
 

 /291מס'  -מן המניין לא פרוטוקול ישיבת מועצה
  2.222.10/.ביום  שהתקיימה

 
 

 ראש העיר  בד אלבאסט סלאמהע ם: משתתפי
 חבר מועצה   סלאח גזאוי  
 חבר מועצה   עזאם מתאני  
 חבר מועצה  עבד אלרחמאן גמל  
 חבר מועצה   דאמן מתאני  
 חבר מועצה   חסן ואוויה  
 חבר מועצה   מחמוד עודה  
 אחמד רעד                                     חבר עירייה   
 חבר עירייה   ויסאם ראבוס  
 חבר עירייה   נסר אבו סאפי  
 חבר עירייה   עבד אללא תאיה  
 חבר עירייה   עאדל ג'מל  

 
 

 מנכ"ל העירייה   איימן קשקוש : נוכחים
 פאיק בסול                                     גזבר העירייה                            
 דוד זנזורי                                       חשב מלווה                            

 מבקר העירייה   מחמוד ראבוס  
 יועמ"ש   כיאד סלאמה  
 מהנדס העירייה   נאדי תאיה  

 נעמי גזאוי                                      יוע"ר למעמד האישה                            
 חבר עירייה   קוסאי תקרורי :נעדרים

 חבר עירייה   יוסף מחלוף   
 
 

 :על סדר היום
 
 , לחוק הרשויות 11וממלא מקום לראש העירייה, עפ"י סעיף  ן ראשוןבחירת סג 12

 1/912תשל"ה מהמקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם              
 
 

  

 פ ר ו ט ו ק ו ל
 

  'מן המניין מס ת המליאה, לאישיבלפתוח את בזה מתכבד ערב טוב. : ע", רהסלאמה באסט ע2
, בעניין הערב לדון בעניינים שעל סדר היוםמטרת ההתכנסות  . /291                                        

-( תשנ"ה12)תיקון מס'  1//1-(  תשנ"ד/סגנים ממלאי מקום קבועים לראש הרשות )תיקון מס' )
וברשות מקומית רשות יהיה סגן אחד, הלראש  11(, ע"פ סעיף  1//1-( תשנ"ו11)תיקון מס'  1//1

, או ברשות מקומית הנמצאת בנגב או בגליל, שמספר תושביה 111,111שמספר תושביה עולה על 
ושהוכרה על ידי השר כרשות מקומית קולטת עליה יכול שיהיו, על פי הצעת ראש  11,111עולה על 

בידי הרשות, שני סגנים; כל סגן ייבחר מבין חברי המועצה על פי הצעת ראש הרשות שאושרה 
 . המועצה, ברוב חבריה



 

נאמן לכל תושבי העיר, דרך ישרה אשר ומפציר בפני כולם להיות כראש העיר קלנסווה ממשיך 
 . ונאמנה צלחהלדרך תוביל את העיר 

מכאן, אני פונה אל כל הנכבדים עמיתי חברי העירייה החדשים וכל המוזמנים מצוות המקצועי 
 . לות ולצלוחלתת את המיטב כדי לעוהאורחים ומבקש 

לישיבה זומן החשב המלווה והגזבר אשר צירפו תצהיר וחוות דעת אשר מאשרים תקציבית את 
 המינוי של סגן ראש העיר.

בסוף החודש דוד זנזורי החשב המלווה מסיים תקופה של ארבע שנים ועובר לכהן כרז חשבים 
הזדמנות להודות לו על כל רץ ויחליף אותו חשב מלווה חדש,  מכאן מנצל את המלווים בצפון הא

התקופה שעבד בעירייה ומזכיר בזאת שלאורך כל התקופה שעבד בה החשב המלווה לא זכור לי 
שהורם קול או ויכוח בלתי פתור, אלא הכל התנהל בצורה טובה וחיובית והכל התנהל לפי נוהל 

 תקין וחוקי. 
 

, כיום אני מסיים תקופה של 2111החלפתי הרבה רשויות מאז שנת   :דוד זנזורי, החשב המלווה
ארבע שנים, יהמר לזכותו של ראש העיר ומאז שהתחלתי את עבודתי בעירייה לא זכור לי שהיה 

יהמר לזכותו של ראש העיר כי עברה תקופת הבחירות והרשות הייתה וויכוח ביננו על סוגיה, 
פיק אני מבקש מכל חברי העירייה לעבוד ולהתאמץ על מנת מאוזנת, זה לא מובן מאליו אך לא מס

להעלות אחוז הגבייה, עליכם כחברי העירייה להפיץ בפני כל המכרים שלכם וללחוץ עליהם לבוא 
 ולשלם את החובות. 

 
 : סט  ראש העיראעבד אלב

ע"פ  וממלא מקומולא מן המניין למינוי סגן ראשון לראש העיר בישיבה הנוכחית ישיבת המליאה 
 . 11סעיף 

 כולי תקווה מפתיחת הישיבה הראשונה שבה שררה אוירה טובה והגעתי לתובנות חיוביות. 
 אני פונה לכולם, לקבל את המחלוקת ולכבד אחד את השני ולא לפעול ברוח שלילית. 

ת יובהר ,כי על האצללחוק הרשויות המקומיות,  11מנוי סגנים היא ע"פ החוק ובהתאם לסעיף מס' 
 . סמכות להיות בעלת משמעות ממשית

ראש רשות מוסמך להאציל מתפקידיו וסמכויותיו לסגניו, לחבר ועדת ההנהלה )כמשמעותה 
בפקודת העיריות( או לעובד הרשות, באישור המועצה. אמנם, גם כאשר ראש הרשות אוצל 

התנהלות מסמכותו לסגנו, הוא ממשיך להיות בעל סמכות מקבילה והנושא באחריות הכוללת ל
 הרשות המקומית. 

ככל שאין בינו לבין סגנו אשר קיבל מסמכויותיו חילוקי דעות, ניתן לומר  כי בכל הנוגע לסמכויות 
 ככוחו של ראש הרשות עצמו. -כוחו של הסגן  -שהואצלו לסגן 

ותיק הגבייה האצלת סמכויות לסגן ראש העיר הראשון וממלא מקומו ניתנת עבור תיק התחבורה 
 עזאם מתאני. למר' 

 
חוות דעת מהגזבר והחשב המלווה בעניין אישור תקציבי, עלות העסקת  מצ"בפאיק בסול, גזבר : 

השכר של הסגן , העירייה תיקצבה את עלות ₪אלף  021 -כ 11%ל  2112סגן ראש העיר לשנת 
בשנת כפי שתקצבה אותה על כן, העירייה תמשיך לתקצב מישרת הסגן , /211בתקציב השכר ב 

 .  /211על כן, קיימת יכולת כספית בעירייה לעמוד בתשלום התחייבות לשכר הסגן לשנת . 2112
עליה לשקול במועצת  11%כיותר מ  /211אם יש בכוונת העירייה לעדכן תקצוב סגן ראש העיר לשנת 

 העיר באישור התקציב לשנה"ל. 
 

 כאיד סלאמה, יועמ"ש: 
והוא  2112כפי שצוין  ע"י החשב המלווה והגזבר, כי תקצוב סגן ראש העיר כפי שתוקצבה בשנת 

 .  /211עליה לעדכן לתקציב  111%, ובאם יש למועצת העיר כוונה לעדכן ל 11%
 
 



 

 
 נערכה הצבעה:

 
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     מתאני עזאם

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     עבד אללא תאיה
     נסר אבו סאפי

 אחמד רעד 
  עאדל ג'מל 

 
 

 : החלטה
מתאני בשכר  מינוי סגן ראשון וממלא מקום לראש העיר מר עזאםמליאת מועצת העיר אישרה 

 . 1/91לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם ( מתשל"ה  11ע"פ סעיף 
  

 
:  מברך בזאת את בחירת סגן הראש העיר עם הפנים קדימה, על עבד אלבאסט סלאמה ראש העיר

כן יש להתפנות למאבק כנגד מתקפת ההריסות שנראות לאופק, עלינו להיות שותפים למטרה 
 חת א
 
 
 
 

  

  

 ישיבה נעולה                  
 איימן קשקוש                                                                                                
 מנכ"ל העירייה                                                         

      


