
 

 1/1/מס'  -פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין
  0190/900/1ביום  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  
 חבר מועצה   קוסאי תכרורי  
 חבר עירייה   ויסאם ראבוס  
 חבר עירייה   נסר אבו סאפי  
 חבר עירייה   יוסף מחלוף  

 אחמד רעד                                     חבר עירייה                            
   

 
 

 מנכ"ל העירייה   איימן קשקוש : נוכחים
 מבקר העירייה   מחמוד ראבוס  
 יועץ משפטי   כיאד סלאמה  
 מהנדס העירייה   נאדי תאיה  

 
 חבר עירייה   עאדל גמל  נעדרים:
 חבר עירייה   עבדאללה תאיה  

 
 

 :על סדר היום
 
 
 בחירת ועדות חובה ורשות בעירייה9 9/
 לחוק הרשויות  1/-, ו1/בחירת סגנים וממלא מקום לראש העירייה, עפ"י סעיף  09

 1919/המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם התשל"ה              
 114-0001/009אישור תוכנית מפורטת מס'  39
 
 
 

    

 ו ט ו ק ו לפ ר 
 

 .1/1/ אני מתכבד לפתוח את הישיבה מן המניין מסערב טוב.  : ע", רהסלאמהע9 
 התכנסנו הערב לדון בעניינים שעל סדר היום.   

ממשיך נאמן לכל תושבי העיר, דרך ישרה אשר תוביל את העיר לפסגה.  אני כראש העיר קלנסווה
 אני מתכוון בעזרת ה' להיות ראש העיר של כל תושביה באשר הם.



 

מכאן אני מושיט את ידי לכל מרכיבי העירייה, לעשות לטובת העיר ולקידום ענייני העירייה 
 והעיר. 

בעניינים שמנוגדים לעיר ותושביה קואליציה. מכאן וכאקט תקדימי, נהיה כולנו אופוזיציה וכולנו 
 אנו כולנו נהיה בעמדת אופוזיציה ובעניינים שהם לטובת העיר נהיה כולנו קואליציה. 

 
 

על מנת שלא להשבית את עבודת העירייה השוטפת מבקשים את חברי המלאה לאשר את ועדות 
 החובה והרשות.

מקצועי  -, זהו למעשה הפורום הציבוריהוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה
 של הרשות המקומית.

 
אני פונה אליכם ומבקש כמי שרואה את עצמו מתאים ופנוי ויכול לתרום ולהקדיש מזמנו למי 

 מהוועדות להציע את מועמדותו בוועדה אשר יבחר.
 סוגי ועדות. 2כידוע לכם ישנן 

 
 ועדות חובה )סטטוטריות(

לפקודת העיריות כקבוע  41/-41/הקמתן וקובע הרכבן בסעיפים  ועדות קבועות שהחוק מחייב
 בחוק.

 
  ועדות רשות )לא סטטוטריות(

ועדות שהחוק אינו מחייב הקמתן ואשר מוקמות על ידי המועצה לעניין קבוע בתוקף סמכותה לפי 
 לפקודת העיריות. 51/סעיף 

 

 להלן הוועדות: 
 ועדת ההנחות 

 יו"ר  דאמן מתאני 
 חבר אלרחמאן גמלעבד  
 חבר  נסר אבו סאפי 

 
 נערכה הצבעה:

 
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד
  מחלוףיוסף 

 
 



 

 החלטה
 .הוועדה הנ"למליאת מועצת העיר אישרה את הרכב 

 
  

 ועדה לענייני ביקורת
 יו"ר עבד אלרחמאן גמל 
 חבר  קוסאי תכרורי 
 חבר  עבדאללה תאיה 
 חבר  אחמד רעד, עו"ד 
 חבר  מחמוד עודה 

 
 נערכה הצבעה:

 
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 

 ועדת מל"ח 
 

  יו"ר עבד אלבאסט סלאמה 
 חבר  סלאח גזאוי             
 חבר   עזאם מתאני 
 חבר  עבד אלרחמאן גמל 
 חבר   דאמן מתאני 
 חבר   חסן ואוויה 
 חבר   מחמוד עודה 
 חבר   קוסאי תכרורי 
 חבר   ויסאם ראבוס 
 חבר  נסר אבו סאפי 
  אחמד רעד                       חבר              
 חבר   יוסף מחלוף 

 
 
 



 

 
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 הוועדה הנ"ל.מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב 
 
 

 ועדת ביטחון 
 

 יו"ר  מחמוד עודה 
 חבר   עבד גמל 
 חבר  עזאם מתאני 
 חבר  אחמד רעד 
 חבר  דאמן מתאני 
 חבר  ויסאם ראבוס 
 חבר  נסר אבו סאפי 

 
 נערכה הצבעה:

 
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
     נסר אבו סאפי

 יוסף מחלוף
  אחמד רעד 



 

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 
 

 ועדת תמיכות 
 

 יו"ר  ויסאם ראבוס 
 חבר  קוסאי תכרורי 
 חבר  מחמוד עודה 
 חבר  אחמד רעד 
 חבר  נסר אבו סאפי 

 
 :נערכה הצבעה

 
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
 יוסף מחלוף

  
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 

 ועדת חקלאות 
 יו"ר  יוסף מחלוף 
 חבר  נסר אבו סאפי 
 חבר  מחמוד עודה 
 חבר  אחמד רעד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 נערכה הצבעה:

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    גמל עבד אלרחמאן

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 
 

 ועדה לקידום מעמד הילד 
 יו"ר   נסר אבו סאפי 
 חבר    עבד גמל 
 חבר   דאמן מתאני 
 חבר   סלאח גזאוי 
 חבר   עזאם מתאני 

 
 נערכה הצבעה:

 
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 

  



 

 ועד ערר
 יו"ר  שאדי נאטור, עו"ד 
 חבר  עאדל מתאני, מהנדס 
 חבר  ויסאם גזאוי, רו"ח ועו"ד 

 
 
 
 
 
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    אלרחמאן גמלעבד 

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 : החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 
 

 ועדת חינוך 
 יו"ר  עבד אלבאסט סלאמה 
 חבר   נסר אבו סאפי 
 חבר    עבד גמל 
 חבר   תאיהעבד אללה  
 חבר   מחמוד עודה 
 חבר   אחמד רעד, עו"ד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 
 

 החלטה
 

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 

 ועדת מכרזים 
 

 יו"ר   אחמד רעד, עו"ד 
 חבר   ויסאם ראבוס 
 חבר    עבד גמל 
 חבר   עזאם מתאני 
 חבר וסגן   סלאח גזאוי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 

 כספיםועדת  
 יו"ר  עבד אלבאסט סלאמה 
 חבר    עבד גמל 
 חבר   נסר אבו סאפי 
 חבר   עזאם מתאני 
 חבר   מחמוד עודה 
 חבר   עבד אללה תאיה 
 עאדל גמל                                       חבר             

 
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ראבוסויסאם 
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.



 

 
 
 
 

 ועדה לבטיחות בדרכים 
 

 יו"ר  עבד אלבאסט סלאמה 
 חבר   מחמוד עודה 
 חבר   אחמד רעד 
 חבר    עבד גמל 
 חבר   עזאם מתאני 
 חבר   דאמן מתאני  
 עאדל גמל                                      חבר             

 
 נערכה הצבעה:

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     מתאני עזאם
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
  נסר אבו סאפי

    אחמד רעד
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 

  
 ועדה לאיכות הסביבה

 יו"ר   סלאח גזאוי 
 חבר   קוסאי תכרורי  
 חבר   חסן ואוויה 
 חבר    עבד גמל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 
 

 וועדה מאבק בנגע הסמים המסוכנים 
 יו"ר   אחמד רעד, עו"ד 
 חבר   עאדל גמל 
 חבר   ויסאם ראבוס 

 
 נערכה הצבעה:

 
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    אלרחמאן גמלעבד 
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 

 החלטה
 

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 
 



 

 ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים
 יו"ר            1 סגןעבד אלבאסט סלאמה

 חבר                        גמל    עבד אלרחים
 חבר                עאדל גמל

 
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 

 הוועדה למיגור האלימות
 יו"ר   1 סגןעבד אלבאסט סלאמה

 חבר    אחמד רעד, עו"ד
 חבר    נסר אבו סאפי

 
 נערכה הצבעה:

 
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד
  יוסף מחלוף

 
 



 

 החלטה
 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.

 
 ועד רכש ובלאי

העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים רישום וניהול ועדה מקצועית של הרשות לפי תקנות 
 .111/-טובין(, התשנ"ח

 
 נערכה הצבעה:

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד
  יוסף מחלוף

 החלטה
 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.

 
 

 ועדת תמיכות מקצועית
 ועדה מקצועית של הרשות

 
 נערכה הצבעה:

 
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 



 

 
 ועדת הקצאת קרקעות

ועדה מקצועית של הרשות בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה 
 סמלית

 
 :נערכה הצבעה

 
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 את הרכב הוועדה הנ"ל.מליאת מועצת העיר אישרה 
 

 ועדת פיטורים
 ועדה מקצועית של הרשות

 
 נערכה הצבעה:

 
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 סאפינסר אבו 

     אחמד רעד
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 
 



 

 ועדת הנהלה
 1 סגןיו"ר   עבד אלבאסט סלאמה

 חבר   עבד אללא תאיה             
 ד'אמן מתאני                                               חבר

 חבר    נסר אבו סאפי
 חבר    עזאם מתאני
 חבר    מחמוד עודה

 
 נערכה הצבעה:

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד
  יוסף מחלוף

 
 החלטה
 מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל. מליאת

 
 

 ועדת מנגנון )לענייני כוח אדם(
 עבד אלבאסט סלאמה                             יו"ר1 סגן 

 אחמד רעד                                               חבר
 סלאח גזאוי                                             חבר

 חבר                                          ויסאם ראבוס
 

 נערכה הצבעה:
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד
  יוסף מחלוף



 

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 

 ועדת ספורט
 יו"ר    עבדאללה תאיה

 חבר    נסר אבו סאפי
 חבר     עבד גמל

 חבר    קוסאי תכרוי
 חבר    אחמד רעד

 חבר וסגן    סלאח גזאוי
 חבר    ויסאם ראבוס

 
 נערכה הצבעה:

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  סלאמה עבד אלבאסט
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 
 

 למקומות ציבורייםועדה למתן שמות 
 

 יו"ר   סלאח גזאוי
  חבר  עבד אלבאסט סלאמה

 חבר    עזאם מתאני
 חבר   עבד אלרחמאן גמל

 חבר    דאמן מתאני
 חבר    חסן ואוויה

 חבר    מחמוד עודה
 חבר    קוסאי תכרורי
 חבר    ויסאם ראבוס
 חבר    נסר אבו סאפי

 חבר אחמד רעד                                    
 חבר   יוסף מחלוף

 



 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 

 ועדת רווחה ושירותים חברתיים 
 יו"ר                                        אחמד רעד          

 חבר                              נסר אבו סאפי              
 חבר                            סלאח גזאוי                    

 חבר                              מחמוד עודה                
 חבר                              עזאם מתאני                

 
 
 
 
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 



 

 החלטה
 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.

 
 ועדת רישוי עסקים

 יו"ר  עבד אלבאסט סלאמה
 חבר   ויסאם ראבוס

 חבר    עבד גמל
 חבר   סלאח גזאוי
 חבר   מחמוד עודה

 חבר   אחמד רעד
 ממונה על רישוי עסקים   מחמוד נסאר

 
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי

 סאפינסר אבו 
     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 
 

 ועדת תחבורה
 יו"ר   מחמוד עודה

 חבר   חסן ואוויה
 חבר   נסר אבו סאפי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     מתאני עזאם
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 
 

 ועדת תנועה
 יו"ר   ויסאם ראבוס

 חבר   סלאח גזאוי
 חבר   עבד אלבאסט סלאמה

 חבר    עזאם מתאני
 חבר   עבד אלרחמאן גמל

 חבר    דאמן מתאני
 חבר    חסן ואוויה

 חבר    מחמוד עודה
 חבר    קוסאי תכרורי
 חבר    נסר אבו סאפי

 אחמד רעד                                     חבר
 חבר   יוסף מחלוף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  סלאמה עבד אלבאסט
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 

 החלטה
 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.

 
 ועדת תכנון ובנייה

 יו"ר  עבד אלבאסט סלאמה
 חבר   ויסאם ראבוס

 חבר   סלאח גזאוי
 חבר    עזאם מתאני

 חבר   עבד אלרחמאן גמל
 חבר    דאמן מתאני

 חבר    חסן ואוויה
 חבר    מחמוד עודה

 חבר    קוסאי תכרורי
 חבר    נסר אבו סאפי

 חבר   יוסף מחלוף
 חבר   עבד אללה תאיה

 חבר                  אחמד רעד                   
 חבר   עאדל גמל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
 נסר אבו סאפי

     אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה הנ"ל.
 
 

 נציגי העירייה בוועדה לתכנון ובנייה מזרח השרון
 חבר  עבד אלבאסט סלאמה

 חבר   קוסאי תכרורי
 חבר  עבד אלרחמאן גמל

 חבר   ויסאם ראבוס 
 חבר   נסר אבו סאפי

 ציבורנציג  עבד אלסתאר חדיג'ה, עו"ד
 
 

 נערכה הצבעה:
 

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
  נסר אבו סאפי

    אחמד רעד 
  יוסף מחלוף

 
 החלטה

 העיר אישרה את מינוי נציגי העירייה בוועדות לתכנון ובנייה מזרח השרון.מליאת מועצת 



 

 
 

 כאיד סלאמה
 נשים לכל הוועדות.ענייני תשומת לבכם כי על פי החוק חובה לזמן את יועצת ראש העיריה ל

 
 עבד גמל

חלק פעיל במילוי תפקידם, ובמידה ולא יעשה כן אז  אני מציע כי חברי הוועדות אשר נבחרו, יטלו
 בבקשה יפנו את מקומם לחברים אחרים.

 
 ראש העירייה

 על פי צו העיריות, אמורות ועדות חובה להתכנס כל רבעון, ארבע פעמים בשנה.
 

שעל סדר היום, הואיל והעניין דרוש התייצבות הגזבר והחשב המלווה, אך הם  2לעניין סעיף 
 לכן יש צורך בדחיית הדיון בעניין זה.נעדרים 

 
חברים על פי פקודת העיריות המועצה תקיים ישיבות מן המניין וישיבות שלו מן המנין הכל 

על פי החוק ותוך חודשיים מיום היבחרה  כמפורט בתקנון בדבר ישיבות מועצה והנוהל בהן.
 .הלישיבותיתחליט המועצה על המועד הקבוע 

 
 כאיד סלאמה, יועמ"ש

 עפ"י החוק יש לקבוע סדר הישיבות בכל יום שלישי הראשון מכל חודש.
 

 אחמד רעד, עו"ד
ימים לפני הישיבה כולל החומרים הנלווים   1/אני מבקש לקבל את הזימון של הישיבות 

 והרלוונטיים.
 

 כאיד סלאמה, יועץ משפטי
 עניין הזימון קבוע בחוק.

 
 נסר אבו סאפי

 ום, מה הנוהל התקין לעלות אותם?אם יש לי נושאים על סדר הי
 

 ראש העירייה
 בוודאי. ישנו נוהל מסוים מפורט בחוק.

 תוכל להתייעץ עם היועץ המשפטי לעירייה.
 

 נערכה הצבעה
 נמנע   נגד    בעד

 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה
       ויסאם ראבוס

    סלאח גזאוי
     עזאם מתאני

    עבד אלרחמאן גמל
     דאמן מתאני

     חסן ואוויה
     מחמוד עודה

     קוסאי תכרורי



 

 נסר אבו סאפי
     אחמד רעד 
 יוסף מחלוף

 
 :החלטה

  מליאת מועצת העיר אישרה על מועד קיום הישיבות מן המניין על פי החוק.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 0001/00-114אישור תוכנית מפורטת 
 

 ראש העיר
תוכנית מפורטת לועדה המחוזית עליו לצרף יש החוק, כל תושב אשר רוצה להג על פי תיקון

 לבקשתו גם החלטת מועצת העירייה בעניין. רשות הדיבור למהנדס העיריה.
 

 נאדי תאיה, מהנדס העירייה
בהתאם להנחיות היועץ המשפטי של הוועדה המחוזית, ובתאם למכתב הממונה על הועדות גב' 

, כל תושב אשר מגיש תוכנית מפורטת לוועדה המחוזית עליו גם לצרף 21151/2רונית חג'ג' מיום 
 החלטת מועצת העיר בעניין בקשתו.

אשר יש בה חזית אשר הגיש מר מחמוד חמודה  114-0001/00מס' מדובר בתוכנית מפורטת 
 מסחרית.

 אחמד רעד
 איך נוכל להצביע על תוכנית שלא הועברה לנו לפני הדיון?

 
 מהנדס העיר

 בשביל זה אני נמצא כאן כדי לתת הסבר מקצועי לשאלותיכם לתוכנית.
 

 מחמוד עודה
 בפעם הבאה אני מבקש לשלוח תוכניות לפני הדיון ועם הזימון.

 
 נערכה הצבעה

 נמנע   נגד    בעד
 ___   ___  עבד אלבאסט סלאמה

       ויסאם ראבוס
    סלאח גזאוי

     עזאם מתאני
    עבד אלרחמאן גמל

     דאמן מתאני
     חסן ואוויה

     מחמוד עודה
     קוסאי תכרורי
  נסר אבו סאפי

    אחמד רעד 
 יוסף מחלוף

 
 החלטה

 
 השייכת למר מחמוד חמודה. 451-1024/10מליאת מועצת העיר מאשרת התוכנית המפורטת מס' 

  

 ישיבה נעולה                  
 איימן קשקוש                                                                                                
 מנכ"ל העירייה                                                         

      


