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71/2/71 

 
 91/4ישיבת המליאה לא מן המניין מס' 

 
 73:81הישיבה נפתחה בשעה 

 
 נוכחים:

 יו"ר -ע.אלבאסט סלאמה -7
 מ.מ -עזאם מתאני -2
 חבר -דאמן מתאני -8
 חבר -מחמוד עודה -4
 חבר -סלאח גזאוי -5
 חבר -ויסאם ראבוס -6
 חבר -עבדאללה תאיה -1
 חבר -אחמד רעד -3
 חבר -ע.אלרחמאן גמל -1

 
 משתתפים:

 נכ"למ -איממן קשקוש -7
 יועמ"ש -כאיד סלאמה -2
 גזבר -פאיק בסול -8
 מבקר -מחמוד ראבוס -4
 נעמה גזאוי -5
 בכר נאטור -6

 
 על סדר היום:

 
פינות שהיה בעוז  5 -עבור פינות פרטניות ו ₪ 110111אישור תב"ר ע"ס  .1

 .לתמורה בבי"ס אלאהליה אלשאמלה קלנסווה
  

יח"ד ) אלגיוסי(  421 -תכנון ת.ב.ע לעבור  ₪ 5210111אישור תב"ר ע"ס  .2
 .במימון משרד השיכון 1בקלנסווה מתחם 

 
-1יח"ד תכנית מס'  861עבור תכנון ת.ב.ע  ₪ 5350111אישור תב"ר ע"ס  .3

 ( במימון משרד השיכון786)ב'  786/7
 411יח"ד בשטח  2211 -עבור תכנון ת.ב.ע ל ₪ 1450111אישור תב"ר ע"ס  .4

 .( במימון משרד השיכון3דונום ) מתחם 
 

)אלפארק( במימון  768/7עבור תכנון ת.ב.ע  ₪ 7410111אישור תב"ר ע"ס  .5
 משרד השיכון.
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0 התכנסנו 4/71ה לא מן המניין מס' מתכבד לפתוח את הישיב -  ע. באסט סלאמה
ינתם בהם יקיבלתם את התב"רים שבנדון ועהיום לדון בנושא על סדר היום שבנדון0 

 בבקשה לשאול ונענה לכם .  רים"ואם תהיה שאלה על התב
 

 אני מביא את התב"רים לאישורכם : 
 
פינות שהיה בעוז  5 -עבור פינות פרטניות ו ₪ 110111אישור תב"ר ע"ס  .7

 לתמורה בבי"ס אלאהליה אלשאמלה קלנסווה.
 

 מביא להצבעה : 
 

 פה אחד -בעד
 1 -נגד

   1 -נמנע
 

פינות שהיה  5 -עבור פינות פרטניות ו ₪ 110111תב"ר ע"ס מועצת העיר מאשרת 
  בבי"ס אלאהליה אלשאמלה קלנסווה. בעוז לתמורה

 
יח"ד ) אלגיוסי(  421 -עבור תכנון ת.ב.ע ל ₪ 5210111אישור תב"ר ע"ס  .2

 במימון משרד השיכון. 1בקלנסווה מתחם 
  

 מביא להצבעה : 
           

 פה אחד -בעד
 1 -נגד           
 1 -נמנע           

יח"ד )  421 -עבור תכנון ת.ב.ע ל ₪ 5210111תב"ר ע"ס  מועצת העיר מאשרת
 במימון משרד השיכון. 1אלגיוסי( בקלנסווה מתחם 

 
 
-1יח"ד תכנית מס'  861עבור תכנון ת.ב.ע  ₪ 5350111אישור תב"ר ע"ס  .8

 ( במימון משרד השיכון786)ב'  786/7
 

 מביא להצבעה : 
 

 פה אחד -בעד
 1 -נגד

 1 -נמנע
 

יח"ד תכנית מס'  861עבור תכנון ת.ב.ע  ₪ 5350111תב"ר ע"ס  מועצת העיר מאשרת 
 ( במימון משרד השיכון786)ב'  1-786/7
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 411יח"ד בשטח  2211 -עבור תכנון ת.ב.ע ל ₪ 1450111אישור תב"ר ע"ס  .4
 ( במימון משרד השיכון.3ונום ) מתחם ד
 

 מביא להצבעה : 
 

 פה אחד -בעד
 1 -נגד

 1 -נמנע
 

יח"ד בשטח  2211 -עבור תכנון ת.ב.ע ל ₪ 1450111תב"ר ע"ס מועצת העיר מאשרת 
 ( במימון משרד השיכון.3דונום ) מתחם  411

 
)אלפארק( במימון  768/7עבור תכנון ת.ב.ע  ₪ 7410111אישור תב"ר ע"ס  .5

 משרד השיכון.
 

 מביא להצבעה : 
 

 פה אחד -בעד
 1 -נגד

 1 -נמנע
 

)אלפארק(  768/7עבור תכנון ת.ב.ע  ₪ 7410111תב"ר ע"ס מועצת העיר מאשרת 
 במימון משרד השיכון.

 
 
 

 הישיבה ננעלה
 
 
 
 

 רבבכבוד 
 סלאמה ע.אלבאסט
 ראש העירייה

 רשם הפרוטוקול 
 ל הערייה מנכ" –איימן קשקוש 


