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 רוטוקולפ
 

. واحدة لعائلة ضحايا  اربع ودعت باألمس رهط. الرحيم الرحمن هللا بسم :עטא אבו מדיע'ם

 عزاء، في والكل. الجميع أصاب الجدل صاب،الم وهذا الفاجعة وهذه

 أنفسنا، ونعزي ونعزيهم الثكلى، العائالت مع قلوبنا بلدي كمجلس ونحهن

 العتايقة، عائلة

 . القشاعلة :متحدث

 ارواحهم على ونقرأ. روالجعا مضيغم أبو عيلة القشاعلة، وعيلة آسف :يغمدم أبو عطا

 . الفاتحة

 (الفاتحة)

 . حمهمير هللا :الهزيل فيصل

 . يرحمهم هللا :متحدثون

 לאיפה הוא הלך? שרון שטיין:

 הדיון בלי.  עטא אבו מדיע'ם:

לא, אבל קודם כל תציג, תתן לנו לשאול שאלות. אולי אין  שרון שטיין:

 שאלות. 

 לא, לא יש. אבל אני רוצה ש,  עטא אבו מדיע'ם:

 אתה רוצה להתחיל קודם?  שרון שטיין:

 الخير، جماعة يا طيبנתחיל קודם, כן, כן. כן,  עטא אבו מדיע'ם:

 אבל רק אחרי זה...  שרון שטיין:

יד אמינוי יוסף אבו זסדר יום, והוא  أمام احنا الخير جماعة يا :يغمدم أبو عطا

 سيدخل يوسف األخ طبعًا. 100%לתפקיד מנכ"ל עיריית רהט בשכר 

ًً الغرفة ًً. الحقا  العتايقة سليمان. ايقةالعت سليمان اسمه بلدية عضو عندنا حاليا

הוא רוצה לצאת כי יש לו אבל במשפחה. אנחנו רוצים, מה? כן, 

 تطلع ما قبل كلمة أي تقول ودك واذا, معنا انتאז סלימאן אלתעיקה, 

 . تفضل

 . الرحيم الرحمن هللا بسم اوالًً :العتايقة سليمان

 . شي اول العزاء :يغمدم أبو عطا
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 إلنه. الُمصابين كل وبإسم القشاعلة عائلة باسم عامةًً رهط ليأها بشكر انا :العتايقة سليمان

 . واحد المصاب وهللا

 . صح :يغمدم أبو عطا

 خاص، بشكل رهط أهالي وقوف يعني...  ومصاب كبير، الم كان األلم :العتايقة سليمان

 مضيغم، أبو وعائلة القشاعلة، عائلة مع كاملةًً والبالد عامةً، والنقب

 القشاعلة عائلة باسم للجميع، شاكرين احنا. األلم من ففخ يعني والجعار،

 اللي الوفود وخاصةًً الجميع بنشكر احنا كلهم، المصابين عائلة وبإسم

 .العزاء لبيت وصلت

 . األول البند يخص بما :يغمدم أبو عطا

 ... على أتطلع مضطر انا األول البند يخص بما :العتايقة سليمان

, אתה נבצר להצביע עכשיו, אבל אם תהיה עצמה אתה مضطر، :مضيغم أبو عطا

 מה עמדתך? 

אני, אני מצביע בעד מינוי יוסף אבו זאיד להיות מנכ"ל ראש  סלימאן אלעתאיקה:

 העיר. 

למרות שעכשיו אין הצבעה, אלא פתיחת הדיון. אתה נאלץ  עטא אבו מדיע'ם:

 לצאת בגלל אירוע האבל שיש לך, אתה יכול לצאת. 

 . فيكم هللا بارك :قةالعتاي سليمان

 . لك وشكرا عليهم، هللا رحمةאנחנו מודים לך מאוד.  :يغمدم أبو عطا

 . عليهم هللا رحمة :متحدث

אנחנו פותחים את הדיון, בבקשה היועץ . يوصله محمود خلي خلي، :يغمدم أبو عطا

יך איך התחיל ולאן הלהמשפטי אשר יגיד לחברי המועצה, הת

 נסים כעת. בבקשה שרון. הגיע, ובגללו אנחנו מתכ

אנחנו כמו שאתם יודעים, דיאא סיים את עבודתו בתור מנכ"ל  שרון שטיין:

ההליך של מינוי מנכ"ל, אני מזכיר, ישבנו העירייה. ראש העיר, 

חודשים. הליך של מינוי  3חודשים,  4-על זה לא לפני, לפני שנה ו

ת מנכ"ל, בכל זאת זאת משרת אמון. זה נעשה דרך של וועד

איתור ולא מכרז פומבי. תפקיד הוועדה הוא סך הכל לבדוק 

שההליך הוא נעשה בצורה תקינה, ושהמועמד שמובא ... עומד 
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בדרישות של חוזר מנכ"ל משרד הפנים. בוועד החברים ראש 

העיר, שני חברי מועצה שמונו על ידי המועצה. מיניתם אותם 

, סמי נציג בישיבה קודמת, או הקודמת הקודמת. בישיבה השניה

נציג האופוזיציה, מונה נציג של  –הקואליציה, ומאזן  -ההנהלה

משרד הפנים שזה מנכ"ל עיריית אופקים, ויועץ משפטי בהליך 

לפני הישיבה אני קיבלתי מיוסף  -של מנכ"ל. אני הפצתי לפני ה

קורות חיים, המלצות והאסמכתאות לעבודה שלו, תעודות 

וועדת האיתור. אנחנו  השכלה, והכנתי חוות דעת לחברי

התכנסנו שלשום, הועבר לכם היום בבוקר, פשוט אני חיכיתי עד 

אתמול רק שמנכ"ל עיריית אופקים יאשר את הפרוטוקול של 

הישיבה, הוא אישר אותו, והפצנו היום בבוקר גם את החוות 

חוות הדעת שנשלחה לחברי הוועדה, גם את הפרוטוקול של  -של

חיים של יוסף, גם את כתב המינוי של הישיבה, גם את קורות ה

-מנכ"ל עיריית אופקים, וגם את ההנחיות, את החוזר מנכ"ל ב

שמפרט את תנאי הסף. בסדר? מי שהספיק לקרוא, אני  2011

מקווה שקראתם. הוועדה דנה, ראיינה אותו, ראיתם את 

דקות. הוא עומד בדרישות,  40הראיון, היה ראיון ארוך של בערך 

, הוא עומד בדרישות של חוזר מנכ"ל גם מבחינת לפחות לדעתי

השכלה, גם מבחינת ניסיון, גם מבחינת ניסיון ניהולי. בסופו של 

דבר המשרה שמבוקשת זה משרה שראש העיר מבקש אותה. כי 

הוא בוחר את הבן אדם, זה לא אחד. וזהו, זה מובא  -זה -זה

כירים למליאה לאשר אותו גם את המינוי, וגם אני מזכיר שכר ב

שכר  100%-, מנכ"ל רשות מקומית הוא היחיד שזכאי ל100%-ב

בכירים. מנכ"ל עיריית אופקים, וזה גם משהו שהתכתבנו עליו 

וזה, אבל פורמלית המשרה הזאת הייתה מיואשת עד תחילת 

החודש הזה, היא מתוקננת, היא מתוקצבת, אושר גם ע"י 

זה אנחנו נגיש הגזבר, גם ע"י החשב המלווה של העירייה. אחרי 

לנבא את התעיד  -את החוזה ואת האישור של המועצה. מרשה
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 -שתאשרו אותו. נגיש את זה למשרד הפנים, ונאחל לו בהצלחה ו

 . مبروك

עכשיו אני רוצה להגיד לכם ככה, שאני מאמין בקדר המקומי,  :يغمدم أبو عطا

מאמין ביכולות של אנשים משכילים בעיר הזאתי יחד איתנו 

העיר להוביל את העיר קדימה. העיר הזאתי היא עיר עם  כנבחרי

הרבה משימות, עם שטח טריטוריאלי גדול, עם ... בניה, זו עיר 

של נוער וילדים, הרבה סיכונים, והרבה תקווה שבעיר הזאת 

שנה להיווסדה היא תצעד קדימה. יחד עם  50שהיא כבר 

אנוש שיש העירייה, עירייה כזו במנהל שיש בה, במנהל, במשאבי 

שמשכיל, מוכשר, שיחד  בה, חייב שיהיה ליד ראש העיר מנכ"ל

איתו יוביל את החלטות ראש העיר, החלטות ההנהלה, את 

המחלקות שיוביל את העיר ככלל. ולכן כפי שאמרתי, אני מאמין 

בקדר המקומי. הקדר המקומי יכול להוביל מערכות, יכול 

. ולכן אני בחרתי להוביל את העירייה, ויכול להוביל מחלקות

להביא לוועדת האיתור את מר יוסף אבו זאיד. ואני מציע 

. כרגע אני פותח שאחרי, אחר כך אני אגיד לכם את התרשמותי

את הדיון גם בפניו, אנחנו ניתן לו שיכנס ויגיד לכם מי הוא, 

תשאלו אותו, וגם תתרשמו ממנו. אחר כך נביא את חוות הדעת 

וטוקול, וגם את ההמלצה שלי של וועדת האיתור, את הפר

 למליאה. ההליך נכון? שיכנס עכשיו. 

 כן, כן.  שרון שטיין:

 בבקשה. עכשיו נכנס המועמד יוסף אבו זאיד.  עטא אבו מדיע'ם:

הערה נוספת, רק מה שהוא ביקש מנכ"ל אופקים, זה נושא ניגוד  שרון שטיין:

 העניינים.

זאיד המועמד שמובא שמו למליאה  כעת נכנס המועמד יוסף אבו עטא אבו מדיע'ם:

למשרת מנכ"ל. ואני פותח את הדיון בפניכם. אני ישבתי בוועדת 

 איתור, ויש התרשמות ואני גם, 

 . عليكم السالم :زايد أبو يوسف



 נ.ש.    -6- 02476

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 . هللا ورحمة السالم وعليكم :متحدثون

זה האיש. ובבקשה יוסף, דבר על ואני גם חושף אותו בפניכם,  :يغمدم أبو عطا

לפני שנתחיל את הליך ההצבעה. דבר למליאה, לחברי  עצמך

העירייה, מי אתה? מה אתה חושב? איך למנף את העיר ומה 

 היכולות שלך? בבקשה. 

 . بعرفني الجميع زايد، أبو يوسف انا اشي اول. جميعًا عليكم السالم طيب، :زايد أبو يوسف 

 . بالعبراني ودنا احنا :يغمدم أبو عطا

 . للبروتوكول ول،للبروتوك :متحدث

 תתקדם, תתקדם.  שרון שטיין:

 להתקדם? טוב, לפרוטוקול שמי יוסף אבו זאיד,  יוסף אבו זאיד:

 . عاديלא, תדבר בעברית,  עטא אבו מדיע'ם:

 אני אתגרם, אין בעיה.  יוסף אבו זאיד:

 הכל טוב.  שרון שטיין:

–לי רקורד מאוד יוסף אבו זאיד, תושב רהט, אני בן רהט, יש  יוסף אבו זאיד:

מאוד ארוך בציבורי. עבדתי המון בכל מיני מקומות. כמובן 

מבחינת תארים והשכלה אני בעל תואר ראשון, תואר שני ועוד 

 פעם תואר ראשון. 

 תואר ראשון במה? תואר שני במה?  עטא אבו מדיע'ם:

תואר ראשון ... ציבורי, תואר שני מדעי מדינה, תואר ראשון  יוסף אבו זאיד:

משפטים. יש לי ניסיון מאוד מאוד עשיר בתחום מוניציפלי. אני 

חושב שבאמת רהט מגיע לה שאחד מבני המקום יהיה מנכ"ל 

העירייה, שימנף את העיר, שיוביל את העיר. ואני באמת קודם 

 כל אני מודה לחברי המועצה על האמון, 

 עדיין, עטא אבו מדיע'ם:

 שאני אקבל אמון.  אני מקווה, אני מקווה יוסף אבו זאיד:

 אוקי.  עטא אבו מדיע'ם:

ואני בן המקום, אני חושב שאני מתאים, יש לי את הכישרונות  יוסף אבו זאיד:

והיכולות. ואני חושב שאני ביחד עם עובדי העירייה, מנהלי 
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המחלקות... נוכל למנף את העיר למקומות הרבה יותר טובים 

מה לקדם, ואנחנו מהיום. יש הרבה מה לעשות בעיר, יש הרבה 

 ביחד נוכל להצליח. אם יש שאלות אני פתוח. 

כן, אני חושב שאחד הדברים שרציתי להדגיש בפניך, ובפני וועדת  עטא אבו מדיע'ם:

האיתור, ובפני גם המליאה שני דברים שאני תופס אותם חזק: 

זה משילות וזה איכות חיים. איפה אתה יכול לעזור לנו בקטע 

 הזה? 

תשמע, משילות אנחנו גרים, נמצאים בעיר כמו כל עיר בארץ.  יוסף אבו זאיד:

עיר שצריכה לקבל מעמד של עיר, מבחינת משילות, מבחינת 

הביטחון של התושבים, אנחנו לא שונים מבאר שבע, לא 

מלהבים, לא מכל מקום אחר. אבל תלוי בנו, אני יחד עם ה... 

ב ברהט להרגיש בטחון. נוביל תוכנית על מנת לאפשר לכל תוש

בלילה יש יריות, לא יתכן שאנחנו חיים  12-שבלא יכול להיות 

כאילו במקום שונה מבאר שבע. ולכן חשוב מאוד שכולם ירתמו 

למשימה. זו משימה לא קלה, לא פשוטה, אבל אפשר ליישם 

אותה. מבחינת איכות חיים אנחנו יכולים, יש לנו עיר לתפארת, 

יש את המשאבים, יש את ההון אישי שיש  יש הרבה מה להשקיע,

לנו, יש לנו עובדי עירייה טובים, אני חושב יחד, ביחד נוכל 

 להצליח. 

 לגבי איכות החיים? עטא אבו מדיע'ם:

תלוי בנו כבני אדם, יש איכות חיים תלוי בכמה דברים, קודם כל  יוסף אבו זאיד:

צריך לנו את היכול. מצד שני יש משאבים, אבל מצד שני גם 

להיות אכיפה. בלי אכיפה אנחנו לא יכולים להתקדם הרבה, אין 

מה לעשות, אותו בחור שהולך לבאר שבע חוזר לרהט משתולל. 

 צריך, הגיע הזמן שהוא יתנהג כמו שצריך גם ברהט. 

אני חושב שיש לנו עוד מה לבקש לדבר איתך. חבר הוועדה שהיה  עטא אבו מדיע'ם:

בקשה אם אתה רוצה לדבר גם על מה איתנו, מאזן אבו סיאם, ב

 שהיה בוועדה, וגם, 
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בוועדה נכחנו עם ראש העיר, עם מנכ"ל עיריית אופקים, עורך  ד"ר מאזן אבו סיאם:

 דין סמי אבו צהיבאן סגן ראש העיר, ואנוכי, 

 ושרון.  עטא אב מדיע'ם:

 ושרון, כמובן.  ד"ר מאזן אבו סיאם:

 הוא רק כתב פרוטוקול.  שרון שטיין:

 כן.  עטא אבו מדיע'ם:

הייתה שיחת היכרות קודם כל עם המועמד. בסופו של דבר  ד"ר מאזן אבו סיאם:

מנכ"ל העירייה הוא הזרוע הביצועית של ראש העיר, הוא לא 

מתווה מדיניות חוץ, איך שאומרים, אלא מדיניות פנים של 

המחלקות, רה ארגון של המחלוקת, הקשר בין המחלקות, 

.. ומתן שירותים יותר נגישים לתושב. אני לא והקשר בין ה.

חושב שמנכ"ל צריך להחליף ראש עיר, אלא כלי עזר וזה פנימי 

יותר מאשר חיצוני. חסר לנו המון בפנים, בתוך העירייה כל 

האגפים, וכל המחלקות, מחלקות שמתעסקות בנהלים אולי לא 

בר נגיד, לא שליליים, אבל אולי מיושנים. והזכרתי בוועדה כח

וועדת ביקורת מזה שנים, רוב התקלות, רוב הבעיות ורוב 

המסקנות שלנו בדוחות הביקורת רשומים. ואני ממליץ לך 

והלאה,  2017במקרה ותגיע שתקרא את כל הדוחות משנת 

בשביל לדעת איך המנגנונים הפנימיים המוצעים הם פחות 

מתפקדים בעירייה. וגם הקשר בין המחלקות השונות, יש 

ת נגיד כמו בדוח הביקורת האחרון בין נגיד תאגיד רהט מחלקו

 -למחלקת שפע, איפה קו החיץ בין שני הגופים השונים, ומי

איפה יש עבודות משותפות שכל אחד לוקח את האחריות שלו 

בעבודה הרלוונטית, ואיפה הקו החיץ הוא משותף לשני, שני ה... 

העצים את יש לך הרבה מה לעשות, הרבה עבודה פנימית וגם ל

העובדים. העצמת העובדים היא בסופו של דבר העירייה היא 

משאב אנושי. אם המשאב האנושי הוא מתחדש וניגש 
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להשתלמויות כמו שצריך, יש השתלמויות אינספור, העצמת 

 -העובדים היא ההצלחה בסופו של דבר. אני מאחל לך הצלחה ו

 כן, מר פייצל.  עטא אבו מדיע'ם:

 סע לדרך.  ם:ד"ר מאזן אבו סיא

מר פייצל, אם יש לך שאלות. אנחנו מדברים על שאלות שיח בין  עטא אבו מדיע'ם:

חברי המועצה לבין המועמד כרגע. השלב הוא שלב של ציפיות 

 מה שנקרא. 

 وديאני רוצה להגיד כמה דברים ואחר כך אני גם רוצה לזוז.  פייצל אלהוזייל:

ה טובה, אני לא צריך אני חושב יוסף בחיר. غاد الجماعة الحق

לשאול אותו שאלות. הרי שאני ויוסף היינו עמיתים, יוסף לא 

חדש במערכת. יוסף היה חלק מהמערכת, היה סגן של ראש עיר, 

הוא היה ממלא מקום, הוא מכיר את הדברים לא פחות מכל 

אחד שנמצא כאן. הוא מכיר את הדברים בצורה הכי טובה 

ד לך דבר אחד, וזה חשוב יוסף, שצריכה להיות. ואני רוצה להגי

וזה  رهط، فيמרכיבי אוכלוסיה  الكل علىאתה אישיות שמקובלת 

אני . تبعتكיכולות  بالהדבר הכי חשוב שצריך להיות. אני מאמין 

 اشتغلت انا. تبعتكיכולות  ال فيלא צריך לשאול אותך. אני מאמין 

ל, מתקנים מכיר אותך. ואני חושב אנחנו מתקנים עוו انا وانت، انا

עוול לישוב, ברמת הישוב. להביא אחד מבחוץ, כמה שיהיה 

, ז הטעות. אני חושב מוכשר, ויש לנו אנשים שמוכשרים כאן

נכון שזה משרת אמון אבל אתה תשרת את  تبعتك،שהבחירה 

כולם כאן, ותשרת את האינטרסים הכלליים. מאחל לך הרבה 

 מאוד הצלחה ומאמין. 

 יף בבקשה, מר נא עטא אבו מדיע'ם:

 . اتسهل ودي انا :الهزيل فيصل

 . صوتت ما لسا نصوت، ونا ال، :يغمدم أبو عطا

 . معاه مصوت انا :الهزيل فيصل

 עוד דיון, עוד, עוד כמה,  بسאנחנו לא יכולים, . نصوت ودنا ال، ال، :يغمدم أبو عطا
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 . انا الناس الحق عشان :الهزيل فيصل

 . كولسترول ناقص כמה, כמה מילים. :يغمدم أبو عطا

 . نسبة اقرب صوتت ما اذا انا واحدة، حاجة اقولك ودي بتعرف؟ بتعرف؟ :الهزيل فيصل

  طيب،. عارف :يغمدم أبو عطا

 . وخالص نصوت خلينا :متحدث

 בבקשה מר נאיף.  اوكي، :يغمدم أبو عطا

כמובן אני אדבר, אני אדבר על יוסף ועל המשרה שאני מאמין  נאיף אבו עאבד:

לטתי לתמוך בהצעה של ראש העיר. אז כתומך אני מאחל והח

ליוסף הצלחה, ואני מקווה שהוא יהיה מנכ"ל עירייה. אתה לא 

מנכ"ל עיר, מנכ"ל עירייה. ראש העיר הוא ראש העיר. אבל 

מנכ"ל עירייה, אנחנו רוצים את העבודה שלך בעירייה. יותר 

, מנהל יןבעירייה, במנגנון. אני מקווה שאתה תיצמד למנהל תק

יעיל וצודק. בצדק חלוקתי ושוויון בין אזרחים ותושבים, וגם בין 

העובדים והמנהלים שכל אחד יעשה את עבודתו בצורה הטובה 

ביותר, היעילה ביותר והאפקטיבית ביותר. שאנחנו נראה את 

התוצאות בעיר. נראה את התוצאות, ואז ראש העיר יהיה מרוצה 

הכוונה בעירייה, אבל העירייה  אם יראה את התוצאות בעיר. לא

היא משרתת את העיר. אנחנו מקווים שאתה תוביל, ואני סומך 

עליך, ומכיר את היכולות שלך, ואת היושר שלך והיושר שלך, 

שאתה תעשה את כל המאמצים רחוק מאוד מכל ... שחיתות או 

כל מיני דברים שהם פסולים בעיניי. כי אני מכירה אותך ברמה 

ואני מודה בהזדמנות  -מקווה שתצליח ומאחל לך ערכית, ואני

הזאת לגם, למר דיאא שהיה, מילא את המשרה במשך כשנה 

 וחצי. תודה רבה. 

 כן פארס. עטא אבו מדיע'ם:

טוב, ערב טוב לכולם. את האמת אני אגיד למר יוסף, לפני  פארס אבו פארס:

ת שאנחנו נאחל לו, אני בטוח שלא נגדו, ואני מאמין בו וביכול

שלו. רק את האמת אני רוצה שנעשה כמה שאפשר עבודה 
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כמה שאפשר בעיר. אנחנו חסר  -בעירייה, עבודה כמה שאפשר

לנו היום בעיר הרבה עבודות, צריכים להסתכל לעיר, לכל תושבי 

העיר. לא משנה מי ומו, אנחנו צריכים להסתכל על המחלקות, 

ועשה  וכל מה שיש לנו. את האמת המנכ"ל שהיה קודם עבד

הרבה עבודה, אני לא אגיד שהוא לא עשה, הוא עשה ועבד הרבה. 

וכמה שיכל הוא עשה. אבל עוד חסר לנו עוד הרבה דברים. ואתה 

אני מאמין בך, והעבודה שלך, ואני מאמין בראש העיר שרוצה 

 אותך, ואנחנו תומכים בטוח, שיהיה לך בהצלחה. 

 . ماجد :يغمدم أبو عطا

 אז בקצרה כמה מילים. קודם כל אין ספק שזו משרת אמון כן, :بالل أبو ماجد

של ראש העיר, וכמו שאמרו חבריי אתה צריך לסייע לראש העיר 

במשימות שלו. אני רוכש המון ערך למר יוסף, הוא הזכיר את 

התארים שעשה, עשה במקביל שלימד גם שלושה ילדים רופאים, 

ח להשקיע ובן אדם באמת שהשקיע במשפחה. אני מקווה שיצלי

 במשפחה המורחבת שזה העיר שלו. מאחל שיהיה לך בהצלחה. 

 . إبراهيم :يغمدم أبو عطا

מוכר לכולנו כמו שאמרתם, והוא גם חבר  يوسف اخونا شي اول :هاني أبو إبراهيم

טוב. מבחינתי רק מאחל לו הצלחה. אתה יודע יוסף שיש לנו פה 

ו, אנחנו לא פקידים וותיקים מאוד בעיריית רהט, פקידים אל

אבל הניסיון שיש להם  -רוצים להגיד שהם חלילה לא עובדים או

צריך עוד אולי משהו חדש, מוטיבציה, אולי לא בדיוק בן אדם 

חדש, אבל משהו חדש שהוא לתת להם עוד דחיפה. אני חושב עם 

הבחירה שלך, ועם הניסיון של הפקידים שיש לנו אנחנו יכולים 

 אני מאחל לך רק הצלחה. להשיג הרבה דברים איתך. 

 .شحادة :يغمدم أبو عطا

 بحترمك خاطرك، مشان اصوت جيت انا. بس كلمتين احكي ودي انا :العبرة شحادة

 . وبقدرك

 . فيك يبارك هللا :زياد أبو يوسف
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 . زيادة ودي ما وبس،... ومن  الهم...  البدية أعضاء كل انه وبتأمل :العبرة شحادة

 . زكي :يغمدم أبو عطا

ערב טוב לכולם, יוסף חבר ושכן והוא מוכר בתואר, והוא בן  קי:ז

אדם שיכול להוביל את זה בקלות. רק דבר אחד יש לנו בעיה, זה 

בעיה מאוד רצינית, ילדים משחקים . رهط فيמאוד חשוב הנוער 

בלילה, עשר בלילה, רבים ברחובות, ברחוב. כאילו שכונה.  2עד 

בה, מאוד דחוף שאני מתלונן  זו הנקודה הזאת חשוב מאוד לטפל

על הדבר הזה, ובכל מקום אני מעיר על הדבר הזה, על הנקודה 

 הזו, זה חשוב, בהצלחה. 

תודה רבה. אנחנו נתחיל עכשיו בשלב ההצבעה. אני מבקש יוסף  עטא אבו מדיע'ם:

יוצא מהאולם. אני רוצה  -לסכם את הדיון ונצביע. יוסף יוצא ל

ועד האיתור יש לכם את הפרוטוקול. לסכם ולהגיד לכם ככה, בו

שאלנו שאלות נוקבות, חשובות, להעיר מכל ההיבטים, אם זה 

חינוך, אם זה פיתוח, אם זה נוער, אם זה משילות, אם זה איכות 

סביבה. לא השארנו נושא אלא שלא נגענו בו. נגענו בו והבנו 

שהמועמד מוכשר, מחובר לעיר, מחובר לצרכי העיר. הוא יהיה 

עזר מוביל למחלקות, למנגנון, ליעדים, אם זה בתקציבים,  מנוף

אם זה בתוכניות. אני גם מודה לחברי וועדת האיתור כולה 

שהצביעה ותמכה פה אחד במועמד. מכל ההיבטים הוא נבדק 

והוא מתאים. לכן אני מתכבד להעלות את שמו של יוסף אבו 

כפי שפירט  100%זאיד לתפקיד מנכ"ל עיריית רהט בשכר 

 היועמ"ש. מי בעד הצעת ראש העיר? 

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

 פה אחד, פה אחד.  דובר:

 . كمان وسليمان :الحسن أبو علي

אני, אני מודה לחברי העירייה. אני מודה לחברי העירייה על  :يغمدم أبو عطا

 התמיכה, 

 . مبروك مبروك، مبروك، :متحدثون
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ויוסף אבו זאיד מאחלים לו הצלחה. אז אנחנו רוצים לציין  :ميغدم أبو عطا

לפרוטוקול שחבר העירייה סלימאן לפני ההצבעה יצא, והביע 

תמיכה בהצעה. רוצים לציין לפרוטוקול כי חבר המליאה אחמד 

נבצר ממנו להגיע. תודה רבה  6נסאסרה בגלל תאונה בכביש 

 כנס. يوسف، يا مبروكלכולם. 

 . مبروك ،مبروك :متحدثون

 ננעלה הישיבה. :يغمدم أبو عطا

 *** נעילת הישיבה ***


