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 ה'תשפ"ג , ח' באדר1/3/2023 מיוםמן המניין  מליאה

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

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

 סגן רה"ע -   פארס אבו פארס
 המשנה לרה"ע -       סלימאן אבו גררה             

 חבר העירייה -   אברהים אבו האני
 חבר העירייה -           נסאסרה         אלאחמד 

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

 המשנה לרה"ע -   מאג'ד אבו בלאל                                  
 המשנה לרה"ע -   סלימאן אלעתאיקה                                  

 , מצוות אלעומרההמשנה לרה"ע -                        סאמי אלטורי                                    
 חבר העירייה -              ד"ר מאזן אבו סיאם                                  
 חבר העירייה -זאקי אבו אעמר                                                         
 חבר העירייה -   טלאל אלקרינאוי                                  
 חבר העירייה -   מחמד אלקרינאוי                                  
 יהחבר העירי -אברהים אבו אלעסל                                                 
 חבר העירייה -   שחאדה אלעוברה                                                   

 
 מנכ"ל העירייה -יוסף אבו זאיד                                       ה"ה:     סגל

 סמנכ"ל העירייה -עלי אבו אלחסן                                                         
 יועמ"ש העירייה -עו"ד שרון שטיין                                                       

 מהנדס העיר -אבראהים אבו סהיבאן                                             
 מנכ"ל החברה הכלכלית -מחמוד אלעמור                                                         

 מנהל תכנון אסטרטגי -אדם אלאפינש                                                           
 עוזר סגן ומ"מ רה"ע -חאלד אבו סוכות                                                       
 ה"עמנהל לשכת ר -סלימאן אלזיאדנה                                                     

 106מנהל מוקד  -אנואר אלקצאצי                     
 מנהל אגף אחזקה -ראפת אלרמילי                                                          
 עוזר ראש העיר -האשם אלטורי                                                           

               
 עטא אבו מדיע'ם

 ישיבת המועצה התחילה בחלוף חצי שעה מהמועד שאליו זומנה.
חברים שהם יותר משליש חברי המועצה )מספר  7היות ולא נכח מניין חוקי. נוכחים 

 (17החברים 
 ועכשיו לסדר היום

 סדר היום: על
 
 ₪. 100,000פיתוח פארק נחל גרר בסך  –מחדש  766אישור פתיחת תב"ר מס'  .1
 מסלול פרטני ומסלול חקלאות  –מלגות שכר לימוד  – 1706אישור תב"ר מס'  .2
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 ₪. 75,000בסך  2022לשנת 
  2022מסלול כללי לשנת  –מלגות שכר לימוד  – 1707אישור תב"ר מס'  .3

 ₪. 75,000בסך  
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  C( מגרש 34כיתות גן ילדים שכונת אלע'דיר ) 2בניית  – 1710אישור תב"ר מס'  .6

 ₪. 1,748,816בסך 
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 ₪. 1,748,816בסך 
 ₪. 842,750מבני ציבור בסך  –פרויקטים בהנגשה  – 1713אישור תב"ר מס'  .9

 .₪מליון  4מלי בסך עמדת הטענה חש -1714אישור תב"ר מס'  .10
 ₪ 45,950שיפוצים מבני פיס בסך  – 1228הקטנת תב"ר  .11
 עבור שיפוץ בי"ס אלהלאל, ₪  500,000העברות בין סעיפי תקציב סך   .12

 השריפה.  לאור        
 בתב"רים: 1001628289 –עדכון מס' הרשאה ל  . 13

 1508 - .מערכת מצלמות למכונות טיאוט ומפה חכמה 
 1509 – נים לעגלות נקיון ומוטמנים.חייש 

 1510 – .דשבורד ניהולי 
 1511 – .רכישת מצלמות 
 1512 – .תוכנה לזיהוי משליכי פסולת 

 1513 – .אפליקציה לדווח על מפגעים 
 סגירת תב"רים.. 14
 

 תוספת:
.  אישור מינוי עוזר לסגן רה"ע עו"ד סמי אבו סהיבאן את המועמד ד"ר נידאל 15

 אלכמלאת.
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 רוטוקולפ
 

שלום לכולם. אחר צהריים טובים. אנחנו . عليكم السالم طيب، :يغمدم أبو عطا

פותחים את הישיבה אחרי שכבר חלפה החצי שעה. הישיבה 

, 17:31וחצי, אה, בחמש, התחילה  7-שהייתה אמורה להתחיל ב

בגלל חוסר מניין. עכשיו אנחנו מתחילים עם מניין חוקי. הישיבה 

חנו מתחילים עם תוספת לסדר יום ששכחתי ואנ 3/2023היא 

להוסיף, והיא תוספת לסדר היום לבקשת הסגן סמי אבו 

סהיבאן. הוא רוצה לאשר עוזר בשם ד"ר נידאל אלכמאלאת 

 . 40-ל 30. בין 40-ל 30בחוזה בין 

 

 לעוזר למשרת מנכ"ל.  40-ל 30כן, בין  עטא אבו מדיע'ם:

 כן.  סמי אבו צהיבאן:

מחדש, פיתוח פארק נחל  766הסעיף השני אישור פתיחת תב"ר  :עטא אבו מדיע'ם

מלגות שכר לימוד  – 1706אלף שקל. אישור תב"ר מס'  100גרר 

₪.  75,000בסך  2022מסלול פרטני ומסלול חקלאות לשנת  –

מסלול כללי לשנת  –מלגות שכר לימוד  – 1707אישור תב"ר מס' 

 תכנון,  – 1708מס' אישור תב"ר  -4סעיף ₪.  75,000בסך  2022

 ? 22לשנת  שרון שטיין:

 מה?  עטא אבו מדיע'ם:

 ? 22לשנת  שרון:

 כן, כן.  :פייצל אלהוזייל

 -1708תב"ר מס', אמרנו,  -4סעיף   -כן, העדכונים. עכשיו תב"ר עטא אבו מדיע'ם:

"בזכות הדרך" בסך  –עבור מרחב לתחבורה מקיימת תכנון 

פרוייקטור  – 1709ב"ר מס' אישור ת - 5סעיף ש"ח.  456,275

אישור   -6סעיף ש"ח.  520,000לתכנית העצמת הרשויות בסך 

מגרש  34בניית שני גנים, סוף סוף, בשכונת אלגדיר  – 1710תב"ר 

C לזה התכוונתי סוף סוף, אישור  -7סעיף ₪.  1,748,816, בסך
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בניית שתי כיתות לימוד של גני ילדים, סליחה,  -1711תב"ר 

אישור  –סעיף ₪.  1,748,816 -1104, מגרש 4אמה מתחם אלקר

, 33בניית שתי כיתות גן ילדים בשכונת אלווחה  – 1712תב"ר 

פרויקטים  -1713אישור תב"ר בסך ₪.  1,748,816בסך  905מגרש 

אישור תב"ר מס'  -10סעיף ₪.  842,750בהנגשת מבני ציבור בסך 

מברך את מיליון שקל. אני  4עמדת הטענת חשמל בסך  -1714

הקטנת  -11החברה הכלכלית על זכייתה  בקול הקורא. סעיף 

העברות בין ₪.  45,950שיפוצי מבני פיס בסך  – 1228תב"ר 

עבור שיפוץ בי"ס אלהלאל, לאור ₪  500,000סעיפי תקציב סך 

רים. בתב" 1001628289 -השריפה. עדכון מס' הרשאה ל

מכונות מערכת מצלמות ל – 1508התב"רים המצורפים הם: 

חיישנים לעגלות ניקיון ומוטמנים.  - 1509טיאוט ומפה חכמה. 

 . اشي عارف انا ما وهللاדשבורד ניהולי.  – 1510

 

 תוכנה לזיהוי משליכי פסולת.  – 1512רכישת מצלמות.  – 1511 :يغمدم أبو عطا

לדווח על מפגעים. מי בעד התב"רים אפליקציה  – 1513. عيني يا

 בבקשה? 

 קודם כל,  ארס:פארס אבו פ

 פה אחד.  עטא אבו מדיע'ם:

זה צריך להצביע על זה.  11עד  1-קודם כל, לגבי התב"רים יש מ פארס אבו פארס:

 יש לי מה להגיד על זה בבקשה.  -12

 מי בעד? אחר כך אני אסביר.  -שניה, אני מעלה את כולם ל עטא אבו מדיע'ם:

 כספים. לפי וועדת  احنا. عطا عطا، :صهيبان أبو سامي

בסדר, נעדכן, נעדכן. אם היה צורך לשינוי, יש לי, מישהו שאל  עטא אבו מדיע'ם:

 אותי שאלה ולא עניתי לו? 

בית  كلלא, אנחנו עכשיו, אני רוצה להבין. קודם כל מגיע לכל,  סמי אבו צהיבאן:

 ספר שנגרם לו נזק צריך לחפש מקור, זה מציגים בהקדמות, 

 נותן לך תשובה, אני נתתי לך באמת, אז אני  עטא אבו מדיע'ם:
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מעלה ביקורת על גזברות, ובית ספר שנשרף לפני  هنيا اناלא, אבל  סמי אבו צהיבאן:

אלף  150חודשיים והיה אומדן, והועבר להם אומדן על סך של 

 שקל, לא היו יכולים לטפל בזה עד היום? 

בוקר, וטוב שעלה אז אני אענה, רק טוב שאתה העלית את זה ב עטא אבו מדיע'ם:

בגלל זה אני לא   הדיון בנושא, בנושא זה בוועדת הכספים.

ראיתי לנכון לשנות את הסעיף, הסעיף שוב אני אתן לכם תשובה 

לגבי אלתקווא. קודם כל לגבי הזזות מסעיף לסעיף, אנחנו 

אלף שקל. לגבי עדכון  600-מיליון ו 470נשארים עם מסגרת 

כנס גזברים אז חשוב להיות גם המליאה, מאחר והגזבר נמצא ב

 التقوى التقوى،גזבר ו... לשתי דקות. לגבי בית ספר קודם כל 

מתבקשת ההנדסה להכין סעיף תקציבי, להכין כתב כמויות 

מעודכן, אם הוא אותו דבר להעביר אותו. אני אחתום על הזמנה 

אלף שקל, סעיף קיים. סגרתי את הנושא  570-מיד. ... יותר מ

 הזה? 

 אני רק רוצה להגיד דבר אחד.  פארס אבו פארס:

אז אני מבקש, מבקש להבהיר את הנושא הזה, אם היה לרגע  עטא אבו מדיע'ם:

הייתי עוצר את הדיון. אז לכן  للتقوىאחד שלא היה סעיף תקציבי 

ענה לי הגזבר, ביקשתי לעדכן את המליאה. יש סעיף תקציבי, יש 

-, או ה148-לף שקל, את הא 575יתרה תקציבית בשיפוצים של 

אלף אלתקוא תכינו היום הזמנה, לא מחר, היום תקבלו  145

הזמנה. תזדרזו בהנדסה תקבלו. זה שזה לא התקדם זה לא 

 אשמת ראש העיר, זה אני לא יודע, לא הגיע אליי, 

 אני ביררתי בהנדסה, הכינו את זה והעבירו את זה לגזברות.  סמי אבו צהיבאן:

אז אני מבקש עוד פעם, אני מבקש עוד פעם תעבירו לי הזמנה לא  :עטא אבו מדיע'ם

כתב כמויות. תעבירו לי הזמנה, הנה המהנדס שומע אותי. תכין 

 את ההזמנה אצלך במשרד, עכשיו אני חותם עליה לפני הגזבר. 

 כמה ההזמנה? שרון שטיין:

 ומשהו אלף שקל.  140ההזמנה  עטא אבו מדיע'ם:
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 . 150 פייצל אלהוזייל:

 אלף שקל.  150 עטא אבו מדיע'ם:

 אני חושב הסעיף הזה אף אחד לא צריך להתנגד עליו.  אחמד נסאסרה:

 לא, לא, אף אחד לא התנגד.  עטא אבו מדיע'ם:

סעיף חיוני, כולכם ראיתם את הבית ספר, אין הנהלה, יש שם  אחמד נסאסרה:

 תלמידים,  400

 כן, כן.  עטא אבו מדיע'ם:

 ולם דחוסים בחדר, כ אחמד נסאסרה:

 -אין צורך, אין צורך עטא אבו מדיע'ם:

 אז בשביל מה? בשביל מה?  אחמד נסאסרה:

דיברנו על, לא, לא על בית ספר. ההתנגדות על הגזבר עצמו.  :פארס אבו פארס

 אנחנו מדברים על הגזבר עצמו. 

 תתנגד לגזבר לא בסעיף, תתנגד לגזבר לא בסעיף, תרדו מזה.  אחמד נסאסרה:

 אז אני מבקש, :פארס אבו פארס

 תתנגד לגזבר לא בסעיפים.  אחמד נסאסרה:

 אז אני אמשיך בעדכון, נמשיך בעדכון התקציב,  עטא אבו מדיע'ם:

יש לכם גזבר, כל יום אתם רואים אותו, תתנגדו לו, אל תתנגדו  אחמד אלנסאסרה:

 לסעיפים. 

. בעדכון התקציב רבותיי, בעדכון התקציבנמשיך . احمد يا خالص :يغمدم أبو عطا

כמו שאמרתי להם, כשאנחנו מתחילים לעשות הזזה מסעיף 

של אלהילאל אנחנו מעדכנים מסעיף לסעיף.  500לסעיף לצורך 

אז יש לנו קודם כל שני דברים לעדכן, שני דברים לעדכן, את 

, עובר לשיפוצים 500שזה היה ניהול קדמי  1832210780הסעיף 

 . 500-להילאל ב 183219750פתח סעיף . ואז נ5-של הילאל ב

 נגיד שפירסמנו עוד פעם, ולא יצא. שרון שטיין:

 אני מדבר על,  עטא אבו מדיע'ם:

 קדמי.  מיון שרון שטיין:
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לא, לא. אני מדבר עכשיו למה? עכשיו לגבי המיון הקדמי כל שנה  עטא אבו מדיע'ם:

הזמן רבותיי, אף אחד מכם, כולכם דיברתם על מיון קדמי, כל 

, ולא מגיע למיון קדמי, ואז אנחנו משננים את התקציב הזה

עושים הזזה מסעיף לסעיף. שנה שעברה העברתם מסעיף לסעיף 

ולא דיברתם. שנה לפני זה אני העברתי, שונה ולא דיברנו. אז כל 

הזמן אנחנו עושים את זה כעירייה מאחר ואנחנו במחויבות. 

 ימון אנחנו נמצא ברגע ש, ברגע שיגיע סעיף של מיון קדמי עם מ

 היה.  שרון שטיין:

 בסדר.  עטא אבו מדיע'ם:

 פירסמנו בסוף שנה שעברה, אף אחד לא התעניין.  שרון שטיין:

בסדר, עכשיו ברגע שאנחנו נראה שיש לזה צורך שהעירייה תממן  עטא אבו מדיע'ם:

אני הראשון שיגיד לכם מאיפה  وسهال اهال, ויהיה מיון קדמי 500

מסעיף לסעיף,  500-ציא את התקציב. אז אנחנו הזזנו מלהו

והעדכון היה צריך להיות על ידי הגזבר בוועדת הכספים, הגזבר 

התנצל מראש שהוא לא יכול להיות בישיבה. לכן אפשרתי לו 

שהוא ימשיך בכנס גזברים, והעדכון הזה יתן לי אותו, ואני 

בסעיפים  אמסור אותו לחברים. עכשיו לגבי ההזזות שנמצאות

עצמם, אנחנו קיבלנו שני מיליון שקל ממשרד הרווחה, ואנחנו 

מולם מעמידים שהמתנ"ס יפעיל את התוכנית, הוא יביא את 

. כך שנערות במצוקה, התקציב הוא, התוספת 25%המיצ'ינג של 

, והטיפול בנערות במצוקה 1847100841, בסעיף 977היא מיליון 

שתתפות המתנ"ס תהיה לפי ה 1347100931עד, כמובן גם הסעיף 

. כמובן עדכונים בתקציב לגבי הסעות 1347100791סעיף 

התלמידים, אנחנו הקטנו כדי שלא תהיה לנו חריגה ממסגרת 

. אנחנו מקטינים את 470,640,000התקציב, ונשאר על התקציב 

 4-מיליון ל 6-סעיפי ההסעות עם סיבה אחת. אנחנו הקטנו מ

גלל שמשרד החינוך מחשב לנו את מיליון כי ההקטנה בחישוב ב

. כך שסעיף התקציבי יעמוד על 30/12עד  1/9-ההסעות הסכים מ
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, וההסעות 4,023,000הסעות תלמידים יהיה  1817810750כך 

יהיה  1317800920הרגילות יעבור לסעיף אחר, במקומו יהיה 

שהיה בתקציב. כך שאנחנו  6,124,000-במקום ה 4,174,700

ו הסעות התלמידים פייצל יודע שלא אישרו מבחינת הזזה עשינ

 ... והיתרה למכרז תהיה לשנת הלימודים תשפ"ג.  11לנו רק 

 ...  פייצל אלהוזייל:

 מה?  עטא אבו מדיע'ם:

 .1/9 في اللي :الهزيل فيصل

כן, כן. אז לכן החישוב שאנחנו ביקשנו הוקטן, והם אמרו תעשו  :يغمدم أبو عطا

 من،לא . 1/1 من. לא 30/12עד  1/9-חישוב בהתאם, שזה יהיה מ

 אז ההסבר, . 12/30 لعند 1/1 من مش

 .. הקודם לא תואם את שנת התקציב.  :الهزيل فيصل

בדיוק. אז ההסבר קיבלתם, גם לגבי הזזות מסעיף לסעיף, גם  עטא אבו מדיע'ם:

לגבי שני בתי הספר, גם לגבי הרווחה, וגם לגבי המצ'ינג של 

יים שנמצאים בתקציב בהסעות, משש הרווחה, וגם כן השינו

לארבע. ואז אנחנו שמרנו על מסגרת התקציב, לא פרצנו, לא 

מתחנו, לא עשינו שום דבר שינוי בתקציב. אז אני מעמיד את 

 השינויים ואת התב"רים לאישור המליאה בבקשה, מי בעד?

 שניה, רק רציתי לשאול שאלה לפני שתצביעו.  אחמד אלנסאסרה:

 ال، لتخلص بعد بعد،עכשיו אעמיד לשאלה? אני מעמיד ל,  'ם:עטא אבו מדיע

 אתה ממהר? :النصاصرة احمد

 הצבעה.  ال نخلص ما ال، עטא אבו מדיע'ם:

 אם אתה ממהר לאיזה שהוא מקום בבקשה.  אחמד אלנסאסרה:

 وبعدين نصوتקודם כל . تصويت اصوت ودي انا،שוונג  في ماشي، :يغمدم أبو عطا

 . نحكي

  نحكي؟ وبعدين نصوت يعني :صاصرةالن احمد

 מי בעד?. اه :يغمدم أبو عطا

 . صوتت انا :النصاصرة احمد



 נ.ש.    -9- 02798

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 . اوكي :يغمدم أبو عطا

  احكي؟ هالحين احكي؟ وبعدينבסדר?  :النصاصرة احمد

 פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.  :يغمدم أبو عطا

 יש לי שאלה קונקרטית,  אחמד נסאסרה:

 דם תשאל. קו עטא אבו מדיע'ם:

שתי תקציבים שאתם משלמים להם מה  -נערות במצוקה אחמד נסאסרה:

 שהבנתי עכשיו, מהרווחה למתנ"ס. נכון? אמרתי את זה נכון? 

 הרווחה, הרווחה גוף מפעיל.  עטא אבו מדיע'ם:

 אז למה העברת ...? אחמד נסאסרה:

 המתנ"ס מפעיל.  עטא אבו מדיע'ם:

 עיל? מפ الמתנ"ס  ال :النصارة احمد

 . اه :يغمدم أبو عطا

 רווחה?  ال والמפעיל נערות במצוקה  الמתנ"ס  ال :النصاصرة احمد

 يطلع، ما بدالיזם,  ل يطلع ما يطلع، ما بدلרווחה מפקחת,  ال :يغمدم أبو عطا

אני מבין ... למה העברתם את זה? למה שלא הרווחה תטפל  אחמד אלנסאסרה:

 בנערות במצוקה?

 אתה לא יודע איך מנהלים פרויקטים.  :עטא אבו מדיע'ם

  ايش؟ :النصاصرة احمد

 אנחנו מעבירים את זה למתנ"ס.  :متحدث

 לא, שניה.  שרון שטיין:

 מתנ"ס.  -ال اوעמותה חיצונית  -ل او :صهيبان أبو سامي

 ... עירייה לא מפעילים  ال احنا ، احنا. لكذا يا لكذا، يا هو ما :يغمدم أبو عطا

 תקשיב, לא, לא. תקשיב עטא, אני חושב,  שרון שטיין:

 . إياها افهمك خليني تفضل،. القصة فاهم انت ما انت :يغمدم أبو عطا

זה לא הפעלה של מסגרת. בדרך כלל המתנ"ס מקבל פעילויות  שרון שטיין:

ספציפיות. זאת אומרת נגיד חוגים, יעוץ. יכול להיות שהמסגרת 

ו על ידי זכיין של הרווחה נופלת על ידי הרווחה, ודרך אגב אפיל

במכרז. אבל המתנ"ס מגיע, הוא מביא נגיד שני חוגים, עושים 
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להם לא יודע, חוג תפירה, העצמה, תעסוקה. זה בדרך כלל מה 

שאנחנו מעבירים למתנ"ס במסגרת ההסכם מסגרת. זה לא 

 המסגרת עצמה. 

 זה לא המסגרת.  אחמד אלנסאסרה:

 לה(. )מצקצק בלשונו לשלי שרון שטיין:

 טוב, בסדר. אם זה לא המסגרת הגיוני.  אחמד אלנסאסרה:

 ואסייג ...  שרון שטיין:

 טוב, אנחנו, אנחנו עוברים לסעיף אחרון. עטא אבו מדיע'ם:

 גם אני לא מאמין.  אחמד אלנסאסרה:

 מה?  שרון שטיין:

וגם, סעיף סגירת תב"רים, רבותיי התבר"ים. התב"רים בבקשה   עטא אבו מדיע'ם:

 מצורפים ... 

 אני מבין, אני מבין,  שרון שטיין:

 ...  שזה מאוזן.  פייצל אלהוזייל:

זה מאוזן. אנחנו מאשרים גם סגירת תב"רים, סגירת תב"רים.  עטא אבו מדיע'ם:

 תודה רבה לכם. שיהיה לכם ערב נעים. 

 הלוואי.  שרון שטיין:

 כל טוב, ביי ביי.  עטא אבו מדיע'ם:

 ****** נעילת הישיבה 

 


