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 2021/01/06 מספר ןימן המניש פרוטוקול מישיבה

 18:00בשעה  02/08/2021ני ששהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה

 נוכחים  משתתפים

 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס  ראש המועצה מר מודר יונס

 גזבר המועצה מר איחסאן כעביה  מ"מ ראש המועצה כבהאמחמוד מר 

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   מועצהחבר  מר כמאל מלחם

 מבקר המועצה מר סאמר סעד  חבר מועצה יונס מוחמדמר 

 מהנדס המועצה מר מחמוד עיסא  חבר מועצה עטא מסעודמר 

 המועצהעוזר ראש  מר נואף דעייף  חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

    חבר מועצה מר מואנס וישאחי

    חבר מועצה אלחבאיב.מר חסיב א

    חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי

  נעדרו  חבר מועצה מר בלאל עקל

 קידום מעמד האישה גב' אנהאר מסארווה  חבר מועצה הלאל.מר אבראהים א

 סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד  חבר מועצה מר נאיל אבו רימה

    חבר מועצה מוחמד מסארווה מר

 

 :על סדר היום 

, לפי בקשת חבר המועצה חסיב אבו 3אישור הוספת סעיף חדש )מספר  .1 )

 בשל הקורונה. -ביטול המופע של אמיר דנדן -אלחבאיב

, ופרוטוקול 05/07/2021)מיום  2021/01/05אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין  .2 )

 (.15/07/2021)מיום  2021/02/07 ישיבה שלא מן המנין

 אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה: .3

יו"ר  - מר עטא מסעוד יחליף את מר וג'יה מסעוד בוועדת איכות הסביבה )

 הועדה(.

 מר מוחמד יונס יחליף את מר חכים יונס בוועדת איכות הסביבה )חבר ועדה( -

 2021/01/06אסלאם עלאייקום. אני פותח את הישיבה שמן המנין  מודר
  18:23 בשעה:

 מה אומר היועמ"ש -מאחר חבר המועצה חסיב לא נמצא 
לא נמצא אז יידחה לישיבה הבאה  -אם חבר המועצה שהציע את הסעיף מקדאד

 או יסמיך חבר מועצה אחר.
 חסיב ביקש  בלאל
 לבטל את האירוע -ברואתה מבקש גם אותו ד מודר
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 היוםהצעה להוסיף את הסעיף על סדר  
 בתקציב לפני זה, מדובר 

 אלפים  4ההשתתפות היא בסך של  איחסאן
האירוע היה מתוכנן מזמן, ונדחה בגלל הקורונה. לא יודע כמה הביטול  

אז נצטרך  -הזה ישפיע על היחסים שלנו עם מפעל הפיס. אם יהיה ביטול
 אלש"ח.  30לשלם לזמר סך של 

 כל החברים מלבד מודר ושיך מחמוד. -ההצעה הועלתה להצבעה 
  

(, 05/07/2021)מיום  2021/01/05אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין  1סעיף 

ן   (.15/07/2021)מיום  2021/02/07ופרוטוקול ישיבה שלא מן המני

ים ללא אמרתי מזלז -3עמוד  -2021/02/07אני מבקש לתקן פרוטוקול  
 המועצה..כמו מהנדס 

 ההסתייגות נרשמה מודר
 אני אבדוק את התמלול ואתקן בהתאם. רוואידא

  
 אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה: 2סעיף 

מר עטא מסעוד יחליף את מר וג'יה מסעוד בוועדת איכות הסביבה  -
 )יו"ר הועדה(.

מר מוחמד יונס יחליף את מר חכים יונס בוועדת איכות הסביבה )חבר  -
 ועדה(

 
  

   20:22הישיבה ננעלה בשעה 

 רוואידא יונס  מודר יונס

 מנכ"לית המועצה  ראש המועצה

 

 


