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 11/2019פרוטוקול מישיבת המועצה שמן המנין 

 18:00בשעה  04/11/2019 שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים

 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס  מ"מ ראש המועצה מר וג'יה מסעוד

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   סגן ראש המועצה מר לואיי מסעוד

 גזבר המועצה מר איחסאן כעביה  צהחבר מוע מר מחמוד כבהא

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  חבר מועצה מר חכים יונס

    חבר מועצה מר מואנס ושאחי

  נעדרו:  חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

 ראש המועצה מר מודר יונס  חבר מועצה מר בלאל עקל

 סגן ראש המועצה מר כמאל מלחם  חבר מועצה מר מוחמד מרעי )חמאדה(

 חבר מועצה מר  עאמר ג'זמאוי  חבר מועצה מר מוחמד מסארווה

 חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל  חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

 עוזר ראש המועצה דעייףמר נוואף    

 י. למעמד האישה גב' אנהאר מסארווה   

     

     

 

 :על סדר היום
, וישיבה שלא מן המנין 10/2019 -ו 09/2019אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין  .1

06/2019 . 

 אישור מינוי מר איחסאן כעביה כממונה גביה לפי פקודת המסים גביה. .2

אישור שינוי מורשי החתימה בחשבונות בית ספר חט"ב ערערה. חתימת מנהל  .3

בית הספר, מר איברהים מלחם והמזכירה פקריה אבו שועלה טיארה, יחד עם 

 את בית הספר חותמת בית הספר תחייב 

  

אלסלאם עלאיקום. אהלן וסהלן. אני פותח את הישיבה שמן המנין  וג'יה

  .18:10בשעה  11/2019

 ראש המועצה לא ישתתף הישיבה, ואני אנהל את הישיבה. 

, וישיבה שלא 10/2019 -ו 09/2019ישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין א  1 סעיף

ן   . 06/2019מן המני
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. היתה 09/2019שיבה שמן המנין בפרוטוקול י -גבי נושא הגזברמסתייג ל חסיב

לי הערה לגבי הוצאת מכרז הגזבר. אבו ניאזר התחייב להוצאת מכרז 

 מיידי. מבקש לתקן את המכרז.

בכפוף לתיקונים של  09/2019ישור פרוטוקול ישיבה שמן א -הצבעה וג'יה

 .חסיב

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

 10/2019אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין  יהוג'

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

  

 06/2019אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין  וג'יה

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד

  

 מבקש לדעת למה היה פיגור בפרסום המכרז.  חסיב

ביצענו  ודמים. עד שהתפנההיועמ"ש היה בחופשת מחלה בשבועיים הק רוואידא

שולחים מכתבים אנחנו צורך בהשלמת מסמכים. יש  נון.את הסי

כדי  הפנים מינהבקשר עם הגזבר שמשרד נחנו אלהשלמת מסמכים. 

.ל."בחוהוא . לקבוע מועד ועדת בחינה . 

  

 אישור מינוי מר איחסאן כעביה כממונה גביה לפי פקודת המסים גביה. 2סעיף 

 מנע.נחסיב ברוב קולות. הועלתה להצבעה ואושרה ההצעה 

  

. חתימת חט"ב ערערהאישור שינוי מורשי החתימה בחשבונות בית ספר  3סעיף 

פקריה אבו שועלה והמזכירה איברהים מלחם , מר מנהל בית הספר

 יחד עם חותמת בית הספר תחייב את בית הספרטיארה, 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

  

 18:38 הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 רוואידא יונס              מודר יונס                

 מנכ"לית המועצה  ועצהראש המ

 

 


