע'ם:

 תחנות סמים יש ברהט. אולי נזכיר את זה.  27רק אני אתקן לך,  :אברהים אבו האני

 אנחנו נסיים,  עטא אבו מדיע'ם:

אתייחס לכל מה שאמרת, תאמין לי. אני אעשה ככה. קודם כל אני, אני  ג'אר:

תודה לך, ותודה לכולכם על המעמד. זה לא מובן מאליו, ואתה יודע מה? 

אני מאוד מאוד שמח שבאתי. בסדר? דבר שני, עמוס סיים וגם תודה 

לעמוס. כי בסופו של דבר הוא עמד בחלק מהאתגרים. יש חלק 

תייחס להכל ככה בקצרה. בסדר? שום מהאתגרים כמו שציינתם, אני א

דבר אני לא אשכח. ... זה הפנים היפות של רהט, נקודה, הסיפור נגמר. 

נקודה, פה זה נגמר. אתה דיברת ואני דיברתי ופה זה נגמר. אני אומר לך 

שאני בודק הכל, אין תיק שאני סוגר אותו לעולם עד שאני בטוח במיליון 

יפה לא הרבה. אם יש משהו שאני מבין אחוז. טיפה אני מבין בפשיעה, ט
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בו זה פשיעה, בסדר? ואני פה יכול להבטיח לך, אני מסתכל לך בעיניים, 

אין לאף אחד פה הגנה נקודה. הנה אני מבטיח לך, אין פה אף אחד 

הגנה. אם אתה חושב ומישהו חושב שאותו מודיע הוא ... פשיעה מס' 

ך אני רק בהילוך ראשון. אני אחד אני אעלה עליו מהר מאוד. אני אומר ל

גם רואה את האנשים, ויש שוטרים מצוינים ברהט. אבל אמרת את זה 

אלף איש, שמרחק למרחק  80טלאל, בסוף שלוש, ארבע ניידות בעיר של 

דקות נסיעה בלי פקקים יותר מדי.  15דקות נסיעה. קח משובל עד ...  15

וסם. אני לא קוסם. טיפה פקקים זה המון. וזה כלום, בסדר? אני לא ק

תגידו ג'אר מגיע רמבו, לא קוסם, ולא יכול לעשות כלום לבד. וחד 

משמעי אני פה צריך את השותפות של כולם. אני שמח, כל מי שנגע פה 

בכל נקודה חד משמעית, אם ... תוכנית עבודה שלי הכל רשום. וכל מה 

אבל אני שאמרתי פה זה ברזל, בסדר? זה ברזל. אני אומר אין קוסמות, 

אני גם אמרתי למפקדים שלי, אני לא בובה על לא בובה על חוטים. 

חוטים. אני מאמין במשהו אני אעשה אותו. ואני ככה אני גם מאמין, 

ככה זה, ככה נולדתי. יש לי קצת כבוד מאבא שלי, לימד אותי ככה עם 

המאמין הזה אני הולך עד הסוף. ואם אני הולך עד הסוף אין לי 

לאף אחד, כי אני מאמין בדרך. ואם אומרים לי תשמע אתה  סנטימנטים

מגזים, את תזיז אותי. כי אני יש דרך ואני מאמין בה. הדרך שלי שכולם 

יהיו רגועים. זה שאתה אומר שחדר השינה שלך לא מקום בטוח, אני 

חושב כחברה, לאו דווקא, אל תסתכל על רהט. כאילו אני עכשיו חי על 

. על רהט. זה בכל המדינה, זה בכל המדינה. אבל רהט ועטא וכולכם ..

אני מסתכל כרגע רק על רהט, כי למה? זה מה שמעניין אותי. בסדר? כל 

אחד שיסתכל על הבעיות שלו. אתם צריכים לראות, השנה הזאת הגישו, 

... הליכים, יותר נשקים, אבל אתם שתבינו יותר כתבי אישום, ויותר 

ירועי ירי. אז תבוא, תגיד לי איך יכול יודעים מה קרה? הרבה יותר א

להיות? תופס יותר, נכנסו יותר, יותר נשקים אבל הרבה יותר אירועי 

לא מפחדים. ולא סתם אמרתי  ירי. אתם יודעים מה זה אומר? שאנשים

תודעה. בסוף אני אגרום לאנשים לפחד. לא איזה, אני לא איזה  –את זה 
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שים "הנה ג'אר בא, ג'אר בא", זה עבריין, ופתאום אני אתחיל הפחיד אנ

לא. הוא יצטרך להבין שברגע שהוא משתמש, ואני מסכים איתך, ... יש 

, מסכים במיליון אחוז. אתה יודע למה אמר 90%מקום. וטלאל אמר 

? כי כל אחד מגן על עצמו. ולכל אחד יש איזה סליק, ואיזה מקום 90%

ך לקחת בחשבון. ואיפה נמצא משהו, לכולם יש. בסדר? זה מה שצרי

לגבי המרחב החדש יש ימ"ז, יש ימ"ר, עזבו את השמועות. בסדר? עזבו 

את השמועות. אתה יודע? בוא רק בקשה אחת, עזבו את השמועות. בסוף 

אתה ראש העיר, ואתה יש לך פגישה עם ימ"ר נגב, ואתה תשאל את 

. בסוף אני אומר כל מהלך השאלות הנכונות, תקבל את התשובות

נקודה! אנחנו לא מקובעים,  -ה אצלך עושה זה לטובת הציבורשהמשטר

בסדר? אנחנו לא מקובעים. בסדר? בגלל זה אני אומר לא יודע מה סיפרו 

לא סיפרו. אם זה תוצר מוגמר זכותכם, אתה יודע, כל אחד שיעשה מה 

שנראה לו לנכון. אבל אני אומר לפני שמחליטים החלטות תשמעו את, 

מע את הימ"ז, ואז תראה בדיוק מה קורה. זה תשמע את הימ"ר, תש

כן, מי אמר שרהט בתמונה? יכול להיות שאולי  –שרוצים להקים מרחב 

העיירות כי זה מרחק עצום, אתה לא יכול לדעת. עיירות, תחנת עיירות 

זה לא תחנת רהט. תחנת עיירות פרוסה על מלא ישובים, מרחק עצום. 

אחת, באזור אחד ספציפי. בסדר? אז זה  עתבלותחנת רהט כולם זה במ

שיטור עירוני זה אינטרס  -משהו שכן צריך לקחת בחשבון. שיטור עירוני

נקודה! אני אגיד לכם למה. בסוף אני אמרתי מה שלא כתוב  -של הציבור

כתוכנית לא יתבצע, זה כמו אצלי. אני אתה תראה בתוכנית עבודה שאני 

לשרת את הציבור, כלומר בישיבת נגעתי בהכל, שיטור עירוני אמור 

מליאה צריכים להגיד מה מפריע לאזרח, איכות סביבה, חסימות, לא 

ידוע מה, זבל, גרוטאות, סתם אני נותן. זה, הוא אמור לשרת את 

הציבור. ואני אמרתי לראש העיר, אם פקחים לא נותנים דוחות אז 

לאכוף, נקודה! אנחנו נכשלנו. נכשלנו, למה? זה לא יודע מה, הם צריכים 

זה המטרה שלהם. לפרק זה הדבר הכי קל, לבנות זה הרבה יותר קשה. 

בשניות אנחנו מפרקים, גם אתה גם אני. דרך אגב אני אמרתי לו, תפרק, 
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אני לוקח את השוטרים לסיור. אני אומר לו אני צריך אותם לסיור. 

, 2, 1 -בסוף זה אינטרס שלנו ואני צריך תוכנית. אתה תגיד לי מה מפריע

, לא יעמדו, אז וואלה לא צריך. אם אתה לא רלוונטי אז אתה לא 3

 רלוונטי. 

 לא, אבל סיכמנו שחודש,  עטא אבו מדיע'ם:

 יפה.  ג'אר:

 חודש דצמבר הזה,   עטא אבו מדיע'ם:

 תוכנית, תוכנית, הלאה.  ג'אר:

תוכנית, הם תוכנית, אני לא לא. התוכנית זה לא אומר הם מגישים  עטא אבו  מדיע'ם:

ביקשו אתמול להגיש את התוכנית. הם רצו שאני אכין להם תוכנית, אני 

 אכין להם תוכנית. 

 לא אתה, צריך מה מפריע לאזרח.  ג'אר:

 לא, זה יעדים שלי. שאני קובע את היעדים.  עטא אבו מדיע'ם:

 כן.  ג'אר:

אני התחלתי, אני ואמרתי להם אני, אני, אני אתן לכם תוכנית. אבל  עטא אבו מדיע'ם:

, יוכיחו ימשיכו. לא יוכיחו 12התחלתי בפירוט, יש להם את החודש 

 חנו ח'אלס, את המפעל הזה סוגרים. אנ

 עטא,  ג'אר:

 בכיף.  עטא אבו מדיע'ם:

בסוף אני אומר לך, אני צריך להסתכל מה טוב לציבור. בסדר? זה מה  ג'אר:

ריכים לקחת שתעשו בסופו של דבר. תראו, שני תופעות שאתם צ

בחשבון, אמרנו ירי, ירי. אני מסתכל כמה צעדים קדימה. אחד היתרונות 

כשאתה מפקד ימ"ר, כשאתה מסתכל כמה צעדים כמה. בסדר? אז 

הסיפור של השכרת נשקים, נגעתם בזה, זה חד משמעית נכון. היום בן 

. הדבר השני זה סחיטת 5,000, 4,000, 3,000-אדם יש לו מצבור, נותן ב

ים. פעם זה לא היה במגזר. אני גדלתי, זה לא כאילו אתה, אני לא עסק

נפלתי מהאולימפוס. אני הייתי ראש מחלקת מודיעין בימ"ר נגב. הייתי 
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כמובן בבאר שבע, הייתי מפקד ... לעולם לא היה. היום סוחטים עסקים 

 בתוך רהט. ומי סוחט את העסקים ברהט? בדואים בעצמם. 

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

וכשאתה אומר שלא מצליחים להריץ בסדר? אז גם בזה אני נכנס.  ג'אר:

פרויקט, אני מסכים איתך. ואני מסכים איתך, יש שתי ניידות סיור 

סטטי קבוע. זה לא אמור להיות. זה לא בתוכניות? בטח שבתוכנית. אבל 

תחנות, סמי אני אפתיע אותך, יש הרבה יותר.  27בסוף יש סמיכה. 

הסוחרים דרך אגב של הרשתות, של הטלגרס שאתם  הסוחרים, כל

רואים, כולם מגיעים פה באזור. מה שנתפס באשקלון, אשדוד, מלא 

מלא. וגם פה יש. בסוף יש סמיכה, איפה אני מושך למישהו קו. אבל אני 

צריך לקחת בחשבון כרגע את האינטרס שלנו. האינטרס שלנו לטובת 

קוסמות וכן צריך שוטרים, הרבה  הציבור. ואני אומר עוד פעם, אין לי

שוטרים, אתה יודע  27תקנים פנויים בתחנת רהט.  27יותר שוטרים. יש 

כמה ניידות? אתה יודע כמה ניידות זה? אתה יודע כמה בלשים, כמה 

שוטרים? אני לקחתי את שני השוטרים הכי טובים ברהט אמרת 

. זה מה סיימתם תפקיד. הם נלחצו, אמרתי מהיום אתם רק מגייסים

 מגייסים.  -שאתם עושים

 למה לא לגייס מהאוכלוסייה למשטרה?  סמי אלטורי:

כי אני אגיד לך מה קורה. אמר את זה גם לגבי הפקחים, תגלגלו לי את  ג'אר:

 זה. בסופו של דבר אתה צריך להבין, יש שוטרים מרהט שנמצאים פה. 

 כאן?  סמי אלטורי:

ינטרסים אתה לא רוצה להכניס את אותו אבל בסוף כשיהיה לך ניגוד א ג'אר:

 שוטר לבעיה. 

 נכון, נכון.  דוברים:

. זה כמו הפקח, אתם יודעים מה אמרתי אמתייםאבל בואו, בואו נהיה  ג'אר:

לפקחים? אני אמרתי יש קטטה, תעצור בצד אל תיכנס. אתה יודע למה? 

 כי בסוף אתה מכניס אותו לבעיה. אני לא מכניס אנשים לבעיות. 

 ג'אר, אל תיכנסו לזה, זה לא,  טא אבו מדיע'ם:ע
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 לא, אבל מה ש,  ג'אר:

 זה לא, זה לא,  עטא אבו מדיע'ם:

 דקה, דקה. שניה ברשותך.  ג'אר:

 עדכון, העדכון שלך זה עדכון ישר.  עטא אבו מדיע'ם:

 נושא, ג'אר:

והם גם חכה רגע, יש לנו פקחים שכן מיישמים אתה חוק, חוקי עזר,  עטא אבו מדיע'ם:

דוחות חניה על ה, על ה, על האישה ועל הגבר.  6,000תושבי העיר. 

 נותנים, נותנים ולא מפחדים. 

 עטא,  אר:ג'

 אז אל תגיד לי שאין לנו אפשרות,  עטא אבו מדיע'ם:

 לא.  אר:ג'

 שניישם את העבודה.  עטא אבו מדיע'ם:

לסייע. נושא  זה אני אומר לך, תראו, שתי דברים, כמה דברים יכולים אר:ג'

החתונות, אני זה האתגר שלי החתונות. הנה אני אומר את זה לכולם, יש 

 ונגמר. בעזרת השם שיהיו הרבה הרבה חתונות.  3, 2, 1עוד אולי 

 אמן.  דובר:

אני כבר אמרתי, בחתונות הבאות, החתונות הראשונות זה פיילוט שלי.  אר:ג'

א כוחות יש"ם, מסר יש ירי אני אפוצץ את החתונה, ואני מביא מל

ראשון, שני, שלישי, רביעי. גם האבא, אני אפוצץ את כל החתונות. אירוע 

 מתוך בית ספר אני מגיע עם רחפנים מגיע עם הכל. 

 יפה.  עטא אבו מדיע'ם:

 ראשון, שני, שלישי, לא משנה מה יהיה הפרות סדר שיהיו.  אר:ג'

 ה שלך היא, אתה הכוונה, הכוונה שלך, הכוונ עטא אבו מדיע'ם:

 ברור,  אר:ג'

 לפוצץ זה לתפוס את העבריינים.  עטא אבו מדיע'ם:

ברור. כשאני מדבר חד משמעי, ואני אומר את מה שאני מוציא מהפה  אר:ג'

אני מאמין בו גם. כי בסוף כשאתה יורה בתוך חתונה, הקליע יכול ליפול 
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יכול ופגוע במישהו בתוך החתונה. או כשאתה יורה בתוך החתונה זה 

 לפגוע במקום אחר. לפוצץ זה לא פיצוץ שאני בא עם רימונים. 

 בדיוק.  עטא אבו מדיע'ם:

בסדר? אתם צריכים לקחת את זה בחשבון. נושא הבא שנגעתם זה  אר:ג'

הסיפור של טכנולוגיה. נגעת במיליון אחוז, המצלמות וכל שאר הדברים. 

יש את יהורם, כולם  ... מאמין בסיפור הזה,כי אנחנו נתקדם בטכנולוגיה

מכירים את היועץ לענייני ערבים. אני אמרתי לא באתי למלחמה, אני לא 

שם. אבל במקומות שלא מסתדרים, ולצורך העניין המשפחות לא 

הסתדרו וצריך לקחת שם טיפול, כן אנחנו נהיה שם. כי למה? כי הם 

מסכנים את אותם אנשים. וכן אני מסכים אם ... עם ילדים והקטטה 

נגמרה והסכסוך נגמר. אבל לצערי היום גם אם הסכסוך בין ילדים הוא 

מוביל ליריות. זה קצת השתנה בכמה שנים האחרונות, פעם זה לא היה. 

זה לגבי הסיפור. ואני אמרתי עוד פעם, יהיו מש"קים, אני עשיתי חלוקת 

מש"קים חדשה. לגבי מה שאמרת לגבי בתי ספר, אני מאמין במיליון 

. מה שאמרת, במיליון אחוז. בסוף יש גיל מסוים שהוא לא אחוז בזה

צריך לפחד מהמשטרה. בסדר? נגיד לבתי ספר, לצערי הרב בתי הספר 

הפכו להיות מעוז של החבאת נשקים. אני אמרתי בחיפושים הבאים אני 

בא עם טרקטור. טרקטור מחפש, ואז הם ידעו שהם לא יתעסקו בתוך 

, הכל. אני עם טרקטור בא לחיפושים הבתים. הנה זה מוקלט, מצוטט

בפעם הבאה. כי למה? כי אנשים צריכים להבין, הם צריכים להבין את 

זה. זה לגבי הדבר, והדבר האחרון. אני אומר את זה עוד פעם, אמרתם 

את זה הכי נכון, לבד המשטרה לא יכולה. לאורך שנים, ובכל פעם אני 

כן נראה שינוי. גם אני מקווה שבעזרת השם מפעם לפעם, מפעם לפעם 

הצבתי לעצמי את היעד של האירועי ירי. גם אני הצבתי לעצמי, בסדר? 

 גם אירועי ירי וגם נשקים, מעבר לזה תודה על הבמה. 

 בבקשה. ג עטא אבו מדיע'ם:

 המון המון בהצלחה לכולם.  אר:ג'

 . 2לא, ... נקודת המשטרה במתחם  סמי אלטורי:
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המשטרה. על הסיפור שנגעת, רשמתי, אתה רואה? שניה, לפני הנקודה  אר:ג'

הסיפור של הנהיגה. אני כל בוקר מגיע בבוקר יוצא מבאר שבע, אני גר 

בבאר שבע מי שלא יודע. יוצא מבאר שבע מגיע בבוקר, לפעמים מוקדם, 

אני רואה את הילדים עם התיק, בבוקר אני זה ממוסס לי את הלב. 

ת הלב הילד הקטן הזה עם התיק. הילדים שלי כבר גדלו, ממוסס לי א

אני הפחד שלי שמי שנוסע פוגע בילד. ולך אני אומר, אני אאכוף פה את 

כל הרישיונות נהיגה לכל מי שנוהג ללא רישיון נהיגה. וכל הסיפור של 

הטרקטורונים, ואם אני נוסע עם נכבד בעיר ומישהו עושה לי אופנוע 

 ככה, 

 נכון.  עטא אבו מדיע'ם:

מי היה איתי, מישהו היה איתי עם מישהו שנוסע  ר? אתה, לא יודעבסד אר:ג'

 עם אופנוע ככה. אני אאכוף את הכל. 

 אתה נוסע עם מישהו, מישהו חוץ ממני? נוסע עם מישהו חוץ ממני?  עטא אבו מדיע'ם:

ואללה נוסע, אבל אני אגיד לך משהו בסוף יש תוכנית, אתה תראה  אר:ג'

י לא מחפש את האנשים הנורמטיביים. התוכנית תהיה מסודרת. אנ

 3באמת שלא, בסדר? וגם אדם נורמטיבי שנוסע עם ילד לא חגור בגיל 

 שם אותה על זה, אז זה בעיה. בסדר? 

 אנחנו לגבי תחנה נוספת?  עטא אבו מדיע'ם:

 תחנה, הלוואי ש, תחנה אני אומר עוד פעם,  אר:ג'

 שיהיה להם חדר. עוד תחנה, אמרנו נקודה, דיברנו  סמי אלטורי:

סמי, זה אחרי זה. בסוף אני אומר ככל שיהיו יותר שוטרים אפשר  אר:ג'

 לעשות הכל. 

סמי, הם הציעו לשים את זה במקום של ילדים, של, של צעירים וצעירות  עטא אבו מדיע'ם:

 كمانזה לא מתאים.  تحته، يحطوهקלאסי, שזה מרכז הצעירים החדש. 

 נחנו אמרנו להם תחפשו במקום אחר. בדיוק, א. مزوي كمان مزوي،

 זהו, אני סיימתי.  אר:ג'

 אני מודה לך מאוד.  עטא אבו מדיע'ם:

 רק אני אגיד משהו אחד. אמרתי פשוט זה הפריע לי.  אר:ג'
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 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

כולם שווים. אני לא מכיר, זה שגדלתי פה, כולם שווים, שאף אחד לא  אר:ג'

מאה. זה יצטרך לקבל הוא יקבל, אין אצלי פה  יתבלבל. דין פרוטה כדין

 סנטימנטים לאף אחד. 

 אנחנו מודים,  עטא אבו מדיע'ם:

 בסדר? תודה רבה לכם. אר:ג'

 בהצלחה, בהצלחה.   דוברים:

 בהצלחה. אני מודה לך מאוד, תודה רבה.  עטא אבו מדיע'ם:

 תודה לך.  אר:ג'

 דלת. חו את הממשיכים בסדר יום רבותי. תפת עטא אבו מדיע'ם:

 רזיתי, אבל לא עד כדי כך.  –אתה אומר רזיתי  אר:ג'

תפתחו לו את  هاشم؟ وين. محمود أبو ياטוב, תודה רבה. תפתחו את השער  עטא אבו מדיע'ם:

השער. ממשיכם בסדר יום רבותיי ואני מבקש ככה. עדכון הרכב ועדות 

 העירייה. 

 . هذاנושא מאוד מפריע לאנשים ...  صار اللي. لاستقبا صار ما هذا، األستقبال :شحادة العبرة

 אז תקשיב, :يغمدم أبو عطا

  على، للتعارف خصوصي جلسة ساويتوا كان :شحادة العبرة

 מהלב...  بحكي شو اناזה תוכנית עבודה וזה מאוד...  تعارف، مشאבל  :يغمدم أبو عطا

   عامر، عامر، :متحدث

 . بتحكوا انتو ما اه، بيحكوا، اثنين ،خالص انت، نكا تعارفזה  :شحادة العبرة

 בוא נמשיך עטא. . راي عنده واحد كل ما طيب، :متحدث

 יכולנו לעשות את זה קבלנות וללכת.  פייצל אלהוזייל:

  انتو؟ ساوتوا ومين انت :هاني أبو عامر

... ללכת הביתה, אין לנו סבלנות. טוב, הרכב וועדות. בהמשך להרכב  :يغمدم أبو عطا

ת שדיבר, דיברנו עליהם לגבי אבו אלעסל, במקום מי יכנס לוועדת וועדו

המכרזים? פארס? במקום בוועדת מכרזים אמרנו פארס יהיה כחבר 
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 וועדה. מי עוד יש לו עדכונים? 

 איזה חבר וועדה? אתה היית יו"ר.  דובר:

ם לעשות הייתי יו"ר, סליחה, אבל הוא יכנס כחבר. מי עוד, אנחנו צריכי עטא אבו מדיע'ם:

 שינויים באיזה הרכבי? 

 . مجراك واحد تحط ودكבוועדת הכספים.  פייצל אלהוזייל:

  مجراي؟ :يغمدم أبو عطا

 . اه :الهزيل فيصل

טוב, מי עוד? תזכירו לי בבקשה. . مجراي سامي اه، موجود مجراي ال، مجراي :مضغيم أبو عطا

ברה' כל וועדה עד שנזכור מי, מי צריך שינויים, חכה שניה. לא, לא, ח

בין סמי לבין פארס.  50-50חוץ ממה שהזכרתי, הרשימה תשלח לכם 

 588הגדלת תב"ר מס' איפה שאני הייתי ואני לא יכול להיות. עכשיו לגבי 

אישור הגדלת תב"ר מס' ₪.  60,000קע פרטית אלהוזייל בסך תכנון קר –

איתי עצרתי כי אני ר₪.  49,964בטיחות במעברי חצייה בסך  – 1220

הקמת והתאמה לבי"ס הגבוה  – 1656אישור תב"ר מס' שאני זה, 

מקור ₪.  200,000למקצועות התיאטרון )עבור יעוץ בלבד( בסך של 

התב"ר, ביקשתם מקורות תב"ר, אני לא צריך עכשיו לחפש. תן לי 

 בבקשה. 

 . ُخد ُخد، ُخد، :الهزيل فيصل

 (سويًا يتكلمون)

 ע אליך? זה נוג محمود، :يغمدم أبو عطا

 כן.  מחמוד אלעמור:

 דבר.  עטא אבו מדיע'ם:

אלף שקל עם  200התחילו עם . شكيل مليون...  أخيرا. 2397 تبع البونوس هذا :العمور محمود

 פרויקט ... המכרז )קול חלש( את הבית ספר. 

 איפה זה המקום?  פייצל אלהוזייל:
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' אנחנו מתחילים בבית ספר עכשיו אנחנו, אנחנו כרגע, כרגע חברה עטא אבו מדיע'ם:

לאומנויות, אנחנו עשינו, עשינו חלוקה לחלק קטן מהשטח. שהחלום של 

טלאל, של כולם, שלי, של פאיז, של כל ראש עיר, להקים מכללה. חלק 

מה, חלק מהשטח הא... שנועד למכללה, אמרנו בואו נתחיל בקמפוס. 

 ז יהיה מכללה. אם לא נתחיל בקמפוס קטן לא יהיה לנו עוד קמפוסים וא

 מה זה חלק קטן?  :טלאל אלקרינאוי

 חלק קטן כל הבית ספר הזה, כמה איברהים?  עטא אבו מדיע'ם:

 . الكبش اخذنا يعنيחלק קטן  :טלאל אלקרינאוי

 . أل :يغمدم أبو عطا

  ابنه؟ من اخذنا من، اخذنا :טלאל אלקרינאוי

 ח חילקנו, מחמוד? באמת קטן. כמה שט...   من اخذنا ال، :يغمدم أبو عطا

 אני אומר בשביל שאתה עושה ... עשר דונם, . دونم عشرة هوמגזר  الשטח  מחמוד אלעמור:

 שניכם מפריעים לי.  עטא אבו מדיע'ם:

 50%דונם. חלק מהשטח בערך איזה  70-שטח ה, שטח המכללה הוא כ מחמוד אלעמור:

 הוא בתביעת בעלות של משפחת ... 

 עם, יוסדר בעזרת השם.  יוסדר עטא אבו מדיע'ם:

אז עכשיו בשביל לעשות חכירה אנחנו עשינו חלוקה. הוצאנו את  מחמוד אלעמור:

 ת בעלות בחוץ,והתביע

 נכון.  עטא אבו מדיע'ם:

עשרה דונם,  الמגשר  -שני מגרשים الليשני.  الועשינו חלוקה לחלק  :אברהים אבו סהיבאן

ש אחד. עכשיו העשרה דונם דונם נשארו במגר 25בערך עוד  يعنيוהשאר. 

 האלו, למה עשרה דונם? בשביל לעשות חכירה, חוזה חכירה מהר מאוד. 

 להתקדם.  עטא אבו מדיע'ם:

 בשביל להתקדם עם ה,  :טלאל אלקרינאוי

 טוב.  עטא אבו מדיע'ם:
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 עם בית ספר לאומנויות.  מחמוד אלעמור:

 מספיק עד עכשיו.  עטא אבו מדיע'ם:

 ה עשרה דונם ילכו לבית ספר לאומנויות? ז :טלאל אלקרינאוי

 לא. לא.  עטא אבו מדיע'ם:

 . النوايا هذه ،هذهזה התחלה, זה,  איברהים אבו סהיבאן:

 . النوايا هذه :يغمدم أبو عطا

 מכללה, מכללה. מכללה.  :متحدث

 אתה תדבר איתי בשפה שאני ואתה מבינים. בסדר?  إبراهيم، بسألאתה,  :العمور محمود

 העשרה דונם,  ים אבו סהיבאן:איברה

העשרה דונם, העשרה דונם זה חכירה לעיריית רהט, בסדר? עיריית רהט רוצה  :القرناوي طالل

 להקים בית ספר בתוך העשרה דונם, 

 מכללה, מכללה לאומנויות.  דובר:

 מכללה לאומנויות.  :القرناوي طالل

 מכללה לאומנויות.  עטא אבו מדיע'ם:

 .. הראשונה תהיה אומנויות, השניה דיברנו גם, . :القرناوي طالل

 זה שלב אחרי שלב.  סמי סהיבאן:

  علينا؟ واجت راحت מכללה אקדמית ال يعني، يعني، :القرناوي طالل

 מה פתאום?! ال، :صهيبان أبو إبراهيم

 . ال-ال-ال-ال :يغمدم أبو عطا

 . ال-ال-ال-ال :متحدثون

 (سويًا يتكلمون)

עונים. אני עונה. אני  אתה לא עונה עכשיו ומחמוד אתם לא إبراهيم اهيم،إبر :يغمدم أبو عطا

אענה למר טלאל. אני אסביר לו. טלאל אני, אני הראשון כמו שאתה מכיר לי. 

ואמרתי לי החזון הזה לא ימות, ואני נלחמתי גם בישיבות ואמרתי אנחנו לא 

ויות ואמרתי הורגים את החלום בכלל. לא רק זה, גם הלכתי לשגריר האמיר
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אנחנו רוצים שתתחיל לתת לי גם תמיכה בהקמת המכללה. אנחנו מה עשינו? 

אם, אתה יודע שהמל"ג, עד שנחכה שמל"ג יאשר לנו פרופר כפי שאנחנו רוצים 

לא ילך. מה עושים? אנחנו מתחילים לאט, לאט, לאט להביא מודלים, מה 

קמפוסים אחד ליד  עושים? מביאים קמפוס לאומנויות, קמפוס לטכנולוגיה,

המל"ג מביא לך מכללה. הרי אנחנו ראינו איך  عنه غصبהשני, אחר כך המל"ג 

אחרים השיגו. ולכן קודם כל, עכשיו לגבי שטח, לגבי שטח אנחנו לא גרענו את 

כל השטח, לא דפקנו את כל השטח. יש לנו עדיין את כל השטח, המשא ומתן 

אז שיסכים לא נקים מכללה.  עם המלאחי יתקדם, ואתה יודע בלי מלאחי

 באמת החלום הוא היה תלוי. 

עטא, אני, אני מה שאתה אומר, אני מאוד מכבד את מה שאתה אומר אבל לא  טלאל אלקירנאוי:

מקבל אותו. לא מקבל אותו. כדי שאני אגרור עשרה דונם משטח לבית ספר 

ללה לאומנויות, או בית ספר למוסיקה, לא משנה. בעצם אני גרעתי מהמכ

 דונם,  70האקדמית שאמורה לקום על שטח מינימום של 

 ?70מי אמר שהיא חייבת להיות  עטא אבו מדיע'ם:

 , לפי היועצים ש... ההיגוימינימום, מכללה אקדמית מינימום, לפי וועדת   טלאל אלקירנאוי:

 .60שהיא תקום על  طالل، يا 60שהיא תקום על  עטא אבו מדיע'ם:

 רגע, רגע. אבל זה חלק מהמכללה.  אבל טלאל אקירנאוי:

 חלק מהמכללה.  עטא אבו מדיע'ם:

 אבל השטח הזה נשאר בבעלות עיריית רהט?  טלאל אלקירנאוי:

 בטח.  דובר:

 זה שלנו, אף אחד לא לוקח אותנו.  زلمه، اه. زلمه يا اه :غمديم أبو عطا

 )מדברים יחד(

 שטח זה שטח שלנו, ישאר שלנו.  עטא אבו מדיע'ם:

 תן לי רק להסביר.  אל אלקירנאוי:טל

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:
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 תן לי רק להסביר.  טלאל אלקירנאוי:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 סיפור של מכללה אקדמית זה סיפור של תושבי העיר הזאת,  טלאל אלקירנאוי:

 . صح :يغمدم أبو عطا

יך להיות מכללה, תקום , לעוד אלף שנה. צר200, לעוד 100, לעוד 40לעוד  :القرناوي طالل

 מכללה אקדמית. 

 . هللا شاء ان :يغمدم أبو عطا

 כן תקום מכללה אקדמית. :القرناوي طالل

 . محمود 100 الحكي :يغمدم أبو عطا

דונם והולכים להקים  10עכשיו, אם אנחנו מדברים, אנחנו גוזרים מתוך זה  :القرناوي طالل

זה בעצם נגזר  -אומניות, כל זהבית ספר, בית ספר טכנולוגי, בית ספר או ל

מהשטח הזה. צריך לשמור שהשטח הזה ישאר בבעלות עיריית רהט, נטו 

בבעלות עיריית רהט. כך שאם תבוא, אם תבוא בקשה, ואם זה יעבור למכללה 

אקדמית... מכללה אקדמית, שזה יהיה חלק מהקונספט הכללי של מכללה 

 אקדמית. 

 וק זה הכוונה. זה הכוונה. זה בדי מחמוד אלעמור:

 זה הכוונה ואנחנו, אם אתה רוצה לחדד במשפט,  עטא אבו מדיע'ם:

 לא, הייעוץ זה הנדסי? או הכנת תוכניות ...?  שרון שטיין:

 לא, אני חשפתי למועצת העיר למה הדבר הזה מוביל.  עטא אבו מדיע'ם:

 בל את התכנון? לא, אבל כשכתוב יעוץ בלבד, היועץ זה יעוץ לך להנדסה לק שרון שטיין:

 זה יעוץ לחברה הכלכלית.  איברהים סהיבאן:

 או לא, או תוכנית עבודה להכניס בית ספר.  שרון שטיין:

 זה יעוד להקמת הבית ספר.  :מחמוד אלעמור

 חברה' ממשיכים,  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים יחד(
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 ממשיכים בסדר היום.  עטא אבו מדיע'ם:

 א הנדסה. זה לא הנדסה, זה ל שרון שטיין:

 ממשיכים.  עטא אבו מדיע'ם:

רק תיקון, ממשיכים, לפני שנמשיך, רק תיקון. אנחנו לא הולכים להקים שם  אבו סלאמה:

 בית ספר לאומנויות. 

 מקימים בעשר, מקימים.  עטא אבו מדיע'ם:

 דקה, דקה, דקה. יש, יש הבדל בין בית ספר לאומנויות לבין מכללה לאומניות.  אבו סלאמה:

 זה ככה, ככה זה מתחיל.  א אבו מדיע'ם:עט

 אז, אז תכתוב בפרוטוקול ככה. כנראה שאתה לא,  אבו סלאמה:

 לא, אני, אני בקיא.  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים יחד(

במשרד החינוך, כי משרד החינוך לא יאשר לך בית ספר לאומנויות. מזה  אבו סלאמה:

 תשכח. 

 ו נבקש את התערבותך. אם לא יאשר לי אנחנ עטא אבו מדיע'ם:

 לא, אני לא רוצה להתערב. אני ... לא מתערב.  אבו סלאמה:

 אישור תב"ר...  עטא אבו מדיע'ם:

 שנה, שנה אני לא מתערב. אחרי שנה אני כן מתערב.  אבו סלאמה:

 לא, אתה תתערב מעכשיו.  עטא אבו מדיע'ם:

 תודה רבה.  אבו סלאמה:

ציוד וריהוט  – 1657אישור תב"ר מס' תערב מעכשיו. אתה שותף, אתה ת עטא אבו מדיע'ם:

תוכנית  – 1658אישור תב"ר מס' ₪.  150,000לבי"ס אלפרדוס בסך 

 ₪.  1,062,333הפעלת נוער וצעירים, פעילות מתנ"ס בסך 

 מה זה? דובר:

תוכנית הפעלת נוער וצעירים,  – 1659תב"ר מס'   -9מפעל הפיס. סעיף  עטא אבו מדיע'ם:

 – 1660תב"ר מס'  -10מס' ₪.  595,000היגות לבני נוער בסך פיתוח מנ
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פעילות בתחום עבודה קהילתית בסך  –תוכנית הפעלה בתחום הרווחה 

תוכנית הפעלה בתחום  – 1661אישור תב"ר מס'  -₪11.  256,118

שיפוץ – 1662אישור תב"ר מס' ₪.  503,387, בסך 360תוכנית  -הרווחה

 שוק האיכרים...   – 1663תב"ר מס' ₪.   65,000מבנה העירייה בסך 

 )מתקנים אותו( שוק האיכרים, שוק האיכרים.  דוברים:

 ...  مرة اول عارفها، انا ما وهللاשוק האיכרים.  עטא אבו מדיע'ם:

 . فالح فالح،. فالحين يعني :متحدث

 (سويًا يتكلمون)

 תוצרת הארץ.  :متحدث

 איכרים.  ال عن بحكي اناתוצרת הארץ,  مكتوب حدها انه بعرف انا :يغمدم أبو عطا

 גזר, בצל, שום.  אבו סאלמה:

 . بس :يغمدم أبو عطا

 (. سويًا يتكلمون يضحكون،)

 ₪.  770,000בסך  :يغمدم أبو عطا

 המון כסף, המון כסף.  דובר:

 ₪.  6,622,109הקמת פיס ירוק, גינה ציבורית בסך  – 1664תב"ר מס'  עטא אבו מדיע'ם:

 איפה זה יקום?  :סמי אלטורי

 בגינה המערבית.  דובר:

 מערבית?  وين :متحدث

 , אנחנו משקמים את הגינה ומגדילים אותה. ומגדילים אותה. 5...  :אברהים אבו סהיבאן

 . مليون 5 :متحدث

 . 600-و مليون 6 :متحدث

חברה', זה בא בוועדת כספים. זה עבר וועדת כספים. עכשיו כן, עכשיו  :يغمدم أبو عطا

 הוא מסביר לך. 

 וועדת כספים.  في كنا :سالمة أبو



  נ.ש.   -41- 14871

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 וועדת כספים. - في مش خلصت، ال، :متحدث

  -1665אוקי, רבותיי, אני מוסיף עוד תב"רים, ונצביע עליהם בנגלה אחת.  עטא אבו מדיע'ם:

תב"ר  -1666כביש גישה מרכז צעירים וספריה במיליון שקל. תב"ר מס' 

. זה התב"רים כרגע. אחר כך נמשיך. 29ה זה ניקוז שכונ 3,100,000של 

מי מאשר את התב"רים. בבקשה, תודה רבה. עכשיו הולכים לגזבר 

 שמצורפות. הבמה היא לגזבר, בבקשה. אישור סגירת תב"רים 

 אבל ברשותך.  אבו סלאמה:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 הערה.  אבו סלאמה:

 . اه :يغمدم أبو عطا

 ון ועשרים תשע. שכונה, מילי 3לגבי תב"ר  :سالمة أبو

 )לוחשים ברקע, מדברים(

 זה החומש.  שרון שטיין:

  وهذا؟ وهذا هذا وال اغلبهن :يغمدم أبو عطا

 (سويًا يتكلمون)

רבותיי, אנחנו מקשיבים עכשיו לחבר העירייה, בבקשה. איזה הערה יש  :يغمدم أبو عطا

 לך, לאיזה? 

 . 1666לגבי  אבו סלאמה:

 יש לו?  מה עטא אבו מדיע'ם:

 לגבי הניקוז.  אבו סלאמה:

 מה?  עטא אבו מדיע'ם:

 לגבי הניקוז.  אבו סלאמה:

  عالمه؟ :يغمدم أبو عطا

 .29-ب :سالمة أبو

  عالمه؟ :يغمدم أبو عطا
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 שקע.  18עכשיו אני רוצה לבשר לך שהניקוז גם בשכונה  :سالمه أبو

 רבותיי, רבותיי,  עטא אבו מדיע'ם:

 , אין בעיה. אל תתעכב אבו סלאמה:

 רבותיי,  עטא אבו מדיע'ם:

 אל...,  אבו סלאמה:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 רק לידיעה.  אבו סלאמה:

בסדר. רבותיי תקשיבו עניין הניקוזים, ועניין הוואדיות, חלום של כל  עטא אבו מדיע'ם:

נעלים את התופעה הזאת, כל הנחלים  ראש רשות וכל עירייה זה שאנחנו

מושיים ומערכת הניקוז תעביר לנו את כל מי החורף, וגם יהיו נחלים שי

סבלנו שנים, עד שוועדת  26ושכונה  29תהיה סביבה נקיה. אז שכונה 

מיליון ואנחנו לפני כמה ימים חתמנו גם  3-הפרויקטים אישרה לנו את ה

זה עניין לא קל, טוב שזה, טוב שזה . نالحباني وين 17-ו 14לגבי הנחל שבין 

נמשיך, נמשיך איפה שיש נחל שצריך להקיש לו זמן  מתחיל ככה.

מחשבה והכנת תוכניות ותקציבים אנחנו בשמחה. את הדבר שאתה 

העלית מר אבו סלאמה תכתוב לי הערה. או תשלח לי מייל, נשלח את 

 הצוות למקום, נקדיש לזה זמן ונגיש לזה בקשה. בכיף. 

 ה הלך? הממונה על ההנדסה, אתה מודע לזה? איפ אבו סלאמה:

 הוא פה, הוא שומע.  עטא אבו מדיע'ם:

 לא.  :פארס אבו פארס

 בסדר, תגיד לנו ואנחנו נטפל בזה.  עטא אבו מדיע'ם:

 מה זה לא? סמי, תן לי לראות אותו. מה זה לא?  אבו סלאמה:

  سالمه؟ أبو شايفه انت وما هالُكبُر كل :يغمدم أبو عطا

 מה  זה לא?  :سالمه أبو

 לא מודע, לא מודע. :פארס אבו פארס
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 כמה, כמה פעמים התקשרתי אליך ואמרת, ואמרת אני מודע לכך?  אבו סלאמה:

 . مناسب مشאתה אמרת בוודאי, בוודאי  :פארס אבו פארס

 אם אני מדבר על הוואדי אז יש בעיה בתיפקוד.  מדבר על הוואדי? :سالمة أبو

 אין בעיה.  :פארס אבו פארס

ניקוז, אני מדבר על הכביש בשכונה ששקע. ששקע. אתה מדבר על  אבו סאלמה:

 ששקע. על זה אני מדבר. 

 )מדברים ביחד(

רבותיי, רבותיי, אנחנו בתב"רים ברשימה שקיבלתם. לידיעתכם  עטא אבו  מדיע'ם:

מיליון  40-בתוכנית החומש רוב התב"רים שאתם רואים אותם הם כ

חנו גייסנו אלף שהוא ציוד אלפרדוס, השאר אנ 150-שקל, חוץ מה

   מתוכנית החומש. אתה רוצה לדבר על זה משהו?

 לא. אני אדבר על סגירת התב"רים?   ראיד אלקירנאוי:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 בסגירה.  אז יש לנו שבעה תב"רים ראיד אלקירנואי:

 הכנסתם לשני סעיפים ביחד.  עטא אבו מדיע'ם:

 זה אושר בוועדת כספים.  ראיד אלקירנאוי:

 זה אושר?  אבו מדיע'ם:עטא 

 כן.  ראיד אלקירנאוי:

 כן, כן.  פייצל אלוהזייל:

 . طيب :يغمدم أبو عطا

, ... רק לציין הציוד 66מיליון  2סך התקציב, הביצוע  299שני מיליון  :القرناوي رائد

וריהוט זה בבית ספר אלפרדוס זה החלטת, הרשאה עם מה שאישרתם 

גם אה במקום הרשאה אחרת כדי ש. הציוד, עשינו הרש7קודם בסעיף 

 נרכוש מחשבים וגם נצייד את בית הספר, ולא רק נרכוש מחשבים. 

 טוב, מאשרים אתה סגירה פה אחד.  עטא אבו מדיע'ם:
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 מאשרים.  ראיד אלקירנאוי:

 , 16סעיף  עטא אבו מדיע'ם:

, הניקוז, מתי התוכנית העבודה? מתי 1666רק שאלת אחת לגבי  סמי אלטורי:

 ים לעבוד? כי אוטוטו אנחנו... מתחיל

 )מדברים ביחד(

 בחברה כלכלית.  סמי אבו סהיבאן:

 )מדברים ביחד(

רבותיי, רבותיי, חבר העירייה שאל שאלה, שאלך שאלה יקבל תשובה.  עטא אבו מדיע'ם:

 יקבל תשובה. 

ע. מיד כשאנחנו נקבל אישור לתב"ר ממשרד הפנים אנחנו יוצאים לביצו :אברהים אבו סהיבאן

 מיד. 

 אני אסביר לך סמי עוד משהו. חכה שניה,  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים יחד(

חברה', חברה', רבותיי, רבותיי. רבותיי יצאה הנחיה, רבותיי, יצאה  עטא אבו מדיע'ם:

הנחיה, תפתחו את המייל. שום דבר לא עובר לשום מקום בלי האישור 

עבר. קיבלתי הנחיה לאט, מה שעבר -שלי. לא שום דבר לא עובר. לאט

מהמחלקות. כל דבר שאנחנו צריכים לייעד אותו, שזה במסגרת יד 

"ל אנחנו נאשר היא תעבוד. לא כל דבר פתוח, גם כהזרוע שלנו, אם זה ח

לאט, תירגעו. אנחנו נעשה הכל בשכל. אני -המתנ"ס, גם הרווחה. לאט

זה לא  . אני לא אשקר אותכם,17-14צופה יתרה בביצוע עבודה בנחל של 

, אני חתמתי על הזמנה. תקטין את ההזמנה. קח את הכסף 100צריך 

 , 29-שימו אותו ב, תתחיל בינתיים ב

. או יש לך מקום אחר? תשכנע אותנו ונ... לך. כי קיימת שם מערכת 29 

ששמנו אותה לפני כמה שנים בזמן טלאל. ולא לקחנו בחשבון ואז מדדנו 

 17-14-שיצא ל 550-ם כל הכבוד, ה. אז ע120, וההזמנה יצאה על 120
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אלף. תן לו בינתיים שיעשה גם וגם. תעשו  150אלף,  200-אפשר שירד ב

"ל לבין ההנדסה עד שיאושר התב"ר. מה? לא, זה כאיגוד משאבים בין ח

לא מסובך. זה לא מסובך. סמי אנחנו עוקבים אחרי זה, תעקוב אחרי 

 5בסך  2023קים לשנת בנזה. אנחנו מדברים עכשיו על מסגרת אשראי 

 מאשרים? ₪. מיליון 

 מאשרים.  דוברים:

מס' שהייתה במליאה  13תיקון סעיף טוב. עכשיו אנחנו מדברים על  עטא אבו מדיע'ם:

הקרן  –לשנות מקור המימון ₪.  1,000,000, בסך 1613תב"ר  -3/2022

מתקנים. אחר כך סעיף  לעבודות פיתוח, במקום הקרן לעודפי תקציב. 

 פה?  جمال اسمه؟ شو حمد،סעיף,  -18

 לא.  דוברים:

 יצא?  עטא אבו מדיע'ם:

 הוא לא פה, לא נמצא.  דובר:

 אוקי.  עטא אבו מדיע'ם:

 הוא לא היה.  אבו סלאמה:

רבותיי, חמד עד עכשיו, ג'מאל מקבל עכשיו מקדמות. אישור העסקה  עטא אבו מדיע'ם:

ייל, בהתאם לחוזר מנכ"ל בחוזי בכירים, מנהל אגף החינוך ג'מאל אלהוז

 לשכר מנכ"ל, מאשרים?  70-75%משרד הפנים, בין 

 מאשרים, מאשרים, מאשרים.  דוברים:

י דירקטוריון תאגיד מי רהט. כמובן קודם כל אישור חבר -19סעיף  עטא אבו מדיע'ם:

אנחנו בישיבה הקודמת הזכרנו עטא אבו מדיע'ם והיה בעבר סמי אבו 

סרה, היה פיירוז אלג'עאר, והיה אחמד סהיבאן, היה אמל אלנסא

. רבותיי, מפרוטוקולים שאני ראיתי, שתאגיד מי רהט, גם ג'אלחג'ו

פאוזי, גם הגשנו לו פעם, וגם טלאל פעם הגיש. זה לא עניין פשוט במי 

 רהט. 
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 אתה מדבר על אשרור, אשרור מה שקיים.  טלאל אלקירנאוי:

, אחרי שפאיז יצא שכרגע אנחנו אין לנו מניין לא, אני מדבר, אני מסביר עטא אבו מדיע'ם:

 שרתי. אין לי אישור אוטומטי. יאני עדיין לא א

 ברור.  טלאל אלקירנאוי:

בלבד מכהנים. אנחנו מבקשים  4עכשיו, רק שאנחנו במי רהט יש לנו  עטא אבו מדיע'ם:

מרשות המים, רשות התאגידים לזרז לנו את אישור החברים. ואם יש 

ונים על הקריטריונים שיגידו לנו תביאו אחרים. אני נותן חברים שלא ע

הזדמנות לחברי העירייה המכובדים לשלוף לי מהמדים שנמליץ. ממילא 

אנחנו הולכים עכשיו לא רק לאשרר גם להמליץ. כך שאם בנגלה הזאת 

כולם נניח לא יעברו, ברור שיהיה לנו ריסק, לפחות אחד, שניים. אם 

הו שעומד בקריטריונים שיגידו, גם העירייה מישהו עולה בראשו מיש

 תמליץ עליו. 

 אפשר להביא רשימות בבוקר?  פייצל אלהוזייל:

  احمد؟ وين :يغمدم أبو عطا

 . الحمام في :متحدث

 . اوكي :يغمدم أبو عطا

 אם צריך, אם צריך לאשר נוספים, מן הדין שזה יפורסם לתושבים.  :القرناوي طالل

 ם, פרסמנו, פרסמנו. פורס עטא אבו מדיע'ם:

 חדש? חדש?  טלאל אלקירנאוי:

 לא, פרסמנו  אז, פרסמנו.  עטא אבו מדיע'ם:

 אז, אתה מדבר על תקופה של... טלאל אלקירנאוי:

תאר לעצמה שיחדה, שמועמד להיות שופט, שיחדה אבו מדיע'ם, הועמד  עטא אבו מדיע'ם:

לא הביאו  להיות שופט כמה פעמים. אפילו המועמדות שלו במי רהט

 אותה לדירקטור. 

 בסדר, אבל אתה מדבר על תקופה של חמש שנים.  טלאל אלקירנאוי:
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 . هذهקדנציה  ال في حبناهלמה לא?  עטא אבו מדיע'ם:

 .هذهקדנציה  ال اه، :صهيبنان أبو سامي

 פשוט מאוד לא זז, . سامي... انت وانت، طالل، يا جبتها انا :يغمدم أبو عطا

שנים עברו. ואתה בעצם רוצה לאשרר את מה  4הקדנציה הזאת  זה  טלאל אלקירנאוי:

שנים. אם אתה רוצה אותם אנשים  4שהמועצה הזאת אישרה לפני 

 שאושרו במליאה, אז הם יאושרו במליאה. צריך להביא חדשים. 

מה הבעיה עכשיו שאני מפתיע את כולכם, תמליצו. שיגידו לי מה? מה  עטא אבו מדיע'ם:

 ץ על שמות? תביאו לנו שמות, מה בעיה? הבעיה שנמלי

 אני ראיתי שהוא סיים דירקטוריון.  الهزيل، وحيد :سامي الطوري

 הנה אני כותב. ווחיד אלהוזייל מומלץ. מי עוד?  الهزيل، وحيدאז  עטא אבו מדיע'ם:

 ג'אהד אלאפיניש.  דובר:

 ג'אהד אלאפיניש? עובד עירייה?  עטא אבו מדיע'ם:

 אז מה?  דובר:

 לא, פאוזי לא אישרו אותו.  עטא אבו מדיע'ם:

 סגן מהנדס. . الهندسة في إلنه شيخזה בגלל ניגוד עניינים ...  بكتبوش :صهيبان أبو سامي

 חברה' בואו נכתוב אותו, ונכתוב מה, . الאבו הוא גם, הוא גם מעורב.  עטא אבו מדיע'ם:

 ותבדוק.  جهاد حط يال، :متحدث

 תביאו לי עוד. תביאו לי עוד. . الفينيشا جهاد :يغمدم أبو عطا

 )מדברים יחד(

 לא, בגלל שהוא מההנדסה.  שרון שטיין:

 כן.  סמי אבו צהיבאן:

 מהנדס לא יכול להיות.  שרון שטיין:

 טוב.  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים ביחד(

 . وخلصنا الهزيل علي :القرناوي طالل
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  الهزيل؟ علي الهزيل؟ علي :يغمدم أبو عطا

 . اه :القرناوي لطال

 אני לא חושב.  :يغمدم أبو عطا

אבל אתם צריכים לדאוג שיפסלו אותם. אין, אין ייצוג לנשים, יפסלו  שרון שטיין:

 אותנו. 

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 אבל תביאו לנו, מה? מה בן אדם צריך? מה יכלול? התעודות, איזה?  סמי אלטורי:

כלכלנים, רואי חשבון. אלה האנשים. אני חושב לא,לא. עורכי דין,  עטא אבו מדיע'ם:

 שצריך להוסיף עוד איזה אישה. 

  سالمه؟ سوزان مع ايش :القرناوي طالل

אני חושב, היא עובדת עירייה. בואו, בואו נכניס מנהלת? בואו נכניס  עטא אבו מדיע'ם:

 בושרא ונכניס, 

  اسمها؟ ايش الفراونه :القرناوي طالل

 יי, בואו נכניס בושרא ונכניס עאישה. רבות :يغمدم أبو عطا

 לא יאשרו אותם.  טלאל אלקירנאוי:

 למה? לא, עטא אבו מדיע'ם:

 לא, כי אתה צריך קריטריונים, רואה חשבון, הנדסה.  טלאל אלקירנאוי:

 מה פתאום? מה פתאום?  סמי סהיבאן:

 לא, הנשים לא.  עטא אבו מדיע'ם:

  زلمه، يا :القرناوي طالل

 נשים לא, נשים לא חייב התואר אותו דבר.  :يغمدم أبو عطا

תואר, תואר, תואר לכולן יש תואר. אבל הם מדברים על שלושה, ארבעה  טלאל אלקירנאוי:

 דרישות שזה, 

 איך אומרים? אמרנו עורכי דין,  עטא אבו מדיע'ם:

 רואי חשבון,  טלאל אלקירנאוי:
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 רואי חשבון, כלכלה.  עטא אבו מדיע'ם:

 כלכלה. זה מה ש,  נאוי:טלאל אלקיר

 הנדסה.  עטא אבו מדיע'ם:

 איפה העורך דין? איפה היועץ המשפטי של העירייה?  טלאל אלקירנאוי:

 פה.  שרון שטיין:

 אתה נראה לי ישן. מה? מה הדרישות שהיו אז?  טלאל אלקירנאוי:

 אתם מדברים על דרישות לאתגיד,  שרון שטיין:

 של מי רהט. דירקטוריונים  טלאל אלקירנאוי:

 אפשר, אפשר?  שרון שטיין:

 הוציאו לנו את המיץ, על מה אתה מדבר? פסלו אותם.  טלאל אלקירנאוי:

מינוי של הדירקטורים באישור שניה, יש הבדל. זה תאגיד מי וביוב. כל ה שרון שטיין:

שלו זה לא כמו של חברה עירונית. זה לא כמו החברה הכלכלית או 

משרד הפנים, יש תקנות של התאגידים ואנחנו המתנ"ס. אלה הולכים ל

שליש. זה הולך לרשות המים. -שליש-מאשרים את זה לפי החלוקה שליש

 אני, האמת שלא נוגע באישור שלהם, זה העורכי דין של התאגיד. 

אנחנו נגיש שמות עד מחר. מי שרוצה להגיש ימליץ עד -אנחנו-טוב, אנחנו עטא אבו מדיע'ם:

ה או התאגידים, אתה תכין אותה, עם מישהו רוצה מחר. פוקדת העיריי

אנחנו מגישים עכשיו עוד תוספת לסעיף שאני  -לשאול אותך יהיה לך

שכחתי, שזה הגשת ערר על החלטת, החלטת הוועדה המחוזית שלא 

 إبراهيم؟ وينקיבלו את כל ההתנגדויות שלנו לתוכנית הציפוץ. המועצה, 

 ל התכנון ובניה, אנחנו רוצים ללכת לוועדה הארצית ש

 אם אנחנו רוצים, שרון שטיין:

 רוצים, אנחנו, אם אנחנו  :איברהים אבו סהיבאן

 אם אנחנו רוצים, לא בטוח ש,  שרון שטיין:

... יש, כי אנחנו רוצים לשבת עם הוועדה המחוזית לראות את ההחלטה.  איברהים אבו סהיבאן:
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שאנחנו הולכים,  אנחנו צריכים ללמוד את ההחלטה שלכם. ואם נחליט

 אז שנהיה מגובים מהחלטה ממועצת העיר. 

 לא מקבלים את הערר בלי החלטת מועצה.  שרון שטיין:

 ממשיכים בסדר יום, בבקשה רבותיי. יש לכם גיבוי. עכשיו אנחנו  עטא אבו מדיע'ם:

וד . שניה ימתינו, מחמ21- 20לגבי סמי, עדכונים של סעיף . اخوي يا خلصنا :يغمدم أبو عطا

אני רוצה לשלוח  .براתצא מהאולם  اسمه، شوפה? מחמוד. תצא מה 

. נהג. 206542292מחמוד אבו מדיע'ם, ת"ז  לוועדה לאשר לי את הנהג

 זאל פה? נעכשיו לגבי, אחמד אבן 

 . ال ال، פייצל אלהוזייל:

 שירותים?  -عال طلع وال روح؟ طلعתקרא לו, תקרא לו.  : يغمدم أبو عطا

 . روح. روح :متحدث

  روح؟ :يغمدم أبو عطا

 . بالحمام هو ال، :متحدث

 . بالحمام :يغمدم أبو عطا

 הנה הוא חזר.  :متحدث

, שירשה 22הנה הוא חזר. טוב, רבותיי אני מתכבד,  מכבד בסעיף שונות  עטא אבו מדיע'ם:

 לי סמי שאני קופץ לנקודה, 

 אין בעיה.  סמי אלטורי:

גם קורא לכל הסיעות להיות חלק מהובלת העיר בשנה אני  22בשונות  עטא אבו מדיע'ם:

הזו. השנה היא חשובה מאוד, אנחנו כולנו מוטלת עלינו אחריות בהובלת 

העיר. חבר העירייה אחמד, אני פניתי אליו, והוא הביע נכונות כן להיות 

איתנו בנושאים שיראו, יראה לנכון שהם לטובת העיר. האם אתה רוצה 

 לתרום אדוני במשהו? 

 כל דבר שהוא לטובת העיר אני מוכן.  אחמד אלנסאסרה:

אני, אני רוצה להטיל עליך משהו. מטלה, האם אתה תקבל אותה? ואני  עטא אבו מדיע'ם:
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אגיד לך מהי. יש לנו את הניסיון שלך, והקשר שלך, ויש לנו פרויקט עיר 

ללא אלימות שאני הייתי מחזיק בו. האם אדוני מוכן לתרום ולקבל את 

תיק הזה להיות, להוביל את התיק הזה? יש בו תקציבים, יש בו ה

עובדים, יש בו אחריות, יש מגשרים, קשר עם המשטרה. אנחנו לא 

מוותרים גם על הקשר שלך מחוץ לרהט. האם אתה מוכן שאני אטיל 

 עליך את הסמכות הזו? אני הפתעתי אותך, אבל זה מה שיש. 

קשיב, כל דבר לטובת העיר אני נרתם אליו. כל דבר אתה מפתיע אותי. ת אחמד אלנסאסרה. 

שהוא העיר אני נרתם אליו, כל תקציב מבחוץ שאני יכול לגייס לעיר אני 

אגייס בלי שום דבר. אני, יש אחריי רשימה, אני חייב לשבת עם האנשים 

שלי ברשימה. אני לא רוצה להפתיע אף אחד. אני מופתע ממה שאתה 

מצהיר כאן כל דבר שהוא יועיל לתושבים  אומר. אבל בכל מקרה, אני

 ולישוב אני אתמוך בפה מלא. 

עכשיו אני גם, אני גם לא בכיף. אני הראיתי לכם את הכוונות שלי.  עטא אבו מדיע'ם:

אשכח את ראש העיר הקודם טלאל שהוא איש יקר לכולם. והוא גם 

פניתי אליו במכתב, קודם כל תודה על התמיכה, בשם הסיעה שלך, 

שם כולם, אני קיבלתי אימון מכם להיות ראש עיר. ואני אמרתי גם וב

שלחתי לטלאל באופן רשמי, אמרתי בבקשה אנחנו ידינו מושטת לעשייה 

משותפת, בלי לזעזע את הקיים. בואו נוסיף עוד שותפות, ואני קשוב 

להצעות, קשוב להידברות, בסופו של יום כולם רוצים, מהנימוסים שלי 

יש לי  –זה חשבון שלכם, תרצו  -כם. אתם לא תרצושאני אפנה אלי

שותפים ואני ידי מושטת. אמרתי והדגשתי גם במכתב שלי שאנחנו לא 

מזעזעים את המצב  הקיים, כי כולה שנה. אז מה שנשאר בתוך השנה 

הזו זה גם אחריות להובלה ביחד. ולכן גם אני פניתי שלא יראו שאני 

ותר קשה מאחמד, אז פניתי אליו פניתי רק לאחמד. טלאל זה אגוז י

 בכתב. אחמד פניתי אליו אולי בעל פה. בבקשה טלאל. 



  נ.ש.   -52- 14871

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 את הנושא הזה, אתה רוצה תשובה אני מבין?> מאחר ופתחת  טלאל אלקירנאוי:

 אני אמרתי לך, קודם כל הכותרת מתוך אחריות ונימוסים והערכה.  עטא אבו מדיע'ם:

תודה על הפניה ועל המכתב, ועל הרצון לצרף עוד  קודם כל -קודם כל אני טלאל אלקירנאוי:

מות, ואני אגוז לא קשה, לא של אחמד. אני ואחמד הוא חבר, ואתה ישר

 كل وال مشرق، كل وال بمغر   كل. ... بقولوا البدو... חבר, וכולם חברים. אנחנו 

במיוחד כאתה בא ואומר אני רוצה . هذه زي أمور في يخش يقدر احد ما...  ما

לטובת רהט, אנחנו לטובת רהט. כל דבר, כל נושא שמגיע, עובדה אתכם 

ראית נושאים שנוגעים בתושבים ולתושבי העיר רהט אנחנו נתמוך 

ואנחנו חלק מהעיר, נתמוך בו בתב"רים ובדברים שהם טובים לעיר. 

אנחנו לא  -כשאנחנו נכנס לקואליציה במבנה שקיים היום ולזעזע את זה

לא נהיה שם ונהיה חלק מהקואליציה הזאת, כי  נהיה שם. ברור שאנחנו

שנים. אז ברור לנו שאתה  4אנחנו עזבנו את הקואליציה הזאת כבר לפני 

ראש עיר חדש, רוצה להצליח, רוצה באמת לחבק את כולם, זה דבר 

מבורך. אבל אנחנו לא נהיה במשחק הזה, ולא נהיה בקואליציה הזאת. 

רוצים לזעזע  את מה שיש לך אנחנו יודעים מה שקורה, אנחנו לא 

בהרכב הקואליציוני. תבורכו, תצליחו, אנחנו בחוץ. לא בקואליציה, כי 

אנחנו לא נהיה, אבל אנחנו בקואליציה הנוכחית אתם בחרתם, תצליחו. 

מאוד מאוד מעריכים, באמת, מעריכים את הפניה שלך. והרצון שלך 

, אם כבר קיבלת באמת לקרב, וזה חשוב לנו. אבל אנחנו לא נהיה חלק

את התשובה, אז הנה התשובה אני אומר לך. ... שנשב ונדבר על זה, אז 

 אני אומר לך את התשובה מראש. תודה רבה. 

טוב. אני הקשבתי לך, אני חושב שהעיר זקוקה לשילוב ידיים, אני אומר  עטא אבו מדיע'ם:

 שנה. כשאני הולך לשגר יחד עם אחמד 50לכם אנחנו חוגגים אוטוטו 

 قال ما زيוהוא מהאופוזיציה זה אומר שאני רוצה, אני והוא האינטרס, 

 רהט מעל לכל.  جمعة
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 זה אנחנו ...  אחמד נסאסרה:

כשאני אגיד לך יש לנו משימה עם אחד השרים, או יש לנו משימה בעיה  עטא אבו מדי'עם:

 בחברים הישנים בעידן הנגב, אתה אל תגיד לי אני אופוזיציה. 

לא, אני אמרתי לך מראש, כל דבר שהוא לטובת רהט, טובת תושבי  :נאויטלאל אלקרי

 רהט, אנחנו שם. 

יפה. אז אני אומר לכם חברה' העיר היא לטובת כולם, העיר היא למען  עטא אבו מדיע'ם:

כולם. ואני אומר לך, אני ואחמד הלכנו והשגנו דברים. ואני סומך על 

והוא יתמוך בהרבה תוכניות  הקשרים, ועוד יבוא אלינו השגריר לכאן,

וישפוך הרבה כסף לעבודת משותפת. אפילו הוא צייץ אתמול בטוויטר 

שאני ביקרו אצלי ואני אבקר אצלם ואני אעבוד עם, עם, עם הנהלת 

עיריית רהט לטובת העיר רהט. זה לא אמירה סתם, שגריר של 

בת האמירויות מצייץ בטוויטר זה אומר שזה כמה מיליונים טובים לטו

הישוב. זה אומר שיש שיתוף פעולה. שוב אני אמרתי, עכשיו אתה סמי 

 רוצה לפתוח משהו שכבר דנו בו. 

 כן.  סמי אלטורי:

, שניה אתה רק מעדכן 29בסעיף היציאה לשכונה  انه רק אולי נחדד עטא אבו מדיע'ם:

ורוצה עדכון. אתה רק מעדכן את המועצה מה קרה בשטח, אתה רוצה 

 ם. בבקשה תעדכן. לדעת מה התקד

, בערך חודש, אני וחברי 4שניה. קודם כל לפני זה שלוש שבועות בערך,  סמי אלטורי:

איברהים אבו שארב ביצענו סיור עם מהנדס העיר. וכל השכונה ברכב 

שלו, הוא הגיע, בדק את השכונה ומאז לא יודעים איפה, איפה נפלה 

ל אני רוצה גם ההחלטה שלו, מאיפה הוא רוצה לבצע את הדרך. אב

 الفردوس هي اللي 28-29להתייחס מצד שני לנושא הזה. תראו, שכונה 

 في آدم بني 8،000. الحارة في آدم بني 8،000 لحوالي تقريبًاהיא נושקת  واالخاء،

זה כפר בפני עצמו, זה מועצה בפני עצמה, זה בתי ספר, זה הכל.  الحارة
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, כל בוקר אנחנו חיים, חיים, כל בוקר الليפקקים  ال متضايقين، غاد احنا

-חיים איתם. אי אפשר לעבור בזה על סדר היום. התוכנית ... משנות ה

, מן הסתם האוכלוסייה גדלה, האנשים גדלו, התרבו, ואנחנו אולי זו 80

 כבר פעם רביעית, חמישית, שישית אני מעלה את זה על השולחן. 

 מה היה לפני שבועיים, שלוש?  עטא אבו מדיע'ם:

 ביצענו סיור ואנחנו מחכים להחלטה של המהנדס.  מי אלטורי:ס

 איברהים, מה קרה אברהים? מה העדכון החדש?  עטא אבו מדיע'ם:

 יש בעיה.  איברהים אבו סהיבאן:

 מה הבעיה? עטא אבו מדיע'ם:

  ال، ناحية منבעיה היא צודקת,  الהבעיה, קודם כל  איברהים אבו סהיבאן:

 ותרים? פך אי :يغمدم أبو عطا

יש, אנחנו, אני הצעתי להם שתי פתרונות. ואני חושב שהפתרון  ال، :صهيبان أبو إبراهيم

 , 29הטוב, זה שמהגשר יהיה מעבר כניסה 

 מהגשר?  עטא אבו מדיע'ם:

 .5מהגשר העתידי של כביש  איברהים אבו סהיבאן:

  هذا؟ يصير ودو متى :يغمدم أبو عطا

 אתה עושה סלט? איברהים? אברהים חבל, למה  :الطوري سامي

 . يجاوب خليه يجاوب، خليه :يغمدم أبو عطا

 באמת, זה כבר דנו בזה, אני לא אחכה לעוד מאה שנה.  ال، :الطوري سامي

 ברור.  ال، :يغمدم أبو عطا

  انا، يوم يوم مضايق، بقولك انا :الطوري سامي

 . لبسج هذا، بسجلك هو ما. عنده اللي يحكي خليه :يغمدم أبو عطا

 . يسجلאין בעיה,  :الطوري سامي

 . ايوا احكي، :يغمدم أبو عطا

 . 23-זה, שנה הבאה אנחנו מתחילים את התוכניות. זה ב :صهيبان أبو إبراهيم
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 מתחילים את התכנון.  עטא אבו מדיע'ם:

אמורים להתחיל את התכנון. אני מעריך שזה פרויקט של הרבה  23-ב איברהים אבו סהיבאן:

 ... شيكل، مليون 47 على هذاפרויקט  ال اذا يعني מאוד כסף.

 . 53זה  דובר:

 . 100 עטא אבו מדיע'ם:

 , שבעים ו, 70-זה קרוב ל איברהים אבו צהיבאן:

 لما شقة، على حطه. ةفخلي برجאיברהים, זה הדבר החלום הגדול. אוקי,  עטא אבו מדיע'ם:

 ? עכשיו הפתרון האחר, מהו...  حطلك إبراهيم يا تساويه

 ما زيסופי הכביש, לעשות יציאות.  ال منפתרון שני זה להוציא יציאות  איברהים אבו צהיבאן:

 . الدراوشة...  ساوا

 . ساووا الدراوشة :متحدث

אפשר לעשות, וגם  الغرايرة عند منיש להם יציאה שיוצאים מזרחה, וגם  :صهيبان أبو إبراهيم

 אפשר לעשות. ...  ال عند من

 יציאות.  3 في :الطوري سامي

 מעברים ליציאה.  איברהים אבו צהיבאן:

 וזה מוציא אותנו מחוץ לעיר. החוצה.  דובר:

זה היה יום מאוד מאוד נחמד  سليمان غرارة أبو. بفهمك دقيقة، بس، دقيقة :يغمدم أبو عطا

 ושקט, 

 שניה, אני עוד לא,  סמי אלטורי:

 היית בסיור?  עטא אבו מדיע'ם:

דבר שלישי זה מכיוון אלאלפיניש. שם יש  الשניה. אני עוד לא סיימתי.  :אןאיברהים אבו צהבי

 התנגדות של משפחת אלאפיניש למעבר, לא רוצים שיעברו רכבים משם. 

 למה מאיפה עוברים אלאלפיניש?  עטא אבו מדיע'ם:

 הא?  איברהים אבו צהיבאן:

 אלאפיניש מאיפה עוברים?  עטא אבו מדיע'ם:
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 מהכניסה הראשית.  אן:איברהים אבו צהבי

 . تحت المسجد عند من ،29 من עטא אבו מדיע'ם:

 בסדר.  :صهيبان أبو إبراهيم

 )מדברים יחד(

אז אם אני מבין נכון, הקרקע שם היא של מנהל, ואנחנו כעירייה עם לא  סמי אלטורי:

ניתן לתושבים פתרון אז באמת כל מה שדיברנו מקודם זה לא שווה 

 ד זה לא נותן לו את הקרדיט. כלום. זה שאני אתנג

 الطورا بزعقوا،...  هنياמועצה  عال نجي مرة كل إبراهيم ياאי אפשר  جماعة، يا :يغمدم أبو عطا

אין פתרון. קודם כל  تقولي تيجي بتزعق، كلها. بتزعق الحارة كل بزعقوا،

תבדוק לי בבקשה מהנחל שאנחנו אוטמים אותו איך אתה  إبراهيم إبراهيم،

יציאה לעיר,  ودهم همهעוד יציאה.  شي اول. هذه وحده اولיציאה.  מקדם לי

 יציאה מחוץ לעיר.  مش

 من بحكي انا. التحت على مش بحكي اناלא, לא, אני אתקן אותך. מחוץ לעיר,  סמי אלטורי:

 هذاגוש  ال كل غرارة، أبو البحابصة، العواتقة، الشوارب، طالل،. الفوق... ال كل

שם  القصاصي, والقصاصي تبعיחידי  الנתיב  الדרך . هاسم الشوעובר דרך 

חונה ימין ושמאל ומקבל קנסות כל יום. אז אנחנו מבקשים פתרון מידי. 

 לא, לא סתם. לא ב, לא בעוד עשר שנים. 

אברהים אתה מוכן ללכת, אני מוכן ללכת, אני רוצה לצאת לשטח. ואני  עטא אבו מדיע'ם:

 حلول، في انه اوريك ودي. ياكوا اناרוצה לחתוך בנושא הזה. 

 علية كل الدراوشة، عندיציאה  وساووا الدرواشة...  غاد في كان. حلول في كان : פארס אבו פארס

 יציאה.  ساووا

  حلول؟ في اذا جابينها هالحين وليه هالحين، وليه :يغمدم أبو عطا

 خليهאחריות על עצמו,  اخذ واحد كل. بتساووي العواتقة عند من حلول، في كان :פארס אבו פארס

 عندنا وقالي. معاي وقعد عندي هنيا يجي خليهסליחה, סליחה,  هنيا، يجي

 غاد عندنا في. مساعدة منكو ودي انا قالي. لي وصورها إياها، وورانيיציאה, 
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 واحنا. فوقيها ونطم مي عبارة ليه بتحطوا اما يا عليه،קרצוף  بتحطه اما يا وادي،

 . مشكلة عنا وما النا مخرج في النا بالنسبة

 . آالف عشر من واحد هذا طب :الطوري سامي

 . الخط لنفسאותו דבר, ויכולים להתחבר  ساووا كمان البحباصة :صهيبان أبو إبراهيم

 שטח.  ال على بنطع بنطلع،בסדר, בסדר,  :يغمدم أبو عطا

 מציע אותו למשפחה.  انتפתרון  ال هذا هذا، الهزيل فيصل

 . الخط نفس علىמתחברים  كلهم غاد، عائالت األربع غاد بحكي ال، :פארס אבו פארס

 لما الوادي بكرا كذا، سواه بقولك اللي عليه بحكي اللي هذا الشارع بكرا فيصل، اسمع :الطوري سامي

 סחף ועושה לך עוד פעם, זה לא שווה כלום.  غاد بساويلك נחל גרר يجي

נצא לשטח שם, נשים פתרונות לגבי היציאות.  חברה', חברה' נצא לשטח. עטא אבו מדיע'ם:

 ال اول من...  الشارع تبعקרצוף  إبراهيمקרצוף,  الאפרופו לגבי, לגבי 

קרצוף אנחנו רוצים לקדם שני  ال هذاמתחמים,  ال آخر لعندמתחמים 

רשות הבדואים לא תתחיל לעבוד בלי  اسمه؟ شوפקח,  الדברים. קודם כל 

ילך. אני כמובן נתתי  הנחיה לג'אבר,  دهو وينשאנחנו נדע הקרצוף 

אסדיר את התנועה  ودي اناוהודעתי לשי, לשי, לאילן ולאחרים. קודם כל 

 االخوان غاد المنطقةקח בחשבון קרצוף.  ال من العراقيبדרך לבית הקברות 

 ילוו את זה. ואז אנחנו לפחות ניתן מענה, 

  وال؟יש הסכמה  :אברהים אבו סהיבאן

יש לי הסכמה מהמנהל, שלחו לי תשלח לנו רק תוכנית. גם שי, גם שי  :غميدم أبو عطا

מעורב. גם שי הביע את הסכמתו, אז כך שהחברה' בהנדסה ובשירותי 

ילוו את הפרויקט הזה, למה שצריך להעמיס שם  وفارس ساميדת, 

 اشي. غاد تكونמשאיות ולפרוס בקרצוף. לא יתחיל הקרצוף בלי תוכנית 

בני שמעון, חתמנו  مع אנחנו כשחתמנו  طاللגם קשור.  هو للياעדכון  ثاني،

שטח בניהול שלנו. אני מריח כמו שמריחים במגזר  هو العراقيبששטח 

אני אדבר בעברית  العراقيب،צווים. חלק מהצווים של בית הקברות  حملة
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כי יועמ"ש קיבל ממני הנחיה. היא הם הולכים לעשות, לבצע, לגלח את 

סככות, הכל! ואני ביקשתי  الכולל  فيه، بصلوا اللي اليبتל הכל. הכל! כול

 מהיועמ"ש למנוע, 

  يصيبوهن؟ بدهن والقبور :الهزيل فيصل

 סככה,  ال ينظف ينظف، ودو. اشي وال القبور، بس القبور، بس :يغمدم أبو عطا

 . الميت فيها بغسلوا الليסככה  ال :متحدث

ממש הולכים לכסח לנו את הצורה שם. לא מקובל ממש,  يعني الزم، يعني :يغمدم أبو عطا

עלינו. אני ביקשתי מהיועמ"ש להתחיל לדבר איתם ולנג'ס להם את 

החיים, שהשטח הזה משליך על השותפות, עושה בעיות בין השכנות בין 

בעידן הנגב, ואני לא מוכן שאנחנו עד היום לא מוכנים לשלוח לאנשים 

שירותים, הרסו להם את  שירותים, מים. אמרתי לחאמד שישכיר

שקל, אמרתי לו לך תשכיר לו. אם יהיה חיוב  500השירותים. זה עולה 

אישי אני אשלם. אבל לא יכול להיות מצב כזה שיש בית קברות, גם 

אלהוזייל, אין בו שירותים. גם למטה ... אין שירותים. אנחנו צריכים 

 להתחיל לייעל את השירותים גם בבתי קברות. 

 تبعت المقبرة عندك. اشي كل وفيهاסככה  فيها الغربية المقبرة عند عمي يا عمي، يا :زيلاله فيصل

  ،بالعراقي مقبرة ال،

לא, לא מרחיבים דיבור על זה.  -אז זה עדכון, זה חלק מהשונות. יועמ"ש :يغمدم أبو عطا

 اآلخاءאבל אנחנו אומרים לך זה העדכונים. לגבי גני ילדים, לך סמי היום 

 חסוך זמן. אנחנו, בוא נ

 בשכונה בפנים.  والبتراء الزمرد. זה גם اآلخاء, זה לא اآلخاءזה לא  סמי אלטורי:

בסדר, אני, אני, אני לא רציתי לאשר לך את הסעיף הזה. רק, רק, למעני  עטא אבו מדיע'ם:

נימוס אמרתי שתבוא. אני אגיד לך למה, אני את הסעיף הזה מעביר 

מוד את הדברים, אני אבשר לך שהיום נחתמה לישיבה הבאה. תן לי לל

ההזמנה של הציוד שדאגתם, שדאגתם אתם לכל המאבק של אלפרדוס. 



  נ.ש.   -59- 14871

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

ם נתחמה ההזמנה. אז בואו ברוח, בנימה כזו תנו לי ללמוד את והי

 הנושא של הזה ואנחנו נתקדם. תודה רבה לכם. 

 *** נעילת הישיבה ***


