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 רוטוקולפ
 

 حيث رهط، مدينة في البلدي المجلس جلسة نبدأ . الرحيم الرحمن هللا بسم :مديغم أبو عطا

 وبإسم رهط مدينة في البلدي لسالمج باسم الجميع، بإسم ُهنا من نترحم

 تركيا كارثة زلزال ضحايا على نترحم. النقب وفي رهط في المواطنين

 والشيوخ األطفال من الضحايا من العديد طالت حيث سوريا، وشمال

 أولياء لجنة رئيس مع تشاورت جميعًا علينا الصعبة المناسبة وبهذه. والنساء

 حملة وأهالي بلدي مجلس اعلنا يثح طالل، لخالد، المحلية، الطالب أمور

 جمع سيتم القادم األسبوع من ابتداء رهط، مدارس طالب كل من تبرعات

 أولياء لجنة خالل من التبرعات هذه تُرسل. أيام 5 لمدة يوم كل واحد شيكل
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 او المحلي، الميداني الحقل في تعمل التي كانت إن للجمعيات، األمور

ًً عهاجم أيضا يرعوا هم يعني. الدولي . الصحيحة بالطريقة توزيعها وايضا

. حداد ودقيقة الضحايا، أرواح على الفاتحة قراءة. البيان هذا نختتم وبهذا

 .للجميع شكرا

 (حداد دقيقة)

 . لجو جو من ننتقل   :مديغم أبو عطا

 بفضل. فرد كل من شيكل بالشيكل، للتبرعات بالنسبة بس محمد، أبو  :القرناوي محمد

 . يرغب من كل ةجمل هنا يكون

 . اه – اه – اه  :مديغم أبو عطا

 -ن بالش...   :القرناوي محمد

 . يقدر من كل بالحسبان، تؤخذ مالحظتك. حاضر  :مديغم أبو عطا

 . يستعملوها بالش  :القرناوي محمد

 جهاز وطبعًا. تعاونوا اللي لألخوان وشكرا البلدي، للمجلس شكرا شي اول نعم، :مديغم أبو عطا

 جاهز كل ومن بالُمدراء... ي سوف الهزيل، جمال المهني واألخ والتعليم بيةالتر

אנחנו ממשיכים בסדר יום הישיבה. . إنسانية يعني وحملة والتعليم، التربية

ואנחנו עוברים מאווירה לאווירה. והאווירה שאנחנו עוברים אלינו 

 עכשיו היא אווירה חגיגית. ובעיר רהט, 

  .عليكم السالم :متحدث

 . السالم وعليكم :متحدثون

בעיר רהט, יש בה אנשים משכמם ומעלה, הם מובילים ברמה  :مديغم أبو عطا

לאומית וברמה בינלאומית. אנחנו מתפארים תמיד בהישגים של 

גברים ונשים,[ שהם מובילים יחד איתנו את האוכלוסייה הערבית 

ן אנחנו בנגב, ובמיוחד ברהט לממדים מאוד, שאנחנו גאים בהם. ולכ

בינינו יושב פרופ' עליאן אלקירנאוי וגם ד"ר סעיד המוכר ביאסר אבו 

עאבד. פרופ' עליאן אלקירנאוי, המועצה, בשם כל המועצה אנחנו 

היום מעניקים לו תעודת הוקרה מן הישוב לבחירתו כאחד מן 

החוקרים הבינאלומיים המצליחים והמובילים בתחום העבודה 
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ים לתת לך את התעודת הוקרה בבקשה הסוציאלית. ואנחנו מתכבד

 פרופ' עליאן. 

 )מחיאות כפיים(

  االحترام، كلאין ניגוד עניינים, במחיאת כפיים אין ניגוד עניינים.  עטא אבו מדיע'ם:

 אתה יושב בקצה של השולחן, זה מסובך.  שרון שטיין:

 نقرأ عليان، البروفسور آسف، دكتور، اقولك مرة كل الدكتور، االحترام، كلכן.  עטא אבו מדיע'ם:

 واإلعتزاز، والفخر والتقدير التهاني عبارات باسم. يلي ما البلدي المجلس بإسم

 الشخصيات ألحد إلختيارك تقديرا القرناوي، عليان البروفسور األخ الى أتقدم

 وألبناء لمجتمعك ذخراًً دمت. الدولي المستوى على االجتماع علم في المؤثرة

ًً بلدك  المحبة فيض من العمل، وخير الخير عمل في خطاك هللا سدد. دوما

 . الراس برفع للبروفسور، تحياتي. عطا...  رهط في البلدي المجلس واإلخالص

 (تصفيق)

 . كلمتين تحكيلك تتخرف، ودك بوفقك ربنا هللا شاء ان :مديغم أبو عطا

 . عليكم السالم طيب، :القرناوي عليان

 . السالم وعليكم :متحدثون

 .الطيبة الوجوة اوالًً شفت اني جداًً سعيد الصراحة انا :القرناوي عليان

 . يحيك هللا :متحدث

 المجتمع لكل البلد، لكل لحالي، القرناوي لعليان بس مش هو اإلنجاز وهذا  :القرناوي عليان

 كثير، بكتب اني حالي بعرف انا يعني الصراحة تفاجأت، انا الصراحة. العربي

 في فتحتها الرسالة، هذه استلمت وعندما. عالمي مستوى ىعل وبنشر كثير، وبقرا

 انا يعني اني بعرف انا أتطلع بجنبه، التلفون بحط الصبح الواحد بتعرف، البداية،

 -انا يعني كويس،

 (يضحكون)

 . لهدرجة اني فكرت ما بس :القرناوي عليان

 (يضحكون)

 . جداًً متواضع متواضع، :مديغم أبو عطا

  congratulation مكتوب وشفتها التلفون بتعرف، الصبح، التلفون حطيت اف :القرناوي عليان

 فتحت بعدين ولبست، تحممت تغسلت،. هذه دعايات ابصر، قلت انا. مبروك
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 بكون الواحد المطاف نهاية في فا. فيه أتطلع صرت. معقول مش ايه، االيميل،

ًً اان تبعتي الدراسات في انه هيك من األهم ولكن تعب، ثمرة قطف  رفعت دايما

 . واإلسالم العربية األمه راية

 (تصفيق)

ًً اليوم اكثر اللي الدراسات احدى المثال سبيل على يعني :القرناوي عليان ًً اختباسا  دور هي عالميا

 يمكن يعني بالتالي فا. االجتماعية والخدمة اإلسالمي العربي المجتمع في المسجد

 جداًً مهم دور لينا دايًما انه بقول انا نولك الفئات، من فئة ألي بنتمي ما الواحد

 في والممتازة الجيدة الجوانب ونبين تبعنا المجتمع نقدم انه كقياديين، كباحثين

 عن النظر عض في اإلسالمي، ديننا وفي حضارتنا وفي ثقافاتنا وفي مجتمعاتنا

 يالبلد المجلس وأعضاء البلدية رئيس بشكر انا فا. إلنا بينظر مرات الغرب كيف

 . اللفتة هاي على

 اول وانت ناجح، واحد كل في بنفتخر واحنا. البلد ابن انت البلد، ابن انت :مديغم أبو عطا

 . الناجحين

 . يخليك هللا :القرناوي عليان

 . بشرفنا الشي وهذا دولياً، محلياً، بس مش :مديغم أبو عطا

 . شكر الف فيكو، هللا بارك :القرناوي عليان

 انا ال، وجيش, األجواء هذه في نستمر طبعًا. فيك هللا بارك يخليك، هللا يخليك، هللا :مديغم أبو عطا

 واحد النقب، في هائلة وبأعداد واألرواح، البشرية إلنقاذ األبيض الجيش بعتبره

 بشارة وتلقينا. والمختصين األطباء عدد هو النقب في العربي المجتمع نجاحات

 بكر تم. الدكتور بياسر للجميع المعروف عابد، بوأ سعيد الدكتور بلدنا ابن من ان،

 المجلس وبإسم. سوروكا مستشفى في لألطفال الطوارئ لغرفة كمدير تعيينه فخر

  تقديراً، الشهادة هذه نعطيه نتكرم البلدي

 (تصفيق)

 لك، مبروك. بتستاهل. كاملة مهنية في حققه الذي الشخصي اإلنجاز لهذا لهذا، :مديغم أبو عطا

 رفعت انت سعيد للدكتور بنقول البلدي المجلس ايضا ً باسم فا. الراس ترفع

 المجلس واإلخالص، المحب فيض مع الخير، لعمل خطاك هللا سدد رؤوسنا،

ًً وانت. رهط في البلدي  والممرضين األطباء من المئات مثل مثلك طبعا

 لمجلسا فا. جداًً مهم هذه الجانب حياتنا، من الكبير القسم هذا في والممرضات
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 تحكيه ودك اللي تفضل انت. المفتوح والمجال يكرمك، ان ايضا ً يريد البلدي

 . تفضل. بلدك ألبناء

 الواحد يعني الصراحة احنا. الطيبة اللفته هذه على فيكم هللا بارك عليكم، السالم :عابد أبو ياسر دكتور

  سنة، 16 اليوم حوالي البلد في هون بشتغل

  يش؟قد قديش؟ :مديغم أبو عطا

 . عادي عادي، ال، ال، :عابد أبو ياسر

 . عندنا كان ما يوم من وخلوق اديب هو ال، :القرناوي محمد

  الكالم، يدحرج هو بقول، هو يعني :مديغم أبو عطا

 بتساعد ما قد ما، كل بلده، في اشتغل يعني هللا سبحان الواحد يعني. تذكرت اليوم :عابد أبو ياسر

. هللا شاء ما البلد في طيبة وجوه كثار في يعني اس،ن على بتعرف ما قد ناس،

 بالنسبة انه مش اليوم انا. جداًً فخور بتحس تساعد وال حاله تنقذ ما كل انت وليش

 بدنا اليوم ايش؟ بس وهذا، امتحانان يخلص الواحد يمكن طبيب، تكون انك لي

 موجودة، الكفاءات عنا في احنا يعني. باحث طبيب متميز، طبيب يكون األطباء

 العربي الوسط من يعني البلد، خارج ومن البلد من األطباء، شبابنا من كثير يعني

. ناقصنا كان اللي االشي وهذا. توجيه زي بدهم ايش؟ بس الكفاءات عندم اللي

 انا المستشفى، في هذا االشي صار لما قبل قبل، توجهولي يعني بقولك انا يعني

 الوسط من كنت اللي الوحيد انا أطباء، 8 حوالي. أطباء كثير مع المناسفه في كنت

 العالمين، رب هلل والحمد, العربي

 (تصفيق)

 االشي يعني انه، مش بقول انا بس. هذه المنافسة في فُزت اللي يعني الوحيد انا :عابد أبو ياسر

 الشباب لباقي قدوة أكون بدي الي بالنسبة وانا والتعب، بالمثابرة كان بس

 برضو. بتساووا اللي في فخورين جداًً احنا البلد اهل دعم من وبرضو األطباء،

 بتمنى انا العالمين، رب هللا شاء وان. للمجتمع نفسها، للبلد للمجموعة، بتقدموه

 األخ فيه اتصل ما قبل تقريبًا ساعتين بالزبط يعني. مستمر يكون بس هذا االشي

 اول اسمع، بقولي .12ערוץ  وרשת ב'  من الصحافة من علي اتصل محمد، أبو

. لقاء معاك نساوي بدنا قسم، مدير بتعين الجنوب من بدوي دكتور اول طبيب،

 بتصل هللا وسبحان األمور، افحص بدي انا لي بالنسبة هذا، اللقاء أجل انا قلتله
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ًً كانت األولية. محمد أبو فيه  العالمين رب هللا شاء ان وبعدين بالزبط، لهنا طبعا

  .البلد نمثل رايحين

 . يخليك هللا :مديغم أبو عطا

 (تصفيق)

 . مبروك يخليك، هللا مبروك، :متحدثون

  موجود؟ شارب أبو إبراهيم :مديغم أبو عطا

 . ال ال، :متحدث

אנחנו קיבלנו את התפטרות חבר העייריה אברהים אבו שארב.  :مديغم أبو عطا

ואנחנו אחרי שהתפטרותו נכנסה לתוקף אנחנו מודים לו בשם 

ה על כל התקופה שהוא תרם לעירייה, ומאחלים לו הצלחה המועצ

 בכל דרכו. עכשיו אנחנו עוברים להצהרת אמונים, 

 אנחנו משוחררים, נכון? עליאן אלקירנאוי:

 אתם משוחררים.  עטא אבו מדיע'ם:

 . فيكم هللا بارك. شكرا يال. يوفقهم هللا. السالمة مع فيكم، هللا بارك :متحدثون

אנחנו עוברים להצהרת אמונים לחבר העירייה החדש זקי אבו עמאר.  :مديغم أبو عطا

 ياהצהרה  ال عليك بنقرا فاיצהיר אמונים.  وودوזקי אבו עמאר נמצא 

  -التوفيق لك وبنتمنى زكي، يا اخوي

 .بعملك يطول :عمار أبو زكي

-א' 24בהתאם לסעיף : كالتالي بتقولהצהרה  ال بلدية، كعضو مهامك في :مديغم أبو عطا

, 040569287א' לפקודת העיריות נוסח חדש, אני זקי אבו עמאר, ת"ז 

ברהט, מתחייב לשמור אמונים  54כתובתי שכונת אלרחמה, בית 

למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי כחבר מועצת העיר 

 "מתחייב אני".  تقول الزم انتרהט, על החתום זקי, 

 מתחייב אני.  :عمار أبو زكي

 . يمضي خليه ودوله، :مديغم أبو عطا

 . مبروك. مبروك :القرناوي طالل

 . مبروك :مديغم أبو عطا

 . فيكو يبارك هللا :عمار أبو زكي
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 . التوفيق في :مديغم أبو عطا

 . هللا شاء ان التوفيق في :متحدث

 עד שיסיים את החתימות, אנחנו מודיעים שהוא יהיה באותם ...  :مديغم أبو عطا

  .مبروك :متحدث

מודיעים למועצה שהוא ימשיך בתיקים, יהיה בתיקים, סליחה  :مديغم أبو عطا

בוועדות מכרזים, וכספים, בטיחות בדרכים וחינוך, וועדות שמות 

רחובות וילווה יחד איתי את החלטות הממשלה. החבר השני 

שאיברהים אבו האני יהיה בהנהלה, יהיה משנה לראש העיר וימשיך 

 ו. איתנו בוועדות שיש ל

 במקום איברהים אבו שארב.  :متحدث

מענק  – 1199אישור הגדלת תב"ר מס' נכון. אנחנו ממשיכים ל עטא אבו מדיע'ם:

 – 1703אישור תב"ר מס' ₪.  634,438השקעה בית עידן הנגב בסך 

אישור אנחנו ב₪.  175,264מנסור בסך  –הרחבת בית עלמין אבו 

בסך  2023בדרכים לשנת פעילות בנושאי בטיחות  – 1704תב"ר מס' 

פעילות בנושאי בטיחות  – 1704אנחנו באישור תב"ר מס' ₪.  262,000

טיפול בכשלי  – 1705תב"ר מס' בדרכים, כבר אמרתי. אישור 

אנחנו ש"ח.  145,000( בסך 2023בטיחות בקרבת מוסדות חינוך )

 -502, אישור תב"ר 7/2021במליאה שהוא  5ביטול סעיף  – 8בסעיף 

 ال؟ جابلك اللي مينהשפה הערבית לתלמידים בתי ספר יסודיים. שיפור 

 ايش برايك صارت؟ الليתקלה  ال ايش صار؟ ايش هذا؟ביטול  الלמה 

  المشكلة؟

 בוצע בתב"ר אחר. :القرناوي رائد

  ايش؟ :مديغم أبو عطا

 בוצע בתב"ר אחר.  :القرناوي رائد

 בוצע? זה בוצע?  עטא אבו מדיע'ם:

 כן, במסגרת תב"ר אחר.  י:ראיד אלקירנאו

, למה אנחנו צריכים להביא למליאה 7אבל לפני שאני קורא סעיף  עטא אבו מדיע'ם:

 ? אין צורך בהגדלה.3,201הגדלת תב"ר בסךף 
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 זה ביטול ההחלטה.  ראיד אלקירנאוי:

 ביטול, ביטול.  פייצל אלהוזייל:

 ה? אז אנחנו כאילו מבטלים את ההחלטה שהיית עטא אבו מדיע'ם:

 כן.  ראיד אלקירנאוי:

לבטל החלטה של ההגדלה הקטנה הזאתי על תב"ר  7אז סעיף  עטא אבו מדיע'ם:

. מי 9-. אנחנו הולכים ל1605, והתב"ר 14/2022-בישיבה שהייתה ב

מורשה חתימה בחשבון בנק בבית ספר אלהודא, למנהלת בית ספר 

 مين سمية،? מנהלת סומיה ال موجودة؟ الهزيل سميةסומיה אלהוזייל. 

  سمية؟

 .جمالהחליפה את  اللي هي :متحدث

 החליפה את ג'מאל.  اللي اه، :مديغم أبو عطا

 . اه :متحدث

 . تبعتهاאני רוצה את התעודת זהות  :مديغم أبو عطا

 אני אעביר למזכיר.  :متحدث

 יתקן בפרוטוקול? יתקן בפרוטוקול. מאשרים?  עטא אבו  מדיע'ם:

 מאשרים.  דוברים:

 לפני זה התב"רים מאשרים?  אבו מדיע'ם: עטא

 מאשרים.  דוברים:

בחירת שני חברי המועצה,  -10טוב, מאשרים גם את התב"רים. סעיף  :مديغم أبو عطا

 –בוועדה לבחירת מנכ"ל העירייה 

 בחירה או איתור? דובר:

 איתור איתור.  דוברים:

תור מנכ"ל, לפי סעיף איתור. בחירת שני חברי מועצה בוועדת אי עטא אבו מדיע'ם:

( לפקודה, כאשר אחד מהם לא מיוצג בהנהלה. יתווסף 2ב )ב( )169

להם גם נציג משרד הפנים כשיגיע השם. אנחנו מציעים את, 

מהקואליציה את סמי, ומהאופוזיציה את ד"ר מאזן. מי בעד 

 ההחלטה? מי בעד ההחלטה? פה אחד. 
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אבל מן הראוי שתתייעץ עם האופוזיציה  אין לנו בעיה עם ד"ר מאזן, :מוחמד אלקירנאוי

 לפני. 

 על מה?  עטא אבו מדיע'ם:

 אין לנו בעיה,  מוחמד אלקירנאוי:

 על מה?  עטא אבו מדיע'ם:

אין לנו בעיה עם ד"ר מאזן, אין לנו בעיה עם ד"ר מאזן. אבל מן  מוחמד אלקירנאוי:

 האמור ומן הצדק ומן הכבוד שתתייעץ עם חברי המועצה, 

 אני חושב שאני,  -אני חושב -אני חושב מדיע'ם: עטא אבו

 תודה רבה.  מוחמד אלקירנאוי:

 שאני הגון, ואני חושב ש,  עטא אבו מדיע'ם:

 אני לא אומר לך שאתה לא הגון, מן הראוי שאתה תתייעץ.  מוחמד אלקירנאוי:

 -12אז אני רוצה להגיד לך שהייתה התייעצות. סעיף  עטא אבו מדיע'ם:

 איתי לא התייעצת.  רנאוי:מוחמד אלקי

 אנחנו רוצים לדבר עליו או להוריד אותו כבר? -12בסדר. סעיף  עטא אבו מדיע'ם:

 לדבר עם המורשה חתימה.  דובר:

 טוב, כשאנחנו נגיע אליו, אני רשמתי הערה.  עטא אבו מדיע'ם:

 ... וועדה.  שרון שטיין:

יע, כשנגיע, כשנגיע אליו. סעיף אחר כך נחליט, אחר כך נחליט, כשנג עטא אבו מדיע'ם:

 מינוי מורשה חתימה לפקודת תשלום סלימאן אבו סקות.  -11

 מה זה לפקודת תשלום? תסביר לנו בבקשה.  :אלקרינאויטלאל 

 פקודת תשלום זה כמו שהחלטת במליאה הקודמת.  עטא אבו מדיע'ם:

 מורשה חתימה בשם העירייה בבנקים?  :אלקרינאויטלאל 

  רק לפקודת תשלום? עטא אבו מדיע'ם:

 לבנקים המחאות?  :אלקרינאויטלאל 

 כן, כן, קיבלנו.  עטא אבו מדיע'ם:

 צ'קים הכל?  :אלקרינאויטלאל 

 לפי הפקודה שאתה רוצה שאני אגיד לך אותה? אני אתן לך אותה. עטא אבו מדיע'ם:

 את הפקודה.  ירכמאני  :אלקרינאויטלאל 
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 .خالص  :مديغم أبو عطا

  פקודת תשלום בעצם בעצם ההוא מורשה חתימה יחד עם הגזבר, :אלקרינאויטלאל 

 לפקודת תשלום.  עטא אבו מדיע'ם:

 לתשלומים, לצ'קים,    :אלקרינאויטלאל 

 -12כן, סלימאן אבו סקות מאשרים. סעיף  –כן  –כן  –כן  –כן  –כן  עטא אבו מדיע'ם:

אישור תשלום שכר בכירים לנהג רכש, ואספקה חמדה אלהוזייל, לפי 

הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים. אני שמתי את הסעיף הזה, הייתה 

התייעצות, התייחסות של היועמ"ש. היועמ"ש אומר יש איזה הגבלה 

 מסוימת, או מניעה, או חסם מסוים. 

רד הפנים מקפיד על כך, חוזר שלא היה משהו נראה לי. יכול שמ שרון שטיין:

שר לאשר חוזרים, אה, מעבר אי אפ 1/1-שהופץ בתחילת החודש, מה

 של עובדים ... 

אנחנו נסביר למה. אנחנו סך הכל בואו נאשר עכשיו  אז אנחנו, עטא אבו מדיע'ם:

 עקרונית, 

 אנחנו מאשרים.  :אלהוזיילפייצל 

 . انا اجاوب بعرف بحكي، اللي انا -משרדש עטא אבו מדיע'ם:

 קול חלש(איך אתה יכול לאשר? הוא ... ) שרון שטיין:

 מה? עטא אבו מדיע'ם:

 . גמלאות אחרי הבחירות הוא בתקופת שרון שטיין:

 רד הפנים ישלח. שמש :אבו פארספארס 

  انا؟ اجاوب بعرف ما :مديغم أبو عطا

אף אחד וצים. רק אחרי זה אתם שולחים, לא תאשרו מה שאתם ר שרון שטיין:

מהיושבים פה רב עם משרד הפנים, אנחנו  רבים עם משרד הפנים. 

בסוף האנשים הרעים יושבים פה. אתם מקבלים החלטה מראש, אני 

בל הסיכוי שבכלל יסתכלו עליה הוא לא מדבר במונחים מוחלטים. א

 אפסי. 

 נכון, נכון.  :אבו פארספארס 
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לא מאשרים  מעבר לשכר  –זה הכל. זה אפסי. יש הנחייה מפורשת  שרון שטיין:

 שנת, מ החל בכירים ב, 

 وبعدين؟ :متحدث

 . 1/1-לא, מ שרון שטיין:

 טוב,  עטא אבו מדיע'ם:

 ותקחו בחשבון ש...  שרון שטיין:

אבדוק את הנושא הזה במכתב, עדיף מאשר  אני -אני –אני  -אני עטא אבו מדיע'ם:

 , נסביר למה אנחנו מביאים את זה לדיון. אני, בהחלטה, נשלח מכתב

 לפי חוזר מנכ"ל, כי זה לא.  שרון שטיין:

ריענון הרכב וועדת רכש. ג'מאל אלהוזייל  -13בסדר. אנחנו בסעיף  עטא אבו מדיע'ם:

. 2023תקציב המתנ"ס  -14. סעיף יהיה במקום סלם אלעתאיקה

מצורף לכם התקציב. ההנהלה ישבה ודנה יחד עם הנהלת המתנ"ס, 

ויש לנו כאן מפורט תקציב שכר ופעולות והוצאות. אנחנו רוצים 

. ההתפלגות 2023שהמנהל יציג לכם טלגרפית את התקציב לשנת 

 שלו, בבקשה, 

ًً العافية يعطيكوا طيب، פואד זיאדנה:  . جميعا

 .صوتك علي :مديغم أبو عطا

ًً العافية يعطيكوا. التعب من الواحد وهللا :زيادنة فؤاد . -ل2023מתנ"ס  ال مديرية احنا. جميعا

 سنة كل بتزيد شيكل مليون 5 بحدود يعني سنة كل حوالي قاعد الجميع شي اول

 في عليها، بتفوت جديدة مشاريع في إلنه برجع وهذاמתנ"ס.  ال تبعت الميزانية

ًً بخلي الشي وهذا. فيها بنفوت احنا الليת קוראים קולו . ميزانيات في دايما

ًً  مليون 5 حوالي ميزانية إلهن أربعة اليوم عندنا اللي اليومية الحضانات طبعا

 ال على اشي اول اتطلعوا. ومشاريع مشاريع حسب مقسمة الميزانية. شيكل

 اللي ميزانية من شيكل مليون 2 عن عبارة هي اليومמתנ"ס,  ال تبعتמנהלה 

 القانون اليوم عام، بشكل هو اللي 6% حوالي يعني. شيكل مليون 36 حوالي

 ال هاي إلنه يمكن، ما اقل في موجودين احناמנהלה.  لل 18% لعند بيعطينا
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 يكون بنحاول احنا الشي وهذا. ثاني محل أي من تغطية الها ما مراتמנהלה 

 األشياء. مشاريع مش ألكثر ميزانيةال باقي نعطي عشان يمكن ما اقل في يعني

 عليهن امر ودي انا. ومشروع مشروع كل حسب مرة، كمان في، موجودة اللي

 هي المعطية الميزانية بقولوا ما يعنيאפס.  يعني هي اللي أشياء في واحد، واحد

 أرباح شوية فيמעונות יום  ال في مثالًً مرات وفي بالزبط، نستعملها الزم اللي

 في واذا واحد، واحد على امر ودي انا. ميزانية مالها اللي ثانية أشياء بتغطي اللي

 اخذنا العام، تبعت الميزانية عن زيادة  في قديش هذه السنة تبعت مجال في أسئلة

 شيكل مليون 5 حولي الميزانية... وמפעל הפיס,  طريق عن هو اللي مشروع

 منמותנה  ال الحالي كمان عندنا في. جديد الهنהגשנו  احنا انه جداد، لمشاريع

 بنستنا اآلن لحد. شيكل مليون 2 الجديدחומש  ال فيחברה למתנ"סים  ال

ًً بس موجودات، حاليًا هنهאישור.  عليهن ناخذ  بعد إال نساويهن نقدر رح ما طبعا

 اخذنا زادت،מעונות יום  عال كمان بنطلع اذاאישור סופי.  عليهن ناخذ ما

מכרז  اخذنا. هذه السنة في شيكل الف 800מדעי מצב  ال في جديدקול קורא 

 برجع. سنين الربع بتتقسم حاليا...  بسموه شيكل، مليون ونص 5 هو اللي جديد

 البلدية، من مشاريع او أشياء هي هنيا موجودة اللي األشياء اغلبية يعني وبحكي،

מתנ"ס  وال الهن،ניגשים  احنا الليקולות קוראים  هنه اللي مشاريع او

 يعني ناحية، من موجودين احنا هلل الحمد بتعرفوا ما زيמתנ"ס  ال. فيهن وتبف

 كانגרעון  في بدينا صح. 2017 منמאוזן, מאוזן  بسموه ناحية من ميزانية،

 فُتنا مرة والמאוזנים פלוס.  احنا لليوم 2017- ال من لكن. األول في كبير

 ميزايات، الها ما اللي دةجدي مشاريع نفتح كمان بنحاول سنة كل بالعكس، لهذا،

. الزهراء في للفنون روحة مركز هذه السنة فتحنا. ثانية أشياء من بنغطيها بس

 ناحية من بحاجة اللي للناس مساعدات كمان بعطي اللي... זכויות  مركز عندنا

 شيكل، الف 200 حوالي اسا بيعطي هوמתנ"ס  ال يعني كمان،משפטית 

 وأمور أمور كثير كمان وفيמתנ"ס.  ال حتت موجودة كمان العامة المكتبة

ًً. كلها البلد نغطي بنحاول فعاليات ناحية من بتعرفوا ما زي موجودة،  يعني حاليا
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 احنا فعاليات كثير يعنيפברואר יוצא מן הכלל,  بالحظ، الكل يمكن

ًً. بنساويهن  يعني واألمورהיכל התרבות.  في للموجودמכרזים  عندنا حاليا

ًًداي كمان بنحاول  في موجودة مش ميزانيات انه كمان أقول بقدر انا. ونعطي ما

 اعطانا البلدية رئيس اجا مرة آخر احنا يعني. عليهن حسبنا احنا اللي الميزانية

 في يكون رح المشروع هذاקיימות.  لل شيكل مليون 2מפעל הפיס  واعطانا

ًً. هنيا موجود ومش السنة وسط  سنتين، ليحوا من عليه بنشتغل النا احنا طبعا

 بس ميزانية، ناحية من موجودين مش اللي...  في. كمان ميزانية بدو اليوم وهذا

 شيكل مليون 36- ال اليوم انه نقول بنقدر يعني...  مركز زي خدمات، بيعطونا

 هي اللي الميزانية، في مبينة مش هي اللي ميزانيات كثير كمان في بس، مش

ًً الها ما اللي فعاليات  احنا اللي خدمات هي بس الميزانية، في عنوان حاليا

 . بنعطيها

  قولنا؟ قديش الميزانيةסך הכל . شكرا طيب، :مديغم أبو عطا

 . حكيت شيكل، مليون 36 على بنحكي احنا :زيادنة فؤاد

 . مليون 36 :مديغم أبو عطا

 - منهن في :زيادنة فؤاد

  أسئلة؟ يسأل بدو حدا :مديغم أبو عطا

 كمان فيها أقول بقدر واناמפעל הפיס.  مع حالياמותנה  مليون 2 نمنه في :زيادنة فؤاد

שטח  ال بنوخذهن اذا فيهن، بنستناקול קורא  من اكم في حاليًا احنا حاجة،

 . عليهن قدمنا الليקולות קוראים  ال حسب يزيد،

 כן אבו סלאמה. يسأل؟ ودو احد في حد، في :مديغم أبو عطا

 חנהלה וכל העובדים שנבחרו. לא מפורט כאן כ, מ36מהסך הכל של  :سالمة أبو

אם זה פרויקטור. תן לי לסיים  والהאדם המוצג, אם זה שעתי 

 בבקשה. אתה עושה עבודה טובה.

 . يسلمك هللا :زيادنة فؤاد

 אבל פה אתה צריך להיות,  :سالمة أبو
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 מה השאלה בבקשה? עטא אבו מדיע'ם:

 אני איתו,  אבו סלאמה:

 ן אני, אל תשכח שאני גם רוצה לשמוע את השאלה. כ עטא אבו מדיע'ם:

 אתה לא שמעת מה שאני אומר? אבו סלאמה:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 אתה רוצה שאני אחזור על זה בשנית?  אבו סלאמה:

 אתה אמרת הסבר.  מה השאלה? עטא אבו מדיע'ם:

סך אאה, מה השאלה? לא, לא, הסבר. לא הסבר. טוב, אני שואל מה  אבו סלאמה:

 הכל של שכר כח אדם המועסק?

 לא, לא הכינו התפלגות כזו. אין התפלגות כזו. מה השאלה הבאה?  עטא אבו מדיע'ם:

  عام، بشكل ًّ :زيادنة فؤاد

 לא, לא הכינו התפלגות לתקציב.  :مديغم أبو عطا

 אז,  אבו סלאמה:

 עומדים על,  احنا عام بشكل اشرح، بقدر انا פואד זיאדנה:

 מר לך, אמר לך שאלה התפלגות. א אבו סלאמה:

 -بس ال، :زيادنة فؤاد

עד כאן בדף, כאן בדף כמו שאתה ביקשת. אין התפלגות כזו, לא  :مديغم أبو عطا

 אשלוף לך החלטה, 

 -عام بشكل احنا بس ال، :زيادنة فؤاد

 אתה לא תשלוף.  :مديغم أبو عطا

  عام، بشكل بس ال، ال، :زيادنة فؤاد

 שאל שאלה,  הוא :مديغم أبو عطا

  فاهم، انا :زيادنة فؤاد

 וזכותו לשאול, וחובתך גם לענות. אני מציע לך, תשלח לו, תשלח,  :مديغم أبو عطا

 אבל אתה עונה במקומו.  אבו סלאמה:
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 . انا اجاوب ودي ال، :زيادنة فؤاد

 אני יו"ר הדירקטוריון של ההנהלה של המתנ"ס.  :مديغم أبو عطا

ד שאתה יו"ר הדירקטוריון, מאחר ואתה יו"ר עם כל הכבו אבו סלאמה:

 הדירקטוריון אתה היית צריך לעשות את זה בצורה ברורה וגלויה, 

 بس، اشرح ودي :زيادنة فؤاد

 ולא על קצה המזלג.  :سالمة أبو

שומרים על  عام بشكل احنا. هذا الموضوع على كلمتين سالمة، أبو محمد، أبو :زيادنة فؤاد

  ،52 هو الليהיחס 

 . فؤاد معاي، خليك فؤاد، اسأل ودي :صهيبان أبو اميس

 . انا اجاوب ودي :زيادنة فؤاد

 . هو يجاوب ودو :مديغم أبو عطا

 . فؤاد فؤاد، :صهيبان أبو سامي

 . اجاوب خليني. استنا اجاوب، ودي :زيادنة فؤاد

 . سؤال اسألك ودي اسألك، ودي :صهيبان أبو سامي

 . لسؤالا على اجاوب ودي :زيادنة فؤاد

 . سؤال اسألك ودي انا :صهيبان أبو سامي

 .اه :زيادنة فؤاد

 מתנ"ס? مدير قديش الك -اسألك ودي :صهيبان أبو سامي

 . سنين 8 :زيادنة فؤاد

 .سنين 8 :صهيبان أبو سامي

 התפלגות? שאלות? حطيت عمرك  :مديغم أبو عطا

 לא התפלגות, לא התפלגות. אבו סלאמה:

  حطيت؟ عمرك :مديغم أبو عطا

 אני לא מדבר,  :سالمة أبو

 ...  قديش :مديغم أبو عطا
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אל תבינו לא נכון. אתם מבינים לא נכון, אתם מבינים דברים לא  :سالمة أبو

נכון. אני מדבר באופן גלובלי, מה הכסף שמשולם לעובדים 

 שמועסקים במתנ"ס? 

 . انا اجاوب خليني :زيادنة فؤاد

פרויקטור, אם זה במשרה, בחצי משרה, ברבע אם זה שעתי, אם זה  :سالمة أبو

 אתם צריכים לדבר.משרה. על זה 

 52% هي اللي بنسبة موجودين احنا عام بشكل هذا مرة، كمان. اجاوب خليني :زيادنة فؤاد

 انا اللي وهذا يعني، عام، بشكل هذاפעילות.  هي اللي 48% -وשכר,  هي اللي

 هذا يعني. وبالعكسמאוד תקין,  وهذا السنوات، كل منכל הזמן  عليهשומר 

 وحكيناחברה למתנ"סים  ال تبعמנכ"ל כספי  ال مع أكون يعني اليوم

 عندنا كان ان يعني. المشاريع فيשכר עובדים זה תלוי  ناحية من. هذا عالشي

 حسبרכזים,  غادמעסיקים  احنا مثالאתגרים  مشروعאתגרים,  مشروع

שכר  الف 600 محددله اللي مشروع يعني. المشروع في له محدده اللي الميزانية

 في هذا. المشروع حسبשעתי,  -מעסיקים אותם זמני احناרכזים, 

 ال في اللي األوالد عدد حسبמעונות יום  ال مع طبعًا. بتغير المشروع

 מטלת.  14 من اقل مش معناتها عيل، 70 او 80 عندي اذاמעונות יום. 

 احناצרכים,  بنشتريסופרמרקט,  وال, בית מרקחת مشמתנ"ס  ال :مديغم أبو عطا

 פעילות.  بنشتري

 . بالزبط :زيادنة فؤاد

ًً :مديغم أبو عطا  مو. ساندوش مو هذا اكل، مو كله، مش. توجيهגם  و تربيةגם  هي التغذية احيانا

ליווי, זה מסגרות. עכשיו אני רוצה להגיד מישהו יש לו  هذا ساندوش،

  עוד שאלה לגבי התקציב של המתנ"ס?

 מדברים בעד עצמם.  52% אבו סלאמה:

 כן. מישהו יש לו עוד, מישהו יש לו עוד שאלות בבקשה?  עטא אבו מדיע'ם:

 المشاريع بعطي مش يعنيקבלן משנה.  بساوي ما مثالًً احنا، كلمة، احكي بدي :زيادنة فؤاد
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 وهذاבעצמנו מעסיקים את זה,  احناיפעיל.  ثاني لواحدמתנ"ס  ال تبعات

אתגרים ... מתנ"ס  ال اليوم يعني. كويسة أرباحמתנ"ס  ال بطور اللي الشي

 מפעיל ...  واناמדריכים,  ال باخذבעצמי מדריך,  اناספקים,  اعطيها

 זה חוסך כסף.  עטא אבו מדיע'ם:

 ال. ثانيמתנ"ס  وال في موجود مشכמעט  الشي وهذاבמשרד חינוך.  פואד זיאדנה:

 الليמתנ"ס הוא  ال هذا نجحت؟ كيفמתנ"ס  ال تبعتיכולת כלכלית 

 ...  بس مشמייצר, 

 . ناجح انت :مديغم أبو عطا

 . فؤاد االحترام كل :فارسًأبوفارسً

 . االحترام كل :مديغم أبو عطا

 ... كمان ناحية من البلدية من اختدوا قديش :فارسًأبوفارسً

  ايش؟. شارون يا تفضل :مديغم أبو عطا

 רק לחדד,  שרון שטיין:

 . 600-ال من تاخذوا الדף עו عندوا اذا :فارسًأبوفارسً

 בבקשה.  עטא אבו  מדיע'ם:

שהמקור  פואד סובל, רק לחדד דבר אחד. יש פה את הסעיפים שרון שטיין:

התקציבי הוא אצל העירייה. אנחנו חותמים מול המתנ"ס, למתנ"ס 

יש פטור מיוחד מתקנות מכרזים, אנחנו חותמים. כי זה לא, זה לא 

.. כל סעיף בתקציב הזה שאנחנו כמו חברה כלכלית שהיא לבד .

יש לנו הסכם מסגרת עם ... אישרנו אותו די  -חותמים מולם על

מזמן. אנחנו מתחילים לחשוב על כל אחד כזה, היה נספח. פוא'ד 

סובל מזה סבל רב. ואנחנו הולכים, ואז במסגרת למענה למה שאבו 

סלאמה שאל, בכל נספח כזה הוא אומר האם אני מביא את זה 

ור חוץ? האם אני מביא כח אדם? זאת אומרת הסעיפים במיק

התקציביים עצמכם משמשים, שמופיעים לכם פה, יושבים בהסכם. 
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ובכל הסכם כזה הוא אומר איך הוא מעסיק את העובדים. נניח הוא 

מביא או קבלן חיצוני, או שזה נעשה באמצעות עובדים מתנ"ס, או 

ור את הפערים על שהוא מביא פרויקטור. ולאט לאט אנחנו נסג

הדברים האלה. אבל רק האישור של התקציב, זה גם אישור 

 להתקשרות ופטור מהמנת"ס, כי זה אחד מול אחד. 

 טוב,  עטא אבו מדיע'ם:

. מה 66אני רוצה להגיד משהו. שנה שעברה גם דיברנו על זה, דוח  :טלאל אלקירנאוי

ן התייחס שאמר שרון עכשיו, אני לא רציתי לדבר. אבל מאחר ושרו

זה לא עסק פרטי של אף אחד פה, זה ...  اللي اناאני נאלץ להתייחס. 

עסק ציבורי. והעסק הציבורי הזה ברגע שמציינים את כמות 

העובדים הזמניים, או הקבועים, זה לא מזיק לאף אחד. אי אפשר, 

אני מדבר, אנחנו מדבר על עמותה ... ואנחנו כחברים מועצה כרגע לא 

שום דבר אצלכם. אסור לנו לראות כלום אצלכם.  יכולים לראות

אנחנו, אנחנו כאופוזיציה לא יכולים לראות כלום אצלכם. ושפנינו 

אליך בכתב, בתקופה של פאיז, ופאיז גם אז בזמנו אמר מותר לכם. 

אני לא אלך על זה, ביקשנו חומר, משום פה פנינת ליועץ המשפטי של 

 המתנ"ס ואמר אסור, 

 להגיד לך עכשיו טלאל, אני רוצה, אז אני רוצה  :עטא אבו מדיע'ם

 תן לי, תן לי ברשותך.  טלאל אלקירנאוי:

 כדי לחסוך, לחסוך,  עטא אבו מדיע'ם:

 לא, לא, ברשותך.  טלאל אלקירנאוי:

 כל מה שאתה צריך,  اسمعني، עטא אבו מדיע'ם:

 אני לא רוצה כלום,  טלאל אלקירנאוי:

 עכשיו אני לא רוצה,  אז אל תבקש, עטא אבו מדיע'ם:

 לא, לא, אני לא רוצה, עכשיו אני לא רוצה.  טלאל אלקירנאוי:
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 . بالش طيب، :مديغم أبو عطا

 עכשיו אני לא רוצה כלום.  :القرناوي طالل

 .بالش بالش، :مديغم أبو عطا

 לא רוצה כלום.  :القرناوي طالل

 . بالش بالش، :مديغم أبو عطا

נהלות של המתנ"ס, החברה למתנ"ס היא לא  בגדר אבל, אבל הת :القرناوي طالل

חוקית, והיא לא בגדר עסק מעין עירוני, אלא עסק פרטי. לא יכול 

להיות שאני פונה ואתה יודע את זה, ואומר אתם לא יכולים לראות. 

אז אנחנו לא נראה, ואנחנו גם לא נצביע עם תקציב המתנ"ס, אנחנו 

ממה שמתנהל במתנ"ס. לק נמנעים מתקציב המתנ"ס כי אנחנו לא ח

 ואני אומר לך העניין הזה לא יכול להמשיך ולהתנהל בצורה כזאת. 

אתה אל תדבר איתו בנימה של  –העסק, העסק ימשיך. אתה  עטא אבו מדיע'ם:

  الزلمه، خلي. عليهאיומים. אל תאיים 

 אני לא מאיים,  :القرناوي لطال

 זה שיטה לא מתאימה.  -וצה, זהאני לא ר عالطاولة، بتخبط...  :مديغم أبو عطا

 אני לא מאיים עליו, אמרתי לו,  טלאל אלקירנאוי:

 לא.  -לא עטא אבו מדיע'ם:

 לא, אמרתי לו, –לא  טלאל אלקירנאוי:

  -אני אמרתי ליועץ המשפטי שלו טלאל אלקינאוי:

 אבל תירגע, אבל תירגע.  עטא אבו מדיע'ם:

 כניס לי מילים לפה. רגע, עטא, אל, אבל אל ת טלאל אלקירנאוי:

 אז תן לי לענות.  עטא אבו מדיע'ם:

 אל תכניס לי מילים לפה שאני מאיים עליו. טלאל אלקירנאוי:

 אז אני אומר לך, אז תשמע,  עטא אבו מדיע'ם:

 אני לא מאיים עליו.  טלאל אלקירנאוי:
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 לא, אתה לא,  עטא אבו מדיע'ם:

 -רתיאני לא מאיים עליו, אני אמ טלאל אלקירנאוי:

 אפשר רק להסביר לו? פואד אלזיאדנה:

 לא, לא.  טלאל אלקירנאוי:

 תן לי, תן לי. עטא אבו מדיע'ם:

 אל תכניס מילים לפה. אל תכניס לי מילים לפה.  טלאל אלקירנאוי:

 לא, לא, אני אגיד לך מה אני הבנתי. וזה, וזה כל אחד,  עטא אבו מדיע'ם:

 אני אמרתי שהיועץ,  טלאל אלקירנאוי:

 אז אני לא אומר,  עטא אבו מדיע'ם:

 שהיועץ המשפטי שלו ואמר לו, טלאל אלקרינאוי:

 –אז אני אומר לך  –אז אני אומר לך  –אז אני אומר לך  עטא אבו מדיע'ם:

 הוא מאיים על התקציב, על התקציב.  :אלטוריסמי 

. אני אומר לך, אני אחד מאלה שהובילו את הה.. -אז אני אומר לך עטא אבו מדיע'ם:

יחד איתך ואני אומר לך שאף פעם לא עשינו שעתי על משרה כללית, 

אז אני אומר אם יש לך עכשיו במייל תשלוף לחברים הצעת תקציב 

דבר  -. אין התפלגות כזו, זה דבר אחד. דבר שני2014, או 2012של 

לא היה קיים  –שני, עכשיו לבוא ולהיתפס על דבר כזה שלא היה 

ו. זה היה אולי בהנהלה יודעים על זה. באף תקציב ההתפלגות הז

עכשיו, כל מה שאתה צריך אתה אומר פנית, אתה עדיין מנגן על 

ההיסטוריה? תבקש, תגיד לי עטא אני אומר לך גם אם לא תבקש, 

אני אשלח לך כל הדוחות, כל ההתנהלות. תראה, זה שקוף, אבל 

אמירה, אמירה צריך להגיד אותה. המתנ"ס הוא אחד הגדולים 

 המובילים בעיר, הוא דבר לא משפחתי ולא פרטי, הוא ציבורי. 

 ח את הספרים שלו. תפח, שיתפשי טלאל אלקינאוי:

 אז הוא, הספרים,  עטא אבו מדיע'ם:



 נ.ש.    -22- 01828

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

כל עוד הוא לא פותח את הספרים שלו בפני האופוזיציה הוא לא,  טלאל אלקירנאוי:

 הוא עסק פרטי. 

 -אז אני אומר לך –אני אומר לך  אז –אז אני אומר לך  עטא אבו מדיע'ם:

 כל מה שמתנהל בצורה כזאת לא עסק ציבורי.  טלאל אלקירנאוי:

 אז אני אומר לך הוא לא עסק פרטי.  עטא אבו מדיע'ם:

 בסדר.  טלאל אלקירנאוי:

 -לא עסק עטא אבו מדיע'ם:

 תפתח את זה, שיפתחו את זה לכולם, כל החברים פה.  טלאל אלקירנאוי:

לא, לא, לא. בואו חברה', בואו באמת, דבר שהוא טוב, רוצים  יע'ם:עטא אבו מד

 אותו.  כשיללה

עטא, אני לא באתי לריב איתך, לא באתי להתווכח איתך, לא באתי  טלאל אלקירנאוי:

לריב איתך. אני אומר לך העסק הזה התנהל בארבע השנים 

 האחרונות רק בין הנהלת העירייה והנהלת המתנ"ס. 

 אוכל? לבוא ולהגיד חברה', עסק פרטי זה, זה אמירה גסה. זה מה ש ע'ם:עטא אבו מדי

 ועברנו את זה, ועברנו את זה.  טלאל אלקירנאוי:

 תגיד חוסמים אותי ממידע. גם חברה כלכלית מגיע לך.  עטא אבו מדיע'ם:

אני, אני לא בא למות בשביל להשיג מידע, אז לא השגתי מידע. אז  טלאל אלקירנאוי:

הוא יודע מה אמרתי ליועץ המשפטי שלו.  -רתי גם הוא יודעאני אמ

 הוא יודע מה אמרתי ליועץ המשפטי שלו. 

 הוא לא היועץ המשפטי שלו, הוא היועץ המשפטי שלנו.  עטא אבו מדיע'ם:

 לא, אני מדבר על היועץ המשפטי של המתנ"ס.  טלאל אלקירנאוי:

  אנחנו רוצים עכשיו, -אז אנחנו עטא אבו מדיע'ם:

 הוויכוח צריך להיות,  :ד אבו בלאלמאג'

 אנחנו רוצים עכשיו, רוצים עכשיו להתקדם.  עטא אבו מדיע'ם:

 4הוויכוח צריך להיות למה יש מתנ"ס אחד ברהט? למה אין  :ד אבו בלאלמאג'
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מתנ"סים ברהט? שהכסף יתחלק בין ארבעתם. זה הוויכוח שצריך 

 להיות. 

התייחס לתקציב? יש איתנו אנחנו רוצים לעבור, מי רוצה עכשיו ל עטא אבו מדיע'ם:

 חאלד אבו פריח. אתה התקבלת למנהל כספים. 

 אמת.  חאלד אבו פריח:

 ואתה בהשכלה שלך אתה רואה חשבון.  עטא אבו מדיע'ם:

 אמת.  חאלד אבו פריח:

אז אנחנו גם מחזקים אותך ואנחנו אומרים לך אתה גם אחד  עטא אבו מדיע'ם:

 האנשים המוכרשים, 

 תודה.  חאלד אבו פריח:

וטוב שבחרנו באנשים כמוך, טוב שיש אנשים ברמת ההשכלה שלך  עטא אבו מדיע'ם:

 שמוכנים לבוא לעבוד אצלנו במתנ"ס. 

 . هللا شاء ان :فريح أبو خالد

 זה עסק פרטי. טוב, אני רוצה, מי בעד מי נגד?  :مديغم أبو عطا

 תביא להצבעה.. رجل ياתביא הצבעה  :الهزيل فيصل

 ايش؟ ע'ם:עטא אבו מדי

 תביא להצבעה.  פייצל אלהוזייל:

 . ختيرت انت ما انت بسאביא להצבעה,  ودي انا ما ولك :مديغم أبو عطا

ً

 אנחנו מביאים להצבעה, הצבעת התקציב.  עטא אבו מדיע'ם:

 עושים את זה קבלנות.  :אלקרינאוימחמד 

 זור בך מהדברים שלך. אני מציע לך, אז אני מציע לך שתח :אלקרינאויטלאל 

 . بعض مع بنمزح עטא אבו מדיע'ם:

 לא תקבל כבוד.  –תקבל כבוד, לא תכבד  –תכבד  :القرناوي طالل

אז אתה חושב שאני לא מכבד אותך? אני לא חוזר בי כי אני אמרתי  עטא אבו מדיע'ם:
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 את זה בשיטה שאני אומר לך את זה תמיד. 

 אז אתה, אני אומר לך אני צעיר יותר ממך, ואני חזק יותר ממך.  קירנאוי:טלאל אל

 טוב.  עטא אבו מדיע'ם:

 ואני גאה בכח שלי. ואני גאה בעצמי,  טלאל אלקירנאוי:

 הכל בסדר, הכל בסדר.  עטא אבו מדיע'ם:

 הרבה יותר טוב מאשר אתה.  טלאל אלקירנואי:

  

 . الالزم من اكثر حساسיותר מ,  100%, 100%בסדר,  טא אבו מדיע'ם:ע

 ואני אומר לכם שזה לא מתאים לי.  :القرناوي طالل

 לא מתאים.  עטא אבו מדיע'ם:

 לא מתאים, לא ישפיל אותי. למה משפילים אותי?  

 . خالص ناس يا :فارسًأبوفارسً

 . زلمه يا :مديغم أبو عطا

ًً يتحدثون)  (معا

 . نصوت يال :متحدث

  ة؟ملعالك بتستنا :مديغم أبو عطا

 . انت نفسك على احكي :القرناوي طال

ًً يتحدثون)  (معا

 צעירים.  كلهم في، بقعواצעירים  مو انهم ولوצעירים,  هنيا قاعدين اللي كل :صهيبان أبو سامي

לא מדלג,  כולם, אז כולם מדלגים. אבל אתה مع بمزح كلهלא, לא, לא.  :مديغم أبو عطا

, מי 2023תדלג. עכשיו אנחנו רוצים לעלות להצבעה לתקציב  وبالش

 בעד התקציב של המתנ"ס כפי שהוצג? ונשלח לכם, 

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

 מי נגד?  :مديغم أبو عطا

 . واحد :الحسن أبو علي
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 אני מהנמנעים, לא,  דובר:

 מי נגד אני אמרתי?. ايدك اعرفנמנעים  ال مين أقول لماם, נמנעי עטא אבו מדיע'ם:

 אני נגד.  פייצל אלהוזייל:

 . 4מי נמנע?  עטא אבו מדיע'ם:

 נמנעים.  4נמנעים,  4 : الحسن أبو علي

מנהל המתנ"ס, בטבלה ששלחת  يا وانتעכשיו אדוני מנהל הכספים,  :مديغم أبو عطا

התקציב שום סימן של  לחברי העירייה אני לא רוצה שיהיה בספר

בטבלאות. הייתי חושב שחברי העירייה, ואנשים שיודעים לדבר  רווח

 50אלף,  20על תקציב יעירו לך. כשאתה עושה טבלה אל תשאיר לי 

אלף, אתה לא יודע לאן ילכו. ובסוף, בסוף, בסוף הם ילכו לאיזה 

אלף אתה  50אלף  200-מסגרות ו, אבל לא להשאיר בגוף התקציב מה

לא יודע לאן. זה אל תעשה. רציתי להעיר לך את זה אחרי, כדי לתת 

לאנשים אולי יעלו על התקלה הזאת. אגב וזה היה בכל תקציב 

שאושר, גם במליאה של המועצה הקיימת והמועצה שלפני. אנחנו 

 היועמ"ש, המשך דיון בעניין קרן רהט.  -15מדברים עכשיו על סעיף 

 כן? שרון שטיין:

 מה יש לך להגיד בהמשך דיון?  יע'ם:עטא אבו מד

תראו, אתם דנתם בזה, ... קרן רהט זה עמותה שהתפקיד, שהמטרה  שרון שטיין:

שלה היא לאסוף תרומות כדי להשקיע אותם בעיר. בסדר? זה קיים 

בלא מעט רשויות מקומיות. יש מי שעומד מהרוח החיה בה, זה 

ה, הסיבה עמרם מצנע, והם הולכים ומביאים תרומות. הסיב

שעובדים דרך קרנות, אני לא רואה חשבון, אבל באופן כללי זה 

 ... משיקולי מס. בדרך כלל 

 )ברקע מדברים ביחד(

 כן חברה'.  עטא אבו מדיע'ם:
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התורמים יכולים ליהנות מצורכי מס מחלק התרומות שלהם, הם  שרון שטיין:

זה צריכים לקבל אישור ממס הכנסה. הם לא יכולים לתרום בגלל 

לעירייה עצמה באופן אישי. בסדר? בשביל זה, עכשיו מה שאנחנו, 

בשביל להקל על העבודה של הגוף הזה ולא להתחיל להיכנס 

לוויכוחים כן מכרזים לא מכרזים. אנחנו חותמים איתם על הסכם 

מסגרת, הסכם ... שבו הם בגדול מתחייבים להעמיד לכל פרויקט, 

מימון לפחות. ברגע  70%. טיםבאופן כללי, מבלי להיכנס לפרויק

שיהיו פרויקטים נקודתיים, זאת אומרת כל פעם שהדברים יהפכו, 

אז בינתיים רק הסכם מסגרת, כמו הצהרת כוונות. ברגע שיהיה 

הסכם, כל פרויקט נקודתי הם יציגו אותו, לא יודע באיזה פורום. 

בסופו של דבר בפני הנהלת העיר, לא משנה באיזה שהוא גורם. מה 

הם מביאים, מה הם רוצים לעשות, מהם רוצים לבצע, מה העירייה 

 מתבקשת לעשות?

 איברהים אבו האני מתבקש לצאת מהאולם.  עטא אבו מדיע'ם:

 למה?  שרון שטיין:

של המנכ"ל. כן, הוא לא ידע, הוא ישב. ואני מבקש שתעזוב  אחהוא  עטא אבו מדיע'ם:

צרים את הדיון ואנחנו את הדיון הזה, עכשיו הוא ידע, אנחנו עו

מודיעים לו שיצא מהאולם. מה? אני מבקש ממך, כן, הוא לא ידע. 

חברה' עכשיו אני מיידע אותו, ברגע שאני מיידע אותו האיש יצא. 

 ממשיכים. 

טוב, עכשיו ברגע ש... פרויקט זה ידון בעירייה עצמה. אנחנו נחתום  שרון שטיין:

העירייה תראה שהיא איתם, אנחנו נבצע בעקבות זה, ברגע ש

מסוגלת לעמוד בחלקה, אם יש חלק, יכול להיות שאין חלק. אנחנו 

נבצע פרסום לכל פרויקט, זאת אומרת נגיד לאנשים תדעו לכם, 

אנחנו הולכים לבצע שבכח ההסכם מסגרת שיתוף פעולה עם קרן 



 נ.ש.    -27- 01828

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

רהט לסתם פרויקט לרכישת מחשבים לתלמידים. אלה התנאים 

ת, אם מישהו מסוגל לבוא ולהביא מימון או שאנחנו מתכוונים לעשו

לבצע את הפעולה הזאת בעצמו, שיבוא ויגיד לנו, כמו שעושים בפטור 

למכרז. עכשיו אם יבוא מישהו, אז יכול להיות שנצטרך לפרסם 

 מכרז. 

 רבותי,  עטא אבו מדיע'ם:

לא יבוא אף אחד, נחתום על זה, נחתום איתם על הסכם, ונביא את  שרון שטיין:

 זה לאישור בוועדת מכרזים. 

טוב, שניה. בא אלינו כמה פעמים עמרם מצנע, ולא, האיש הזה לא  עטא אבו מדיע'ם:

שורף זמן סתם. יש לו גם כמה שובים שהוא הולך ו, יש חותם 

לעשיה, אם זה בירוחם, אם זה במקומות אחרים. והאמת שהבן אדם 

וזר עוד פעם, והוא כל הזמן בא, גם לא איבד תקווה וחזר עוד פעם, וח

אומר רבותי, אני סך הכל רוצה הסכם ביני לבינכם, כדי שאני ארוץ 

הלאה להביא לכם כספים. אני לא צריך גם מכם כלום. כרגע כל פעם 

שאני מביא מיזם, אם אתם יש לכם את היכולת לשים את המאצ'ינג 

שימו. אם אתם לא יכולים אז הכסף יעבור למקום אחר. אבל אני 

ם רוצה להביא לכם כמה פרויקטים, כרגע הוא נמצא אצלנו בינתיי

 בכמה פרויקטים, אחד מהם זה ספורט מכבי חיפה. 

 נטע, נטע.  :אלזיאדנהפואד 

יש נטע, שזה תפוח עם בית ספר אלסלאם, לא, היה אלסאלם,  עטא אבו מדיע'ם:

אלנג'אח, בית אלחיכמה, הורחב לעומר אבן אלח'טאב, הורחב לאיבן 

אבן רושד, הורחב לבית ספר המתחם. הורחב אלח'לדון, הורחב ל

בתי ספר, יותר. עכשיו יש להם  8, 7השירות בבקשה שלי, אני רציתי 

גם עוד תוכניות, יש להם עוד מיזמים, ואני מבקש מכם לפי חוות 

היועמ"ש מה שאמר. ניסיתי להכניס אחד מכם חבר, התקנון שלהם 
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 לא מאפשר.

 לא יכולים.  שרון שטיין:

 לא יכולים.  דיע'ם:עטא אבו מ

 לא יכולים להיות בגוף הזה.  שרון שטיין:

לא יכולים. אנחנו יכולים להיות, האיש רוצה שאנחנו נהיה שותפים.  עטא אבו מדיע'ם:

 הולך להביא כסף, עובד. אתם רוצים שיביא כסף ותרומות מחו"ל

לא רוצים. אני לא כופה עליכם  –ומקומי, בבקשה. אתם לא רוצים 

ני מביא לכם את התמונה כפי שהיא. אני יכולתי לחתום ולא כלום, א

ל, אבל אני אמרתי בואו נתייעץ, בואו נדבר עם החברים. האיש 

רציני, הוא רוצה להביא לנו תרומות. ואם אנחנו במיזם הזה נכנסים, 

באים מביאים לפה כמו מסגרת ושולפים. אם המיזם הזה לא מתאים 

וב זה מיזמים חינוכיים חברתיים. לא עושים, לא מתקדמים. אבל לר

 זה הכל. 

 איפה התקנון של ה, של העמותה הזאת? של ה...? טלאל אלקירנאוי:

 נדמה לי הוא שלח את זה פעם אלינו בדיון הקודם,  עטא אבו מדיע'ם:

 לא,  שרון שטיין:

 זה המשך דיון.  עטא אוב מדיע'ם:

של, התקנון אתה יכול  הוא שלח אליכם את הנוסח. יש את הנוסח שרון שטיין:

לראות אותו, הם ימצאו תקנון. יש, אם אתם בכלל באופן כללי 

מעוניינים להסתכל בנתונים של עמותות. ויש אתר של משרד 

, אתם כותבים את השם של GUIDE STARהמשפטים שנקרא 

העמותה, או חלק ממנו. הם מעלים לכם את זה, אתם יכולים לראות  

רוב העמותות מאמצות את התקנון.  את הדיווחים של העמותה,

לדוגמה שנמצא בתוספת לחוק העמותות. יהיה כתוב לכם מי חבר 

 וועדת ביקורת, מי מורשים, יש אישורים.
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אנחנו, שרון, זה ... שרון, אנחנו אם נקבל החלטה, אני מציע הצעת  עטא אבו מדיע'ם:

 -החלטה שאנחנו נותנים אישור להתקשרות, לחוזה כמו שאמרת

 רת שיתוף פעולה. מסג

 במסגרת שיתוף פעולה. שרון שטיין:

כל מסגרת, כל מסגרת שאנחנו רוצים לעשות מיזם משותף תבוא  עטא אבו מדיע'ם:

 كويس، مو مشروع النا جاب عطا بتشوفوا، انتو بتيجواלאישור המליאה. 

 אנחנו לא, . وروحקרן  ل وراقك رجع عطا

 מכרזים.  לדעתי צריך להסתפק בוועדת שרון שטיין:

מה? למה אבל וועדת מכרזים? אנחנו רוצה שיהיה לנו שותפים. אני  עטא אבו מדיע'ם:

 רוצה שיהיו לנו שותפים. אבל הם יהיו שותפים. 

 תגיד, חוץ מעמרם מצנע, יש חברים,  :נסאסרהאחמד 

 . هاني أبو صالح الدكتور في :مديغم أبو عطا

 מנכ"ל.  هذا :نصاصرهاحمدً

 מנכ"ל.  هذا :مديغم أبو عطا

 מנכ"ל  לא יכול להיות, :نصاصرهاحمدً

 אין בינתיים, קודם כל אין בינתיים מנכ"ל. אין בינתיים.  שרון שטיין:

  انه، اظن العمور محمود :صهيبان أبو سامي

 את מחמוד אני ביקשתי, מחמוד, מחמוד,  שרון שטיין:

 מחמוד אלעמור הוצאנו אותו רבותיי.  עטא אבו מדיע'ם:

 לא יכול. הוצאנו, הוא  שרון שטיין:

הוא לא יצא, הוצאנו אותו, כי הוא גם חכ"ל וגם חבר לסלאח. אנחנו  עטא אבו מדיע'ם:

 עובדים בשקיפות, ואני ביקשתי שיצא ויצא. 

 יש קרן ירושלים, יש קרן תל אביב, כל ישוב יש לו קרן.  :ד אבו בלאלמאג'

יש לו קרן, יש שותפים מחברי מועצת העיר, ראש העיר את הקרן  :נסאסרהאחמד 

 כמה קרנות, אנחנו עכשיו ... הזאת. יש 
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יכנס תקשיבו, תקשיבו. היועץ המשפטי עכשיו יכול להיכנס לכל קרן.  

 לקרן דימונה, 

 תראה לי חברים בה.  

 בדיוק.  

תראה לי חברים בה. פשוט מאוד. אם אין עמרם מצנע וסלאח אבו  

 האני ועוד אחד חברים, 

 ال، ال، :مديغم أبو عطا

 אם ראש העיר,  :نصاصرهاحمدً

 הרכב,  في. غاد موجوين مش احنا. رجل يا ال :مديغم أبو عطا

 בחברה כלכלית.  الليפרויקט  ال هاي :نصاصرهاحمدً

 אני רוצה שראש העיר יהיה להיות בקרן הזאת.  

 בדיוק. וצריכים עוד חבר עירייה.  

 )מדברים ביחד(

 ים להיות חברים שם. אבל זה  בשם העיר שלנו, אנחנו חייב :ד אבו בלאלמאג'

 מיליון שקל,  10אם מחר מביא  :נסאסרהאחמד 

 אבל תן להשלים משפט, אבל תן להשלים משפט.  

 בבקשה.  

מיליון שקל. פעולות ... לא משנה,  10תן לי להשלים משפט, הביא  :ד אבו בלאלמאג'

'ינג תקרא לזה פעילות יזמות. הוא אומר לעירייה תשלמי את המאצ

מיליון עפו  7-מיליון שקל, ואין לעירייה. אז זאת אומרת ה 3שלך 

לישוב אחר. למה לראש העיר לפחות, גזבר העירייה שיהיה בקרן 

 הזאת. 

 אי אפשר להתנהל,  עטא אבו מדיע'ם:

 אי אשפר אז מישהו מנחית עליכם משהו,  :ד אבו בלאלמאג'

 .زلمه ياאי אפשר, לא מנחיתים  עטא אבו מדיע'ם:
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 .تقنعوني فيكم ام :ד אבו בלאלמאג'

 לא החלטתי.  انا. مرة 100 معاه قعدنا علينا، جاي رايح سنة نص زلمه يا  :مديغم أبو عطا

עם כל הכבוד, אנחנו כעיר לא מחויבים לאדם עצמו. אנחנו צריכים  :ד אבו בלאלמאג'

לבדוק, צריך לבדוק מודלים אחרים, קרן ירושלים, קרן תל אביב, 

  מי החברים, איך אנחנו ...קרן חיפה. 

 )מדברים ביחד(

 ויש בה חברים. ובנו פרויקטים. זה לא עסק פרטי,  :ד אבו בלאלמאג'

 שלו, תבלע אותה כחבר מועצת העיר. אז הוא בנוי, הוא וחברים  

 ...  القدس من علي بتواصل 

 עשה את זה בשביל העיניים הטובות שלך והיפות. לא הוא  דובר:

 אאה, בשביל יופי לא עושים...  דובר:

 הוא עושה את זה בשביל עצמו.  דובר:

 . اشمه شو على هونבדיוק, הוא עושה  דובר:

העסק הזה מבוקר, העסק הזה . بحكيلكوا مرة كمان, רבותיי, רבותיי :مديغم أبو عطا

 . מוצלח בכמה ישובים

צריכים להיות נוכחים. ראש העיר, כל עוד זה בשם העיר שלנו אנחנו  דובר:

 להיות.  חבר, לא משנה, צריכים

 לא יודע שזה, אין ...  עטא אבו מדיע'ם:

 לבדוק מודלים אחרים. אנחנו במדינת ישראל, יש חוק.  דובר:

 )מדברים יחד(. 

 . علينا جايين طوابير الناس شايفين انتو اشي، كل نعارض بنقدرרבותיי,  עטא אבו מדיע'ם:

ًً يتحدثون)  (معا

 רק רגע,  :مديغم أبو عطا

 נגדים. אנחנו לא מת דובר:

 אין שום התנגדות.  דובר:
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 העניין הוא למה אין נציגות? דובר:

אנחנו, אני מציע, אני מציע, תקשיב שרון, שרון, אל . زلمه يا سألته :مديغم أبو عطا

 תענה לו. אני מציע, 

 מה זה לא לענות?  דובר:

 אל תענה לו.  עטא אבו מדיע'ם:

 מה זה לא לענות?  דובר:

  بحكي، انا. عنه بتدافع انت ما عالمك؟י אענה. אנ עטא אבו מדיע'ם:

 ציבור, כסף ציבור, למה לא לענות?  ال وعن البلد، عن بدافع انا :متحدث

 אענה לך. אני מציע את טלאל אלקירנאוי נציג המועצה בקרן.  ودي انا עטא אבו מדיע'ם:

 לא, טלאל לא רוצה.  טלאל אלקירנאוי:

  .ودك ما انتאז  עטא אבו מדיע'ם:

 אז אני אגיד לך,  :القرناوي طالل

  يكون؟ اللي مين ودك :مديغم أبو عطا

  انا، :القرناوي طالل

  يكون؟ اللي مين ودك :مديغم أبو عطا

 מציע את ה,  انا :القرناوي طالل

 .زلمه يا ودهم ما بقولك :مديغم أبو عطا

 )מדברים יחד(

 תקנות,  ال قولكب. تبعهمתקנות  ال بقولكמניעה,  مش עטא אבו מדיע'ם:

 עטא, תקשיב,  טלאל אלקירנאוי:

 تبعهم،תקנון  ال :مديغم أبو عطا

תן לי רק להגיד לך משהו, הקרן הזאת והעמותה הזאת היא לא  טלאל אלקירנאוי:

הראשונה. יש גם, הייתה עמותה וקרן אחרת ברשות אברמבורג. 

ן בסדר? שגם כן פנתה אלינו בזמנו לעשות פרויקטים. הייתה גם כ

ועמותה שעמד בראשה חיים רמון, וגם כן פנתה אלינו בשביל לעשות 
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 פרויקטים מהסוג הזה. הם לא עושים לנו טובה. 

 . طالل :مديغم أبو عطا

 הם צריכים לבוא ולהגיד,  :القرناوي طالل

 االسم شوעמותת תפוח, . سنين 7 قبل عندنا يكون الزم هذوال الناس طالل، :مديغم أبو عطا

  عها؟تب الثاني

 להבה.  :متحدث

 נטע.  דובר:

 ما عشان طالل؟ يا ليش سنين بسبع قبلنا حورة في قاعده -قاعدهנטע, נטע  עטא אבו מדיע'ם:

 من הפעילות של, הפעילות שלהם זה  طالل،. الف 30-بמאצ'ינג  ساوينا

  التكنولوجيا، في كله ،12 لصف. 12 لصف خامس صف

 נציג עירייה.  يكون الزم אומרים זה הכל, אנחנו ...  :القرناوي طالل

כל החומר אפשר, הוא לא  –אז אני אומר ככה, רבותיי, כל החומר  עטא אבו מדיע'ם:

חסוי. אני בעד להביא הצעת החלטה שאנחנו מתקשרים ספציפית 

 לכל, 

 אפשר לציין דבר? שרון שטיין:

 מה?  עטא אבו מדיע'ם:

 רק דבר אחד.  שרון שטיין:

 מה?  עטא אבו מדיע'ם:

תראו, אני הסתכלתי סתם בקרן לפיתוח דימונה, זה לא קרן כזאת.  שרון שטיין:

 זה חברה, זה במקום החברה הכלכלית שלהם. 

 . فاهمين زلمه يا :مديغم أبو عطا

 -המקורות -זה –לא, זה  שרון שטיין:

 בוא תסתכל על ירושלים, תעזוב אותך מדימונה.  עטא אבו מדיע'ם:

ה שכתוב קרן, זה לא אומר כלום. תקשיב אתה, שניה רגע. קרן אבל ז שרון שטיין:

 דימונה, 
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 )מדברים ביחד(

מיליון שקל, כמעט הכל מגיע מהעירייה. זה  127ההכנסות שלה זה  שרון שטיין:

 אלף שקל.  400לא תרומות, התרומות זה 

 ... למה לוותר? פייצל אלוהזייל:

 חברה', מי בעד?  מי בעד?  עטא אבו מדיע'ם:

 הצעה שלי, שים את ראש העיר בקרן הזאת ...  טלאל אלקירנאוי:

 ...  لو رجل، يا رجل، يا :مديغم أبو عطا

ًً يتحدثون)  (معا

 יעשה משהו. שרון, תהיה אתה. אין לי בעיה.  ودو :القرناوي طالل

אני אסכם ככה, אני מסכם, מי בעד שאנחנו נתקשר עם קרן רהט  עטא אבו מדיע'ם:

 קשרות לפי פר מסגרת? מי בעד בבקשה?בבקשה ותהיה הת

 עטא, תן לי הצעה שניה.  :القرناويمحمدً

 . نصوت بعدين تبعتي،הצעה  ال على بصوت بعد،עכשיו,  :مديغم أبو عطا

 בבקשה, מי בעד? עטא אבו מדיע'ם:

  .6 ،5 ،4 ،3 ،2( يعُد) :الحسن أبو علي

 מי נגד?  :مديغم أبو عطا

 תן לי להציע הצעה.  :אלקרינאוימחמד 

 מי נגד בבקשה?. تبعتيהצעה  ال نخلصאבל קודם כל  עטא אבו מדיע'ם:

 תן לי להציע את ההצעה שלי, אני מצביע עבור ההצעה שלי.  :אלקרינאוימחמד 

 קשה? מי נמנע?מי נגד בב. بمشيנוהל  ال كذا عمي ياמי נגד בבקשה?  עטא אבו מדיע'ם:

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

 אפשר להציע הצעה עכשיו?  :אלקרינאוימחמד 

 אין שתי הצעות. זה הצעה אחת שעברה. ... בבקשה.  خالص، :مديغم أبو عطا

 לא, ככה לא מנהל ישיבה.  -אאה, הפעם :אלקרינאוימחמד 

 אי אפשר שתי הצעות.  עטא אבו מדיע'ם:
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לא, לא, לא, ככה לא מנהלים ישיבה. אתה הצעת את ההצעה שלך.  :אלקרינאוימחמד 

 זה לא נכון מה שאתה אומר, ואתה מוכר לוקשים בישיבה הזאת. 

 תודה רבה, תודה רבה.  עטא אבו מדיע'ם:

 אני אומר לך הייתה לך הצעה, אתה צריך לשמוע את ההצעה שלי.  :אלקרינאוימחמד 

 בסדר.  עטא אבו מדיע'ם:

 יכול להיות שההצעה שלי יותר טובה מההצעה שלך.  :אלקרינאוימחמד 

 בסדר.  עטא אבו מדיע'ם:

 תודה רבה.  :אלקרינאוימחמד 

וראש  -שמעתי אותך. כתוב כאן המשך דיון בקרן רהט, לא כתוב כאן עטא אבו מדיע'ם:

העיר מביא הצעת החלטה, ואם נפלה היינו הולכים להצעה אחרת. 

 לה. אבל היא לא נפ

 היא נפלה ועוד איך.  :אלקרינאוימחמד 

 נפלה.  דובר:

 לא נפלה.  עטא אבו מדיע'ם:

 היא נפלה.  :אלקרינאוימחמד 

 . 6מול  6 :אלקרינאוימחמד 

 לא.  –לא  –לא  עטא אבו מדיע'ם:

 נמנעים.  6 طالل، ياלא נגד  סמי אבו סהיבאן:

 בעד. ...  6 ،6 علينا؟ تضحك ودكא. גם זה ל –לא  –לא  -לא עטא אבו מדיע'ם:

 יש, יש בסדר נמנע. :אלקרינאוימחמד 

כי אנחנו לא רצינו, אף אחד לא רוצה להפיל אותה. אנחנו לא רוצים  :אלקרינאויטלאל 

 להפיל אותה. 

היא לא זכתה בתמיכה של פה אחד, יכולת לקבל תמיכה של פה אחד,  טלאל אלקירנאוי:

תהיה נציגות של עיריית רהט. כי אנחנו מה אומרים? אומרים ש

 אתה, הסגן שלך, הסגנים שלך. 
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 הצעתי אותך ואתה לא רצית, אני הצעתי את עצמי והם לא רצו.  עטא אבו מדיע'ם:

 מי לא רצה? טלאל אלקירנאוי:

 אז אי אפשר, לפי הצעת החלטה,  עטא אבו מדיע'ם:

 )מדברים ביחד(

 כר לנו לוקשים יא בן אדם. הוא מוכר לנו לוקשים, הוא מו אלקירנאוי:מחמד 

 . نسمع خلينا ناس، يا استنا سالمه، أبو يا استنا :صهيبان أبو سامي

אנחנו בפברואר, תשאירו לידו ... אני, אני, תראו, אין בעיה. אני  שרון שטיין:

אבדוק את זה עוד פעם. אני אומר לכם בגלל שהקרן הזאת עוסקת 

מו קרן דימונה שמקבלת כסף מהעירייה או בתרומות, לא כ

מהממשלה. היא עוסקת בתרומות, יש ... אבל אם יש אפשרות למנות 

 נציג בכל זאת, 

 שיהיה ראש העיר.  :נסאסרהאחמד 

גם ראש העיר, כי אז זה הופך את זה, זה עלול להפוך את זה לתאגיד  שרון שטיין:

ם שעד עירוני וכל הנושא של המס. אם יש אפשרות אני מבטיח לכ

 הישיבה  הבאה אני אחזור עם זה, בסדר? 

 שרון, שרון.  :אלקרינאוימחמד 

 אפשר פה אחד?  שרון שטיין:

 שרון, שרון, שרון אל תבדוק. שרון אל תבדוק. עמרם מצנע,  :אלקרינאוימחמד 

 נו?  שרון שטיין:

 ישבתי איתו עשר פעמים. איציק שמואל,  :אלקרינאוימחמד 

 נו? שרון שטיין:

 רים פעם, ישבתי איתו עש :אלקרינאוימחמד 

 נו?  שרון שטיין:

 לכן, לא למכור לנו דברים.  :אלקרינאוימחמד 

 אין בעיה, אין בעיה.  שרון שטיין:
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 דברים שאינם נכונים.  :אלקרינאוימחמד 

 טוב.  שרון שטיין:

 עיר ולעירייה. הוא אומר שאתה מוכר לוקשים ל עטא אבו מדיע'ם:

 ... דבר חשוב, שמישהו מנציגי העירייה יהיה שם.  بدي وانا אחמד אלנסאסרה:

 אנחנו מסמיכים אחמד אלנסאסרה, תשכנע אותם.  עטא אבו מדיע'ם:

 אין לי בעיה.  אחמד אלנסאסרה:

 בסדר גמור, הסמכנו אותך.  עטא אבו מדיע'ם:

 ...  אחמד אלנסאסרה:

הסמכנו אותך בסעיף הזה, אם אתה יכול להוסיף חבר  اسمعني، עטא אבו מדיע'ם:

 עירייה. 

 אין לי בעיה.  אחמד אלנסאסרה:

 הסמכנו אותך.  עטא אבו מדיע'ם:

 תודה רבה.  אחמד אלנסאסרה:

 זה בנוסף להחלטה.  עטא אבו מדיע'ם:

 לא מדברים על החלטה.  פייצל אלהוזייל:

 אה?למה הבאת למלי -16עכשיו סעיף  עטא אבו מדיע'ם:

 אני הבאתי?  שרון שטיין:

 כן, כן.  עטא אבו מדיע'ם:

אאה, אני, אאה. למה אתגרים? כי את פרויקט אתגרים, שזה פרויקט  שרון שטיין:

 מאוד גדול של המתנ"ס, כי מי שזוכר שהיה פה, 

 . ال :مديغم أبو عطا

לפני חמש שנים, אישרנו במליאה בנפרד מההתקשרות עם המתנ"ס.  שרון שטיין:

גלל שזה היה פרויקט מאוד מאוד גדול ומשמעותי. עכשיו רוצים ב

להאריך אותו, עברו חמש שנים, זה היה לחמש שנים. אנחנו רוצים 

להאריך את ההתקשרות הזאת לאתגרים על חמש שנים. אנחנו לא 
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 משנים את החוזה, אנחנו רק עושים הארכה. זה הכל. 

 בסדר.  דובר:

 אחת, אני חוזר אליכם שתאשרו עוד פעם.  כאילו אישרתי פעם שרון שטיין:

 ההארכה לכמה עכשיו?  עטא אבו מדיע'ם:

 עד, אותו דבר, עד חמש.  שרון שטיין:

 כל שנה זה מתחדש.  דובר:

 זה לחמש. זה כל זמן ש, זה מתוקצב עד לחמש שנים.  שרון שטיין:

 פעם שעברה חמש שנים? עטא אבו מדיע'ם:

 ראשונה. כן, זה היה בפעם  שרון שטיין:

 מאשרים?  עטא אבו מדיע'ם:

 מאשרים.  דוברים:

 בהצלחה.  עטא אבו מדיע'ם:

  نصلي؟ يال :متحدث

 . اصلي ودي انا :متحدث

 . جماعة يال :متحدث

ًً يتحدثون)  (معا

 *** נעילת הישיבה ***


