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 21/09מס'  שלא מן המניין  ישיבה המליאה

 

 . 06/07/2021-ה שלישישנערכה ונתקיימה בבניין העירייה ביום 

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

 נוכחים: 

 יו"ר -ע.אלבאסט סלאמה .1

 עזאם מתאני .2

 ע.אלראזק עזבה .3

 סלאח גזאוי .4

 קוסאי תכרורי .5

 ענאן תאיה .6

 חמאן גמלע. אלר .7

 ע.אלבאסט פרוגה .8

 עאדל ג'מל .9

 

 נעדרו מהישיבה

 ויסאם ראבוס .10

 חסן ואויה .11

 מחמוד עודה .12

 אחמד רעד .13

 נסר אבו סאפי .14

 

 משתתפים:

 מנכ"ל -סאדק דלאשה -1

 גזבר -עמאר נאטור -2

 יועץ משפטי -עו"ד כאיד סלאמה -3

 מבקר העירייה -עו"ד מחמוד ראבוס -4

 על סדר היום:

 בור הקמת מגרש כדורגל במימון מפעל הפיס .ע ₪ 3,800,000ע"ס   674אישור תב"ר מס'  -1

 עבור שיפוצים בבי"ס תיכון מקיף קלנסווה.₪  500,000ע"ס  675ס' מ  אישור תב"ר -2
 עבור ציוד וריהוט לגן ילדים אלשמוע במימון מפעל הפיס.₪  38,000ע"ס  676ס' מ  אישור תב"ר -3
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 ים אלגזלאן במימון מפעל הפיס.עבור ציוד וריהוט לגן ילד₪  35,000ע"ס  677אישור תב"ר מס'  -4
 ריהוט לגן ילדים אלבואדי במימון מפעל הפיס.עבור ציוד ו ₪  33,500ע"ס  678אישור תב"ר מס'  -5
 עבור ציוד וריהוט לגן ילדים אלריאד במימון מפעל הפיס.₪  35,000"ס ע  679אישור תב"ר מס'  -6
 דים אלאסאל במימון מפעל הפיס.עבור ציוד וריהוט לגן יל₪  35,000"ס ע  680אישור תב"ר מס'  -7
 ריהוט לגן ילדים אלרם במימון מפעל הפיס.עבור ציוד ו ₪  16,260"ס ע  681אישור תב"ר מס'  -8

 

זימון הישיבה לא נעשה בצתאם להוראות החוק, הישיבה זומנה אתמול, רך אושר הזימון ראש העירייה פתח: 

על ידי כלל חברי העירייה במסגרת התכתבות ברשת הוואטסאפ. מבקש שהנוכחים יאשרו כי שההתכנסות של 

 הישיבה מקובלת.

 הנוכחים מאשרים פה אחד את בקשת ראש העירייה.

ר היום של המליאה נושא אחר : שינוי שם רחוב ראשי אבן סינא לשם : מבקש להעלות על סד קוסאי תכרורי

חדש יוסף תכרורי )ז"ל( , שהוא אבי, ואשר כיהן ראש עירייה בשלש קדנציות, וקידם את הישוב בצורה 

 משמעותית מאוד.

 הנוכחים הצביעו , פה אחד , והסכימו להעלות על סדר היום את העניין הזה.

 כי ישיבת המלאה תופסק בינתיים, ותועבר לישיבת וועדת שמות.מ"מ המנכ"ל מעיר להם אז 

 .18:10הישיבה הופסקה בשעה 

 .18:30בשעה  מחדש לאחר הפסקה, התכנסה המליאה

מתוכו סכום של  8,866,100בסדר היום : תקציב התב"ר יהיה  1מבקש לתקן את סעיף  ראש העירייה פתח:

 בנימון מפעל הפיס. ₪ 3,800,000-מימון משרד התרבות והספורט, ו ₪ 5,066,100

 100,000ברחובות ומדרכות העיר בסכום : ניקוי עשביה ומפגעים  682: פתיחת תב"ר 9וכן מבקש להוסיף סעיף 

 במימון ממקורות העירייה.

 חברי העירייה מצביעים פה אחד על השינוי והתוספת , אין מתנגדים ואין נמנעים.

ראש העירייה מבקש ממ"מ מנכ"ל העירייה להקריא את סעיפי סדר היום וכן לערוך הצבעה 

 עליהם אחד אחד .

 בסדר היום . 1ף מבקש להצביע על סעי: סאדק דלאשה

מימון  ₪ 5,066,100:  ₪ 8,866,100בסכום הקמת מגרש כדור רגל   674: מאשרים פתיחת תב"ר  החלטה .1

 מימון מפעל הפיס. ₪ 3,800,000משרד התרבות והספורט, 

 חברים. 0חברים נמנעים  0חברים, נגד  9בעד : 

 . בסדר היום 2ף מבקש להצביע על סעי

מימון :  ₪  500,000 בסכוםאוה שיפוצים בבית ספר מקיף קלנס  675: מאשרים פתיחת תב"ר  החלטה .2

 מפעל הפיס.

 חברים. 0חברים נמנעים  0חברים, נגד  9בעד : 

 . בסדר היום 3ף מבקש להצביע על סעי

מימון :  ₪  38,000 בסכום רכישת ציוד וריהוט לגן ילדים אלשמוע  676: מאשרים פתיחת תב"ר  החלטה .3

 מפעל הפיס.

 חברים. 0חברים נמנעים  0חברים, נגד  9בעד : 

 

 . בסדר היום 4ף מבקש להצביע על סעי
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:  ₪  35,000 בסכום אלגוזלאןרכישת ציוד וריהוט לגן ילדים   677: מאשרים פתיחת תב"ר  החלטה .4

 מימון מפעל הפיס.

 חברים. 0חברים נמנעים  0חברים, נגד  9בעד : 

 . בסדר היום 5ף מבקש להצביע על סעי

מימון :  ₪  33,500 בסכום אלבואדירכישת ציוד וריהוט לגן ילדים   678: מאשרים פתיחת תב"ר  החלטה .5

 מפעל הפיס.

 חברים. 0חברים נמנעים  0חברים, נגד  9בעד : 

 בסדר היום 6ף מבקש להצביע על סעי

מימון :  ₪  35,000 בסכום אלריאדרכישת ציוד וריהוט לגן ילדים   679: מאשרים פתיחת תב"ר  החלטה .6

 מפעל הפיס.

 חברים. 0חברים נמנעים  0חברים, נגד  9בעד : 

 בסדר היום 7ף מבקש להצביע על סעי

:  ₪  35,000 בסכום אלאסאלרכישת ציוד וריהוט לגן ילדים   680: מאשרים פתיחת תב"ר  החלטה .7

 מימון מפעל הפיס.

 חברים. 0חברים נמנעים  0חברים, נגד  9בעד : 

 בסדר היום 8ף מבקש להצביע על סעי

מימון :  ₪  16,260 בסכום אלראםרכישת ציוד וריהוט לגן ילדים   681: מאשרים פתיחת תב"ר  החלטה .8

 מפעל הפיס.

 חברים. 0חברים נמנעים  0חברים, נגד  9בעד : 

 בסדר היום 9ף מבקש להצביע על סעי

 בסכוםו יה  רחובותמדרכות בעיר ומניקוי עשבייה ומפגעים מ  682: מאשרים פתיחת תב"ר  החלטה .9

 .ממקורות העירייהמימון :  ₪  100,000

 חברים. 0חברים נמנעים  0חברים, נגד  9בעד : 

 :מבקש להוסיף שני עדכונים לחברי העירייהראש העיר : 

בעניין ניקיון רחובות : פנינו לחמשה קבלנים כדי שיגישו הצעות , למרבה הצער אף אחד לא החזיר  .1

 הצעה. אנחנו נפרסם פניה חדשה ונקווה שהפעם נצליח.

מציע שנקיים ישיבות ידודתיות , בהם חברי העירייה יגישו הצעותלייעול המערכות ולשיפור תפקוד  .2

 ם שתציעו.העירייה. נוכל להתכנס בכל מקו

נקיים ישיבה תוך כמה ימים, אולי לדחות את ההחלטה, לא נקיים היום הצבעה, החלטה: 

נזמין אנשים מומחים וראשי עיר אחרים שיסבירו לנו על כל נקיים ישיבה "ידידותית " ואולי 

 .העניין

 10:19ה ננעלה בשעה הישיב

 

___________________ 

 מ"מ מנכ"ל העירייה
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