פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השישית שלא מן
המניין מס" 71/7
הישיבה התקיימה ביום שלישי ( )316..60.31בשעה  30:..באולם הישיבות בבניין המועצה
בהסכמת כל חברי המועצה
נוכחים :
 .1מר סאלח סולימאן  -ראש המועצה .
 .2מר ראתב נוגידאת – מ"מ וסגן ראש הרשות.
 .3מר אברהים נוגידאת – חבר המועצה.
 .4מר חיראללה דלאשה – חבר המועצה.
 .5מר עאטף גועבאט – חבר המועצה.
 .6מר סאמי נוגידאת – חבר המועצה.
 .7מר סאלם עפאן – חבר המועצה.
 .8מר חאלד סולימאן – חבר המועצה.
נעדרים-:
 .1מר באסם פוקרא
 .2מר עיסא מוסא .
משתתפים -:
 63עו"ד מרואן טאהא  -היועץ משפטי6
 .2מר גלאל בנא –הפעלת ההקלטה.
חסרים:
 .1עו"ד רימונדה סולימאן-מבקרת פנים
 .2גב" סוריה נוגידאת – יועצת לקידום מעמד האישה.
על סדר היום :
.1
.2
.3
.4

פתיחת חשבונות לבתי ספר בבנק מרכנתיל סניף בועיינה נוגידאת וסגירת החשבונות
לבתי ספר בבנק לאומי סניף בועיינה נוגידאת.
צו ארנונה לשנת .2012
פתיחת ח-ן בבנק דקסיה –הרחבת בי"ס לחינוך מיוחד מענק .1225/15
המלצות ועדת תמיכות לשנת .2012

1

פתיחת חשבונות :לבתי ספר בבנק מרכנתיל סניף בועיינה נוגידאת וסגירת החשבונות
לבתי ספר בבנק לאומי סניף בועיינה נוגידאת.
מר סאלח סולימאן-ראש הרשות.
בנק לאומי סניף בועיינה נוגידאת הודיע לנו על סגירת הסניף בחודש  7.17לאור זאת אני
מבקש את אישורכם לפתיחת חשבונות לבתי הספר בבנק מרכנתיל סניף בועיינה נוגידאת
וסגירת החשבונות שמתנהלות בבנק לאומי סניף בועיינה נוגידאת .
להלן החשבונות לפתיחה בבנק מרכנתיל סניף בועיינה נוגידאת
ובעלי זכות חתימה בכל חשבון -:
 חט"ב מערבי ניהול עצמי -:
בעלי זכות חתימה  - :דלאשה רוחי  -מנהל בי"ס ת.ז 59455469סולימאן מירונה  -מזכירת
בי"ס ת.ז 26251702
 חט"ב מערבי הורים - :
בעלי זכות חתימה  - :דלאשה רוחי  -מנהל בי"ס ת.ז  59455469סולימאן מירונה  -מזכירת בי"ס ת.ז
26251702
נציג/ה נבחר מטעם ועד הורים.
 חט"ב בועיינה נוגידאת ניהול עצמי-:
בעלי זכות חתימה  - :פוקרא כנעאן  -מנהל בי"ס ת.ז  54448576חמודה אמאל  -מזכירת בי"ס
ת.ז 23143373
 חט"ב בועיינה נוגידאת הורים-:
בעלי זכות חתימה  - :פוקרא כנעאן -מנהל בי"ס ת.ז 54448576
חמודה אמאל -מזכירת בי"ס ת.ז  23143373נציג/ה נבחר מטעם ועד הוריםבי"ס אלזייתון
ניהול עצמי-:
בעלי זכות חתימה  - :נוגידאת אברהים -מנהל בי"ס ת.ז 23243405
נוגידאת זכיה -מזכירת בי"ס ת.ז 53743852
 בי"ס אלזייתון הורים-:
בעלי זכות חתימה  - :נוגידאת אברהים -מנהל בי"ס ת.ז 23243405
נוגידאת זכיה -מזכירת בי"ס ת.ז  53743852נציג/ה נבחר מטעם ועד הורים.
 בי"ס תיכון תשלום הורים-:
בעלי זכות חתימה  - :חמודה סאמי -מנהל בי"ס ת.ז  55756266חמודה פחריה -מזכירת בי"ס
ת.ז 26469841
נציג/ה נבחר מטעם ועד הורים
 בי"ס אל רחמה ניהול עצמי-:
בעלי זכות חתימה  - :סולימאן לילה -מנהל בי"ס ת.ז 058576380
דלאשה דלאל – מזכירת בי"ס ת.ז 29836764
בי"ס אלרחמה תשלומי הורים-:
בעלי זכות חתימה  - :סולימאן לילה -מנהל בי"ס ת.ז 058576380
דלאשה דלאל -מזכירת בי"ס ת.ז  29836764נציג/ה נבחר מטעם ועד הורים.
 בי"ס אלראזי תשלומי הורים-:

2

בעלי זכות חתימה  - :חמודה טאלב -מנהל בי"ס ת.ז 023408420
דלאשה סמירה  -מזכירת בי"ס ת.ז  26380998נציג/ה נבחר מטעם ועד הורים.
להלן החשבונות לסגירה בבנק לאומי סניף בועיינה נוגידאת-:
חט"ב מערבי ניהול עצמי  ,חט"ב מערבי הורים.
חט"ב בועיינה נוגידאת ניהול עצמי  ,חט"ב בועיינה נוגידאת הורים.
בי"ס אלזייתון ניהול עצמי  ,בי"ס אלזייתון הורים.
בי"ס תיכון תשלום הורים.
בי"ס אלרחמה ניהול עצמי  ,בי"ס אלרחמה תשלומי הורים.
בי"ס אלראזי תשלומי הורים.
מי בעד  -:סאלח  ,ראתב  ,סאלם  ,עאטף  ,חיר  ,סאמי  ,אברהים  ,חאלד .
ה ח ל ט ה
הוחלט פה אחד על פתיחת חשבונות לבתי ספר כמפורט לעיל בבנק מרכנתיל
סניף בועיינה נוגידאת ובעלי זכות חתימה בחשבונות  ,וסגירת החשבונות לבתי
ספר בבנק לאומי סניף בועיינה נוגידאת.
צו ארנונה לשנת .2018

מר סאלח סולימאן :יו"ר הרשות :

בהתאם לפרסום משרד הפנים  -:שיעור העדכון השנתי של תעריפי הארנונה לשנת 2012
 2.12%לעומת שנת  . 2012הרשות תעדכן את תעריפי הארנונה לשנת  2012ב 2.12%-לעומת שנת 2012
ותפעל בעניין
הנחות ,תשלום מראש  ......עפ"י החוק וההנחיות בחוזרים.
במידה ויחולו שינויים נהיה כפופים להחלטות וחוזרי מנכ"ל.
אני מציע לאשר את העדכון של תעריפי הארנונה לשנת  2012עפ"י התחשיב  ,שיעור העדכון
יעמוד על 2.12%
מי בעד  -:סאלח  ,ראתב  ,סאלם  ,עאטף  ,חיר  ,סאמי ,אברהים  ,חאלד .
ה ח ל ט ה:
הוחלט פה אחד לאשר את צו הארנונה לשנת  2018כפי שהובא ע"י ראש הרשות.

פתיחת ח -ן בבנק דקסיה :

הרחבת בי"ס לחינוך מיוחד מענק מס"  .1225/15מר סאלח סולימאן –ראש הרשותאני מבקש את
אישורכם לפתיחת חשבון בבנק דקסיה – הרחבת בי"ס לחינוך מיוחד מענק
מס"  1225/15במימון מפעל הפיס
החלטה
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בבנק דקסיה – הרחבת בי"ס לחינוך מיוחד מענק מס"
 1825/15במימון מפעל הפיס.
המלצות ועדת תמיכות לשנת .2012
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מר סאלח סולימאן –ראש הרשות.
ועדת התמיכות המקצועית העבירה את המלצותיה לועד התמיכות המשנה וועדת
וועדת התמיכות המשנה לא העביר המלצותיה למליאת המועצה.
ועדת התמיכות המקצועית המליצה כדלקמן -:
עמותת ספורט בועיינה נוגידאת –  ( ₪ 245000סעיף תמיכות ספורט ) 8299.810
עמותת אלפרוסיה בועיינה נוגידאת –  ( ₪ 70000סעיף תמיכות ספורט ) 8299.810
אלנגדה עמות לקידום החינוך והקהילה  -תוספת בסך  ( . ₪ 75000סעיף תמיכות ספורט
) 8299.810
עמותת נשים בועיינה נוגידאת –  ( ₪ 25000סעיף תמיכות פעולות נשים ומעמד האישה 8264.810
עמותת אלביאן לקידום החינוך והספורט –  ( ₪ 5000סעיף תמיכות ספורט .) 8299.810
ענותת בדור אלחיר –  ( .₪ 10000סעיף תמיכות נכים ) 8476.811
עמותת טאהא חוסיין בועיינה נוגידאת –  ( ₪ 10000סעיף תמיכות נכים . ) 8476.811
אני מציע לאשר סכומי התמיכות כמפורט להלן ובהתאם לתקציב המאושר -:
עמותת ספורט בועיינה נוגידאת –  ( ₪ 245000סעיף תמיכות ספורט ) 8299.810
עמותת אלפרוסיה בועיינה נוגידאת –  ( ₪ 95000סעיף תמיכות ספורט ) 8299.810
אלנגדה עמות לקידום החינוך והקהילה  -תוספת בסך  ( . ₪ 75000סעיף תמיכות ספורט
) 8299.810
עמותת נשים בועיינה נוגידאת –  ( . ₪ 25000סעיף תמיכות פעולות נשים ומעמד האישה 8264.810
עמותת אלביאן לקידום החינוך והספורט –  ( ₪ 5000סעיף תמיכות ספורט .) 8299.810
ענותת בדור אלחיר –  ( .₪ 10000סעיף תמיכות נכים ) 8476.811
עמותת טאהא חוסיין בועיינה נוגידאת –  ( ₪ 10000סעיף תמיכות נכים . ) 8476.811
מר חיר דלאשה-חבר המועצה
אני מציע להגדיל את התמיכה לעמותת אלביאן ל . ₪ 15000-
מר סאלח סולימאן –ראש הרשות
אני מציע להגדיל את התמיכה לעמותת אלביאן ל .₪ 10000 -
מי בעד ההצעה הנ"ל כולל הגדלת התמיכה לעמותת אלביאן ל-: ₪ 10000-
סאלח  ,ראתב  ,חאלד  ,עאטף  ,סאמי  ,אברהים  ,סאלם  ,חיר.
ה ח ל ט ה
הוחלט פה אחד לאשר את התמיכות כמפורט להלן:
עמותת ספורט בועיינה נוגידאת –  ( ₪ 245000סעיף תמיכות ספורט ) 8299.810
עמותת אלפרוסיה בועיינה נוגידאת –  ( ₪ 95000סעיף תמיכות ספורט ) 8299.810
אלנגדה עמות לקידום החינוך והקהילה  -תוספת בסך  ( . ₪ 75000סעיף תמיכות ספורט
) 8299.810
עמותת נשים בועיינה נוגידאת –  ( . ₪ 25000סעיף תמיכות פעולות נשים ומעמד האישה 8264.810
עמותת אלביאן לקידום החינוך והספורט –  ( ₪ 10000סעיף תמיכות ספורט .) 8299.810
ענותת בדור אלחיר –  ( .₪ 10000סעיף תמיכות נכים ) 8476.811
עמותת טאהא חוסיין בועיינה נוגידאת –  ( ₪ 10000סעיף תמיכות נכים ) 8476.811

רשם הפרוטוקול :מרואן דלאשה  -גזבר.
4

גזבר הרשות
מרואן דלאשה
ראש המועצה
סאלח סולימאן
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