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 21/7מס'  שלא מן המניין  ישיבה המליאה

 

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

 נכח מניין חוקי כמפורט להלן: 18:25בפתיחת 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

 מחמוד עודה .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

 עצת ראש העיר לענייני נשיםיו -מה גזאוינע -3

 רשם פרוטוקול -נשאת חשב -4

 הנהלת חשבונות -מג'די אבו מוך -5

 על סדר היום:

 2021אישור תקציב העירייה לשנת  . 1

, חברי העירייה קיבלתם עם ההזמנה לישיבה את : מברך את הנוכחים ע.אלבאסט סלאמה

אבו מוך, סאדק דלאשה  עמאר, מג'די -מ, אני מבקש  2021הצעת תקציב העירייה לשנת 

 .שיסבירו על הצעת התקציב
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קציב, מכיל בתוכו אומדן הכנסות צפויות וגם הוצאות מונחת הצעת הת: בפניכם עמאר נאטור

מביא לידיעתכם כי משרד הפנים לא אשר את תקציבי  צפויות בהתאם להכנסות צפויות,

התקציב  והתקציב האחרון אשר אושר עח ידי משרד הפנים הוא  2019,2020העירייה לשנים 

 םהאחרון שאושר ע"י משרד הפניוזהו  2018 תקציב שנת 

בחוברת,  13ראו עמ' ₪   ₪אלף  156,756 כום של מסתכמות לס כנסותהההתקציב הצעת ב

,    ₪מ'   79.119הכנסות עצמיות, ממשרד החינוך  ₪מ'   34.056הכנסות אלה מורכבות מ: 

וממשרדי ממשלה ,  ₪מ'  16.961איזון :מענק  –ממשרד הפנים ,  ₪מ' 13.129ממשרד הרווחה 

 . ום פעריםבתוכם מענק לצימצ  ₪מ'  3.739אחרים 

 עדיין אחוז הגביה נמוך אצלנו ₪מ'  3.77 -ענק מותנהמ

 :נסר אבו סאפי

 מליון 79הכנסות מ. החינוך 

 מליון 87חינוך הוצאות 

 מילון בסעיף החינוך? 8למה יש חריגה של 

( שהיא השתתפות 9.6%בחינוך בין הכנסות להוצאות ) פער של  10%עמאר: יש הפרש של 

 1,300,000 -נורמלית ונכונה של הרשות במפעל החינוך, לדוגמא: יש לציין שהעירייה השתתפה ב

 .בהעסקת סייעת שניה  ₪

והכל נפל על הרשות גם  16:00עד עה  14:00סקת סייעות משעה מ. החינוך גם הפסיק לממן הע

בקשר להעסקת סייעת שניה בגני חובה ) מ. החינוך לא משתתף בזה( אנחנו הבראנו נושא זה 

 .וניידנו אותן למקונות שכן צריך לאייש

: מעלה את סוגיית מכרז איסוף הגזם בכך שלא מוכנים לאסוף את הגזם של ויסאם ראבוס

ווקא בתחנה המוקמת בקלנסווה בזמן שהוא מעדיף לקלוט גזם של ערים וישיובים קלנסווה ד

 .אחרים

: בוועדת הבניה יש תכנון לבניה באזור התעשייה בשלושה שלבים שלב א' מוכן, קוסאי תכרורי

 .' עדיין מעכביםג -ו -שלב ב'

ניינים : אפילו בעלי חברות התעניינו באזור התעשיה בקלנסווה בהמשך נשאף לבראש העיר

 .באזור התעשיה ע"מ להגדיל את ההכנסות של העירייה בגין כך

: צריך לשבת עוד הרבה ישיבות ע"מ להגדיל את ההכנסות של העירייה בכל נסר אבו סאפי

 .התחומים השונים לרבות אזור התעשיה

, הוא חזר באופן מייד אחרי מס' מהמליאה יצא זעם ויצא מאולם הישיבות,  וסאם ראבוס

 שניות בלבד

 מנכ"למ"מ : סאדק דלאשה
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מ. הפנים לא מסכים לגרעון זה מבלי שיהיה ₪  אלף  8,471מצפים לגרעון של  2021תקציב ב

ולכן אני אומר לכם חשוב מאד  2018חזון להבראה היום אנו בעירייה עובדים לפי תקציב 

למרות שיש גרעון כאמור כי עצם אי אישור התקציב יוביל לפירוק  שנאשר את התקציב הנוכחי

, אם כי יש לצפות כי משרד הפנים לא יאשר את התקציב, אם לא נאשר פניםהעירייה ע"י מ. ה

 .והסדר ההבראה יחד אתו את תכנית ההבראה

כל היישובים מסביבנו נכנסו לתוכנית הבראה והתגברו על הגרעונות שלהם בשל כך  :ראש העיר

זה אני אישית חסכתי דלק ועוד הרבה הטבות המגיעות לי ע"מ להבריא את המערכת מבחינתי

המצב מוצג בפניכם וכל אחד בקלנסווה מכיר אותו זהו התקציב מוצג בפניכם ואנא תקחו 

 .התושבים בעיר שלנו אחריות כלפי כל

 התקציב הוא חלק בלתי נפרד מתוכנית ההבראה, נדון בתכנית ההבראה בנפרד: עמאר

 : בפנינו אחריות כלפי כל היישוב בקלנסווהנסר אבו סאפי

מליון  6 -והלאה הוא עקב הגרעון במפעל המים והביוב מסתכם ב 2018 -: עיקר הגרעון מעמאר

₪. 

 .בין מכירת מים וקנייתו₪ מליון  6 הגרעון רק בנושא המים 2019 -ב

 .פחות בנושא המים בקלנסווה 33%: ישנו ראש העיר

המוצע צנוע מאד מבלי תקציבים להתפתחות ספורט וחינוך ללא שיפור  : התקציבנסר אבו סאפי

 .פני העיר, אני מצפה שיהיו שירותים לספורט ולחינוך

 מליון גבית ארנונה 17רק בקלנסווה : כולנו רוצים ספורט וחינוך לצערנו ראש העיר

 .: התקציב מוצג בפניכם מבקש אישורכםראש העיר

 בעד 10בעד: 

 נגד ) נסר אבו סאפי, ויסאם ראבוס, מחמוד עודה( 3 -נגד

 0 –ים נמנע

לאחר קיום ההצבעה, ביקש חבר העירייה מחמוד עודה לשנות את הצבעתו ולהצטרף לאלה 

 שהצביעו בעד אישור התקציב.

 אושרה ברוב הקולות 2021החלטה: הצעת התקציב לשנת 

 19:30הישיבה ננעלה בשעה 

___________________ 

 מ"מ מנכ"ל העירייה
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