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 משתתפים:

 ש העיררא  עבד אלבאסט סלאמה
 חבר מועצה   ענאן תאיה

 חבר מועצה   מחמוד עודה 
 חבר מועצה   קוסאי תכרורי

 חבר מועצה   אחמד רעד
 חבר עירייה   דאמן מתאני

 חבר מועצה   ויסאם ראבוס 
 חבר מועצה  עבד אלרחמאן ג'מל

 חבר מועצה   נסר אבו סאפי
 חבר מועצה  עבד אלראזק עזבה

 חבר מועצה   חסן ואוויה
 

 חסרים:
 חבר מועצה,   עאדל ג'מל

 חבר מועצה ומ.מ ראש העיר   עזאם מתאני
 חבר מועצה   סלאח גזאוי

 
 נוכחים:

 
 מנכ"ל   אשרף חטיב

 יועמ"ש   כאיד סלאמה
 גזבר   עמאר נאטור

 יועץ למחלקת ההנדסה   סמיר סלאמה
 

 :על סדר יום

 ביה"ס אלזהרא – 284293ן מס' -עדכון מורשי חתימה בחשבון הורים ח א.
 קלנסווה.

 

 ביה"ס אלזהרא – 251182ן מס' -חתימה בחשבון רשות ח עדכון מורשי ב. 
 קלנסווה.

 
 .1/21ערב טוב, אני רוצה להתחיל את הישיבה מן המניין מס'  :ראש העיר

 
עקב חילופי גברא במזכירות ביה"ס מבוקש לעדכן מורשי החתימה  :מנכ"ל העירייה

 בביה"ס.

 אלזהראספר בית  –אישור מורשי חתימה בחשבון עירייה  א. 

 

מליאת המועצה מתבקשת לאשר עדכון מורשי  .1
( חשבון עירייהאלזהרא )החתימה בחשבון בית הספר 

 .פועלים סניף קלנסווהבבנק ה



 

 : מורשי החתימה בחשבון הנן

 059511097. ת.זמאגדה נאטור מנהלת בית הספר גברת 

  56965387. ת.זדיאנה נאטור מזכירת בית הספר גברת 

 

 בצירוף( המנהלת והמזכירה) לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל, ביחד

 חותמת בית הספר לחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם עדכון מורשי החתימה

 בחשבון הנ"ל, על פי הנוסחים המקובלים בבנק ועל כל המסמכים הנדרשים ולבצע

 את כל הפעולות הנדרשות בחשבון הבנק.

 :הצבעה

 (פה אחד) חברים 11 בעד:

 :החלטה

מליאת המועצה מאשרת את עדכון מורשי החתימה בחשבון בית הספר  . 1
 .קלנסווהסניף פועלים בבנק ה עירייה חשבוןאלזהרא 

 מורשי החתימה בחשבון הנן :

 

 059511097מנהלת בית הספר גברת מאגדה נאטור ת.ז. 

 56965387מזכירת בית הספר גברת דיאנה נאטור ת.ז. 

 

 בצירוף( המנהלת והמזכירה) לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל, ביחד

 חותמת בית הספר לחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם עדכון מורשי החתימה

 בחשבון הנ"ל, על פי הנוסחים המקובלים בבנק ועל כל המסמכים הנדרשים ולבצע

 את כל הפעולות הנדרשות בחשבון הבנק.

 

 אלזהראספר בית  –רשי חתימה בחשבון הורים אישור מו . ב

מליאת המועצה מתבקשת לאשר עדכון מורשי החתימה בחשבון הורים  .2
 .קלנסווהסניף פועלים בבנק האלזהרא  של בית ספר

 :םמורשי החתימה בחשבון ה

 

 059511097גברת מאגדה נאטור ת.ז. מנהלת בית הספר 

  56965387גברת דיאנה נאטור ת.ז. מזכירת בית הספר 

 039485214 ת.ז.יזיד גזאוי ועד ההורים מר נציג 

 



 

 צירוף( בהועדונציג  המזכירה, מנהלת) לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל, ביחד 
 מורשי החתימה בחשבון הנ"ל,   חותמת בית הספר לחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם עדכון

 הנדרשים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות  המסמכיםעל פי הנוסחים המקובלים בבנק ועל כל 
 בחשבון הבנק.

 
 הצבעה:

 
 חברים )פה אחד( 11 בעד:

 
 :החלטה

 
 הורים מליאת המועצה מאשרת את עדכון מורשי החתימה בחשבון בית הספר אלזהרא חשבון 

 בבנק הפועלים סניף קלנסווה.
 

 :מורשי החתימה בחשבון הם
 

 059511097נאטור ת.ז. מאגדה מנהלת בית הספר גברת 
  56965387דיאנה נאטור ת.ז. מזכירת בית הספר גברת 

 039485214יזיד גזאוי ת.ז. נציג ועד ההורים מר 
 
 לצורך האמור יהיו רשאים מורשי החתימה הנ"ל, ביחד )מנהלת, המזכירה ונציג הועד( בצירוף 

 י החתימה בחשבון הנ"ל, חותמת בית הספר לחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם עדכון  מורש
 על פי הנוסחים המקובלים בבנק ועל כל המסמכים  הנדרשים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות

 בחשבון הבנק.
 

  

 
 
 
 
 

 בברכה,    

 אשרף חטיב, עו"ד     

 מנכ"ל     העירייה     


