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 נוסח מעודכן -2021/02/03ן ימן המנישלא  פרוטוקול מישיבה

 18:00בשעה  07/03/2021ראשון שהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים
 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   חבר מועצה מר חכים יונס

 עוזר ראש המועצה מר נואף דעייף  חבר מועצה מחמוד כבהאמר 
    חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל

  נעדרו  חבר מועצה מר בלאל עקל
 ראש המועצה מר מודר יונס  חבר מועצה מר מואנס וישאחי

 מ"מ ראש המועצה מר וג'יה מסעוד  חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב
 סגן ראש המועצה מר כמאל מלחם  מועצהחבר  מר נאיל אבו רימה

 סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד   
 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה   
 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס   
 מבקר המועצה מר סאמר סעד   
 חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה   
 חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי   

  
 :על סדר היום

  .ממלא מקום לגזבר המועצהאישור מינוי  .1

 
ראש המועצה  .2021/02/03ייקום. אני פותח את הישיבה שלא מן המנין אלאסלאם ע חכים

נמצא במסיבת סיום לבוגרי היחידה לקידום נוער. הוא יצטרף בהקדם. בהיעדר ראש 

 המועצה אני אנהל את הישיבה.

 האם יש התנגדות?  

 .הישיבה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחדההצעה לאישור מר חכים יונס שינהל את 

  

הישיבה היא בהמשך לישיבה קודמת בענין מינוי ממלא מקום לגזבר המועצה,  חכים

 חודשים, ועד לאיוש המשרה באופן קבוע 3לתקופה שלא תעלה על 

 מעל שלושה חודשים, מי יאשר את ההארכה? איברהים

 להביא אותו לאישור מליאת המועצה  אנחנו נאשר. חייבים מואנס

. איחסאן הגיש מועמדות. ועדת הבחינה בחרה בו. המועצה פרסמה הליך שוויוני מקדאד

מאחר והוא שימש בעבר כממלא מקום גזבר. אנחנו בכל זאת בדקנו את מסמכיו. 

לצורך הפרוטוקול.  -אני ומנהל משאבי אנוש ראיינו אותו, ומצאנו כי הוא מתאים

 .אתם מתבקשים לאשר אותוולכן 

 לפני שמאשרים. אני רוצה לברר, סוכם שיתפרסם מכרז פנימי. מתי מפרסמים חסיב
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 ביום ראשון אמור להתפרסם מכרז פנימי.  חכים

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

  

 18:15 -הישיבה שלא מן המנין ננעלה

   

 יונס רוואידא  -הקלידה  חכים יונס             

 מנכ"לית המועצה    יו"ר הישיבה

 


