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 רוטוקולפ

 

. מאחר ש... אבל עכשיו יש מניין. 14/2022פותחים ישיבה, מליאה מן המניין  :يغمدم أبو عطا

אנחנו רצינו בהתחלה לשלוח ברכות והערכה לפרופ' עליאן אלקרינאוי. אנחנו 

הכנו לו מתנה, האיש שהתנצל ברגע האחרון, יש לו קורס באוניברסיטה, אבל 

ע לקבל אותה. אז אני בשמכם מציין שאנחנו באמת מברכים את פרופ' הוא יגי

עאליאן אלקירנאוי על בחירתו מבין החוקרים הבינלאומיים בתחום העבודה 

הסוציאלית, וזה גם כתוב בערבית. בשמכם, בשמנו, בשם כולנו, הוא גם יבוא 

חד ויגיע לעירייה ויקבל את התעודת הוקרה בשמכם. יש לציין שהוא, וכל א

כמוהו, הוא רק ממנף את העיר, וזה רק מביא כבוד וגאווה. יש לציין שעליית, יש 

רופאים, מלא אנשים בתחום האקדמיה. והוא  1,100עלייה באקדמאיים, יש לנו 

 عليان، للدكتور مبروك  איש מוערך, גם במדינה וגם בצורה בינלאומית. אז 

הגדלת תב"ר מס'  -2ים בסדר יום, ממשיכ. الشخص لهذا تقديره يسجل البلدي والمجلس

הגדלת תב"ר  . شيكل  5,000פרויקט התנסות טכנולוגית כיתות ה', ז' בסך  – 958

" בסך 2397חלטת ממשלה "הפעלה שוטפת של מרכז מצוינות, ה – 1033מס' 

כנולוגית לכיתות פרויקט התנסות מדעית ט – 1198הגדלת תב"ר מס' ₪.  20,078

 ?3,208הגדלות האלה קטנות למה ה₪.  3,208ה' בסך 

 זה לצורך סגירה.  ראיד אלקירנאוי:

 אאה, לצורך סגירה. אז אם אתם רואים את המספרים האלה זה לצורך סגירה.  עטא אבו מדיע'ם:

  كبار؟ بصيرن ما الصغار هنه :متحدث

 كبار، كانوا :يغمدم أبو عطا

 . كبار بعضهن مع يصيرن :متحدث

יש לנו ₪.  20,476, בסך 2019לדים והנוער עיר הי – 1262מס'  הגדלת תב"ר :يغمدم أبو عطا

, בסך 2021סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  – 1605הגדלת תב"ר מס' 

בית ספר יסודי אלביאן שלב ג' בסך  – 1667אישור תב"ר מס' ₪.  3,201

 ال منאני רוצה פה לעמוד ולציין כמה דברים. אני מקבל מכתב ₪.  6,471,246

 حملةب بدواישובי.  الוועד  ال גם طريق وعنיו"ר,  ال طريق وعنוועד.  الר יו"
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. معطيהודעה מוקדמת . الجاي الفصل اول في اضرابه معلن هذاבית ספר  ال. مكاتيب

דבר מוקלט.  وهذاוועד הורי,  لل بيكتب ناس في. انا شفتهن المكاتيب هذا،בית ספר  ال

 ليشמיליון שקל.  2מעל  فيه حطينا هذاבית ספר  لا الناس، قلب طيبة بتستعمل ناس وفي

 ويبعتولنا يةدكبل نتهدد احنا ليش ؟وايعرف الزم البيان تبعציבור  وال البيانבית ספר  ال

 .علموك ما فيصل؟ يا أل وال صح. الثاني الفصل اول من اإلضراب اعالن رسمي؟ مكتوب

 עירייה,  ال تبعتקופה  ال من مليون 2 في احنا كمان انه تنسى ال وكمان صح، :الهزيل فيصل

 . الف 600 :يغمدم أبو عطا

 . الف 600 :الهزيل فيصل

 حطينا. مالية أزمه في يعني ضائقة، في ودخلوناקופת העירייה  من شيكل الف 600 حطينا :يغمدم أبو عطا

 . معاها يحكي غاد اللي الناس مع يحكي بيقدر اللي فا. الهذا فيהשתתפות  الف 600

  اإلضراب؟ سبب ايش اإلضراب؟ سبب ايش :الكتناني قمرزو

 . بعرف ما :يغمدم أبو عطا

  المكتوب؟ في كتب ما :الكتناني مرزوق

 . هالزي من وحاجات جابولنا، وما علينا، بردوا وما عليه،...  مكتوب مكتوب، :يغمدم أبو عطا

 . للمدير وال ن،للمعلمي وكراسيמחשבים  عندهم ما جابولنا؟ ما ايش :الكتناني مرزوق

 . والمعلمات علمينمال :يغمدم أبو عطا

 לא יכול להיות. . عليهن وقاعدين مفارش جايبين قاعدين. والمدير :الكتناني مرزوق

 , 1668תב"ר  :يغمدم أبو عطا

 . مقصرة البلدية ثانية ناحة ومن ثانية، ناحة من معهم احكوا بتقول انت :الكتناني مرزوق

 . ساكت وانا تحكي تانكדובר  ال انت :يغمدم أبو عطا

  بس،בסדר,  :الكتناني مرزوق

  بسكت؟ وانا :يغمدم أبو عطا

 יתערב.  احد ماאז . قولت انتאבל  :الكتناني مرزوق

 אני יודע שאתה קיבלת העתק מזה, ואתה לא יודע מה, אישור תב"ר,  مرزوق، :يغمدم أبو عطا

עים במרחב הציבור בסך ן נזקי טבע והסרת מפגתיקו – 1668אישור תב"ר מס'  :يغمدم أبو عطا

ול שיקום כבישים, מדרכות תיע – 1669אישור תב"ר מס' ממשיכים. ₪.  150,000

 . شيكل 990,000ותשתיות נלוות בסך 
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שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ותיקון ליקויים בסך  – 1670אישור תב"ר מס'  

 . شيكل 100,000ות בסך סקר תשתי – 1671אישור תב"ר מס' . شيكل 600,000

תן לי הסבר קצת על זה, ₪.  180,000שלטי חוצות בסך  – 1672אישור תב"ר מס' 

 שלטי חוצות שזה התקנה? 

 180 الناאישרו . الهندسة طريق عنקול קורא  قدمناשלטי חוצות בכל העיר,  فيככה,  :בקר אלזברגה

 נתקין עוד שלטי חוצות ברחבי העיר.  اللي

  للعيد؟ وتهاني بعثولكوا لما مصاري منا بتاخذوا ليه انت :يغمدم أبو عطا

 . مصاري بناخذ ما :בקר אלזברגה

 . البلدية من بتاخذوا :يغمدم أبو عطا

  شي؟ اخذنا. ِصبنا وال اخذنا ما :בקר אלזברגה

 . فترة قبل شيكل الف 20 على مضيتوني. بتاخذوا بتاخذوا، :يغمدم أبو عطا

 . منا بياخذ اعالن على 1،600 :مرزوق الكتناني

 مصاري منا بتاخذواשלטים.  فيه تبنوا وبدكوا النا، هذاתב"ר  ال. دقيقة دقيقة، بتاخذوا، انتو :يغمدم أبو عطا

  ؟اإلعالنات على ليه

 . ناخذ الزم شي اول :בקר אלזברגה

 . طيب طيب، :يغمدم أبو عطا

 على مرة آخر بس اخذنا. شيكل اخذنا ُعمرنا وال ي،اش وكل والتهاني التبارك اثنين واحد، هذا : בקר אלזברגה

 ארנונה.  ال قصة

  بتاخذوا؟ كمانארנונה  ال :يغمدم أبو عطا

 ...  اللي الناس قصة. اسمه الشو قصةארונה  ال :בקר אלזברגה

 معها، يحكي انه االقتصادية، الشركة عن المسؤول سامي أخوي من اطلب ودي اطلب، ودي :يغمدم أبو عطا

  هذوال، شيكل الف 180- ال انه

 (سويًا يتكلمون) 

 ،50חגיגות  عارف، مش تهاني، روضات، تسكير وتعليم، تربية رهط، لبلدية تابع شي كل :يغمدم أبو عطا

 . الخير جماعة يا منا تاخذوا حاجة وال

 (سويًا يتكلمون)

 שני צדדים.  في عطا، عطا،שניה, שני צדדים.  في :صهيبان أبو ابراهيم

 ... של אחוז מסוים מהשטח. ... אחוז מסוים משטחי הפרסום  בחינם ... שטיין: שרון
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 )מדברים יחד(

  هذه؟ الغلبة ايش الشمال، جيبتكو في بخش يومين كل :متحدث

היה עטא, יש שני צדדים. צד אחד זה של העירייה. צד אחד זה של העירייה. זה  אבו צהיבאן: אבראהים

"ל. צד אחד שלט השלט ושל העירייה. קח مع הסיכומים הראשונים שהיו עם,

 מה שהיא רוצה.  غادהעירייה תפרסם 

 . وراها الليצד  ال...  דובר:

 . طيب :يغمدم أبو عطا

 ...  الليצד  ال وال وراها، الليצד  ال الלא משתלם,  :صهيبان أبو سامي

  .قدام اللي خذوا ومرة ورا، اللي خذوا مرة. جاي من...  :نايف أبو عابد

 טוב, אנחנו מתקדמים.  :يغمدم أبو عطا

 بمصرياته،...  واحد كلחניה.  يدفعوا ما البلدية أعضاء وبنطالب"ל, קח من بنطالب احنا :نايف أبو عابد

 מחשב.  ال في وحطوه

 . انتو فوضى ساووا :صيبهان أبوإبراهيم 

 . مرزوق مرزوق، :يغمدم أبو عطا

 תתביישו לכם.  :كتناني مرزوق

 בלי אישור.  بتحكي مرزوق يا مرة آخر مرزوق، يا مرة آخر :يغمدم أبو عطا

 חבר עירייה.  مش انا :كتناني مرزوق

 . شارب أبو إبراهيم :يغمدم أبو عطا

 עוד יותר גרוע.  :الهزيل فيصل

ות אב ואסטרטגיות בסך קידום תוכניות מתאר, תוכני – 1673אישור תב"ר מס'  :يغمدم أبو عطا

 . شيكل 350,000

 . البلدية...  :الكتناني مرزوق

 . روح امشي. زلمه يا روح أطلع محترمنا، مش انت زلمه يا. مرزوق :يغمدم أبو عطا

 بحترم، هو اذا محترم، انا :الكتناني مرزوق

 . تتخرف ال سمحت لو :يغمدم أبو عطا

 . زلمه يا بحكي اللي انا مش بحكي، اللي هو :كتناني مرزوق

 . زلمه يا وتكص بسمع :يغمدم أبو عطا

 . بحكي اللي انا مش بحكي، هو :كتناني مزروق
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 מרזוק.  שרון שטיין:

אישור תב"ר מס' ₪.  500,000תכנון ומדידות בסך  – 1674אישור תב"ר מס'  :يغمدم أبو عطا

 ₪.  898,887שדרוג תאורה במגרשי כדורגל בסך  – 1675

  ايش، اعطيناها، ما هاي :صهيبان أبو سامي

  בזמנו, ,هذا السالم هذا :و صهيبانإبراهيم أب

  כדורגל. מגרשי צהיבאן: אבו סמי

 קידמו בעצם اللي هم למשרד, בקשה בזמנו הגישו السالم מגרש .للسالم מיועד זה ال، :إبراهيم أبو صهيبان

  كان؟ اسمها חלי חלי, مع אחריה, ורצו אותה

  טרופר. חלי :يغمدم أبو عطا

 נתן בהתחלה שקל. אלף 900-ל קרוב هذا למגרש נתן נתן, وهو اسا ،פרטרו חלי :إبراهيم أبو صهيبان

  ואז, שקל, אלף 900 הדשא לשיקום

  תקופה. לפני שיקמנו אנחנו :شارب أبو إبراهيم

  להמשיך. לי תן .زلمه يا دقيقة :بالل أبو ماجد

  .يكمل خلي زلمه، يا كمل :يغمدم أبو عطا

 והעירייה שקל. אלף 900 -סינטטי לדשא רגילה מדשא אדש החלפת انا מדבר לא :بالل أبو ماجد

 هذه השתתפות ال قولناله رائد، ל פנינו ואז שקל. אלף 600-ב להשתתף אמורה הייתה

 كل זה. את להחליף וביקשנו זה, את ביטלנו ואז עירייה, لل شيكل الف 600- ال .كثيرة

  .هو هذا עצמי. ותהשתתפ תהיה לא שאנחנו, בלי התאורה לטובת יהיה هذا סכום ال

  שקל? מיליון צריכה תאורה שאלה, :صهيبان أبو سامي

 חצי עוד אחר במגרש  נשקיע شكيل؟ مليون 50 غاد נשקיע غاد، נשקיע يعني מקסימום :بالل أبو ماجد

  שקל. מיליון

 والباقي חכירה. אישור معاه اللي الوحيد الملعب هو السالم ملعب إبراهيم، يا ليه قول 

 ... להם אין צעירים, وال פועל ال مثاًل  חכירה? אישור مهعم ما מגרשים() شالمجاري

  להם. אין

 חכירה. חוזה צהיבאן: סמי

 יצליחו قدروا ما المالعب وباقي يقدموا، הצליחו הם كذا مشان .بالزبط חכירה, חוזה :بالل أبو ماجد

  .يقدموا

  הגישו. ما :يغمدم أبو عطا
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  הגישו. ال، :متحدث

  .عليك سالم :لقرناويا فوزي

 علينا بجي كان וחלוקה. איחוד תוכנית ساوينا 32 שכונה جنب اللي מגרש ال في ماجد، اخ :القرناوي فوزي

  اسمه؟ شو صهيبان، أبو األخ

  .اسمه جبر :الهزيل فيصل

 גודל סדר ... מגרש ال تبع שטח ال اصاًل  וחלוקה. איחוד תוכנית ساوينا فايز، مع جبر :القرناوي فوزي

 غاد ساوينا אחת. חלקה נקרא كله  31 ,30 ,32 שכונת ورا ورا، اللي שטח ال كل על,

 מגרש כדורגל מגרש ال بس מגרש, מגרש, ال هذا وساوينا חלוקה, مع ואיחוד מדידה

 ال تبعت מפורטת תוכנית ال غاد התוכנית חכירה, חוזה ביקשנו .513/1 עצמו. בפני

 ...عطا كمان النهار، هديك وإبراهيم انا צורך יש כן לע כדורגל, מגרשי ולא שצ"פ שטח

 ال تبع שטח אחת. זה הצרכה. או מפורטת תב"ע שינוי צריך يطلع، ما قبل פאיז וגם

 تبع מגרש ال מתארית. מבחינה עתידי לכביש מתחת נופל זה 20 שכונה تبع מגרש

  حتى، חושב לא אני בכלל עדיין الهزيل

 כדי זה על עובדים אנחנו 32 שכונה עניין, לא לנו, שיש מה זה בוטל. ת,מבחינ בוטל :القرناوي فوزي

  אותו. ונתקדם הצרכה שנעשה

 מגרש, في ما מסחרי. שטח وال ירוק שטח غاد נלחם אני כבר, זה الهزيل عند بعدين :الهزيل فيصل

  .35 تبعت השכונה במסגרת .ماش

  انب،الج بهذا ال، بهذا بس .اخوان بنكمل :مديغم ابو عطا

  כולל? יהיה שלא למה מוצדקת. היא ماجد تبعت דרישה ال قطعان، وال דרישה, ال :الهزيل فيصل

  .20 حارة تبع לכביש, מיועד ושטח חכירה שזה לעשות אפשר אי מדיע'ם:  אבו עטא

  .عشرين حارة حكت ما هي :متحدث

 عند الثاني מגרש ال في תב"ע בעיית في חכירה, חוזה לעשות אפשר אי עכשיו دقيقة، :مديغم ابو عطا

 غير وفي السالم في בעיה יש עכשיו אפשר. אי תכנונית. תכנונית, בעיה יש ...ال

 או קבוצה לאף אין מגרשים, סטטוס הנחיה הוצאנו אנחנו .ثاني موضوع السالم،

 انه תופעה ישנה חכירה. חוזה לה יש אם גם שלנו, מגרשים ולהשכיר לקחת עמותה

  .بعرف ما ليه؟ חדש לכאורה, للفريق بدفعن رهط، في بيلعبن מרהט צותקבו في בתי, في

 לעמותה.                                                       
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 המשפטי היועץ נכונים הדברים אם לנו. משלמים ולא עמותה, ل بيدفعوا لحظة، :مديغم ابو عطا

  שרון? נכון יהיה, שזה ואסור אסור. הזה הדבר ואמר לבקשתי, הנחה הוציא

  העירייה. ... קורה אם נתבעים, גם אנחנו שטיין: שרון

 תדבר אברהים אתה איברהים. זה בדבר נגיעה לו שיש מי מבקש, אני עכשיו כן. מדיע'ם: אבו עטא

 فروا לכו איתו, תדבר ..., אבו עם מדבר אתה הספורט, בעניין אתה אנשים, עם

 לא הזה שהדבר המשפטי מיועץ הוראה יש כזה, דבר ישנו אם הזה הדבר .عليهم

  שהקבוצה, ביום המגרש את נסגור אנחנו יהיה הזה הדבר אם יהיה.

 احنا ال احنا רשות. משום משום, נתמך לא الفريق للفريق؟  הכנסה איזה הכנסה, זה :סהיבאן אבו אבראהים

 ال حق بجيب يعني לפחות כספים. מזרימים وال بنساعدهم، احنا وال الفرق، في  תומכים

  ילדים. הסעת

  .شيكل الف على بنالحقهم :بالل أبو ماجد

  .شيكل 700 ،600 شيكل، الف كلها .شيكل الف على بنالحقهم :صهيبان أبو  إبراهيم

 لل لل، المصاري يودوا ستأجروا، اللي ياخذوا הניירת. לפי יעשה הדבר إبراهيم، إبراهيم، :مديغم ابو عطا

  בחזרה. ياخدوه שלנו, זרוע ل او מתנ"ס

  בסדר. צהיבאן: אבו סמי

 אפשר אי ככה, מתבטא בעירייה מהבכירים אדם בן انت اذا انت، اذا אבל, מדיע'ם: אבו עטא

  התנהלות, تكون כזו שהתנהלות

  תקינה. דובר:

  זה. על דוח אעשה אני אמר قاعد، هنيا מבקר ال هو يعني :مديغم ابو عطا

  חוקית. יעשה דברשה :صهيبان أبو إبراهيم

  .اه :مديغم ابو عطا

  בעיה. שום אין לקבוצה, יחזור והכסף :صهيبان أبو إبراهيم

 אבל לחזק. هسا הולכים דווקא הקבוצות, את לחזק הולכים אנחנו إبراهيم، يا להפך :םמדיע' אבו עטא

  נכון. יעשה הדבר

  נכון. יעשה שהדבר צריכה העיר מועצת מליאת من שההנחיה חושב אני :סהיבאן אבו איברהים

  בדיוק. اه، מדיע'ם: אבו עטא

  הזה. הדבר את נכון לעשות אלא לעשות. להם ואסור להוציא مش :شارب وأب إبراهيم

  .منا تأجره منا، ...ال بتأجر اللي קבוצות מדיע'ם: אבו עטא
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 שהם ידעו הם אז הם, אז תביעה שם תהיה אם המשפטי, היועץ גם שאומר מה על :صهيبان أبو إبراهيم

  חלק. היא חלק, והיא שם. שתהיה תביעה כל בתביעה, יישאו

 تبع مثاًل  אישור עבר ולא مزبط، مش الدوحة كان لما ... بيلعبوا؟ وين ריינה, בני هاي يعني :عابد أبو نايف

  ال،

  .وتأجروا مشيوا :مديغم ابو عطا

  .لعاديا بعضها، من بتأجر الناس تأجروا، راحوا :عابد أبو نايف

  .عندنا بلعب ملعب، عنده ما فاحورة، فريق في :مديغم ابو عطا

  يتأجر، بنقول بنقول؟ ايش احنا هالحين :عابد أبو نايف

  .وبيدفع دايًما، عندنا بلعب :مديغم ابو عطا

  .اللفه طريق عن مش بطريقة، يأجروا بس בסדר, يأجروا بنقول هالحين ايوا، :عابد أبو نايف

  ...حدا ودنا احنا ودنا، ما احنا :غممدي ابو عطا

 .منا 10% كمان عليهن وياخذوا ايوا، :عابد أبو نايف

  .عليك برافوا :مديغم ابو عطا

  .فوقهن كمان ياخذوا ايوا، :عابد أبو نايف

  .ينضر احد ودنا ما .إخوان يا ينضر احد ودنا ما :مديغم ابو عطا

  .يصلحوها هيك بيمشي :عابد أبو نايف

אישור  -16 סעיף החינוך. משרד מימון תב"רים ال في نبدا هالحين אישור, طيب، :مديغم بوا عطا

אישור תב"ר ₪.  835,550בסך  900מגרש  17/18כיתת גן בשכ'  – 1676תב"ר מס' 

₪.  2,506,650במתחם בי"ס סלאח אלדין בסך  17כיתות גן בשכ'  3 – 1677מס' 

 2,506,650בסך  911מגרש  9ות גן בשכ' כית 3 – 1678אישור תב"ר מס'  -18 סעיף

 .₪ 

  זה? מה بقولك )נבהל(, בהל ب الف 800 بيسمع الواحد גן תכנון גן, בניית :النصاصرة احمد

 13כיתות גן בשכ'  2 – 1679אישור תב"ר מס'  .19 في احنا עכשיו .ماشي ماشي، :مديغم ابو عطا

 14 כיתות גן בשכ' 3 – 6801אישור תב"ר מס'  بعده₪.  1,646,600בסך  105מגרש 

 ₪.  2,506,650במתחם בי"ס אלביאן בסך 

  .البيان في להשקיע הולכים شيكل مليون 9 :صهيبان أبو إبراهيم

  גנים. 6-ל התקציב זה 2،506،000 ال סכום, ال في فكر :صهيبان أبو إبراهيم
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 2 – 1681אישור תב"ר מס'  -21 סעיף في احنا .زيك ناجحين اعمال رجال مش احنا ما :مديغم ابو عطا

 2 – 1682אישור תב"ר מס' ₪.  1,671,100בסך  1123מגרש  5כיתות גן במתחם 

אישור תב"ר מס'  -23 סעיף₪.  1,671,100בסך  900מגרש  22כיתות גן בשכונה 

אישור תב"ר מס' ₪.  1,671,100בסך  1122מגרש  5כיתות גן במתחם  2 – 1683

אישור  -25 סעיף₪  1,671,100בסך  931/2גרש מ 24כיתות גן בשכ'  2 – 1684

אישור תב"ר ₪.  835,550בסך  902מגרש  17כיתות גן בשכ'  – 1685תב"ר מס' 

אישור תב"ר מס' ₪.  385,550בסך  909מגרש  10כיתות גן בשכ'  – 1686מס' 

אישור תב"ר מס' ₪.  1,671,100בסך  900מגרש  25כיתות גן בשכ'  2 – 1687

 بنتقدم يوم كم كمان هللا شاء ان₪.  2,506,650בסך  1מגרש  4ת גן בשכ' כיתו 3 – 1688

מרכז  – 1689אישור תב"ר מס'  ... حارة هذه .عندهم نبني بنبلش وبعدين التخطيط في

 ₪. 850,000מדעים ותיק בסך 

 ? 33שכונה  مع ايشגני ילדים,  ل بالنسبة. توفي ما قبل محمد، أبو :عابد أبو نايف

 . احكي هالحين :يغمعطا ابو مد

 ? 4מתחם  في ساكنين اللي الناس مع وايش :عابد أبو نايف

 . احكي هالحين :عطا ابو مديغم

 . جديدةשכונה שלמה  :عابد أبو نايف

 اولמערך חינוך, לצורך תכנון הרבה גנים.  فيישיבה  ساوينا عندنا،. احكي خليني :عطا ابو مديغم

מאחר ולא היה תקציב לתכנון, לא . غاد للياגנים  ال هنه الهنם התחייבנו גני

 ال في قعدت. 14סעיף  لفوق، شكيل الف 500 أبوסעיף  لل بتنتبهوا يعنيמתחילים. 

 هالحينגנים.  شي اول هذا شيكل الف 500תב"ר תכנון ומדידות בסך  ال قلتلهمהנהלה 

  ببلش،תקציב  ال ناحية من ارتفعחסם  ال

 מיועד,  هذا. هذا 500- الים, גנ مش هذا :إبراهيم أبو صهيبان

 בניהול, בניהול ובקרה של הגזבר.  250 قولنا، احنا :عطا ابو مديغم

  ,תקציבים שאנחנו שלחנו למשרד הפנים هذوالתראה,  هذا،. زلمه يا هذا مش :إبراهيم أبو صهيبان

  .ال-ال-ال-ال-ال-ال :مديغم ابو عطا

  אומר. אני מה יודע אני ال،-ال تقولي ال .بقولك انا :إبراهيم أبو صهيبان

  הגנים? איפה אז צהיבאן: אבו סמי

  אחרים. בגנים אמור هذا תכנון ال :بالل أبو ماجد
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  .نايف األخ تبع ספציפי ال السؤال على نجاوب خلينا תכנון ال قبل :القرناوي فوزي

  .البلدي للمجلس بتحضر انت :مديغم ابو عطا

 ما الجاي األسبوع انا חינוך, משרד مع حكيت קבעתי, انا צריך רות,מאוש תוכניות في :القرناوي فوزي

 מאושרות, תוכניות כאן יש חינוך. משרד في بعده اللي األسبوع קהל, קבלת عندهم في

 .3 ،2 شهر في يعطوهن بدهن اللي في النقله، في עדיין אותם להכליל אותם, לבקש יךצר

 ,1004 מגרש في ...ال גוש ال وكل العبر ينموجود في ما وين اللي מגרש في كمان 4 מתחם

 اإليشوريوت باقي في ،4 شهر חודש, עד מאמין ואני מאושרות. תוכניות في

 תכנון לעשות גם ונספיק במידה .رهط تبعت מנה ال עוד נקבל גם אישורים(,)

 עוד לכם תהיה תקציב. מנת עוד كمان في 4 شهر في עוד, שם יהיו גם االخاء، לשכונה

  .4 شهر في اللي ציבתק מנת

 الثالثة, االخاء                                                       

  .500-لل بالنسبة انا بس، اكمل خليني اكمل، خليني ؛مديغم ابو عطا

 في وما .100-ل 50 بين צרכים عندنا يعني צרכים, ال قديش מיפוי, ل نسبة في إخوان، يا :مديغم ابو عطا

 إنه הבינוי, מחלקת לבין המשפטי היועץ בין מהותי ויכוח وكان תכנון. لل مصاري

 אמרנו לשלם, הרשאה נקבל لما والدراهم מתכנן. עם להתקשר יכול הוא האם

 ישבו משפטי. יועץ ال منعهم واللي כזה. דבר תעשו ואל בעיה في מבחינה מבחינת,

 תב"ר הם שקל אלף 500- ال כדלקמן: והוחלט דיון, שנקרא מה עשו ועשו, אצלי

 בסדר? לתב"ע, הוא התב"ר התב"ר, של השם את מתקן אני אבל הפנים. ממשרד

  לא? מה? כן? מהתב"ע. חלק זה הגנים גם אומר זה לתב"ע עכשיו לתב"ע.

  תב"ע. זה תב"ע צהיבאן: אבו אבראהים

  תב"ע. זה תב"ע שטיין: שרון

  סיכמנו, חברה' מדיע'ם: אבו עטא

  רישוי. לא זה שטיין: שרון

  לא. לא, מדיע'ם: אבו עטא

 ال تودي אם לו אכפת לא قبل، زي مش הפנים משרד اليوم תראה, עשוי, אתה אתה, צהיבאן: אבו איברהים

  בקרה. יש בקרה. יש היום חשבון.

 יחד( )מדברים

  לך. אסביר אני צהיבאן: אבו אברהים
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  יומיים? לפני בהנהלה עלינו עבדתם אתם מדיע'ם: אבו עטא

  .يحكي أحد ودك ما .بتحكي اللي انت انت، עליך, עבד احد ما צהיבאן: אבו אברהים

  .بتخطط بس انت بتبني، ما انت فوزي، היה, אבל :مديغم ابو عطا

  תקציב. في محمد، أبو يا تاني ... :القرناوي فوزي

  فوزي، :مديغم ابو عطا

  .هللا اال اله  ال :القرناوي فوزي

 תקציב? ال وين :صهيبان أبو سامي

יש לנו תקציבים ישנים, תקציבי תכנון.  ،في لشارون، شيعت انا في، عنا תקציב في :القرناوي فوزي

 يشيع، شارون خلي خليها، انتو

 תקציב להעביר אותו לחברה כלכלית.  عندك وماתתכנן אותו  ودك انت :صهيبان أبو سامي

 في انا يشيع، شارون خلي. شيعله تشيع ودك ما وين نهإل يشيع شارون، يشيع مرة ثاني انت :القرناوي فوزي

  بكون، اشي كل 4 شهر

 חברה כלכלית תתכנן אותו.  ل بحوله كله والباقيתתכנן,  انك...  بتقدرגן  كم قولي :صهيبان أبو سامي

 אין בעיה.  :القرناوي فوزي

  غاد، ورائد عبيدة أبو  في  كنت انا غاد، عبيدة أبو على تدخل لما انتאין בעיה.  סמי אבו צהיבאן:

 . صح :القرناوي فوزي

 . واحدة شغله اقولك ودي انا :صهيبان أبو سامي

 כן.  :القرناوي فوزي

 . عبيدة أبو مدرسة عند هذا بهالشكلגנים  وفي هينا، قعدنا ما بنستحي لو :صهيبان أبو سامي

  عبيدة، أبو. صح :القرناوي فوزي

. عبيدة أبو عند الليגנים  ال ايش شوف الكوثر، وعند البيان عند ليכנן תת انكבמקום  :صهيبان أبو سامي

 פליטים זה לא ככה.  مخيم مخيم، شوف

 لك؟ بتشيحن الليמיילים  ال بتقرا ما ليه انت علي، تزعق ما بدال تزعق، ما بدال انت طيب :القرناوي فوزي

 מיילים.  ال من زهقنا انا، :صهيبان أبو سامي

 في، ما. اشهر 6 اشهر، 5 هي. عبيدة أبو تبعتגנים  للפרוגרמה  في من،. اقرأ اقرا، ال، ال، :القرناوي فوزي

 . 2 شهر منמתכנן  في ماבעיה?  ال ايش

 . مصاري في قُلتلنا انت بس :عطا ابو مديغم

 . عبيدة أبو فيגנים  للפרוגרמה  في اه، :القرناوي فوزي
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  دقيقة، :عطا ابو مديغم

 . ال :القرناوي فوزي

 . دقيقة دقيقة، :عطا ابو مديغم

 . اه :القرناوي فوزي

 . محطات الدنيا :عطا ابو مديغم

 . اه :القرناوي فوزي

 הכרה בצרכים,  شي اول :عطا ابو مديغم

 . طيب :القرناوي فوزي

 פרוגרמה,  بعدين :عطا ابو مديغم

 הכרה בצרכים.  في :القرناوي فوزي

 פרוגרמה.  دينبعהכרה בצרכים,  في :عطا ابو مديغم

 פרוגרמה.  في :القرناوي فوزي

 תכנון.  بعدين :عطا ابو مديغم

 תכנון.  هاتلي :القرناوي فوزي

  ايش؟ عند وقفنا اه، :عطا ابو مديغم

 סליחה, ...  :القرناوي فوزي

 הוא לא מדבר על התקציב, הוא לא מדבר על התקציב.  ראיד אלקרינאוי:

 . اه :عطا ابو مديغم

 הוא לא מדבר על התקציב.  :ويالقرنا رائد

 . اه :عطا ابو مديغم

 ...  قالك هو :القرناوي رائد

 אין לך כסף לתכנון?  :عطا ابو مديغم

 מה?  פאוזי אלקרינאוי:

 יש לך כסף לתכנון?  עטא אבו מדיע'ם:

 ...  هذه للورقة شيع انتיש לי,  פאוזי אלקרינאוי:

  الورقة؟ شو :عطا ابو مديغم

 . شارون عند من اللي :القرناوي فوزي

  عندك؟ اللي الورقة ايشמה?  شارون :عطا ابو مديغم
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 (سويًا يتكلمون يضحكون،)

הוא אומר, הוא אומר תשלח לי את  عندك؟ اللي الورقة ايش عندك؟ اللي الورقة ايش :عطا ابو مديغم

 הנייר שאצלך. 

 )מדברים יחד(

, כל אחד חוזר הביתה, חוזר לשכונה שלו, חברה', חברה', חברי העירייה כאן עטא אבו מדיע'ם:

 חוזר לזה. כולם צועקים עליו, ובצדק. כולם יקבלו מענה. אדוני, 

אם יש תקציב, אם יש תקציב לשלם למתכנן לפחות את המקדמה אין שום  שרון שטיין:

 בעיה. שיוציאו הזמנות, ונקבל הצעות ... לוועדה. 

 יה, אבל צריך לשנות את הנוהל. אבל טכנית אין לי בע אברהים אבו סהיבאן:

 לא צריך לשנות, הנוהל הזה קיים כשאין תקציב. אם יש תקציב,  שרון שטיין:

 לא, אמר תיקנתי אותו ושלחתי לך אותו יא בן אדם.  פאוזי אלקרינאוי:

 זה כשאין לך תקציב.  שרון שטיין:

 ... לא, רשמנו שם  פאוי אלקרינאוי:

 מה הבעיה? הנוהל ישן,  סמי אבו צהיבאן:

 תוציא הזמנה, תחבר הצעות מחיר.  שרון שטיין:

 )מדברים יחד(

 מה הנזקים?  עטא אבו מדיע'ם:

 אם יש תקציב, אם יש תקציב,  שרון שטיין:

סגרנו. שרון, שרון, סגור, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. שנביא את זה לוועדת  אברהים אבו צהיבאן:

 מוד בוועדה ותגיד זה לא לפני הנוהל. השלושה אל תעצור את זה רק. אל תע

 לא, יש, ...  שרון שטיין:

 הנוהל הישן, פועלים לפי הנוהל הישן.  אברהים אבו צהיבאן:

 אתה רוצה לפתוח את אותו ויכוח שפתח בכל מיני פורמים?  שרון שטיין:

 לא, הנוהל הישן.  אברהים אבו צהיבאן:

 הבעיה היחידה כשאין תקציב,  שרון שטיין:

 יש תקציב.  ברהים אבו צהיבאן:א

 כשיש תקציב אין בעיה.  שרון שטיין:

 גם כשיש תקציב יש בעיה.  אברהים אבו צהיבאן:
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 למה?  שרון שטיין:

 גם כשפרסמנו את החזיתות המסחריות פסלת את זה בישיבה.  אברהים אבו צהיבאן:

 כי זה תב"ע.  שרון שטיין:

 יוק זה תב"ע, בדיוק. זה תב"ע בדיוק. בד אברהים אבו צהיבאן:

 بتكونوا كلكوהנהלה,  في الجاي الجلسة اليومרבותי,  -רבותי -רבותי-רבותי -רבותי עטא אבו מדיע'ם:

 . هذاנוהל  ال اشوف ودي انا. فيها

 אני גם רוצה,  :متحدث

 בבקשה.  :عطا ابو مديغم

 . فوزي... בעניין ...  דובר:

 (سويًا يتكلمون)

 איפה זה, ... שומע תכנון, תכנון, תכנון, תכנון. מה קורה?  :سامي الطوري

משרד חינוך יש לו  محمد، أبو حكى ما زيגם, יש נוהל  في. غادתכנון  عال وقف :القرناوي فوزي

 ال في ،29-و 28שכונה  في فيתחנות. לפי הכרה בצרכים יש לו הכרה בצרכים. 

תוכנית פרוגרמה. רק אין לי  غاد في... وال والمالحي الطاللقة جنب على الليגנים 

תוכנית מאושרת, אין  يكون غيرתקציב  بيعطيك ماהתקשרות לעשות, משרד חינוך 

תוכניות מאושרות, אין  في نايف، األخ مع حكيت انا لماלי תוכניות מאושרות. למשל 

 לי תוכניות מאושרות. אם יש, 

 ואיך נעשה תוכניות מאושרות? :סמי אלטורי

  ،4 شهر لعندמה? אין לנו איש אחראי, ...  פאוזי אלקירנאוי:

 3 شهر لعند اناאם הוא ישחרר לי  دقيقة،מחר, מחר, לא, לא, מחר אני אשאל אותו.  

 אני אשתדל לעשות תוכניות ולהגיע למשרד חינוך ונשתדל לקבל אותם ... 

 זאת אומרת שנה הבאה אין כזה דבר בניה שם?  :סמי אלטורי

 אין מספיק, ...  60% من اكثرא. יש סבירות של לא, ל פאוזי אלקירנאוי:

חדשים. והשכונות הוותיקות -חדשים-פרוסה גנים חדשים كلها البلد شايف انا إلني :سامي الطوري

OUT .اشي وال . 

 שכונות וותיקות.  كلهכמעט  الهذا، كل هساדווקא  ال، :القرناوي فوزي

 . لغيرك نمشي بدنا حلية مالك انت اذا. جداد اتالروض بكونوا 9/1-ب فوزي، فوزي، עטא אבו מדיע'ם:

 אין בעיה, ...  :القرناوي فوزي
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 يتسابق الكلחק"ל,  ال وبين البلدية بين ما الرهط، بين مع الشغل وزع البلدي المجلس :عطا ابو مديغم

 حارتي انه اقولكو ودي ما انا. يصير ما عليهהתחייבנו  اللي 9/1 مستعد مش انا. عالشارع

קרוונים.  كلهגן בנוי,  عندي كان ما عمري. هللا شاء ماתב"ר  الها في بشوف حارة، دمأق من

 سنة، 50 بعد

 , 403תזיזו את הפלישה במגרש  פאוזי אלקירנאוי:

 . بنيته ما من فوق المسجد عند بقولك انا :عطا ابو مديغم

 ... שני גנים. שני גנים,  ال وعند :اوينالقر فوزي

  أرض؟ في كان ما المسجد، عند المسجد، عند :عطا ابو مديغم

 ال، :القرناوي فوزي

פלש  واحد والמגרש ...  في بحطها كندرته من الواحدלא פולשים, . ... أرض في كان :عطا ابو مديغم

 . سانتي

 ? 403מגרש  و :القرناوي فوزي

 בינתיים.  فوق ابني انت :عطا ابو مديغم

 שני הגנים.  פאוזי אלקירנאוי:

 . الناس باقي زي زيهم ويتطوروا :مديغم عطا ابو

 . ايوا ايوا، ايوا، :متحدث

 . زيك بنعدلوا الناس نعدلوا. الناس باقي زي :عطا ابو مديغم

 (سويًا يتكلمون)

 مالك اللي. لثنين الشغل نقسم بدنا احنا بنساوي، احناגנים.  يكون رح 9/1-ب. ال – ال – ال -ال :عطا ابو مديغم

 . وتتقدم تشتغل  חברה כלכלית ال ياخو يا في  حلية

  متى؟ 9 شهر بعد...  :نايف أبو عابد

 . بشهر :متحدث

 . شهرين كمان االنتخابات( يضحك) :متحدث

 ? 28אישרנו . 29 علىממשיכים בסדר יום חברה'. אנחנו מדברים  :عطا ابو مديغم

 ₪.  850,000סך מרכז מדעים ותיק ב – 1689אישור תב"ר מס'  - 29טוב,  :مضغيم أبو عطا

 .800 ראיד אלקירנאוי:

 אלף.  850 עטא אבו מדיע'ם:

 לתיקן.  بعثت ראיד אלקירנאוי:
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 קודם כל,  עטא אבו  מדיע'ם:

 מדעים?  מרכז هذا هو ايش :نايف أبو عابد

. קודם כל נעצור 850-אלף, לא ב 800-שניה, קודם כל מאשרים את התב"ר הזה ב עטא אבו מדיע'ם:

 ת ההגדלות והתב"רים החדשים? מי מאשר? פה, ומי מאשר א

 בבקשה.  6-אנחנו מאשרים, אבל אני רוצה להתייחס ל 

 110,000-הגדלה ב -857שניה, וכולל התוספת של תב"ר  ،هذا نخلص خلينا بسשניה,  עטא אבו מדיע'ם:

 , גם אותו אנחנו מאשרים. אוקי. 587שקל. התב"ר 

 "רים ש... תוך כדי. טוב, יש לך עוד שני תב ראיד אלקירנאוי:

 תוך כדי?  עטא אבו מדיע'ם:

 , 1690תב"ר  ראיד אלקירנאוי:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 100אלף שקל משרד החינוך. גם קיבלנו לפני חצי שעה  500ההדרכה במוענות  ראיד אלקרינאוי:

 אלף שקל ברכישת גנרטור נייד. 

 רכישת,  עטא אבו מדיע'ם:

 .1691זה תב"ר  ראיד אלקירנאוי:

 גנרטור,  עטא אבו מדיע'ם:

 נייד.  ראיד אלקירנאוי:

 תב"ר?  ال رقم ايش رقم، ايش رقم، ايش עטא אבו מדיע'ם:

 .1691 ראיד אלקירנאוי:

 סכום?  ال قديش. 91 עטא אבו מדיע'ם:

 אלף.  100 ראיד אלקירנאוי:

 אלף?  100 עטא אבו מדיע'ם:

 כן.  ראיד אלקירנאוי:

 למי הנייד? למי,  עטא אבו מדיע'ם:

 זה משרד הפנים,  ראיד אלקרינאוי:

 למי הנייד?  עטא אבו מדיע'ם:

 . هايגנרטור, גנרטור  דובר:

  لمين؟ :عطا ابو مديغم
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 משרד,  ل :القرناوي رائد

  للبلدية؟ :عطا ابو مديغم

 קב"ט ביקש.  الקב"ט,  ال هذاעיר. אני לא יודע,  لل للبلدية، اه :פאוזי אלקירנאוי

 קומות? لل وال هنا؟בניין  لل سب :متحدث

 ... لل برا ال، :متحدث

 نكونמצויד,  مليون 20-ب يمكن عندنا. يقعد  למחסן חירום, هذا اخوان، يا اخوان، يا :عطا ابو مديغم

  يكون؟ بدو وين هذا. جاهزين للحرب

 . الميמשאבת  تشغلמשהו מוצף  يكون لما المي،משאבת  لما هذا :القرناوي فوزي

 יש לך,  ال، :لقرناويا رائد

 תגובה. جيبلي هذا :عطا ابو مديغم

 . هذاלחירום, לחירום  ראיד אלקירנאוי:

 (سويًا يتكلمون)

הדרכת מעונות  -1690זה המון. חברה', חברה'. שני התב"רים, אני חוזר  الف 100 :عطا ابو مديغم

 אלף שקל. מאשרים?  100-רכישת גנרטור ב -1691אלף שקל. תב"ר  500-ב

 מאשרים.  כולם:

 . عنه تشرحولنا بدناגנרטור,  ال عن سألنا احنا. سؤال بس سؤال، بس طب :نايف أبو عابد

 שניה, אני מתקן.  :عطا ابو مديغم

 מה זה מרכז מדעים?  :نايف أبو عابد

שניה, אני בסדר, אני אבוא לשם ואני אחזור. לגבי גנרטור, לגבי הגנרטור אנחנו  עטא אבו מדיע'ם:

/ גנרטורים. יכול להיות שאנחנו לא הסתכלנו בתב"ר, יכול להיות שזה לא  נוסיף

 אחד. 

 גנרטור אחד, אבל,  ראיד אלקירנאוי:

 ... יכול להיות שאנחנו עטא אבו מדיע'ם:

 מה הגודל של הגנרטור הזה? ומאיזה סוג הגנרטור? הרבה שאלות.  :نايف أبو عابد

 ؟6 عن بتقول أيش ساميעכשיו חוזרים לשש.  עטא אבו מדיע'ם:

 . 6-ال وال 1،300 وال :بالل أبو ماجد

שים לב למספר, שים לב למספר, שים לב לסכום. זה סגירת התב"ר, יעני . سامي :عطا ابو مديغم

 יתרה קטנה. לא מדבר על, אז תעלה את הנושא, כן, שאתה רוצה לסמן. 



 נ.ש.    -20- 00197

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

לי על הסימון של הכבישים, מדבר באופן כל انا. 3,000-לא, אני לא מדבר על ה סמי אלטורי:

 הוא על הפנים. אחרי, אנחנו רואים את זה פעם בשנה ב, 

 תציע את זה להנהלה.  :مديغم أبوعطا 

 וזה נעלם אחרי חודש.  סמי אלטורי:

אני בעד, אני גם ביקשתי לעשות קו הפרדה בין שני . الجايתציע את זה להנהלה  עטא אבו מדיע'ם:

 עיר.  המסלולים, זה יראה טוב, זה

 מעברי חציה לפחות ליד המסגדים, ליד הבתי ספר, ליד הגנים. זה חשוב מאוד.  סמי אלטורי:

צובעים יום,  ندهن، احناמאוד חשובה.  سامي فيها بحكي الليנקודה  الעוד פעם,  :מאג'ד אבו בלאל

 למחרת אין סימנים. 

 )מדברים יחד(

 זה צבע, זה צבע כבישים.  :מאג'ד אבו בלאל

 وعندناקריית גת?  في سنة بقعد ليهאבל לך לקריית גת, כמה כבישים בקריית גת ...  טורי:סמי אל

 . صفر عندكאיכות הצבע . شهر بقعد

 (سويًا يتكلمون)

 . شيكل 200 حقهاאני אומר לך, בין פח הצבע ...  סמי אלטורי:

 מצורפת רשימה, אבו ... אתה מפריע לי היום.  עטא אבו מדיע'ם:

 . علمني...  :الطوري سامي

 גב.  اخد بعدين عشان סמי אלטורי:

 אדוני הגזבר.  עטא אבו מדיע'ם:

מיליון  וארבעים אלף,  5תב"רים, ביצוע של ... תקציב של  18אנחנו סוגרים  ראיד אלקירנאוי:

 . זהו. 800ביצוע של חמש מיליון 

אין  شيكل، 832 زيادة فيם, תב"רי الרשימת  عندكو الخير، جماعة يا بتالحظوا اذا :عطا ابو مديغم

 גרעון, יש דווקא עודף. מי מאשר את הסגירה? 

 מאשר, מאשר.  דוברים:

אישור פתיחת חשבון בנק לגן ילדים אלעיון, ומורשה חתימה לגננת סמר  עטא אבו מדיע'ם:

 אלקרינאוי,

 תמשיך ומנהלת גני ילדים הנאדי גבן.  

  אאה, ומנהלת גני ילדים הנאדי. מאשרים? 
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אישור פתיחת חשבון בנק לגן ילדים   -32ני מבקש גם לאשר את סעיף א 

אלפראשאת, ומורשה חתימה לגננת גאזיה אבו סקות, ומנהלת גני ילדים הנאדי 

 סעיף,גבן. 

רק צריך את הזה שהוסיפו בהחלטה, פה, לא צריך פה בזה. מס' תעודת זהות  שרון שטיין:

 שמה. 

 ת זהות. נכון, מספרי תעוד עטא אבו מדיע'ם:

 ושכונה ומגרש או משהו כזה, שאפשר לזהות.  שרון שטיין:

לשנת  3רבעוני מס'  דיון בדו"חעכשיו אנחנו מתחילים  -33טוב, בסדר. סעיף  עטא אבו מדיע'ם:

 . מצורף לכם הדוח הרבעוני. 2022

 מי ידבר עליו? הסכם מסגרת לשיתוף פעולה עם קרן רהט. טוב,  :عطا ابو مديغم

 מי שרוצה.  ין:שרון שטי

 . الجاي الجلسة انا :متحدث

 . الجاي الجلسةטוב, אז  :عطا ابو مديغم

 את ההסכם, אני אדבר עליו. אבל מישהו,  ال، :عطا ابو مديغم

 מי הביא אותו?  דובר:

 ...  اناלא יודע, אני לא ביקשתי.  עטא אבו מדיע'ם:

 אני, אני.  שרון שטיין:

. תזכרו מה אמרתי לפני 2023על צו הארנונה לשנת הודעה בסדר. ...  انتאז  انت، עטא אבו מדיע'ם:

שנתיים, תעלו את התעריף בשקל, עכשיו כל המערכת אומרת עטא צדק. אם 

 2021-נראה לי ב 2020  كورونا، ايامها كان, 2020צו של שנת  ال مستعملينהיינו 

לים לשנות. חצי שקל או שקל. עכשיו אנחנו לא יכובואו נעלה תעריף ב -אמרתי

 אז הצו ארנונה, . اسمه شوרק להכין את עצמנו לצו הבא, ואז אנחנו יכולים 

 .  %1.37 -הטייס אוטומטית עולה ב נאוי:ראיד אלקיר

 אחד נקודה?  עטא אבו מדיע'ם:

 .1.3% ראיד אלקירנאוי:

 ? 3 עטא אבו מדיע'ם:

 אחוז.  ראיד אלקירנאוי:

 אחוז. אחד נקודה שליש אחוז. לא שלוש  דובר:
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מינוי אבו גרארה עמאר, דירקטור חיצוני בחברה הכלכלית רהט. סעיף  -ب احنا :عطا ابو مديغم

ן ראש מינוי עו"ד סמי סהיבאן סגאנחנו רוצים רק ... . صهيبان أبو موسى يرحمه هللا

העיר לדירקטור בעידן הנגב, במקומו של, המקום שיחסר לנו. אני נכנסתי 

, ואני אצא 39במקומי. אני רוצה עכשיו ללכת לסעיף  במקום פאיז, אז הוא יכנס

 עוד מעט מהאולם, ואני אחזור אחרי שתסיימו דיון. פייצל ינהל את הדיון. 

 גם אני אצא.  אחמד נסאסרה

 . معاي خليكפייצל ינהל את הדיון.  עטא אבו מדיע'ם:

ודעתי על אישור, ביקשתי חברה', בישיבה הקודמת אני ה. اسمه شو ودي انا. ال ال، :عطا ابو مديغم

ממכם אישור נהג לראש העיר, מדובר בבן שלי. אני הודעתי לחשב המלווה לפני 

הדיון, ואמרתי איך הנוהל? אמר לי תאשר אותו במליאה ותשלח לוועדה 

 לא נעסיק. עד כאן זה בסדר?  –מיוחדת. אם יאשרו נעסיק, לא יאשרו 

 עד כאן זה בסדר.  שרון שטיין:

הייתי צריך לצאת מהאולם, לכן קודם כל אני, קודם כל אני מביא עכשיו, אני  ע'ם:עטא אבו מדי

 לביטול ההחלטה הקודמת. 

 אבל למה אתה, למה אתה עוסק בזה אם יש לך ניגוד עניינים?  אברהים אבו צהיבאן:

 לא, לא, לא, עכשיו אני,  עטא אבו מדיע'ם:

 אמרת שאני אביא את זה,  אברהים אבו צהיבאן:

 אמרתי הצהרתי.   אבו מדיע'ם: עטא

 לא, הוא רק מסביר עטא,  שרון שטיין:

 אני מסביר מה שקרה. מה שקרה אני הייתי צריך,  עטא אבו מדיע'ם:

 תן לפייצל להסביר.  דובר:

 ההחלטה,  עטא אבו מדיע'ם:

 ההחלטה הקודמת מבוטלת.  סמי אבו צהיבאן:

 ת, ... ההחלטה, ההחלטה הקודמת מבוטל עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים יחד(

 עכשיו הממונה במקום ראש העיר,  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים יחד(

 לראש העיר מגיע נהג.  -عنا في 39סעיף  في. جماعة يا :الهزيل فيصل
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 (يضحكون)

צריכים לאשר את זה. ואז זה  احنا. هو تبعهלראש העיר מגיע נהג, במקרה זה נהג  

 עסיקים, אם לא מסכימים, יעבור לוועדה, כשהוועדה תסכים מ

 עצור עצור.  שרון שטיין:

 אז,  פייצל אלהוזייל:

 יועץ משפטי יגיד.  ال خلي خلي، נאיף אבו עאבד:

 אתה רוצה להתייחס שרון?  פייצל אלהוזייל:

 בלי עטא.  שרון שטיין:

 בלי עטא עכשיו.  דובר:

 בסדר.  פייצל אלהוזייל:

 לא.  שרון שטיין:

 צא. אמרתי אני יו דובר:

 לא, לא, אל תצא.  שרון שטיין:

 אני יוצא )צוחק(.  דובר:

 לא, זה חוק...  שרון שטיין:

אבל תגיד שרון, זה לא מביך אותנו ששולחים לוועדה, והוועדה אומרת לחברי  אחמד נסאסרה

 מועצת עיר מטומטמים. 

 אחמד, אחמד.  פייצל אלהוזייל:

 זה לא יביך אותנו?  אחמד נסאסרה

 פה שרון, הוא יסביר. בוא נשמע אותך, נו.  :אבדנאיף אבו ע

 תראו, אתם מכירים את,  שרון שטיין:

 אישרת?  דובר:

 )מדברים יחד(

 תנו ליועץ המשפטי להגיד מילה. . كلمة يقولמשפטי  الיועץ  ال خلي :الهزيل فيصل

 )מדברים יחד(

חברי  9בהצבעה. יש  ... עטא אסור ... שזה בנו. אסור היה לו כמובן להשתתף שרון שטיין:

מועצה, ההצעה צריכה להתקבל ברוב חברי המועצה, עד כמה שאני זוכר, מקווה 

 שלא כתוב שני שלישי. 
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 טוב, עטא אדם פזיז ומופרע, אף אחד לא סובל אותו מהישוב חוץ מהבן שלו.  :אחמד אלנסאסרה

 נכון, זה סיבה.   

יסבול אותו. בישוב לא  לא, אני אומר, אף אחד לא סובל אותו חוץ מהבן שלו 

 סובלים את עטא. 

 )צוחקים(

  يا، خالص :الهزيل فيصل

 (سويًا يتكلمون)

 עטא אני אמרתי בהיעדרך,  דובר:

 לא, לא, לא לדבר בבקשה.  עטא אבו מדיע'ם:

 . يحكي بدو ايش عارف هو :متحدث

 אני אמרתי את האמת.  :متحدث

 . محمد أبو يا ُرد :متحدث

 (يضحكون)

מצורף הדוח, אדוני  3אנחנו עוברים לדוח הרבעוני. בבקשה מס'  طيب، طيب، :ديغمعطا ابو م

 הגזבר בבקשה. 

 יו"ר וועדת...  ראיד אלקירנאוי:

 )מדבר ביחד(

 אושר על ידי וועדת הכספים, יש לציין את זה.  עטא אבו מדיע'ם:

 אושר, כן.  ראיד אלקרנאוי:

 נכון. אושר.  עטא אבו מדיע'ם:

, זה 9עכשיו בקצרה, אני לא רוצה באמת להאריך, כי זה דוח של, דוח של חודש  וי:ראיד אלקירנא

. אני אסביר לכם בדוח, באישור תקציב המקורי שלנו, היה שם 3דוח רבעון 

מיליון שקלים שאנחנו לא קיבלנו עד חודש ...  6סכום מותנה של איזה 

ם. עדכנו, עדכון ובאוקטובר אנחנו כן קיבלנו כסף. אז יש לי פה קצת שינויי

היה חסר שם ...  30/9-התקציב שהיה בחודש אוקטובר. אבל לאותו תאריך, ל

 2אלף. היה חסר שני מיליון שקל ... משרד החינוך. ומערכת ... היה חסר  500

מיליון וחצי. ויש לנו כמובן... פלוס שני מיליון מענקים ... תקופה. רוב הדברים 

ב של אוקטובר. העברנו קצת שינויים. משרד הם תוכנית בתוך, בתוך כל התקצי
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החינוך ביצע שינוי בנוסחאות ובהגדרות של הניהול העצמי, הוא ביטל את כל 

התהליכים לגמרי. אז אנחנו לא צפויים לקבל כספים, הכספים מגיעים הישר 

לבתי הספר. ואנחנו צריכים לשלם מימון. אז אני צופה שקצת יהיה גרעון 

אבל מצד שני יש לנו עליה בגביה העצמית שלנו. ואני מאוד , 2022בחינוך בשנת 

 מקווה שבסוף השנה הזאת נגיע כן לאיזון, ולא נגיע לגרעון שיכול להזיק לנו. 

 ולגבי הנושא של הניהול העצמי, זה לא רק עיריית רהט? פייצל אלהוזייל:

 לא, זה כלל ארצי.  ראיד אלקירנאוי:

 זה כלל ארצי.  פייצל אלהוזייל:

זה כלל ארצי. אגב, ... למהלך הזה שמשרד החינוך עשה. אנחנו היינו ... עם כן.  איד אלקירנאוי:ר

משרד החינוך. משרד החינוך אמר אנחנו רוצים לקבוע עובדה, לפני ש... 

 הממשלה, ומכילים את זה על כל הרשויות, כדי שזה יהיה עובדה מותנית. 

 . اليومתוכנית גפן  פייצל אלהוזייל:

, 2022כן, מה שנקרא היום גפן. אנחנו נצטרך להתמודד עם זה בגדול, בתקציב  אלקירנאוי: ראיד

2023 . 

 בתקציב לא מינוס.  2022כל העיקר כאן לסיים סוף שנת  אחמד נסאסרה

 מיליון שקל.  450כמה שאפשר. לא,  ראיד אלקירנאוי:

 נשתדל איפה לצמצם, לסיים שהתצקיב במאוזן.  אחמד נסאסרה

 אני מנעתי, מנעתי, עצרתי.  בו מדיע'ם:עטא א

 תעשו מה שאתם רוצים.  דובר:

בלתי צפויה.  هي الليאת ה... מהשוטף, אני כבר יותר מעשרה ימים. יש לנו בעיה  עטא אבו מדיע'ם:

 . عالحريقة حطيناهن اللي مليون 6- ال هي؟ وين

 . الف 600 مليون، مش :القرناوي رائد

 . الف 600סליחה,  :عطا ابو مديغم

 . بتحكي بالماليين :متحدث

 مي وبندفع وبنخسر الدراهم بخشن اول كان. وكهربا مي ندفع الزمגפן  ال مليون، 3.7 عندنا :عطا ابو مديغم

 150 وكهربا ميתממן  انت تدفع، الزم وانت مليانات،. ... ال هنيا. كيفك كيف على وكهربا

 ال في بس تبعنا... ال مليون 7. مليون 7 الخير جماعة يا عندناתוספת  ماشي؟... لل شيكل
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 يا ولو. المدارس في بيجيסייעת  553. هذاסעיף  ال بس شوف،סייעות חינוך מיוחד. 

  ؟553...  300. زلمه يا اكبر هللا...  زلمه؟

 צורך, לפי הצורך. מה? كان :نصاصرة احمد

 وغيرהסעות חינוך מיוחד.  ال فيנג מיצ'י عنا في ذلك غير. ... شوي استنا شوي، استنا :عطا ابو مديغم

 للسلطات والدعم الموازنة خطط يعني من، بعض وفي ،550 في األمور يعني اخوان يا ذلك

לא קיבלנו בהתאם, היה כנראה מה שהסברנו אז בישיבה עם מנסור . المحلية

עבאס ועם, גם עם מנהלת המחוז ישבנו ואמרנו לה, הבטחתם לנו משהו ולקחת 

י ונשארנו בלי, ויש לנו בעיה של כמה מיליונים. עכשיו אני מקווה, את זה מצד שנ

מתאזן, לפחות לא יהיה גרעוני, אבל מתאזן.   2022תקציב  ال انهאני מקווה 

את כל הדברים האלה.  2023תקציב  ال فيדיונים,  ال فيאנחנו לקחנו בחשבון 

 לכן אני קודם כל מודה להכנת הדוח, מודה להכנת הדוח, הדוח, 

 . واحدةהערה  بس :الهزيل فيصل

 כן.  :عطا ابو مديغم

סייעות, מי שיושב בוועדת ... משרד החינוך לא אנחנו. והסייעות נקבעו  الלגבי  :الهزيل فيصل

 על פי דין ועל פי צרכים. ואז זה, זה חלק מהשירות. 

 זה לא חלק מהשירות.  עטא אבו מדיע'ם:

 . مليون 17...  محامي ودها بسמיצ'ינג  ال هنيا،גזבר  وال ناواحזה חלק מהשירות.  פייצל אלהוזייל:

אני אומר לכם, אם ניכנס לעומק אנחנו הפכנו את החינוך המיוחד הסייעות  :عطا ابو مديغم

לא מיני, יותר ממיני סודה סטרים בתוך ה... זה  اه؟למקום תעסוקה מיני, מיני, 

 עובד.  2،000עובד,  2،000 احناהוגזם. 

 300- ال من. اسمه شو والباقيينמוניציפלי,  300 منهنעובד.  2،000 احنا. خي يا اسمعي 

 كلياتها هو مصاري منا بياخذ اللي الكادر اغلب كلياتهم، اغلبهمמוניציפלי נטו?  عندك قديش

מתקרבים לעשות אותו,  احنا الليהסכם גג  في انه اقولكوا بحبסייעות ועוזרות. 

בהידברות בין משרד השיכון. אם אנחנו מתקרבים  הסכם גג, בין משרד השיכון

משרד השיכון, קודם כל זה משפר את העיר בהמון היבטים, ויש  معלהסכם גג 

סעיף  الחשש לגרעונות. מבחינת הכנסות אנחנו שם שמים לב לזה. אבל מבחינת 

מחוז ... ישיבה. אני דרשתי,  الמנהלת  معישיבה מיוחדת  عليه قعدناמוניציפלי  ال

 قاعدين احنا اليوم  לכל אלף. 4ואני מבשר לכם שהם הסכימו שאנחנו עוברים לתקן 
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לכל אלף. משרד הפנים אם נחתום על הסכם גג, העירייה מכפילה את  1.2 على

לא לקרוס. עוד עירייה, אז אנחנו נקבל  تبعناזה התנאי עצמה מבחינת תקנים. 

ליון מזומן שמקבלים לקופת , לכל שנה. זה התנאי שלנו, חוץ מהמאה מי100, 80

תקנים,  ناحية منהעירייה בעת החתימה. כלומר יש לנו אפשרות ... העירייה 

 حكواמיצ'ינג מאוד בעייתי.  ال هذاנושא  الובאמת אנחנו רוצים לתת שירות. לכן 

 فيאני מקווה שהעניין הזה ייפתר. . غادגם בתחום הרווחה, יש לנו בעיה במצ'ינג 

...  من. قدمتوا ما ليش وسألونا تقدم، الزم البلدية مسارات، في انه خطيب يمانا قالتنا مسارات

 . سمعت انتלסיוע?  قدمنا ما ،2022 فيלפחות . خالص -قدمنا ما 2021ب ،2022 احنا

 לא, לא,  :القرناوي رائد

ם והם צריכים לשל تبعتهم،משרה  للסייעות בנות הישוב, ויש לכם נחיצות  ال كل :نصاصرة احمد

סייעות. זה  550להם, והכל טוב ויפה. אתם משלמים הרבה מצ'ינג, בגלל זה יש 

אין מה לעשות, זה תקציב, אסור לחרוג ממנו, כמה שאתם  -אחד, שתיים

 . محمد أبو يا بعدين وبنشرك بنغسلك بنشرك، والיכולים. סוף שנה צריך לצאת מאוזן, 

  شهر، في استملت انا :عطا ابو مديغم

 . وبنشرك بنغسلك احنا :رةنصاص احمد

טוב, אנחנו ממשיכים, רק בנושא של תאגיד  شوية؟...  ماسورة، شوية في كانت :عطا ابو مديغم

המים. עדיין שלחנו המלצות, וטרם קיבלנו תשובות לגבי האנשים ששלחנו 

אותם, אז אני מוסיף גם את אדם אלאפיניש, גם כמועמד מטעמנו ממליצים עליו 

ד עכשיו אין, אין אפילו מניין חוקי, אין אפילו אחד שאושר. לתאגיד המים. ע

 אפילו ראש העיר לא שלחו לו אישור. אני לא יודע מה קורה שם. 

 הוועדה, וועדה שלוקחת הרבה מאוד זמן.  סמי אבו צהיבאן:

 עטא, אנחנו ישבנו כאן וביקשנו לגבי היטל הקמה. לא נעשה כלום,  אחמד נסאסרה

 ני שכחתי להגיד לך, א עטא אבו מדיע'ם:

 שניה.  אחמד נסאסרה

נעשה, נעשה דיון. נעשה דיון, זה, זה כרגע חוק. זה כרגע חוק, אי אפשר לשנות  עטא אבו מדיע'ם:

חוק. אנחנו ביקשנו בסעיף, אחד הסעיפים בהסכם גג שאנחנו נעמיס את הסכם 

 דמי הקמה בחלק מהסכם הגג, חד פעמי. 
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שקל למטר? איזה חד פעמי. מי שבונה אלף מטר צריך לשלם  170חד פעמי?  شو אחמד נסאסרה

 מאה, 

 )מדברים יחד(

 מה שינית בכלל בתשתיות?  אחמד נסאסרה

 לא, לא.  עטא אבו מדיע'ם:

 מה עשית לו? מה לא, לא?  אחמד נסאסרה

 לא.  עטא אבו מדיע'ם:

 כן.  אחמד נסאסרה

 . هذاצינור  ال...  هذا ودك؟ ايش 

 הרחבת צינור.  هذا :نصاصرة احمد

 )מדברים יחד(

 זה לא נכון.  שרון שטיין:

  ،400- ال بينלא משלמים על, אחמד, לא משלמים... משלמים על ...  פאוזי אלקירנאוי:

 בדיוק.  שרון שטיין:

 ،550- ال بين פאוזי אלקירנאוי:

 אלף שקל. זה מוגזם.  90, ישלם 550כל הכבוד,  :نصاصرة احمد

 (سويًا يتكلمون)

אנחנו, אתה אמרת פועלים על פי חוק, נפעל ... על פי . جماعة يا جماعة، يا هييي :ابو مديغمعطا 

 חוק. 

 בעזרת השם זה לא יהיה.  אחמד נסאסרה:

 . الدنيا تغير انك هللا شاء ان :عطا ابو مديغم

 לא יהיה.  ايיהיה  ياעתרת לבג"ץ, ונראה מה יהיה בסוף.  انا. الدنيا مغير ماني انا ال، :نصاصرة احمد

מי שעתר, אפשר לסגור את הזה? אפשר להפסיק את ההקלטה? אני ביקשתי,  עטא אבו מדיע'ם:

אני ביקשתי, הם הולכים לעשות טעות.  واحد، من اكم اسمه؟ ايش... ال معاي حكى

חומר, הם הלכו בתביעה ייצוגית, ואמר ... למשוך את  ناحية منהם לא מוכנים 

, טוב טוב. אם הם ילכו והם לא יחטפו זה יהיה חבל התוכנית, לבדוק אותה טוב

 שליטה. אני מבקש, אם היית מחובר,  -על הזמן, זה יהיה על לכאן

 אני איתם ואני,  אחמד נסאסרה:
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 אני מבקש ממך, יש לכם סיכוי מתחת לאפס.  עטא אבו מדיע'ם:

או מאה. מי בסדר. בבית משפט אף פעם לא לוקחים סיכוי שזה מתחת לאפס  אחמד נסאסרה:

 שהולך לבית משפט, יש שופט ויש דיונים. 

 )מדברים יחד(

 חברה', ממשיכים בבקשה, אדם אלאפיניש. בבקשה, לגבי, לגבי,  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים יחד(

ובנית  400ולא משלם. אם בנית, מותר לך  200, ועכשיו משלים 200ואתה בינית  שרון שטיין:

 .600שלם על , אתה ת600, אתה חורג על 400

 )מדברים יחד(

 . 200-, על ה200-על ה דובר:

 שניה.  שרון שטיין:

. היום 200, בגלל זה בנו 200יש לך סיטואציה, שבשלב מסוים היה אפשר לבנות  דיאא אסדי:

 . 400התכנון השתנה, ועכשיו אפשר לבנות 

 התכנון עוד לא השתנה, זה רק התוכנית הכוללנית.  שרון שטיין:

 זה לא מדויק.  ירנאוי:ראיד אלק

 . جدل علهين ما 400-ال. متر 400...  ال كل احمد، :صهيبان أبو سامي

 מגרש אלף מטרים, אני מקים בניין אלף מטר.  :نصاصرة احمد

 לא בניין, אתה יכול לבנות, שניה רגע ראיד. שרון שטיין:

 לא מדויק.  ראיד אלקירנאוי:

 . 60%מותר לך לבנות היום  שרון שטיין:

 כן.  ראיד אלקירנאוי:

 מטר?  600זה  60%בסדר? אז ...  שרון שטיין:

 כן.  אחמד נסאסרה:

מטר אתה לא משלם, כי שילמת כבר עבור, בזמן ההצעה  600אם אתה בונה על  שרון שטיין:

מטר, וביצע חריגה ובנה אלף, ובא  600לא שילמת. בן אדם שמותר לו לבנות 

הוא ישלם. על  400-ברהים לבנות אלף, על האליו הוועדה המקומית, ומגיש לא

 הדלתא, זה מה שפאוזי אמר. 

 בוא נשאל,  פייצל אלהוזייל:
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 )מדברים יחד(

מטר, ואם, דקה. ואני רוצה ללכת לפי  250, ויש לי בית של 9אני גר בשכונה  פייצל אלהוזייל:

וצה ההחלטה שלנו בהגדלת אחוזים. אני רוצה, לא מתאים לי לבנות עליו, אני ר

 להרוס אותו, 

 נו?  שרון שטיין:

 ואני בונה מחדש.  פייצל אלהוזייל:

 נו?  שרון שטיין:

 אז יחייבו אותי?  פייצל אלהוזייל:

 לא על מה ש, מה שקובע,  שרון שטיין:

 מטר, על כל מטר נוסף,  400-לא, אם תבנה מבנה יותר מ ראיד אלקירנאוי:

הקמה. לבן אדם היה מגרש, הייתה תוכנית, זה  מה שקובע זה ... שאושרו דמי שרון שטיין:

שילמת במועד שהקצו לך את המגרש את דמי,  -מצלם את המצב. מה ששילמת

את, עבור הפיתוח של דמי ההקמה, לא היו קיימים, זה הקו ביוב והמים. אתה 

לא משלם על מה שהיה מותר לך לבנות אז, גם אם לא בנית. זה מה שהיה אז עם 

 ים... התאגיד, לא בונ

 טוב, חברה',  עטא אבו מדיע'ם:

 זה נכון שהתוכנית הכוללנית מכירה בתוכנית.  שרון שטיין:

כל ההיתרים . واحد واحد ابوي، يا ابوي، ياשניה, אני לא יודע למה המהנדס יצא.  עטא אבו מדיע'ם:

 שהם במסגרת הקלה הם הולכים ונחסמים. הרבה מטרים שלנו ושל, 

 יהיו.  אין, לא שרון שטיין:

 יותר לא יהיו הקלות.  עטא אבו מדיע'ם:

 מאשרים. אין, מה שבמערכת עכשיו  שרון שטיין:

הרבה מההיתרים מקבלים אותם . الناس يعلمחברה', חברה', מי שיש לו ...  עטא אבו מדיע'ם:

במסגרת הקלה. שניה, שניה, הקלה. עכשיו, עכשיו הולכים לחסום לנו תכנון, לא 

 , עוד כמה ימים. 1/1-ותר הקלות מיותר, לא יהיה י

 ال وبنا،... דמי הקמה,  عشان بطلوا...  بعلمك، انا. بتقربلك وما بتبني اليوم الناس رجل، يا :الهزيل فيصل

 תאגיד.  ال شيافين وال انت، شايفينك هم

 טוב.  עטא אבו מדיע'ם:
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 בואו, אבל אני חייב להגיד, תקשיבו,  שרון שטיין:

 מוגזם. זה  אחמד נסאסרה:

שאפשר הסדרה  104הייתה ... שהיה הסבר של הקלות, של סיעות חוק, תיקון  שרון שטיין:

 של חריגות בניה באחוזים קטנים. לא ... על הוועדה המקומית. 

 טוב, עוד נושא. אנחנו מתקדמים לקראת הסיום. שזה קרן רהט.  עטא אבו מדיע'ם:

עמרם מצנע, שאתם מניח שהשם הזה אומר כן. אני אגיד בקצרה, זה תראו,  שרון שטיין:

לכם. הוא מבקש, הוא הקים ביוזמה פרטית שלו ושל עמי, לא משנה. הם הקימו 

עמותה שנקראת "קרן רהט". שהמטרה שלה, בגלל שאנחנו, יש קושי לגייס 

 תרומות לעירייה, ולא נכנס כרגע ל... 

 לו נמצא בעמותה, שיצא או לא? אני רוצה שניה רק להגיד לך שאברהים אח ש עטא אבו מדיע'ם:

 הוא חלק מהעמותה.  דובר:

 לא.  שרון שטיין:

 אברהים, ד"ר סלאח, ד"ר סלאח אבו האני,  עטא אבו מדיע'ם:

  אני יוצא. אברהים אבו האני:

 אני מכיר רק שלושה חברים, שאחד מהם זה מחמוד.  שרון שטיין:

 מור יתרחק מהנושא. מחמוד  אמרתי, ביקשתי, מחמוד אלע עטא אבו מדיע'ם:

 מחמוד צריך לצאת.  שרון שטיין:

 . עכשיו אני אומר לך, בשביל שלא יהיה סבטוחה. OUTמחמוד  עטא אבו מדיע'ם:

 . إبراهيم كمان إبراهيم، פייצל אלהוזייל:

 . إبراهيم :عطا ابو مديغم

 אח שלו מנכ"ל, לא חבר.  :متحدث

  ايش؟ :عطا ابو مديغم

 שכיר, שכיר, לא, חבר.  مشמנכ"ל  :متحدث

 אח שלו מנכ"ל, גם הוא חבר עירייה.  דובר:

 לא ראיתי, אני לא ראיתי אותו.  שרון שטיין:

 אתה לא יודע, אולי הוא...  لويه،. نعلمه...  الخير جماعة يا :عطا ابو مديغم

 הוא ... משרה, אני לא ראיתי את השם, אז אוקי.  שרון שטיין:

  ؟ايش إبراهيم، :عطا ابو مديغم
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 עמי ואדם מצנע מנכ"ל.  و محمود :متحدث

 זה האנשים.  שרון שטיין:

 שלח מנכ"ל.  דובר:

  ايش؟ :عطا ابو مديغم

 שלח מנכ"ל.  :متحدث

 שכיר? שכיר. אז מה? מנכ"ל, מנכ"ל, מנכ"ל, בעל משק.  ايش؟ עטא אבו מדיע'ם:

 עוד יותר.  דובר:

 עוד יותר. מנכ"ל.  עטא אבו מדיע'ם:

 שניה.  שרון שטיין:

 אח שלו יושב פה, לא.  עטא אבו מדיע'ם:

 עכשיו, הקרן,  שרון שטיין:

 . يسمعني حد ما...  الناس بنصح انا شايفين؟ :عطا ابو مديغم

 לא, לא קשור.  דובר:

 )צוחקים, מדברים יחד(

 . ولدك جايب انت :الهزيل فيصل

 . ساكتين وضلينا سرقة، وهللا ولدك، :متحدث

 (يضحكون)

זה מודל שעמרם מצנע הפעיל כשהוא עזב את ירוחם, והוא הקים קרן דומה,  ן:שרון שטיי

והוא מגייס כספים. והוא רוצה לעשות ... פה. אל תשאלו אותי למה, אבל כנראה 

שיש לו ... עכשיו, הבעיה שלנו היא בעיית מכרז ופרסום, כי כל פעם שהם 

ים תקציב או לא. מביאים הם יביאו כסף, יכול להיות שהעירייה תצטרך להשל

בפרויקטים  100מימון לפחות. יכול להיות שזה יהיה  70%-הם מתחייבים ל

מסוימים. אבל למשל יכול להיות שבפרויקטים מסוימים הם יצטרכו מבנה 

עירוני, יכול להיות שהם יצטרכו קרקע עירונית, יכול להיות וזה. עכשיו, מה 

נחנו נבצע שיתוף פעולה, שההסכם הזה הוא קובע רק מסגרת, שהוא אומר שא

כל פעם שהם יגייסו כסף הם פונים לעירייה, מציגים את הפרויקט, מראים מה 

הם רוצים לעשות, בסדר? זה כמובן יהיה בשיתוף פועלה יכול להיות גם אגפים 

"ל, יכול להיות עם קמקצועיים, יכול להיות עם המתנ"ס, יכול להיות עם הח
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כרגע. ברגע שמציגים לנו פרויקט פחות או אוכלוסייה מקומית, זה לא משנה 

יותר מגובש, אנחנו עושים כל פעם, בכל מקרה כזה, פרסום פומבי, ואנחנו 

אומרים אנחנו הולכים להתקשר בקרן רהט לבצע פרויקט, הנה הנתונים של 

הפרויקט. אם יש מישהו שמסוגל גם להביא את הכסף וגם לבצע את זה, שיבוא 

סמכתאות ואז אנחנו נלך למכרז. לא ילך, לא, לא, לא ושיגיד לי, שיביא לי א

יבוא בן אדם כזה, ישאר כאילו כבודד, יבוא לוועדת מכרזים, וועדת מכרזים 

תאשר את זה כמו בסוג של ... ונגמור את האירוע, ונתקדם. נעבור אחרי זה 

לביצוע. זה מהות ההסכם הזה, זאת אומרת אנחנו לא מקצים, לא נותנים 

 א שום דבר. בלעדיות, ל

יש בעיה, אני ישבתי איתו. הולך להקים לנו פה בית ספר מכבי חיפה, אין בעיה.  עטא אבו מדיע'ם:

יש דבר אחד, אנחנו לא מעורבים בשום פרויקט בכלל. אנחנו רק אנשים תומכים 

ו... אני לא מתערב בכלום כעירייה, אין לי אפשרות להתערב בכלל, הוא קובע 

 ואני לא יודע למה, למה פחדתי. הכל. ככה הסביר לי 

 הבעיה יותר גדולה מזה.  :מאג'ד אבו בלאל

אני לא, אני, סליחה, אנחנו מתלבטים. אנחנו רוצים שיפתח פה בית ספר  עטא אבו מדיע'ם:

לספורט, הולך משקיע. יש כאן, יש כאן כמה השקעות שהוא כבר התחיל 

וס, כל יזם נגיד לו לך הביתה. לא משקיע. בואו חברה' לא נהר بقولكوا ماלהשקיע, 

 אבל תנו לנו לחשוב על זה עוד פעם בהנהלה. 

 בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.  פייצל אלהוזייל:

 إشكالية في بقولكو، بس. وبشاوركو حبايبي انتو بس. واحد وال اشاور وما هسا اختم بقدر وانا :عطا ابو مديغم

 . حاجة وال...  ال، ال،ערב לי בכלום. אתה לא תת قالي وصالح، هو معاه قعدت. واحدة

 יש לי הערה.  :מאג'ד אבו בלאל

 כן, בבקשה.  עטא אבו מדיע'ם:

 קודם כל עמרם מצנע שהקים קרן ... היה ראש מועצה.  :מאג'ד אבו בלאל

 נכון.  עטא אבו מדיע'ם:

 זה בא משם.  :מאג'ד אבו בלאל

 נכון.  עטא אבו מדיע'ם:

 א עזב. לא, אחרי שהו שרון שטיין:
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לא, לא, כאילו ... עכשיו ברהט הקרן בשם רהט, בשם העיר רהט. אז הוא מגייס  :מאג'ד אבו בלאל

כספים על שם העיר רהט, בשם העיר רהט. וזה אני חושב אין לו זכות שיגיד לנו 

 את הרשות מועצת העיר אין לכם להתערב. 

 צלו. אפילו לא מוכן להכניס חבר מטעם המועצה א עטא אבו מדיע'ם:

 אין דבר כזה, חייב להכניס. :מאג'ד אבו בלאל

 עטא, עטא. הנושא הזה מחייב דיון בישיבת מליאה, דיון, דיון עמוק.  אחמד נסאסרה:

 בסדר.  עטא אבו מדיע'ם:

 מעמיק.  אחמד נסאסרה:

 אנחנו לא קובעים שלא, ולא קובעים שכן, נמשיך,  עאט אבו מדיע'ם:

 עמותה בסופו של דבר, אין דבר כזה שעמותה...  חוץ מזה הוא :מאג'ד אבו בלאל

 )מדברים יחד(

 באמת צריך לקיים דיון.  סמי אבו צהיבאן:

 )מדברים יחד(

 אני נעלתי את הישיבה.  עטא אבו מדיע'ם:

  

 *** נעילת הישיבה ***


