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 עיריית רהט

 לא מן המניין  ליאהמת ישיב

 ה'תשפ"ג ט"ו בטבת, 8/1/2023 מיוםמן המניין לא  מליאה

 
 ראש העיר -   עטא אבו מדיע'ם משתתפים ה"ה:

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

 סגן רה"ע -  פארס אבו פארס
 ה לרה"עהמשנ -   מאג'ד אבו בלאל

 המשנה לרה"ע -   סלימאן אלעתאיקה
 המשנה לרה"ע -  סאמי אלטורי                       
 המשנה לרה"ע - סלימאן אבו גררה                 

 חבר העירייה -  אברהים אבו האני
 

 המשנה לרה"ע -        אברהים אבו שארב                         נעדר ה"ה:
 המשנה לרה"ע -              נאיף אבו עאבד                                  

 חבר העירייה -        נסאסרה         אלאחמד                                   
 חבר העירייה  -             ד"ר מאזן אבו סיאם                                  
 חבר העירייה  -  לקרינאויטלאל א                                  

 חבר העירייה  -  מחמד אלקרינאוי
 חבר העירייה -אברהים אבו אלעסל               

 חבר העירייה -   שחאדה אלעוברה                                        
 

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

  גזבר העירייה -ראיד אלקרינאוי                                                      
 מהנדס העיר -אברהים אבו סהיבאן                                              

 מבקר העירייה -עאמר אבו האני                                                       
 מנהל אגף רווחה -סעיד אלעוברה                                             
 דובר העירייה -מרזוק כתנאני                                              
 יועצת לקידום מעמד האישה -          אסמהאן אבו סויס                            
 מנהל תכנון אסטרטגי -אדם אלאפינש                                             
 החברה הכלכלית -אלזברגה                        בקר                       
 קהמנהל אגף אחז -ראפת אלרמילי                                            
 עוזר ראש העיר -האשם אלטורי                                             
 המשנה ליועץ המשפטי בעירייה -דנה כץ                                                         
 עו"ד בלשכה המשפטית בעירייה -קורין חסן                                                   
 106מנהל מוקד  -אנואר אלקצאצי                                         
 סגן מנהל אגף שפ"ע -מוניר אבו פריח                                                       
 קב"ס -חסן אלטורי                                                 
 מנהל חשמל -בו חדאיד            אבראהים א                      
 עוזר סגן רה"ע  -אבראהים אבו זגילה                                    



 נ.ש.    -2- 00784

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 על סדר היום:

 )מצ"ב(.  2023אישור הצעת תקציב העירייה לשנת  -1

 

 רוטוקולפ
 

יבה לא מן לא מן המניין, יש عادية، غير الجلسة. الرحيم الرحمن هللا بسمשימו לב,  :עטא אבו מדיע'ם

 . יש לנו מניין חוקי? 2023אישור תקציב העירייה לשנת המניין בעניין 

 יש.  דוברים:

אוקי. בשעה טובה אנחנו אחרי ישיבות של בהנהלה, אחר כך עם הממונים,  עטא אבו מדיע'ם:

הגענו למוגמר, והוא תקציב  אחר כך עם הוועדת כספים, בכל מיני תחנות.

 2023שור שלה בוועדת הכספים. תקציב לשנת גם לחברי אחרי אי שנשלחה

מיליון כמעט, אם מגרדים את ה,  37שזה תוספת של  473,862,000עומד על 

זה קפיצה משמעותית  אחוז,וחצי  8מעגלים את המספר. זה נקרא של תוספת 

בתקציב. התקציב גדול, התקציב הכי גדול במגזר הערבי, בישוב ערבי. ואני 

בר על העשייה המקצועית, ועל האומץ שהוא הקדיש, מברך את, קודם כל הגז

ואנחנו כמובן לא סלחנו ולא טרחנו ולא, סליחה ולא סלחנו לו. כל שאלה 

שאלנו, התעניינו, היו דיונים לא קלים עד שהגענו למוגמר הזה. אני מודה גם 

ליו"ר וועדת כספים מר פייצל אלהוזייל, שאצלו גם התקיים הדיון, ולכל שאר 

ועדה, וכל חברי המועצה שעכשיו נתחיל קצת ניתן סקירה על התקציב. חברי הו

נתנו  2022... ארנונה, בפתח הישיבה אני אגיד תודה רבה לתושבים אשר בשנת 

 לנו להגיע ליעד, ואם לא היינו מגיעים ליעד היינו מקבלים מענק מותנה. 

 עכשיו אנחנו ביעד.  ראיד אלקירנאוי:

, אנחנו גם קפצנו במזומנים, 84%-הגענו ליעד, קפצנו ל الحمدهلل،חנו, עכשיו אנ עטא אבו מדיע'ם:

. אז כך שארנונה 2022-וחצי מיליון שקל מעל התקציב שרשמנו ב 6-יותר מ

 4-ו כאן  מיליון 2-מיליון. שמורכבת מ 6לשנה הזו אנחנו נהיה בתוספת של 

, פלוס, פלוס 20וחצי הכנסות לשנת  26, 26-ומשהו מעידן הנגב. אז אנחנו נגיע ל

. תזכרו את המספר 2023- فال تبعاتناהכנסות  الמיליון.  33זה בערך אז , 26-ה

 הזה. הכנסות שלנו לפני ה, לפני ההנחה. 
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 ומשהו.  30זה לפני ההנחות, כן. ההנחות עוד  ראיד אלקירנאוי:

 ال عليه، هللا شاء ما חינוך, الלגבי  هالحين. قديش عارفينהנחות  الכמעט  احنا يعني :عطا ابو مديغم

 احنا يعني, ואני אומר כל, כאילו 200מיליון. כלומר כל העירייה  271חינוך לבדו 

 , נכון? 50%מעל . كبار مش احناמול החינוך  كبار،

 נכון.  ראיד אלקירנאוי:

שהם לא חינוך.  200אז יש לנו . لحاله 270, אז החינוך לוקח 470אז אם אמרנו  עטא אבו מדיע'ם:

יש לנו תוספת בתקנים בחינוך, שזה בבתי הספר ובגנים. יש לנו מאצ'ינג של  אז

גפן או רפלקסינג של גפן. שזה בערך  المخلفات عنا قلت اناתולדה של גפן, יש לנו 

מיליון. מים וחשמל שזה גפן. אז יש לנו את המצ'ינג של הסייעות,  4בערך  3.7

 חינוך מיוחד וכל זה. אז החינוך פחות, 

 . مليون 17 حوالي عندك اللي الماتشينغ :דובר

 . 9-ל 8לא, בין  :عطا ابو مديغم

 חינוך.  بال :متحدث

 עות, ירד ההסעות. סבחינוך, ... הסעות, ירד. ירד הה 9-ל 8בין  עטא אבו מדיע'ם:

 כן.  ראיד אלקירנאוי:

  ?קניםאז פחות או יותר אנחנו, ברווחה למשל אנחנו עם תוספת כמה ת עטא אבו מדיע'ם:

 . 7 ראיד אלקירנאוי:

מיליון.  15מיליון ברווחה. כך שעלינו בחינוך  5.7בערך תקנים. ואנחנו עלינו  7 עטא אבו מדיע'ם:

תקציב, וזה מאוד טוב. במיליון. אז הרווחה גם מקבלת היבט  5.7היינו ברווחה 

שפע שלא כולו מופעל על ידי התקציב, אבל הוא קיבל גם התייחסות טובה 

 יב. בתקצ

 מיליון שקל.  7כמעט תוספת של  ראיד אלקרנאוי:

מיליון,  7מיליון שקל. הגזבר יכול לפרט. אז יש לנו בשפע  7כמעט תוספת של  עטא אבו מדיע'ם:

 احناחשמל  ال فيגם  عندنا الشي، نفس كمان الهندسةרק פה, בתקציב הזה ברגיל. 

 2.2שדרוגים יצא  ال بعد וןגינ الשדרגנו שם עוד חצי מיליון, או כחצי מיליון. 

מיליון שקל.  3הנדסה, בפעולות, בפעולות לבד יש לנו מיליון. אז כך שב

תקציב מאוד מדבר, מדבר אל התושבים. אנחנו  هو قولت ما زيהתקציב 

שואפים יותר, יותר תקציבים, במיוחד תב"רים בשיפור פני העיר. לשיפור 

יועמס על התכנון. אנחנו גם לא  איכות הסביבה בכלל, לבניה, לתכנון, כל זה
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הזכרנו שאנחנו גם מעצימים את המתנ"ס, נמשיך להעצים את המתנ"ס 

במתכונת השנתית. וזה פחות או יותר התקציב. הגזבר מתבקש לתת קצת יותר 

 מפורט, אם אני לא פירטתי הכל. 

הוכן, התקציב הזה כלל שינויים מהותיים, לא  2023תקציב העירייה לשנת  

ים קלים. ואני חייב להדגיש את זה. הרבה מאוד תקציבים שהיינו שינוי

חינוך, הפכנו להיות צינור, והם מועברים באופן במקבלים באופן ישיר לרשות 

מיליון שקל לטובת  35ישיר לבתי הספר. בתי הספר בגפן יקבלו משהו כמו 

ת טובת נראות וחזולהתלמידים, ואני מדגיש את זה, לטובת התלמידים, ולא 

מיליון  35מיליון. עכשיו הם יקבלו  11בתי הספר. כאשר התקציב הקודם כלל 

שקל, אני באמת מקווה שמנהלי בתי הספר ישכילו להעביר את הכספים האלה 

לטובת הפדגוגיה של אותם תלמידים. זה לא מעט כסף, אנחנו לא יכולנו לתת 

לב מה הם עושים מיליון שקל. אז לתשומת לב החינוך, צריך לשים  20להם עוד 

המון משאבים שלא  –עם זה, וממש לבקר אותם ולערב את ההורים. זה המון 

אני אדבר בקצרה על התקציב, איך הוא היו לנו, שהם מקבלים באופן ישיר. 

בנוי. התקציב בנוי מהכנסות והוצאות באופן כללי, הארנונה היא מתוקצבת, 

הרף הנמוך ולא ברף , אנחנו תמיד מתחילים עם 83%השגת ל هوהתקצוב 

הגבוה, כדי לא להיות מופתעים בסוף השנה, אז אנחנו במשנה זהירות. 

. אז 2022ולא  2021, זה לפי המדדים של שנת 1.37%-הארנונה עלתה ב

. כך שיש פה עיוות גדול בין 2022הם לפי המדדים של  2023המחירים של 

ם את זה לפי ההוצאות להכנסות, לרעת הרשות אגב. הלוואי שהיו מתקצבי

שנה קודמת. בעידן הנגב שיטת הרישום השתנתה, ואנחנו כבר חייבים לרשום 

 את מלוא ההכנסה, ולא רק את החלק שלנו, ואז יש לנו עלייה שהיא בחלקה, 

 . علينا يركنوا صاروا :عطا ابو مديغم

 חצי ממנה הולך לשכנים שלנו,  :القرناوي رائد

 . اعلين يركنوا صاروا :يغمدم أبو عطا

 הנחות הארנונה לפי יעדי הגביה, נכון.  :القرناوي رائد

 انا عندكو، اللي الف 600-ال اعطوني هللا منشان بتقولלהבים  السنة في يوم آخر آخر، :عطا ابو مديغم

 هللا، مشان هللا، مشان هللا، مشان تطعمونا، اياكو ودنا رجل يا. جمعة يوم انسى ما انا بطيح،

 . هللا مشان
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 . الجمعة يوم في جت :لقرناويا ئدرا

 تبعت فراطة الف، 600 في بستناלהבים  شوف، إلنه الف، 600... الجمعة يوم جت נכון, :عطا ابو مديغم

 . رهط

 חשב מלווה. הם היו עם  אם היו מקבלים אותם  אם היו נופלים,  :القرناوي رائد

 נכון, נכון, באמת.  עטא אבו מדיע'ם:

 חשב מלווה.  היו עם ראיד אלקירנאוי:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

טוב, מערכי האיזון, מה שציינת אתה נכון, הגענו ליעד. אנחנו לא צריכים  ראיד אלקירנאוי:

וחצי מיליון  4מותנה, אז יש לנו שם, יש לנו שם בתוך המענקים  15%לרשום 

שקל ממענקים של הקרן לצמצום פערים. יש לי נקודה להדגיש כאן, שהקרן 

 ומעלה. אחרת נפסיד אותה.  2%נתה בזה שאסור לנו לייצר גרעון של הזאת הת

  نساوي؟ ودنا نساوي؟ مش والגרעון  نساوي ودنا هذه السنة :عطا ابو مديغم

 לא, לא נעשה.  :القرناوي رائد

 . بالك دير اصحا، اه، :عطا ابو مديغم

 לא, לא נעשה. אז לכן מה שהיה. הכנסות עצמיות,  :القرناوي رائد

 ! ممنوع :طا ابو مديغمع

 כדי לאזן את התקציב,  :القرناوي رائد

 )מדברים יחד(

  انت؟ قبل، الليמליאה  ال في תקע לי משפט واحد في :عطا ابو مديغم

  شو؟ :القرناوي رائد

 סיבך אותך.  :صهيبان أبو سامي

 לא סיבך אותי, סיבך את עצמו.  עטא אבו מדיע'ם:

 , טוב, ההכנסות ראיד אלקירנאוי:

אז תמשיך . اشي كل بسجل يعنيיתקע,  ما الواحدהוא תקע לי משפט, לפעמים  עטא אבו מדיע'ם:

 אדוני ה, 

 נמשיך, נמשיך. לא,  :القرناوي رائد

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 זממנו יקר.  ראיד אלקירנאוי:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:
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מיליון  10-חשבון את ניצנים בהכנסות החינוך וגם ההוצאות, אנחנו לקחנו ב ראיד אלקירנאוי:

מיליון שקל, הפעלנו גם בפנים את  6-שקל. לקחנו את הקייטנות בערך ב

מיליון שקל של  5-שדיברת עליו, של ה המיצ'ינגההסעות של החינוך המיוחד. 

 הגפן. 

 נכון.  עטא אבו מדיע'ם:

נצטרך לשלם עוד  העלייה במאצ'ינג בשירות הפסיכולוגי, שינו לנו את ה... ראיד אלקירנאוי:

 מיליון שקל שם. ההכנסות העצמיות של החינוך עלו, 

  ؟ צות המשרהנחיאז מה נעשה עם  סמי אבו צהיבאן:

 . بكيفשירות פסיכולוגי  اليوم بفتحوا اللي افتحوا، :يغمدم أبو عطا

 . 2משלמים פי  :القرناوي رائد

 אבחונים.  اليوم بيفتحوا اللي مكيفين עטא אבו מדיע'ם:

 נכון, הכנסות,  יד אלקירנאוי:רא

 . كمل. يعطيهم هللا عنهم، بتدري ما. بشتغلوا هذول عالسكت :عطا ابو مديغم

שקלים הביטוח לתלמיד. אז יש  20הכנסות עצמיות של החינוך, חברים עלה  :القرناوي رائد

לנו פה תוספת רצינית של יותר מחצי מיליון שקל. משרד הרווחה מפעיל הרבה 

השתתפות, חלק מהם גם חלק הוטמעו בתוך  100%-דשות בתוכניות ח

התקציב, וחלק אני חושב עדיין לא הכנסנו אותם. אנחנו נעשה לזה דיון בנוסף 

בעדכון. ההכנסות העצמיות מהרווחה זה לפי ההוראות קבע, הכנסות אחרות 

זה התאגיד מים שמשלם את הלוואת הבלון. החלק השני זה ההוצאות, 

 בממוצע,  3%-וחל בההוצאות השכר ז

 תכנון, וועדת משנה.  الוועדת  ال تبعتהכנסות  الלא הזכרת  :الهزيل فيصل

 ...  كان ما شايف انا :عطا ابو مديغم

 אין צורך.  :القرناوي رائد

 . في يكون ما ويمكن نحكي، احنا داعي في ما انا شايف انا شايف، انا :عطا ابو مديغم

 מצב יסתדר.  ال هللا شاء ان هللا، شاء ان :القرناوي رائد

 . هللا شاء ان עטא אבו מדיע'ם:

. %3 منבממוצע. אני מאוד מקווה שהיא לא תהיה יותר  3%שכר  ال فيעלייה  :القرناوي رائد

 اللي للسنةמוצמד  العمالשכר  ،2022- ال فيמדד עלה בחזק  الאבל זה מה שיש, 

 . خلصت اللي للسنة. خلصت
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משהו באמצע.  على بيمشوا اآلخر فيהסכמים  ال فيודע, הם מדברים, אבל אתה י 

 . 3.5%משרד הייתה  تبعتהנחייה  ال

 . الحكومة تطيح ودها :صهيبان أبو سامي

מיליון שקל  2דיברנו על פעולות חינוך, שכר חינוך, פעולות תרבות . اوكي :القرناوي رائد

אלף שקל,  500סל תרבות העברנו  –פרויקטים במימון משרד התרבות. גפן 

, 2023מיליון שקל, אנחנו מפעילים אותה מתקציב  3.2הפעלנו תוכנית אתגרים 

והם שינו גם פה את השיטה של התקצוב והתפעול. זה כבר לא יעבור ישירות 

דרך ההעסקה בעירייה, אלא דרך המתנ"ס או גוף מפעיל, זה מה שהם רצו. זה 

. שכר 3-ו 2ות כפול שור 40פחות כאב ראש בשבילם, ושתי שורות במקום 

פעולות הרווחה, תקנים, חלקם הגשנו אותם, חלקם לא.  7יש שם  -הרווחה

 מלוותהעבודה של משרד הרווחה. פירעון הדיברנו על זה לפי התוכנית 

במצטבר. זה מה שיש לי  5%-והוצאות המימון עלו בעקבות עליית המדד ב

 להציג, אם אתם רוצים לשאול שאלות. 

בתקנים אנחנו עולים, בתקנים, בלי, זה בלי הסכם גג. בלי הסכם גג אנחנו  :עטא אבו מדיע'ם

... של  17- ال من 7-הולכים לחינוך. ו 60תקנים. מתוכם  77-ל 70עולים בין 

. אנחנו רוצים לשאוף 10 –חינוך  والרווחה  ال غيرמוניציפלי ...  ال كلהרווחה, 

על התב"רים לא על ה, או שזה  נשענים על פרויקט, אה, هنه الليליותר תקנים 

תקציב הוא  ال اغلب ال، اغلبהכרה במשרד החינוך לתקנים נוספים. כך ש 

 لبلد حاجة وال 70- ال يعني احنا انه تفكروا الתקציב שבא לתת שירותים ולא תקנים. 

 وانבלי שום קשר להסכם הגג, אם אנחנו נחתום אותו השנה  وقلتلكو. هاي زي

השנה. אנחנו במהלך השנה הזו נקבל עוד  תו עם משרד השיכוןנחתום או هللا شاء

תוספת תגבור, שאני לא אוותר עליה, לפחות פעימה של אחוז, אחוז זה אומר 

  ؟4-ال منאחוז  ال قديشשזה, 

 . موجود اليوم نصهن أل، يعني ،2 عنا في 

 . واحد عندنا عندنا، :صهيبان أبو سامي

 . أللفل 1.2 عندنا احنا :عطا ابو مديغم

  طيب؟ :صهيبان أبو سامي

 בסדר?  ،4 نوصل ودنا لبعد الجاي السنة وبعدين واحد، كمان بنحط :عطا ابو مديغم

 . لأللف واحد نحط ودنا :صهيبان أبو سامي
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 . 80 يعني :القرناوي رائد

  ايش؟ ،8 يعني :صهيبان أبو سامي

 . 80 :القرناوي رائد

 .80 :صهيبان أبو سامي

 זה ענק, זה אחד התנאים שלנו בהסכם גג.  עטא אבו מדיע'ם:

 . بحكي اناזה מוניציפלי  סמי אבו צהיבאן:

יהיה לנו בהסכם  هنياתקנים  في ما اذا يعنيמוניציפלי. אז כך שנקווה שאנחנו,  :عطا ابو مديغم

 גג. אז מי שרוצה להתבטאות? יו"ר וועדת הכספים בבקשה. 

 احنا انهזה מה שהיה. ולמען האמת  ورائد، انت هنيا تانמה שהזכרת  اتطلعوا، פייצל אלהוזייל:

ובגדול התקציב מאוזן. התקציב . غاد قعدنا لماוועדת כספים  فيדסקסנו את זה 

 مرة مرة، عدة معنا قعدت انهגזבר,  لل يعني هنياצריך להגיד מילה  وמאוזן בגדול 

עברנו על  هوإيا انا قعدت ثانية ومرةבכובע של ממונה על תיק החינוך,  واحد

וועדת  في قعدنا وبعدينוועדת הכספים.  ب كنا الليוועדת המכרזים  قبلהתקציב 

 يمكنבנוי כמעט  ال هذاתקציב  ال في قديش تعرفבגדול  البلد لو ريت يا. وهادכספים 

 اليوم يعني. مليون 482...  عدد هم مليون، 473 على بنحكي احنا اليوم كلمة، قال محمد أبو

 انتو يعني. الخير جماعة يا الحكومية... خدمة بيجن المصاري% 85 من مكني اكثرכמעט 

 البلدية، على تحكي بتيجي اللي ناس وفي. جًدا بسيطة حاجات تبعاتنا،הכנסות  ال شوفوا

 زي نقص في. نقص فيתקנים לא תקנים בגדול  ناحة من غاد تحط ما كل...  هذه البلدية

רווחה,  ال في بناخد اذاחינוך,  ال في بناخد اذاיפלי, מוניצ ال في هنيا محمد أبو حكى ما

שכר לא  ال يعنيכספים  ال ناحية من هذهחלוקה  ال في وحتى. نقص في محل كل في

תקציב הולך על הרבה ... צריך להזכיר  ال وإنماתקציב,  ال منלוקח נתח גדול 

 بياخذن كانوا لمدارسا هنيا،גזבר  ال عليها حكىחושב ש  واناגפן,  تبعتנקודה  ال كمان

זה . مليون 35-لקפץ  هذاכסף  ال واليومכשהיה ניהול עצמי,  مليون 11- ال حدود في

 هذاכסף  ال ويشوفגוף שיבקר,  زيחייב להיות  انهאמת  وال. يعنيחתיכת כסף 

 بساون المدارس منלא לפרויקטים. והרבה  للطالب،כסף מיועד  الלאן הולך. 

 اللي هذا في كان يعني. ماليين وصلن اللي مدارس وفيכסף. זרימו  وب غادפרויקטים 

  محمد، أبو ياפרויקט  زي

 . اه :عطا ابو مديغم
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זה פרויקט שעולה מיליונים. בתי . السالم ومدرسة الهالل، للمدرسة بالنسبة اجوا اللي :الهزيل فيصل

פי ל اناנחסך.  وين من عارف انتכסף נחסך,  ال وهذاהספר מוכנים לתת חלק, 

 فاتت اللي السنة. فاتت اللي السنة منקפצנו  انه محمد، أبو ياנכון  تبعناתקציב  الדעתי 

 ال مدار على تأخذ وحد ولو... ال مع مليون 50אנחנו קצפנו כמעט  ،430 عندنا كان

ברכה  يعنيתוספת,  مليون 130 حوالي. هنيا موجودة اللي سنين 5-ال تبعتקדנציה 

 . حبيبيוהגענו לתקציב הזה. ישר כח  عمل واحد لكلלגזבר, לראש העיר, 

 סגני ראש העיר, בבקשה. תודה רבה.  :عطا ابو مديغم

טוב, תחילה ברצוני לברך, המנהל הכספי והעומד בראשו שעמד במשימה,  סמי אבו צהיבאן:

בפניו ראש העיר הפעם שלא הגענו לחודש מרץ, אנחנו כבר בתחילת  בשהצי

אגדה, אפשר גם כן, אפשר גם כן  זוז כשרוצים אין , יש לנו תקציב. אינואר

יותר, יותר מוקדם גם אפשר. אין ספק שהתקציב של השנה הוא התקציב 

הגדול ביותר ש, של עיריית רהט. אבל, אבל רוב התקציב הולך לדברים 

השינויים בתקציב הם לא כל כך גדולים, הייתי  يعنيייעודיים שמוגדים מראש. 

הולם לתחום הספורט, רציתי לראות תקציב הולם לתחום רוצה לראות תקציב 

התרבות. אבל לצערי גם השנה אנחנו הולכים איך שהלכנו בכל שנה אחרי 

תקציב שלא הולם עיר כמו רהט, בואו נגיד ככה. צריכים לשאוף להגדיל את 

המסחר בעיר, את התעשייה בעיר, על מנת גם כן להגדיל את התקציבים 

ההכנסות. אני חושב יבי מאוד להגדיל את הפרויקטים מנמהארנונה, זה חשוב 

 שתקצבנו חניה השנה, בכמה תקצבנו החניה? 

 .500 :ראיד אלקירנאוי

 ? אני חושב, אני חושב שצריך לתקצב ביותר. 500 סמי אבו צהיבאן:

 כן, אבל חצי אצל החכ"ל.  ראיד אלקירנאוי:

נו רואים שלמרות הצעקות, אני חושב החכ"ל חוזר אלינו גם כן. הנה אנח סמי אבו צהיבאן:

 שהגיע הזמן גם כן לאשר, 

 . تعال حدايد، أبو إبراهيم يا تعال :عطا ابو مديغم

י ההכנסות. אם אנחנו רוצים לראות עיר מתפתחת אין בלאשר חוקי עזר מני :صهبيان أبو سامي

מנוס. נכון שזה לא קל, במיוחד שאני אומר את זה גם כן בשנת בחירות. אבל 

 צריך ללכת לכיוון לאשר חוקי עזר מניפי ההכנסות. 

 יש, יש רק ... השנה?  עטא אבו מדיע'ם:



 נ.ש.    -10- 00784

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 אני חושב,  סמי אבו צהיבאן:

 הכנסתם? הכנסתם תקציב לבחירות?  עטא אבו מדיע'ם:

אני כבר מכריז, אני כבר מכריז מפה שאנחנו נכנסו לשנת בחירות, ושאני  סמי אבו צהיבאן:

 4גם כן. אז, אז, מתמודד לרשות עיר 

 ... סמי.  דובר:

 אז, אז, ש, סמי אבו צהיבאן:

מי בעד שנוריד את התקציב של הבחירות מהתקציב? שלא יהיה תקציב  עטא אבו מדיע'ם:

 לבחירות? )צוחק(

 )מדברים יחד(

 כן, רוצים לתת לעוד סגני ראש.  עטא אבו מדיע'ם:

 לי מה שעשה לך פאיז פעם. כן, כן, אז אני מסיים. אל תעשה  סמי אבו צהיבאן:

 )צוחקים(

 . سنين 4 خالل مرة 30 يمكنפאיז אמר לי "ששש"  עטא אבו מדיע'ם:

 תזכיר את פאיז רק בטוב, תזכיר את פאיז רק בטוב.  :פארס אבו פארס

 ...  يحكي فايز :عطا ابو مديغم

 . يحكي فايز بتخلي ما انت :אבראהים אבו סהיבאן

 انا؟ انا؟ يحكي؟ يبخل ما انا :عطا ابو مديغم

 אז, . غاد قعدت ما انا شايف؟ :صهيبان أبو سامي

 . تعربش غاد قعدت اذا اسمع، :عطا ابو مديغم

 (. يضحك) :صهيبان أبو سامي

 . خلصونا :متحدث

  عالمك؟ بكر :صهيبان أبو سامي

 , סולרי ال تبعتהכנסה  في بقولك :אבראהים אבו סהיבאן

 . اه :صهيبان أبو سامي

 כן, בערך מיליון שקל.  :صهيبان أبو إبراهيم

 .1.800 بطلع هذوال :عطا ابو مديغم

אז אתם רואים, יש לנו פרויקטים שאפשר להתגאות בהם, גם כן החברה  :صهيبان أبو سامي

הכלכלית, אני זוכר שהייתה עם תקציב של כמה מיליונים, היום הגענו לכמעט 

 ויותר.  מיליון בשנה. ואנחנו חושבים שלהגיע ליותר 50
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 .اسا الوادي سكر :عطا ابو مديغم

 כבר מוכן.  تبعهתקציב  وال تسكر، الوادي تسكر، الوادي :صهيبان أبو سامي

 זה זמן לעבודה.  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים יחד(

 כפי שצריך.  نصرفه بسאז, אז, שיהיה בהצלחה,  סמי אבו צהיבאן:

 פארס בבקשה. . 2023זה תקציב חשוב, תקציב  עטא אבו מדיע'ם:

 . مساكم يسعد طيب، :فارس أبو فارس

 .تفضل. الرئيس بأعمال قام فيصل  :عطا ابو مديغم

 رئيس مع جلسات كثير الها في كان. الميزانية على واجتهد اشتغل الليגזבר  ال اخونا...  :فارس أبو فارس

 كل مع سامي، اخونا مع األمير، أبو مع וועדת כספים,  ومعגזבר  ال ومع البلدية

 احنا لكن. اكثر وودو ميزيد بيطلب كان قسم يعني كل، الكل، الميزانية لألمانة. األعضاء

. منكو مبسوط كان الكل مش متأكد انا مش، يعني، بنقدر احنا اللي عليه، بنقدر اللي ساوينا

 والكل بتقسم هللا شاء ان زيادة شي بيجي اذا هللا شاء وان نعطيه، بنقدر اللي اعطيناه الكل لكن

 جلسة، كم وجلسنا قعدنا الحمدهلل احنا رهط، أهالي شيء اهم. ومبسوط راضي بكون

 وان شيكل، مليون 480 تقريبًا في. هللا شاء ان الميزانية على موافقه شبه في  يعني وتقريبًا،

 كان ما اول من لرهط، ميزانية فيها اللي السنة هي تقريبًا هي السنة هاي يعني هللا، شاء

 شيكل، مليون 130-ال فوق طلعنا تقريبًا محمد، أبو اخونا عند اليوم لعند سنين، 4 فايز الشيخ

. هللا شاء ان اكثر ونساعد هللا، شاء ان اكثر نشتغل الزم وودنا،. تقدم في دايًما واحنا

 . العافية ويعطيكو فيكو هللا وبارك مشكورين

 . سليمان يحكي؟ بدو مين تفضل،. يسعدك هللا يسعدك، هللا :عطا ابو مديغم

 وأمين البلدية في المالي المسؤول رائد، األخ بنشكر احنا اوالً . جميًعا بالخير يمسكيو طيب، :العتايقة سليمان

 األخ وسامي، امير، أبو محمد، أبو األخ من المباركة الجهود...  على الشكر طبعًا. صندوق

 يعني هذه، الميزانية بنشوف احنا. ماليةال اللجنة في كانوا اللي االخوة وكل وماجد، خالد أبو

. الموجود هذا لكن اكثر، يكون بنتأمل كنا احنا طبعًا يعني، مش عظيمة، ميزانية هي

 األخ قال ما زي منها، كبير قسم الميزانية، انه نعرف احنا اما. عام بشكل يشكر ال والموجود

 بضم انا. عالمدارس ماشية للياגפן  ال الميزانية قضية هي علينا جديد اشي هو اللي رائد،

 ما احنا إلنه. شديدة مراقبة له يكون الزم هذا الموضوع -وبقول رائد األخ لصوت صوتي

 فا. معقولة غير هي اللي قبل، اللي الميزانيات في كان ان بتصير أمور في يعني أقول، ودي

 المدراء انه بنتأمل احنا. مرات 4 او مرات، 3 كانت اللي قبل الميزانية بكون لما اليوم بالك ما
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 يعني كيف شايفين يعني في، طبعًا. المدارس في والدنا لصالح هذه األموال كل يستثمروا

. بدري ما ايش؟ على بإضراب، طلعوا البيان، مدرسة في استثمرنا قديش شايفين كلكو انتو

. جديد من عمر اللي ب، اللي بيساوي، اللي المقاول مع وكنت هذه، المدرسة شفت انا يعني

 هذاקבלן  ال خلص لما حتى من البداية، من بتعرفوا لكن. بشكل عالمي بمستوى انه لألمانة

 يعني هي اللي أشياء في يعني. ليش بدري ما تفتح، المدرسة انه نية عنده ما المدير كان

 مش اإلدارة أساس على. كذا من طوالي، من كراسي، من. لهم بحق اللي فوق من اخذوها

 تعرفوا، انتو. بكرا اليوم، المدرسة يوصل رح هذا األساس. يصل راح انه ارفوع عائق،

 للبلدية التأمين شركة من تحولت ما األموال المال، انه في، كان انه بعرف رائد هذه، األمور

  وفي،

  التأمين، شركة من مباشر بشكل :القرناوي رائد

 األمر انه بعني. مبارح قبل اللي معاه وحكيت مبارح، دمحم أبو مع حكيت فطبعًا. عليك فاهم :العتايقة سليمان

  ال، قضية في حدوده تعدا هذا

 סרטון ...  نزلوا نزلوا، شي اول نازلين، رينة...  :عطا ابو مديغم

 . بالزبط :العتايقة سليمان

 .كذابينכאילו  احنا انه :عطا ابو مديغم

 وديتلكو، انه متأسف واناסרטון.  كمان وصلني اليوم هذيك حتىסרטון  ال هذا هذا،. ايوا :العتايقة سليمان

 . صحيح

שלחתי את הדובר ושלחתי חלק מהלשכה שלי לבית ספר. צילמו, תיעדו, בית  :يغمدم أبو عطا

 وهمראו את הסרטונים,  ،5 او يهود، 6משלחת של יהודים.  عنا كانספר דלוקס. 

 بطلعوا وهالحين وبكذبوا، ابجاكروזה בית ספר? אין לנו כזה אצלנו. . عندي قاعدين

 . اإلضراب في مكملين انهم بيان

 . يكلموا خليهم :فارس أبو فارس

 كمان؟ في. تفضل كمل. تفضل. يكملوا خليهم :عطا ابو مديغم

 ضمت هذه الميزانية انه بعرف انا -للميزانية بالنسبة فيه احكي بدي اللي األخير األمر :العتايقة سليمان

  الجنوبية، المنطقة انه بتعرف فا. الجنوبية والمنطقة الزيادنة عند لليا الشمالية المنطقة

 שירותים.  ال كل :عطا ابو مديغم

 שירותים.  ال كل :العتايقة سليمان

עדכון תקציב  ونساوي ونقعد نيجي بنقدر كويس، بتشوفوهלתושב. כל שירות לתושב  עטא אבו מדיע'ם:

 تقولوا، ال هذه البلدתב"רים.  على بنمشيף, שוט الתקציב  ال من مش يمكن له، ونطلب
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 هذول رهط، كلهم هذوالפזורה.  لرهط في ماפזורה.  هذوال؟ بسموهم شو تقولوا ال

 ودي انا يعني يدري، خبر معه ما الليתושבי רהט.  هذوال وجنوب شمال رهط، ضواحي

 قعدنا اهيموإبر انا. وتعاود تلف كانت الهزيلين عند منציבורית  الתחבורה  ال أوصل

 تمشي بدناאז  ويعاود؟ يلف بدو كيفצומת,  يصير بدو. ... وتعاود تلف مش أل، وقولنا

 البلدية هذه إياه ودك قبله كمان شي كل احنا. وتعاود وتلف عاليمين وتنزل الزيادنة، لعند

 . ثانية بلدية مالهم بلديتهم،

 . صحيح :العتايقة سليمان

  ال، منתנתקים מ قولنا مش احنا :عطا ابو مديغم

 . מן הרשות                      :العتايقة سليمان

הסעות  كان ان خدمات، بتقدم البلدية هذه احناבני שמעון מתנתקים. . اشي كل. ... اه :عطا ابو مديغم

 وحدة حاجة بس بس، اناבפנים.  كمان الزيادنة فا. ياخذوه حقلهم شي كلשפע,  كان وان

מלגות  ال قضية. شهر كمان جلسة كمان اعمل انا اني مني قعواتو إياها، اقولكوا ودي

 احنا،. معاكو احكي ودي قولت وذكرت، حكيت هيك عشان وانا وقعدنا، واياكو انا حكيت

יועץ המשפטי לא פה אני, קורין אני מדבר בעברית. אני מאוד מקווה  ال عشان

 שאת תמשיכי תמיד לבוא במקום שרון. )צוחק(. 

 פייר שאני ...  זה לא קורין:

לא, בצחוק, אני יודע. הוא חבר יקר ו, חבר ויקר ואת תמיד, אוהבים אותך.  עטא אבו מדיע'ם:

המלגות של סטודנטים שהם לומדים בגדה, אנחנו יכולים בתקציב שלנו 

 المليون. نعطيهم بنقدرלהתאמץ, להתכווץ, לעשות שינויים כשאנחנו נראה לנכון. 

 واحد هايבשניה,  انت هاي خالص، بكسرنا ما. بكسرنا ما مليون نص او بكسرنا، ما

 ودي وانا. الف 600 حطيناפרמיה  ال فيפרמיה,  ال في الف 600 حطيت مدرسة حرق

מכללות ואוניברסיטאות, חברון לא,  كلياتهم مليون، اربع 5 شهر في كمان اوزع

 לא.  هذولלא,  هذولהגדה לא, 

 . مليون األربع يعطي ودو هو ما بس :ماجد أبو بالل

 מפעל הפיס.  :عطا ابو مديغم

 . اه :ماجد أبو بالل

 בעל הדעה, בעל המאה הוא בעל הדעה. . بمنعنا بمنعنا،מפעל הפיס  :عطا ابو مديغم

 בדיוק.  :ماجد أبو بالل

 . بتعلم اللي إال تعطي ممنوع كذا كاتب :عطا ابو مديغم
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 אבל אם המדינה מכירה בתעודה, מה? :سامي الطوري

 احنا. الرؤساء كل أعضاء، كل حاولوا هالحين. معربد هو فاهمين، احنا زلمه، يا فاهم انا :عطا ابو مديغم

 انهתקציב  هذا. الورقة هذه عند محدود ليس تفكيرنا يعني نفكر، بنحاول احنا بنقول؟ ايش

 . ماجد تفضل لقدام، اعلم هللاאושר.  هالحين

  .العافية يعطيكوا طب :بالل أبو ماجد

 .يعافيك هللا :عطا ابو مديغم

 بفكر الميزانية، على اشتغلوا اللي كل المالية، لجنة المحاسب، البلدية، رئيس ال، كل طبعًا :بالل أبو ماجد

 80 رهط اليوم الف، 63 كانت سنتين قبل راحت. الميزانية في طبيعية زيادة الزيادة يعني

 تكون رهط ميزانية بتمنى كنت. طبيعية دةزيا 480-ل 430 يعني طبيعية زيادة الزيادة. الف

. عالفطر ياكل في كله، بس وبستنا بصوم اللي زي ميزانياتنا يعني. 480 مش شيكل، مليارد

 بتأمل للميزانية، بالنسبة الموجود هذا فلذلك. معاشات...  قولتوا ما زي رهط، ميزانية هذا

 وين من عارف انا م،الز. مدخوالت الزم كمان مدخوالت يعني مدخوالت، في يكون

 سواءמתנ"ס,  ال في سواء الليמזומנים  ال المدخوالت وخصوصي يعني، المدخوالت

תוכנית גפן,  ل بالنسبة. مبين يكون هذا الزم ال، في سواء االقتصادية، الشركة في

סתם כסף,  مش مليون 35. اسا عالمدارس يركز البلدية المراقب اقترح اناתוכנית גפן 

 قسم اليوم. بصير وايش بصير ايش وشوف... رقابة ةيناح من اساפרויקט  ك المدارس خذ

 انا. عنده وبشغلك عندك شغلني عنده، وبشغلك عندك شغلني. شكات بساووا المدراء من

 يمشن هذول هذا، الميزانية هذا جد هم ما طب. هذولתבדוק את הדברים  هالحين بقولك

 رهط، في مدينة افضل بتصير رهط كيل،ش مليون 35-ال المصاري لألوالد، عالمصاري

 بساوي هذا، اضراب بساوي واللي جدا، مهم فلذلك. نشاطات ناحية ومن فعاليات ناحية من

 يشتري، شيكل،... و شيكل مليون عندهن ناقص بصير ما كل ما طب ايش؟ على اضراب

 .مليون المدارس فيהשקענו  احس طوايل؟ ويجيبلهריהוט  يجبله قادر هو ما. يجيب

  باب؟ ידית  تلفون؟ ידית معنى ايشהחלטה ...  ال في العربية اللغة في بتعرف :عطا ابو مديغم

 بابان،ידיות  يديات،. هو وال أصابع عالقة قال بالعربي؟ قالوا ايش مكتوب؟ ايش ال، ال، 

 اجي ال قبل سنين، 4 قبل عبيدة أبو مدرسة في محاسب اشتغلت انا. المالقطة في باب :ماجد أبو بالل

 ونرجع. المدرسة حساب نساوي ُكنا شيكل ألف 50-و شيكل الف 100-ب مشاريع. عالبلدية

 ما انا المصاري بلقم وين. تساويه ال قبل والمنصب. سنين 5 ،4 قبل المدرسة تبعت دفاتر

 لطالب بالنسبة محمد أبو األخ مع انا...  إلنه. رقابة في يكون الزم كذا عشان بعرف،

 ...  كيف نشوف الزم الرياضة وكمان مليون، نجيب كيف نشوف الزم الخليج،
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 والكل جلسة تصير رح الرياضة، على الصبح حكينا. اإلدارة في كنتو ما انتو. الصبح حكينا :عطا ابو مديغم

 للمجلس تقول ممكن غرارة، أبو سليمان أستاذ. والرياضة الموحد للفريق بالنسبة فيها يشارك

  كنت؟ وين البلدي

  أل؟ ليشבטח.  اه، :غرارة أبو مانسلي

 . تفضل :عطا ابو مديغم

 . معاي اخذك ودي الجاي المرة :غرارة أبو سليمان

 كنت؟ وين :عطا ابو مديغم

 . يحيك هللا :غرارة أبو سليمان

  ساويت؟ وايش كنت وين  :عطا ابو مديغم

 .يحيك هللا :غرارة أبو سليمان

 . يخليك هللا :عطا ابو مديغم

  للتأخير، بالنسبة محمد، أبو يا وهللا :غرارة أبو سليمان

  كنت؟ وين جد، عن وهللا، اه :عطا ابو مديغم

  ممتاز، وكان دبي في كنت :غرارة أبو سليمان

 . ثانية...  :متحدث

 . ثانية...  :غرارة أبو سليمان

 (يضحكون)

 ...  :غرارة أبو سليمان

 . يخليك هللا :مضيغم أبو عطا

 تانا المهمביצוע  ال المهم،תקציב  ال مش حاجة اولתקציב  لل بالنسبة شوف،. يحيك هللا :ةغرار أبو سليمان

נקודת  ال منראיה  ال منתקציב  الאשפוט  ودي انا اذا. هذه السنة في خاصةً  نشتغل،

אני ממונה עליו, לא הייתי מצביע לתקציב.  انا الليתחום  ال في تبعتيמבט 

 اناהכבוד שביני ובינך, אני אגיד לך גם למה. מבציע לתקציב אך ורק בשביל 

בתקציב של הגינון לא עלה  -2כמה פגישות ולא הצלחתי.  رائد معניסיתי לתאם 

 שקל אחד, אתה מדבר גידול ו, 

 הוא הלך דרך התב"רים.  עטא אבו מדיע'ם:

 اللي السنة في 900-و مليون كانרק שניה, אני אגיע לזה, אני אגיע לזה. התקציב  סלימאן אבו גררה:

והובטח שזה יוגדל בתקציב הזה ולא גדל. ולא הייתי שומע אותך אומר  فاتت،

 שזה דבר שאכפת לך ואתה תדאג לתב"רים? 
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 בטח.  עטא אבו מדיע'ם:

 לו הייתי שומע, שניה, אני שמעתי אותך ב,  סלימאן אבו גררה:

 נכון. עטא אבו מדיע'ם:

 בזה.  סלימאן אבו גררה:

 נכון.  ם:עטא אבו מדיע'

 לו הייתי שומע אותך,  סלימאן אבו גררה:

 לו.  -לו -לו עטא אבו מדיע'ם:

 לו.  סלימאן אבו גררה:

 לו.  עטא אבו מדיע'ם:

 . سمعتك ما لو يعني סלימאן אבו גררה:

 . بالزبط اه، :عطا ابو مديغم

  انا، كنت :غرارة أبو سليمان

 .صادق انا انه متأكد :عطا ابو مديغم

 . اه :غرارة وأب سليمان

 . بعرف :عطا ابو مديغم

לא הייתי מצביע לתקציב, אלא לעדכן את  صادقة، عندك النوايا انه وبعرف :غرارة أبو سليمان

 התקציב של הגינון, נקודה, זה מה שיש לי. 

צודק, אתה צודק, אתה צודק. אבל אנחנו אומרים לך שהרבה נתמוך בתקציב  עטא אבו מדיע'ם:

  معك، نوقف رحר פני העיר. של תב"רים ושיפו

 אני סומך עליך.  :غرارة أبو سليمان

אני אומר לך נעשה לך ישיבה, אנחנו נקדם חלק . روح  פה? ה, איתיאלשני עטא אבו מדיע'ם:

... כסף מהפרויקטים שנקדם אותם. בישיבת הפרויקטים אתה תראה שאנחנו 

באכיפה נגד כל ההרס פניתי למשטרה להתחיל  كمان انا... לשיפור. לא רק זה, 

שהיה על הגינון. אני רוצה להגיד לכם, ביום שישי בזמן התפילה הניידות היו 

מסתובבות בעיר לתפוס ביום שישי מי מתפלל ושם את הרכב על הגינון, וזה 

 היה מבצע סמוי. ואני אומר לכם אף דוח לא נרשם. 

  زلمه، يا الصالة في فوق مش :سليمان أبو غرارة

  انا،. الصالة في فوق كنا ال، :يغمعطا ابو مد

 (سويًا يتكلمون)
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 ورينا اسا، كتبتلك. عليهم الوساخة خليחברה', קודם כל טוב שתהיה מודעות,  :عطا ابو مديغم

 ام الورد على راكبلي حط، شيكل بمليون وجيبג'יפים( ) الجيبات رأفت وبعثلي الصور،

 . انذر نم أعذرבאמת . اندر من اعذر للناس وقولنا. كلشي

 . صح :الرميلي رأفت

וונדליזם,  رهط في انه نحطه اشي كل مش عليك، باهلل رأفت شغلة، كمان بعدين. خالص :عطا ابو مديغم

 ال كلנזק,  تجيبلي ودك...  رهط في بشتغل الليדפוק,  الקבלן  الמטורף,  الקבלן  ال

ל הגינון, נזק, ולשכה משפטית תקבל את כל הסרטונים. הקבלן שהרס לנו את כ

, ועולה בשופלים, עולה במשאיות CPMהוא הרס, הוא קבלן של התשתיות של 

עליו לתקן. אין לי אפשרות לא ל,  –על כל הגינון, תן להם. הם יוציאו מכתב 

למנוע אי תשלום, למה? זה לא קבלן שלי. כל הרס שהוא נעשה תדווח להם, 

 תוציא מכתב. בסדר? 

 קיבלתי.  ראפת:

 קיבלת?  'ם:עטא אבו מדיע

 קיבלתי.  ראפת:

 . سامي بعدينתעביר לה, הרס טוטאלי. בבקשה, בבקשה איברהים,  עטא אבו מדיע'ם:

 . العافية يعطيكم هللا :صهيبان أبو إبراهيم

 . يعافيك هللا :عطا ابو مديغم

 انه حكيتوا وانت ما زيתקציב  ال يعني. عالسريع بس مالحظتين. رائد اخ اإلنجاز مبارك :هاني أبو إبراهيم

 احنا علينا بضلמשכורות.  ال على ال، على ماشي هو الليסטנדרט,  اشي اثكر يعني

 السنة خالل تجيب انت قديش انه بلدية، كرئيس محمد أبو اخ انت عليك او نقول، تع يعني

 نقدمه البلد، في شي نبين يعني نقدم، احنا الليתב"רים  طريق عنפרויקטים  هذه

מגרש  ال مثاًل  هو اللي الشي هذا عن خبر انت معاك يعني مثال، عطيتأ انا. للمواطنين

 واحنا سنين 3 من اكثر هالحين النا. 7 حارة في نساويه ودنا الليקטרגל  ال اولספורט, 

 بنستناבקשה  والבקשה,  قدمنا. وبعدها وبكرا، اليوم وهمתב"ר,  نجيب عشان بنجري

 . فيها

 . قبلמנהל  ال אישור ودكלפחות  :عطا ابو مديغم

 ...  انه متأكد واناבטיפולך  هذا كويس، :هاني أبو إبراهيم

 מנהל.  ال منאישור  وجبتلك مخصوص مشيت انا :عطا ابو مديغم

  بحكي، انا :صهيبان أبو إبراهيم
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 חוזה חכירה, עכשיו ההנדסה,  وجبتلك :عطا ابو مديغم

 . عام بشكل بحكيلك عم ناا هذا،פרויקט  ال عن بحكي ما انا :هاني أبو إبراهيم

 . عام بشكل :مضيغم أبو عطا

 . منهن واحد منهن، واحد هذا :هاني أبو إبراهيم

 . منهن واحد اه، :عطا ابو مديغم

...  نجيب السنة هذه في نجتهد قديش هالحين بتعلق هذاפרויקטים, ...  .منهن واحد اه، :هاني أبو إبراهيم

 او معمارية، حركة في انه للناس مبين هو للياתב"רים,  طريق عن هو الليתקציבים 

 . للشباب خصوًصا البلد، هذا في استثمار

 . الرياضة يخص واللي :عطا ابو مديغم

תב"רים  تجيب انك بس مش -תב"רים لل بالنسبة هالحين. للرياضة جايين هالحين يخص، :هاني أبو إبراهيم

  نشوف، هات انماو. الساعة قصة في صار ما زي جوتر خذקבלן  لل ونقول

  عالساعة، بتحكي مرة اخر :عطا ابو مديغم

  نشوف، ودنا اه، :هاني أبو إبراهيم

 תיקון לחוזה.  ساويت هسا بطانية،לא כולל  كان פרויקט ال. شغالة الساعة :عطا ابو مديغم

 (سويًا يتكلمون يضحكون،)

  وبعدين، مصاري يجيبوا طب يعني، معقول مش بقولك بتحكي، الناس يعني :هاني أبو إبراهيم

פרויקט   هذا وبعترف، قالي فايز. وأهدها عالتراكتور ألركب انحبس ما اني لو باهلل قسًما :عطا ابو مديغم

 . قالي(. يضحك) فاشل

 זה הכי חשוב.  بتشتغل، والساعة بتشتغل البطانية المهم :ماجد أبو بالل

 للرياضة، بسيط شي لو يكون انه توقعت يعني، بتوقع نتك انا للرياضة، بالسنبة بالنسبة، :هاني أبو إبراهيم

  نقدر، احنا انه بتأمل. شي في ما سنة كل زي لألسف لكن

 בוגרים.  يعني رياضة بتقصد :القرناوي رائد

  رياضة، :هاني أبو إبراهيم

 (سويًا يتكلمون)

 בוגרים.  عال بحكي هوמתנ"ס.  ال في موجود الرياضةמערך  :عطا ابو مديغم

 בוגרים ...  ولل. للصغار شيكل مليون...  :القرناوي درائ

 مستثمرين من נגייס כספים באופן פרטי انه قصة غير عندنا ضل ماבוגרים  لل بالنسبة :ו האניאברהים אב

 . هللا شاء ان الشي هذا على نشتغل رايحين احنا اعمال، لرجال

 אמרתי אנחנו נקיים ישיבה,  :عطا ابو مديغم
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 ...  مطول مو إبراهيم، :يهان أبو سامي

 . سامي تفضل. خير هللا شاء وانספורט,  لل الخير جماعة ياאני נקיים ישיבה  :عطا ابو مديغم

 للرياضةספורט,  لل اتطرق ودي انا. للجميع اإلنجاز مبارك جميعًا، العافية يعطيكوا طيب، :الطوري سامي

 من هي رهط نص. بتحكي الراديو في كالمك في، الوقت كل انت انك بما حكى، الكل إلنه

 انه كمان اتطرق ودي. دعم شوية ودها الرياضة قصة عن بنحكي ،18-ال جيل تحت

 يا شوارع ترقيع اوתשתיות  من البلد ألهل خدمةיותר  منه يكون هذاתקציב  الבאמת 

עיר, יש לנו אורחים, אף  احناסימוני כביש. לקחת את זה בחשבון,  فارس، أبو

 ם את העיר בגלל שאנחנו חיים פה. אנחנו מכירי אחד לא יודע.

 כבישים אפס בתקציב.  الסעיף תחזוקת  סמי אבו צהיבאן:

 . يولع راح واحد وال تولعها، تحاول بدكתב"ר.  ال جبناתב"ר,  ال جبنا עטא אבו מדיע'ם:

 ...  قالي. قالي هو بس اه، :الطوري سامي

 . اه :عطا ابو مديغم

 דת, ובאמת אני לא רואה שיש לי שם שקל אחד.  الתיק  علىממונה  انا דבר שני :الطوري سامي

 תב"רים.  עטא אבו מדיע'ם:

 . والمي بندفع الكهربا كل :القرناوي رائد

  يدفعوا،במסגדים  :عطا ابو مديغم

 בתי קברות.  وال المساجد :القرناوي رائد

 י רוצה לשפר משהו? אבל אם אני רוצה, אבל אם אני רוצה לרסס, אם אנ סמי אלטורי:

...  بسووا ساووا بنقلهمתב"רים. קודם כל עזוב את הריסוס, יש לנו את שפע  ال كل עטא אבו מדיע'ם:

נושא של הפיתוח של בתי קברות, אני גם שלחתי, סליחה,  ال كل على بحكي انا

שלחנו מכתב למנהל המחוז . العراقيب عند حكينا ما زيלא עדכנתי. שלחתי מכתב 

 ودنا شي كل المقابر، كلבית הקברות.  في العراقيب، في كمانנשקיע   ودنا نااح انه

 للمقابر للمساجد، يجي شيب أي بيجي، الليתב"ר וקול קורא.  طريق عن نساويه

 منשוטף חוץ  ال من شي نساوي رح مش احناעבודת ביצוע. אבל  يحطתעדכנו אותו 

 . بيجي اللي فيه، إياه ودك اللي ساوي إياه، كبعطي بيجي اللي. كذا دايًما هذا ما. وكهربا مي

 ال هو الليבאמת מציק לי אני אישית ומציק להרבה אנשים,  هو الليדבר שני  :الطوري سامي

 على حكينا واحناסובלים.  هذولתלמידים  الגנים,  والגני חובה  ال تبعت هنياעניין 

 مرات صدقوني يعني. بكفيو هنيا لعند جماعة ياבאמת הגיע הזמן  اللي روضات من كم

 . بس بعضنا، من بنستحي يعني بس الدراسة سنة بنفتح بنفتح، احنا
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לאור התנהגות הממונה על  الشهر 19זהבי.  ןר معישיבה  الישיבה לעדכון,  عندنا :عطا ابو مديغم

זהבי, שולחים לו  ןאני ופייצל, לא הולכים לר اإلدارة على اليوم جيت كمانהמחוז, 

. معاه...  ما اللي. عندنا موجود اللي هذا حابله ما حابله، يفهم حابلهת בכתב, כל הדרישו

 شهرين، قبل كتبها اللي واحدة اول االخاء، في تبعتهהתחייבות  ال في بنبدا ما اول بنبدا،

  مزبوط؟ ثالثة،

 . والزمرد للبتراءבנוסף  االخاءתחדד  ال، :سامي الطوري

 כן, כן,  :عطا ابو مديغم

אכין מכרז להסעות  اشهر، 4 اشتغل خلوني كلمة، عندهم ما ناس انهم على بحكي انا :بو مديغمعطا ا

 ناحية منעכשיו, . لعب فينا بلعبوا علينا، بضحكوا. نعطيك ودنا ما روح، بقولي مبارح وقبل

 هذا اساوي؟ ايش. اشي كل منגפן, וסובל  منמאצ'ינג וסובל  ال منסובל  كمان انا

 ال افهمها، الزهراء؟ تفتح بدها كيف عندي، تمام، مش. تمام مش مش، نامع شوي الوزارة

 . معفنات غاد الليגנים 

 . عبيده وأبو :ماجد أبو بالل

 يا رب، يا بقول العظيم، باهلل اقسم. ربك دخيلك زلمه يا. والعزالة عبيدة، وأبو عبيده، وأبو :عطا ابو مديغم

 . رب يا رب، يا رب،

 הזמן להשקיע בעיר הישנה.  אז הגיע סמי אלטורי:

חייב  انا. تعطيني الزم الوزارة. تعطيني الزم الوزارة الزم، الوزارة بقولك، انا بسנכון.  עטא אבו מדיע'ם:

 ال األوالد ادخش عشان ابنيه، فوق اللي الطابق الغزالة، فوق الحكمة، بيت فوقלמשל  ابني

הרבה  نهدלי שטח. חייבים ואין לי שטח, אין . فوق يطلعوا واألول تحت،גנים 

 . عنا ساكته اللي كويس والناسהרבה, אין לנו שטחים. . برا ونرمي

 7 برا،כיתות  9 حوالي غاد في. القلم دار مدرسة في هو قضية الخير جماعة يا الثاني الشي :الطوري سامي

שטח גדול, אפשר  عندنا في غاد. فاتحات اشكرا فاتحات،קרוונים  هنه الليכיתות 

 צל אותו ולבנות. לנ

 טוב.  עטא אבו מדיע'ם:

 אפשר.  סמי אלטורי:

 בסדר, אתה צודק, בסדר.  עטא אבו מדיע'ם:

 . مع ضد، مش احنا البلد،...  شي مع واناמברך,  انا يعني األخير في סמי אלטורי:

ונעבור עכשיו לסיכום ולהצבעות, אני חושב, אני חושב שהתקציב כמו . شكرا :عطا ابو مديغم

אמרנו הוא מדבר בעד עצמו. כולנו דיברנו, עכשיו רוצים לעבור לאישור ש



 נ.ש.    -21- 00784

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 لسنة. אני מעלה להצבעה, מי בעד תקציב העירייה כפי שהוגש 2023תקציב 

 מי בעד שירים את ידו בבקשה.  ؟2023

 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( يعُد) :الحسن أبو على

 . صح يصور، خليه :عطا ابو مديغم

 . 9 :الحسن أبو علي

 . شوي استنا قاعد، بصور :عطا ابو مديغم

 . 9 :الحسن أبو علي

 . انت غلطت :عطا ابو مديغم

 (يضحك)

 . بتعد حالك ساوي :متحدث

  9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( يعُد) :الحسن أبو علي

 פה אחד.  :متحدث

 פה אחד.  עלי אבו אלחסן:

 . مبروك עטא אבו מדיע'ם:

 (تصفيق)

 . هللا شاء ان وفيقبالت مبروك، :متحدث

 בשעה טובה. . فيكم هللا بارك. العافية يعطيكوا :عطا ابو مديغم

 *** נעילת הישיבה ***


