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 6/21מס'  שלא מן המניין  ישיבה המליאה

 

 . 30/06/2021-שנערכה ונתקיימה בבניין העירייה ביום רביעי ה

 נכח מניין חוקי כמפורט להלן: 18:05בפתיחת הישיבה בשעה 

 נוכחים: 

 יו"ר -ע.אלבאסט סלאמה .1

 נסר אבו סאפי .2

 ויסאם ראבוס .3

 עזאם מתאני .4

 חסן ואויה .5

 ע.אלראזק עזבה .6

 מחמוד עודה .7

 סלאח גזאוי .8

 אחמד רעד .9

 קוסאי תכרורי .10

 ענאן תאיה .11

 אלרחמאן גמלע.  .12

 ע.אלבאסט פרוגה .13

 

 משתתפים:

 מנכ"ל -סאדק דלאשה -1

 גזבר -עמאר נאטור -2

 ת ראש העיר לענייני נשיםיועצ -מה גזאוינע -3

 רשם פרוטוקול -נשאת חשב -4

 הנהלת חשבונות -מג'די אבו מוך -5

 

 על סדר היום:

 עבד אלבאסט פרוג'ה -הצהרת אימונים של חברי העירייה -1

 2022אישור צו המסים של העירייה לשנת  -2

http://www.qalanmun.com/


 עיריית קלנסואה                                                              قلنسوة بلدية
 שכת מנכ"ל העירייהל                                                 البلدية عام مدير مكتب

 
mankal@qalansawe.muni.il                                                  www.qalanmun.com  

 
 

 
 09-8782594, פקס  09-8780388, טלפון  40640, מיקוד  1קלנסואה ,ת.ד 

 09-8782594 فاكس,  09-8780388  هاتف,    40640 بريدية منطقة,  1 ب.ص, قلنسوة

בעלי זכות החתימה  ואישור מורשי החתימה בחשבון.פתיחת חשבון ייעודי למשק המים  -3

 הם:

 ראש העיר 

 גזבר 

 חשב מלווה 

 ל העירייה ) מ. מקום( סאדק דלאשה כנציג העירייה באשכול השרוןמינוי מנכ" -4

 

 :ראש העיר

מברך את חבר ו מודה לחבר מועצת העירר ד'אמן מתאני על פעולותיו ושירותיו למען העירייה

'ה ומאחל לו הצלחה במילוי תפקידו ושליחותו. על פי הוראות העירייה החדש ע.אלבאסט פרוג

הוצג לו ע"י  הקבוע בחוק, ואשר אימונים לפי הנוסח להצהיר  חבר עירייה נכנס על החוק, 

  ונמסר לו .מנכ"ל העירייה 

 ע.אלבאסט פרוגה:

 מנכ"ל העירייה.מ"מ אמונים מתוך הנוסח שהוגש לו , וחתם עליו ומסר להצהיר 

 שנזכרו מעלה 4, 3לישיבת העירייה בנוסף לסעיפים  מנכ"ל העירייה: נושאים נוספים מ"מ 

 מוסיפים גם: 

 פתיחת תב"רים : -5
 

ן מלא של ובמימ₪  250,000בית ספר אלראשדיה בסכום של פיזית ופרטנית לנגישות  – 671תב"ר  5.1
 משרד החינוך.

במימון של  ₪ 70,000לבית ספר אלזהראא בסכום של  ל יכתת לימוד, מבנה יברכשת  – 672תב"ר  5.2
  משרד החינוך

הרשות הלאומית  במימון  ₪ 127,117בסכום של  2020בדרכים הקצבת בטיחות  – 673תב"ר  5.3
 .  משרד התחבורה –לבטיחות בדרכים 

 
 

 -סודי אלזהראאלבית ספר י: אני מעיר על זה בעניין התב"ר של מבנה יביל נסר אבו סאפי

 .נחשב בכיבוי שריפות וצריך פתרון יסודי בנושא

 ם הנוספים להצבעה .מעלה את הנושאי :ראש העיר 

 :אושר פה אחד 

כל הכנסות משק המים והביוב פתיחת חשבון ייעודי למשק המים בבנק לאומי לישראל,  .1

ולקבוע כי מורשי ק המים והביוב ישולמו מחשבון זה, יופקו בחשבון זה, וכל הוצאות מש

 החתימה בחשבון זה יהיו : ראש העירייה, גזבר העירייה והחשב המלווה. 

 דלאשה , נציג העירייה באשכול השרון.סאדק  –העירייה ממנה את מ"מ מנכ"ל העירייה  .2

 "רים :העירייה מאשר את פתיחת התב .3
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ן מלא של ובמימ₪  250,000בית ספר אלראשדיה בסכום של פיזית ופרטנית לנגישות  – 671תב"ר  3.1
 משרד החינוך.

במימון של  ₪ 70,000לבית ספר אלזהראא בסכום של  ל יכתת לימוד, מבנה יברכשת  – 672תב"ר  3.2
  משרד החינוך

הרשות הלאומית  במימון  ₪ 127,117בסכום של  2020בדרכים הקצבת בטיחות  – 673תב"ר  3.3
 .  משרד התחבורה –לבטיחות בדרכים 

 
העירייה מאשרת הקמת וועדה מסננת בהרכב: מ"מ מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועץ  .4

והמפורטות באוגדן המשפטי בה , סמכויותיה של הוועדה יהיו הסמכויות הנתונות לה 

 תנאי השירות.

 

, אשר 2022קראתם את צו הארנונה של העירייה לשנת :  ירע.אלבאסט סלאמה: ראש הע

נו מאפשר לעירייה שינויים בצו הארנונה הועבר לכם יחד עם ההזמנה, וכידוע לכם החוק אי

עם  2021ור השרים, ועל כן הצו המןנח בפניכם הוא אותו צו מסים שהיה בשנת שיבלי א

 עדכון התעריפים על פי חוק.

 מעמיד את הצו להצבעה ולאישור המליאה.

 הצבעה: פה אחד על כל הסעיפים

 פה אחדנוסח צו הארונה אושר 

 18:20הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

___________________ 

 מ"מ מנכ"ל העירייה
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