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 91/2ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 

 נוכחים:

 יו"ר -ע2אלבאסט סלאמה -.

 חבר -קוסאי תכרורי -.

 מ2מ -עזאם מתאני -0

 סגן -חסן ואויה -4

 חבר -נסר אבו סאפי -9

 חבר -סלאח גזאוי -6

 חבר -ויסאם ראבוס -7

 חבר -אחמד רעד -8

 חבר -עאדל גמל -5

 חבר -ע2אללה תאיה -3.

 חבר -ע2אלרחמאן גמל -..

 חבר -יוסף מחלוף -..

 חבר -ד עודהמחמו -0.

 

 משתתפים:

 מנכ"ל, רשם פרוטוקול -איימן קשקוש 

 יועמ"ש -כאיד סלאמה 

 מבקר -מחמוד ראבוס 

 יועצת ראש העיר למעמד האישה  -נעמה גזאוי 

 נציג ציבור -בכר נאטור 

 

 על סדר היום:

 אישור העסקת נהג לרכב הטיאוט. 

 דיון בנושא מינוי המורים והעברתם לקלנסווה. 

 הלימודים בתיכוניםהמעברים בבתי הספר ,. 

 

 

 ע.אבאסט:
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שעל סדר היום מובאות לדיון מס נושאים  1.5.מתכבד לפתוח ישיבת המליאה מן המניין מס' 

 כדלקמן:

בגלל העסקת עובד להפעלת רכב טיאוט, כפי שאתם יודעים העובד שהפעיל רכב הטיאוט התפטר 

, רכב הטיאוט עבד בהסכמה ומילא את מלאכתו כנדרש שהביא לפיטוריאי יציבות בעבודתו ולא 

 2כשנה אך לא ספק את הסחורה והיה על העירייה לבחור עובד מחליף

העובד המוצע הינו מוסטפא סלאמה" חבר עירייה" ועל פי החוק לא ניתן להעסיק חבר עירייה 

חודשים אך ניתן לאשר אותו במועצת העיר כפי שאתם יודעים  8.לפני תום תקופת סינון במשך 

  מה ידוע במסירותו לעיר ויושרו גם במילויי התפקיד2 אמוסטפא סל

ברשויות אחרות והפעיל רכבי טיאוט מסוג זה, הועסק בעבר לתקופה ארוכה בהפעלת רכב טיאוט 

אכן בעל נסיון טוב בהפעלת רכב טיאוט כמו כן יש לבדוק לגבי מוסטפא סלאמה אשר לא נכח 

 יבות מועצה עד תום הקדנציהישמשלוש  יותרשנעדרבשנה האחרונה בישיבות המליאה ואני חושב 

 

 יועמ"ש:

בהסכמה וחתם על כל המסמכים הנדרשים על אוט התפטר יהעובד שהועסק והפעיל את רכב הט

 2עובד על פי תקן זה באותה אין מניעה להעסקתכן, 

 

 ע.אלבאסט: 

 מביא להצבעה:

 

 נמנע                         בעד                                                     נגד

 ע2אלבאסט                                         אין                         אין

 קוסאי תכרורי

 עזאם מתאני

 חסן ואויה

 נסר סאפי

 סלאח גזאוי

 ויסאם ראבוס

 אחמד רעד

 עאדל גמל

 ע2אללה תאיה

 ע2אלרחמאן גמל

 יוסף מחלוף

 מחמוד עודה
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 החלטה:

 2העיר מחליטה לאשר העסקת מוסטפא סלאמה בעיריית קלנסווה כמפעיל לרכב הטיאוט מועצת

 ע.אלבאסט:

 בעניין הנושא השני שעל סדר היום והוא דיון בנושא מינויי המורים והעברתם לקלנסווה

בזה מר נסר אבו סאפי שהביא את הנושא לדיון כמו כן אברך כל חבר עירייה שמביא ומציע מברך 

את הכבוד למר' נסר אבו סאפי  ןנות, יים לעיר להביא אותה על שולחן מועצת העירנושאים חיונ

 2לנאום את דבריו

 : נסר אבוס אפי

 הכבוד הוא לי להביא נושא כה חשוב והוא מנויי המורים במגזר הערבי בכלל ובקלנסווה בפרט

כאיש חינוך שעוסק בנשוא הינני תמוה כיצד בקלנסווה במיוחד עוסקים מורים מחוץ לעיר ואילו 

 2מורים מקלנסווה אין להם את האפשרות לעבור לטירה או לטייבה

 ושגויה לטענת משרד החינוך שיטת המנויים הינה עפ"י שיטת הניקוד שלדעתי הינה שיטה מטעה

מתייחסים לפי ממוצע תוארים וגם שנות הנסיון וגם  הם לטענת משרד החינוך, בה היגיוןואין 

 2ציון מבחן ערבית

מבקש בזה להוסיף ולהדגיש כי מורים שנבחרים לעבור ללמד בבתי הספר עליהם לעבור למרכז 

 על מנת שתהיה בחירה נכונה וחיובית ורק לאחר מכן להעביר אותם לקלנסווה2 רכההע

 

 ע.אלבאסט:

נשלח מכתב למשרד החינוך בקשה  62.32.3.4.-יעתך כי באך מביא לידלבקשתך  מצטרף

 2 מהעירייה כדי לתת העדפת העסקת מורים מקלנסווה בבתי הספר

 

 :אבו סאפיה נסר

מבקש לנסות לפתוח את הנושא בפני גורמים ממשרד החינוך על מנת לשנות מדיניות המנויים של 

 המורים בדומה למה שחל על המגזר היהיודי2

 

 ע.אלבאסט:

ר מבקש שננהל מאבק ולנסות להשפיע על מדיניות המעברים ושבוץ המורים בקלנסווה, על כן נס

 2וביל את המערך כבעל נסיון בחינוך ובהיכרותך עם המערכתי מר נסר סאפימבקש ש

ולדעתי גם  הולנסות להשפיע אני תומך בהצע ולפעול בכל כוח מר נסר סאפיהאני מסמיך  ,על כן

 2בעקבותך כל חברי העירייה ילכו
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 ע.אלבאסט:

אני מביא להצבעה כי מועצת העיר מסמיכה את מר נסר אבו סאפי לפתוח את נושא שיבוץ 

 2המורים ומעברם לקלנסווה בפני הגורמים במשרד החינוך

 

 

 נערכה הצבעה:

 פה אחד כולם -בעד

 אין -נגד

 אין -נמנע

 

 החלטה:

א ומתן בנשוא שיבוץ המורים מועצת העיר מחליטה להסמיך מר נסר אבו סאפי לנהל מש

 2 בקלנסווה ומעברם

 

 

 

 

 בכבוד רב 

 איימן קשקוש מנכ"ל העירייה  -רשם הפרוטוקול  

 

                                                                          

 

 עלהנישיבה נה                                                                                                     

 עבד אלבאסט סלאמה                                                                                                

 ש העיר רא                                                                                                           


