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 21/8מס'  שלא מן המניין  ישיבה המליאה

 

 . 30/06/2021-שנערכה ונתקיימה בבניין העירייה ביום רביעי ה

 נכח מניין חוקי כמפורט להלן: 19:35בפתיחת הישיבה בשעה 

 נוכחים: 

 יו"ר -ע.אלבאסט סלאמה .1

 נסר אבו סאפי .2

 ויסאם ראבוס .3

 עזאם מתאני .4

 חסן ואויה .5

 ע.אלראזק עזבה .6

 עודהמחמוד  .7

 סלאח גזאוי .8

 אחמד רעד .9

 קוסאי תכרורי .10

 ענאן תאיה .11

 אלרחמאן גמלע.  .12

 ע.אלבאסט פרוגה .13

 

 משתתפים:

 מנכ"ל -סאדק דלאשה -1

 גזבר -עמאר נאטור -2

 ועצת ראש העיר לענייני נשיםי -נעמה גזאוי -3

 רשם פרוטוקול -נשאת חשב -4

 הנהלת חשבונות -מג'די אבו מוך -5

 על סדר היום:

 אישור תכנית ההבראה של העירייה . 1

 

שבחוברת אשר בידיכם ראים  בתכנית ההבראה 2נספח מהנתונים המפורטים ב : סאדק דלאשה

  :כי 
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 ₪ אלף  8,340 -2020 שנת  רעוןיג

 . ₪אלף  8,471כפי שאישרתם לפני רגע : 2021גערעון צפוי בשנת 

 ₪ אלף  5,831 -2022 צפוי בשנת  רעוןיג

מגירעון זה , ₪מליון  68.744 גירעון מוכר  סה"כ  ₪ לף א 51,933 -2020גרעון ישן ) לפני 

 15,000וחלק הרשות בכיסוי הגירעון המטבר בסך ,  ₪אלף  18,932מפחיתים חוב מתגלגל בסך 

 .₪אלף  34,872ה בסכום של נשארים עם גירעון לכיסוי על ידי המדינ,  ₪אלף 

מבקש לקחת בחשבון כבוד לחברי העירייה, לכבד אותנו בכיסאות הולמים,  נסר אבו סאפי

 .בכיבוד הולם

לעיר קלנסווה ₪ מליון  34,812: אם נסכים לאשר תכנית ההבראה היום, המדינה תתן סאדק

ו יודעים בתכנית ההבראה, כולנ 3נספח המפורטי בהכל יתממש לפי אבני הדרך  2021החל משנת 

 שהבעיה בקלנסווה והגרעון נובע מבעית המים

: למה חברת הגביה לא דואגת לגבית המים בעוד שהיא דואגת מאד מאד ע.אלבאסט פרוגה

 לארנונה?

כפי שנאמר בישיבה הקודמת, עיקר : למה קושרים את בעית המים בתכנית ההבראה? סאדק

הגירעונות של העירייה הםמשק המים, ולא יעלה על הדעת כי משרדי האוצר והפנים יכסו את 

ד שנה שנתים או שלוש תחזור העירייה ותבקש שוב מקורם ממים, ובעו גרעונות העירייה אשר

 כיסוי גרעונות, כי פשוט משק המים צך טיפול יסודי, ואין לעירייה את היכולת או הכח לת כן.

אני מציע לכם לקבל החלטה לאשר את תוכנית ההבראה כולל הסכמה לתאגוד, ונעביר את 

של קלנסווה התאגיד לא יקח אותם בכלל ויישארו  הכדור למשרד הפנים .באשר לבארות המים 

 רייה הם יעברו לתאגיד., ורק בהסכמת העיבעלות קלנסווה

: הבארות של קלנסווה יישארו בבעלות קלנסווה מבלי שיהיה הסכם ונתנה בו מה ראש העיר

צים שום דבר הם אינם יכולים לכפות עלינו בלי הסכם וחתימה שלנו לא יהיה תאגיד שאנחנו רו

 גבייה הם לא צריכים תאגיד 98%בערים שיש בהן 

הצטרפות לתאגיד היום, ההצטרת לתאגיד בפועל תתממש רק לאחר גם אם נצביע בעד : סאדק

 העירייה ידונו בהסכם ואם לאואז החברים של  , ר הסכם התאגוד על ידי מועצת העירייה

 יסכימו למובא בהסכם לא יהיה תאגיד מבלי שנתמוך בהסכם שיובא לא יהיה תאגיד.

: עלינו להבדיל בין נזק קל לנזק רב אם לא ניכנס לתאגיד מה מידת הנזק שיהיה אחמד רעד

ליישוב קלנסווה? אפשר שנסכים לתכנית ההבראה מבלי להסכים לתאגיד עכשיו אם ברצונכם 

 לעשות רק היום

: לפי החומר המוצג בפנינו התאגדות בתאגיד מים הינו יעד סף בתכנית ההבראה נסר אבו סאפי

 ₪מליון  36בנוסף ואין תכנית בנייה בשיתוף חברי העירייה לגבי הסכום של 

 עמאר: 
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 זה לכיסוי גרעון .1

 הליך ארגוני .2

 מצבת כח אדם .3

 בדיקת ניצול תקציב חינוך ) מיצוי תקציב חינוך( .4

 קידום וביצוע תכניות .5

: הבעיות של קלנסווה כמו בערים ערביות אחרות הבעיה היא בהכנסות מועטות מג'די אבו מוך

 מאד, מה זה תכנית הבראה?

 ע"מ לסגור גרעונות אתם צריכים לבצע א.ב.ג.ד

ראש העיר : אתה נסר אבו סאפי מוביל לפירוק מועצת העיר והדחת חבריה, כך הצהרת בפני 

 הגזבר!

 : זה לא בפניי עמאר

 )מ"מ המנכ"ל היום(.: ראש העירייה התכוון לגזבר לשעבר  סאדק

:רוצה להבין ולשמוע ממך נסר אם באמת אתה רוצה בפירוק המועצה ומינוי ועדה אחמד רעד

 קרואה?

 פירוק העירייה לפרק זמן מסויים, הוא הפתרון מבחינתי, אני לאאכן אמרתי כי : נסר אבו סאפי

 .בעד ועדה קרואה

 .: אף אחד מאתנו אינו בעד ועדה קרואהאלראזק עזבהע.

 : אני מציע להצביע תכנית ההבראה ולשים את עניין התאגיד בצד ..........ראש העיר

התנאי שלנו שאם נכנס לתאגיד נוכל להתנות את הסכמתנו לתאגיד בכך שיהיה : ראש העיר

 .ינתן שניכנס לתאגיד רק עם נתניה

 תחשבו טוב בינתיים ותודה רבה לכם : ראש העיר

נקיים ישיבה תוך כמה ימים, אולי לדחות את ההחלטה, לא נקיים היום הצבעה, החלטה: 

לנו על כל  נזמין אנשים מומחים וראשי עיר אחרים שיסבירונקיים ישיבה "ידידותית " ואולי 

 .העניין

 20:21הישיבה ננעלה בשעה 

 

___________________ 

 מ"מ מנכ"ל העירייה
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