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 5/21ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 
 

 נוכחים:

 ראש העיר -סלאמה עץאלבאס 
 חבר -סלאח גזאוי 

 חבר -גמל עץאלרחמן 
 חבר -עודה מחמוד 
 חבר -קוסאי תכרוי 

 חבר -דאמן מתאני 
 חבר -חסן ואויה 
 חבר -אחמד רעד 

 חבר -עזאם מתאני 
 

 משתתפים:

 גזבר -עמאר נאטור 
 מ.מ מנכ"ל -סאדק דלאשה 
 יועמ"ש -יד סלאמהכא 

 
 על סדר היום:

 
 אישור מינוי ואישור שכר מנהל מח' חינוך, נשאת חשב -1
 חודשים ואישור שכר 3אישור מינוי מ"מ מנכ"ל לתקופה של  -2

 
 

 :כלכלם מכירים את מר סאדק דלאשה , כהן בעבר כגזבר מ"מ  ראש העיר
 2019 -חודשים ב 5לתקופה של 

 האם יש לכם שאלות למר סאדק?
לם אני אספר על עצמי קצת למי שלא מכיר אותי, אני אשה: שלום לכוסאדק דל

סאדק דלאשה מבועיינה רו"ח ועו"ד, הייתי בתפקיד גזבר בעיריית רהט, חשב 
חודשים, אני  5צפון" עבדתי כמ"מ גזבר בקלנסווה חבר בוועדת גבולות "מלווה, 

 מכיר את הסוגיות בקלנסווה אשר מצריכות טיפול
 הצבעה:

 עדפה אחד ב 9
 נגד -0
 נמנע  0
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חודשים או לכל  3העירייה ממנה את מר סאדק דלאשה מ"מ מנכ"ל לתקופה של 
תקופה אשר תאושר ע"י משרד הפנים בשכר מנכ"ל עירייה בדרגה כדרגת עיריית 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 4קלנסווה, דרגה 

  אישור מינוי ואישור שכר מנהל מח' חינוך מר נשאת חשב, שכר עפ"י שכר
 הל מח' חינוך לפי הסכם קיבוצי, דירוג מנהליםמנ

ראש העיר: הועלתה סוגיה בעניין אישור המינוי סביר ניגוד אנטרסים או 
התנגדות מועמדים אחרים, מוצע לאשר את המינוי שלו בכפוף לאישור וועדת 

 שירות משרד הפנים
 

 הצבעה:
 פה אחד בעד -9
 נגד -0
 נמנע -1

 החלטה:
העירייה ממנה את מר נשאת חשב כמנהל מח' חינוך בכפוף לאישור ועדת שירות 

משרד הפנים, המינוי יהי לתקופה של שנה ולאחר מכן תבחן המשך מינוי ע"י ועדת 
 בחינה

 

  עדכון החלטת מועצת העיר/ ועדת המכרזים לתוקף הסכם התקשרות עם
 חברת אוטומציה

חוזה וה 31/12/20 -וטומציה מוגבל לעמאר: חוזה ההתקשרות שלנו מול חברת הא
עוד לא חתום אתם מכיוון שישנה סוגיה חוקית למשך ההתקשרות וכמו כן ישנה 

סוגיה של תעריפים כאשר הם מחייבים אותנו היום במחירים של חוזה ההתקשרות 
 הקודם.

ולאשר  2020מוצע לבטל החלטת הגבלת ההתקשרות עם האוטומציה לסוף 
 או עד הכרזה על זוכה חדש כמוקדם מביניהם. 31.10.21התקשרות איתם עד 

 הצבעה:
 פה אחד בעד 9

 נגד -0
 נמנע -0

 
 

 בכבוד רב
 סלאמה ע.אלבאסט

 ראש העירייה
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