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 :על סדר היום
 
 

 לחוק הרשויות המקומיות )בחירות ראש הרשות 11מנויי סגן ראש העיר, ע"פ סעיף  12
 , מנויי סגני ראש העיר בתואר2 1/91תשל"ה  וסגניו וכהונתם(              
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 'מן המניין מסלא מתכבד לפתוח את הישיבה  ,מברך את כל הנוכחים: ע", רהסלאמה2 2 באסטע
 ועל אוירה שקטה ונוחה. , ומבקש מכולם לשמור על איפוק 3109

 
 .תכנסנו הערב לדון בעניינים שעל סדר היוםה
 

מאז בחירתי לראשות העירייה, פנה אליי חבר העירייה מר נסר אבו סאפי ומציע את עצמו שימונה 
 .מתוך מטרה ורצון לעבוד ולקדם בנושאים רבים במיוחד בחינוך ותכנון ובנייה ועוד עירסגן ראש ל

בעניין זה אני חיובי ולא אתנגד לכל חבר עירייה או אחר אשר מעוניין ויש בכוונתו לתרום לעיר, 
 אני תמיד חיובי עם כל אחד עם כוונות טובות. 



 

 . מר נסר מעונין להציע את עצמו ובקש לנאום בפניכם ויסביר מהם המניעים לבקשתו 

, פניתי לראש העיר אז וכעת אני פונה לכם מתוך שמירה על מברך את כולם    - נסר אבו סאפי

טובת העיר, כאשר אני מאמין ביכולות שלי לעשייה מיטבית מתוך ניסיוני העשיר עם משרדי 

בתפקידים שונים אם זה בחינוך ואו אחרים, דוגמה לכך שאני יזמתי  הממשלה כאשר כיהנתי

ומקווה שיביא  בליווי ראש העיר והמהנדס רלוונטים להקפאת ההריסות פגישה עם גורמים

את הריסות הבתים. כאיש חינוך יש לי כוונות טובות שעשויות  לפרי טוב ונצליח להקפיא 

לקדם תחום החינוך בעיר,  אתגרים רבים עומדות בפנינו ועלינו לעמוד ולהתמודד איתם בכל 

 הכוח.  

מכאן, אני פונה לכולם ומציע את עצמי ומבקש מכם לתת בי אמון כדי למנות אותי כסגן ראשון 

 לראש העיר:   
 
 
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע                   נגד                      בעד
                         ___   עבד אללא תאיה            עבד אלבאסט סלאמה

 ויסאם ראבוס                                      סר אבו סאפינ
    עבד אלרחמאן גמל                           סלאח גזאוי

     דאמן מתאני                                         עזאם מתאני 
     חסן ואוויה                                            עאדל גמל   

     מחמוד עודה                                                               
     קוסאי תכרורי                                                              

 אחמד רעד                         
 יוסף מחלוף                                                              

     
  

 
 החלטה

 2מנוי נסר אבו סאפי לסגן ראש העיר את לא מאשרת מליאת מועצת העיר 
 
 
 

  

אנחנו מציעים שני  ,חובותינו לקדם את העיר מתוך שמירתנו על טובת העיר ועל – אחמד רעד
חסן ואוויה לסגן ראשון לראש העיר, ומחמוד עודה סגן ראש העיר בתואר, אנו רואים  :מועמדים

 בהם כמועמדים ראויים ומתאימים ויכולים לקדם דברים.
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע                                    נגד                          בעד
 ___עבד אלבאסט סלאמה                                                               דאמן מתאני

       נסר אבו סאפי            ויסאם ראבוס
 סלאח גזאוי                       עבד אלרחמאן גמל

  עאדל גמל                    דאמן מתאני
                חסן ואוויה

     מחמוד עודה
         קוסאי תכרורי

  יוסף מחלוף
 אחמד רעד 

 עזאם מתאני 

 

 

  :החלטה
מאשר מנוי שני חברי העירייה : חסן ואויה  סגן ראשון לראש העיר ללא מליאת מועצת העיר 

 2 שכר, ו מחמוד עודה סגן ראש העיר בתואר  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 ישיבה נעולה                  
 איימן קשקוש                                                                                                
 מנכ"ל העירייה                                                         

      


