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 06/2020ן ימן המנישלא  פרוטוקול מישיבה
 18:00בשעה  16/06/2020 שלישישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה
 נוכחים  משתתפים

    ראש המועצה מר מודר יונס
 יועמ"ש עבד מקדאד שיךמר   מ"מ ראש המועצה מר וג'יה מסעוד
 גזבר המועצה מר אחמד ג'בארין   סגן ראש המועצה מר כמאל מלחם
 עוזר ראש המועצה מר נואף דעייף  סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד

    חבר מועצה מר חכים יונס
  נעדרו  חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה  חבר מועצה מר מחמוד כבהא
 חבר מועצה מר מואנס ושאחי  חבר מועצה עקל מר בלאל

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  חבר מועצה מר מוחמד מרעי
 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס  חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב
 חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי  חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל

     
     
     
     
 

 :על סדר היום
 אישור מורשי החתימה של המועצה. .1

 ממונה על הגביה.מינוי אישור  .2
 

 06/2020מן המניין שלא אלסלאם עליקום אני פותח את הישיבה  מודר
  

אני רוצה לברך את הגזבר החדש אחמד קאסם, וגם להודות לאיחסאן  מודר
 כעבייה על מאמציו למען המועצה.

 סבב היכרות עם הנוכחים 
נעים לי להכיר. אני בא לעבוד במקצועיות למען ערערה. חשוב לי לשמור  אחמד

על מינהל תקין. השנה היא מיוחדת, ובעיקר בגלל התפשטות נגיף 
הקורונה. צפויה להיות שנה קשה מבחינת הגביה. מקווה שכולם יירתמו 
לצורך העמקת הגביה לצורך שמירה על מתן שירותים טובים לתושבי 

 עארה וערערה
  

  אישור מורשי החתימה של המועצה. 1סעיף 
מורשי החתימה הם: ראש  .15/06/2020אחמד מתחיל לעבוד החל מיום  מודר

גזבר המועצה אחמד קאסם ו 598955810, ת.ז.: המועצה מודר יונס
יחד עם חותמת המועצה תחייב שניהם  חתימת .025872284ת.ז.: , ג'בארין

 המועצה. את 
  -ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות 

, איברהים, טאלב, מוחמד מודר, וג'יה, חכים, כמאל, לואיי, מחמוד -בעד
 מרעי
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 בלאל וחסיב  -נגד
  

 ממונה על הגביה.מינוי אחמד קאסם כאישור  2סעיף 
  -ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות 

, מחמוד, איברהים, טאלב, מוחמד 'יה, חכים, כמאל, לואיימודר, וג -בעד
 מרעי

  
 מה עם מנהל הארנונה? חסיב
נדחה עד לכניסת מנהל הגביה. הראיה היא שמנהל הגביה יהיה גם מנהל  מודר

 הארנונה.
 18:20הישיבה ננעלה בשעה  
 

 וואידא יונסר -תימצות  מודר יונס             
 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה

 


