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 מן המניין לא פרוטוקול ישיבת המועצה  
 18:20שעה  2019 באוגוסט 28, תאריך רביעימיום 

 מקום הישיבה: אולם הישיבות
 

 ראש העיר - פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:
 חבר העירייה -  ח'ליל אלטורי   
 חבר העירייה - אלנסאסרהחסן    
 חבר העירייה - טלאל אלקרינאוי   
 חבר העירייה - יוסף אלרומילי   
 חבר העירייה - ד"ר מאזן אבו סיאם   
 חבר העירייה - מאג'ד אבו בלאל   
 חבר העירייה - מוחמד אבו האני   
 חבר העירייה - מחמד אלקרינאוי   
 חבר העירייה - סלימאן אלעתאיקה   
 חבר העירייה - עו"ד סמי סהיבאן   
 חבר העירייה - עודה אבו מדיגם   
 חבר העירייה - עטא אבו מדיע'ם   
 חבר העירייה -  עלי אלזיאדנה   
 חבר העירייה - ד"ר עלי כתנאני   
 חבר העירייה - עמאר אבו גרארה   
 חבר העירייה - פייצל אלהוזייל   
 חבר העירייה - שריף חמאייסה   

 
 מזכיר העירייה  - עלי אבו אלחסן     נוכחים ה"ה:

 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי   
 יועץ משפטי של העירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מבקר העירייה  -עאמר אבו האני             
 מנהל לשכת רה"ע - מוסא אלעוברה   
 דובר העירייה -  מרזוק כתנאני   
 מלווהחשב  -  דניאל גירון   

 
 על סדר היום:

 
 .2019אישור הצעת תקציב העירייה לשנת  .1

 
 2019אישור הצעת תקציב העירייה לשנת  – 1סעיף מס' 

 
 פאיז אבו צהבאן:

ת לקבלת הדו"ח הכספי רבעון יבישיבה הקודמת היו הערות לחבר העירייה טלאל אלקרינאוי, ופנ
 הכספיים.חצי שנתי, וצר לי טרם דנה וועדת הכספים בדו"חות 

 
 אני מציע שוועדת הכספים, תקיים דיון בדו"ח ולהגיש המלצותיה למועצת העיר.

 
 וכמו כן גזבר העיריה יסיים תשובתו להערות שהועלו על ידי החברים טלאל אלקרינאוי 

לכן אני מציע שההצבעה על התקציב תדחה לישיבה הבאה שנחליט על המועד שלה  ואבו סלאמה.
 בהסכמה.
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 מדיע'ם:עטא אבו 
 הדרך הנכונה שכל ההערות בנושא התקציב יובאו בפני וועדת הכספים.

 
היות והיו הערות בישיבה הקודמת מן הראוי שזה יעלה לדיון בפני וועדת הכספים, והיא  תחליט 

 ותביא המלצות למועצת העיר.
 

 יים.הצעת רה"ע, לדחות עד שהטיעונים יובאו בפני וועדת הכספים, כולל גם הדוחות הכספ
 

 אני מציע לכנס וועדת הכספים כמה שניתן מוקדם לדון.
 

 טלאל אלקרינאוי:
 מה התאריך המוצע?

 
 עו"ד סמי סהיבאן:

קודם כל יקבע תאריך לישיבת וועדת הכספים ואחריו יקבע תאריך לישיבת המועצה? ויגיעו אליה 
 כל החברים שרוצים להתייחס לתקציב.

 
 פאיז אבו צהבאן:

   2019בספטמבר  11בספטמבר, והמועצה תתכנס בתאריך  03כנס בתאריך וועדת הכספים תת
 , האם מקובל על דעת החברים?18:00בשעה 

 
 

  2019בספטמבר  03 -. ישיבת וועדת הכספים תתכנס ביום שלישי ה1     :179החלטה מס' 
 בה., כל חבר מוזמן להיות נוכח בישי15:00בשעה                                      

 
 . ישיבת המועצה להמשך דיון בישיבת התקציב תתכנס ביום רביעי2                                 

 .18:00בספטמבר בשעה  11 -ה                                    
 
 

 נעילה הישיבה
18:18:47 

__________        ____________ 
 פאיז אבו צהבאן        עלי אבו אלחסן

 ראש העירייה                                                                               העירייהמזכיר 
                                             

 :תפוצה
 מבקר המדינה , 

 הממונה על המחוז, במשרד הפנים, 
 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 היועץ המשפטי לעירייה, 
 דובר העירייה, 

 מבקר העירייה, 
 הנהלת חשבונות, 

 חשב מלווה.
__________________   
 מזכירת מזכיר העירייה –הודפס ע"י מירי וינברגר 


