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 21/11מס'  שלא מן המניין  ישיבה המליאה

 

 .באולם הישיבות של העירייה  18/08/2021-ה רביעי שנערכה ונתקיימה בבניין העירייה ביום 

 נכח מניין חוקי כמפורט להלן: 18:05בפתיחת הישיבה בשעה 

 נוכחים: 

 יו"ר -ע.אלבאסט סלאמה .1

 נסר אבו סאפי .2

 ויסאם ראבוס .3

 עזאם מתאני .4

 ואויה חסן .5

 מחמוד עודה .6

 סלאח גזאוי .7

 אחמד רעד .8

 קוסאי תכרורי .9

 ענאן תאיה .10

 ע. אלרחמאן גמל .11

 עאדל ג'מל .12

 ע.אלבאסט פרוגה .13

 עבדאלראזק עד'בה )הגיע באיחור( .14

 משתתפים:

 מנכ"ל -סאדק דלאשה -1

 גזבר -עמאר נאטור -2

 יועץ משפטי -עו"ד כאיד סלאמה -3

 נעמה ג'זאוי יועצת ראש העיר למעמד האישה -4

 על סדר היום:

 . 30/06/2021יון בתוכנית הבראה, דיון שבו הוחל ביום ד -1
 

לפני תחילת הישיבה אם מישהו מכבודכם רוצה להגיד או פתח את הישיבה  ואמר : :ראש העיר

, תוכנית ההבראה על כל נספחיה נשלחה לתקן משהו למרות שכל הנתונים הועלו בפניכם בעבר

 .לכם
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 צמה פעמים רבים.למה נושא הישיבה חוזרת על ע :ויסאם ראבוס

כי משרד הפנים מקצה לנו כמה ישיבות לנושא אחרי זה הוא נכנס לתמונה אשר : ראש העיר

וחייבים לציית עובדים תחת חסותו יזמין את כולנו לבירור, כי אנחנו שייכים למשרד הפנים 

 .יולהוראות

 היטב שהוועדה הקרואה היא הפתרון. יםואם נושא הישיבה לא עובר כולכם יודע

לגבי הוועדה הקרואה, למה אנחנו לא דנו עם משרד הפנים והסברנו להם מה הן : מחמוד עודה

דיברנו פעם על החלפת מדי מים ומינוי עובדים חדשים,  ?הבעיות בעיר וימצאו פתרון אחר

למרות שביקשנו את זה לא פעם ולא פעמיים, למה אנחנו צריכים להיכנס לתוכנית ההבראה 

 ?וא  תנאי לזהמדוע נושא התאגיד ה

 ?למה הם מבקשים מאתנו להתאגד ולא לשמוע בקולנו

 יש הבדל בין שאתה מציג דברים נורמליים לבין דברים שאי אפשר ליישם אותם.: ראש העיר

לנושא ואנחנו מתחילים להכין וליישם   מכרז פרסמנו לגבי מדי המים זה לא שייך לתאגיד 

 אותו, אם כבודך לא עוקב אחרי זה.

היות ולאחר שאנחנו נהיה מוכנים והתאגיד יכנס לתוקף אולי לא נצטרך להתאגד אז, יכול ל

הולך להיות שם הסכמים בנושא, עניין תוכנית ההבראה חל על רוב העיריות במדינה ולא רק 

 קלנסווה.

 לכן, יש פה אינטרס כללי לקלנסווה. וכולנו רוצים את טובת התושבים.

 ים עם פיקוח והסכמים לסדר העניין שלא נצטרך להתאגד.הנושא קיים, רוצים להחליף מדי מ

יש עוד נקודה נוספת שרציתי להעלות בפניכם, במידה והתאגדנו העניין לא זז ז"א :מחמוד עודה

מי שמשלם מים יישאר לשלם ומי שלא משלם  וגונב מים נשאר כך ולא עוקבים אחריהם כולכם 

 יודע שרוב הגניבות דרך החקלאים.

 , ואנחנו נפריד בין הארנונה ונושא מים וביוב,הדבריםתאגיד בא כדי לסדר את כל ה :ראש העיר

תפקיד יהיה בלא בטיפול התאגיד ויהיה  זה את המים  ואם שלמו זה בסדר ואם לא יישלמו

 התאגיד.יהיה באחריות העירייה, הנושא 

ההבראה עד לכן, חברים יקרים לא רוצים לחזור על זה כל פעם ורוצים הצבעה על תוכנית 

 אנו מביאים את זה ושמים אותו על השולחן בפניכם.ההתאגדות שנקבל את הסכם 

 .רוצים הסבר מהיועץ המשפטי מר כאיד סלאמה לנושא:חסן ואויה

 , וזה נרשם בפרוטוקול הישיבה,הזכרתי את זה בישיבה הקודמת: עו"ד כאיד , היועץ המשפטי

 והנה אני חוזר על זה עוד פעם.

 ה והחלטת עירייה זה לא צחוק.ישיבת עיריי

יהיה כתוב בפרוטוקול אשר יגיע למשרד הפנים והם מתייחסים לכל מילה ומילה כתובה 

 בפרוטוקול.
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אם אתה מאשר תוכנית הבראה ורושם לגבי סעיף ההתאגדות תנאיו וההסכם יובא למליאת 

 העירייה אשר יאושר על ידכם ומידה ולא תאשרו אותו זה לא יאושר.

ייקח , יהיה מו"מ עם תאגיד או תאגידים, לגבי תנאי ההצטרפות, לא נעשה ביום ולילה דבר זה 

 שלוש עד ארבע שנים  וזה במצב הכי טוב.

, הצטרפות לתאגיד מחייבת ואם יצוין בפרוטוקול זה מחייב . ולא יהיה תאגיד בלי הסעיף הזה

 אישור הסכם התאגוד.

מחברי העירייה  נציגיםו מעתה ממנים נציגים בעת ניהול מו"מ עם תאגיד , אנחנ: ראש העיר

ענאן תאיה, עבד אלבאסט פרוגה, אחמד רעד,  לניהול מו"מ עם הגורמים השונים, אנו ממנים 

 .שיהיו נציגי העירייה בקידום מהלך זה מחמוד עודה

 תוכנית ההבראה היא תעזור מאוד לעירייה.

ושני הדפים הראשונות הם ההסכם המוצע נמצא בידיי תוכנית ההבראה, : נסר אבו סאפיה

 ממשרד הפנים עם העירייה וכולכם יודעים מה זה הסכם. הוא מחייב שני הצדדים.

, ידוע ומוסכם בין שני הצדדים על הרשות והיא עליה להצטרף 18סעיף מספר  3כתוב בדף מספר 

 ולהתאגד.

תו על השולחן בפנינו על וכבודך ראש העיר אתה ציינת בעת שיבוא הסכם עם התאגיד תשים או

 שנה במצב הזה. 20מנת ללמוד אותו אולי נסכים ואולי לא וכך נשאר אולי 

 אני מפנה שאלה ליועץ המשפטי לגבי סעיף זה מה המשמעות לגביו?

אינו מוסיף על חובתה של העירייה להתאגד, חובה זו סעיף זה : עו"ד כאיד , היועץ המשפטי

להתאגד כמו כל חוק שכתוב. וסעיף זה בחוק קיים מזמן  שעל הרשות 2000מאז שנת  מתקיי

 שעל כל רשות להתאגד.

 ?האם זה חובה או בחירה: נסר אבו סאפיה

חובה, וכל הרשויות שטרם התאגדו יש עליהם סנקציות  וז: עו"ד כאיד , היועץ המשפטי

 וכשעירייה מבקשת משהו משרד הפנים מזכיר לה שהרשות לא בתאגיד.

שאלת מר נסר שעל כל רשות לקיים החלטת המועצה וכבודך ציין התאגיד לא אני חוזר שוב ל

 יאושר אלא אחרי אישור חברי המועצה ואם לא אושר זה לא יאושר.

לא חידשנו כלום, התאגיד, מובן מאליו אם נאשר זה יבוא עוד פעם למליאה : נסר אבו סאפיה

 לאישור.

כנית ההבראה כדי שהוכל להתחיל לזוז הוא מפריע לי, תוריד אותו מהסכם תו 18אך סעיף 

 ולהתקדם ובעת שיבוא הסכם זה נשים אותו על השולחן ונלמד אותו סעיף סעיף.

בעת שהתאגיד יתחיל לעבוד ויערוך כדי להתאגד, יש צורך במהלכים מקדימים, : ראש העיר

נביא  סקר נכסים זה לא בא ביום ולילה, זה יקח המון זמן. עד שיוחלט ויבוא הסכם התאגיד

 אותו למליאה כדי ללמוד אותו.
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זה ממשרד הפנים וזו הדעה שלך  י,אפשר בלתי מה שאמרת לגבי מחיקת הסעיף מהסכם זה 

 בלבד.

 ץ לגבי הנושא ומחיקת הסעיף הזה.חתל: נסר אבו סאפיה

דבר ראשון יש חוק, הצטרפות לתאגיד זה חוק ומשרד הפנים : עו"ד כאיד , היועץ המשפטי

 רבים להתאגד בלי סיבה כל שהיא.רואה אותנו מס

פשוט מאוד לא להסכים, אתה עורך דין ועוד עורך דין, יש הסכם בין שני : נסר אבו סאפיה

 חתמנו עליהן? זה מחייב.20 צדדים , סעיף 

אישור תוכנית ההבראה על כל סעיפיה , לרבות סעיף  לעאני מבקש הצבעה : ראש העיר

 , אנא הצביעו :מר כאיד בנושאהמשפטי  היועץהסבר ההצטרפות לתאגיד בהתאם ל

 מי בעד?

 :בעד  הצבעה

 יו"ר -ע.אלבאסט סלאמה .1

 עזאם מתאני .2

 חסן ואויה .3

 סלאח גזאוי .4

 אחמד רעד .5

 קוסאי תכרורי .6

 ענאן תאיה .7

 ע. אלרחמאן גמל .8

 ע.אלבאסט פרוגה .9

 

 חברים בעד 9

 מי נגד?

 נסר אבו סאפי .1

 דהמחמוד עו .2

 עאדך גמל .3

 ויסאם ראבוס .4

 

 חברים מתננגדים 4

 מי נמנע ?

 תחליה נספר עבדאלראזק עזבה כנמנע אך , עת שנשאל אם הוא נמנע, השיב שהוא מתנגד.

 חברים. 5כך שהמתנגדים הם 
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ברב דעות מועצת העיר מאשרת את תוכנית ההבראה על כל סעיפיה לרבות הצטרפות החלטה :

הסכם ל לאישור המליאה תהיה בכפוף הצטרפות העירייה לתאגיד , אזורילתאגיד מים וביוב 

 .על כל נספחיו ותנאיו ההתקשרות

 

 28:18הישיבה ננעלה בשעה 

 

___________________ 

 מנכ"ל העירייה
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