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פרוטוקול מישיבת המועצה שמן המנין 11/2019
שהתקיימה ביום שני  04/11/2019בשעה 18:00
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י .למעמד האישה

על סדר היום :
 . 1אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין  09/2019ו  , 10/2019 -וישיבה שלא מן המנין
. 06/2019
 . 2אישור מינוי מר איחסאן כעביה כממונה גביה לפי פקודת המסים גביה.
 . 3אישור שינוי מורשי החתימה בחשבונות בית ספר חט"ב ערערה .חתימת מנהל
בית הספר ,מר איברהים מלחם והמזכירה פקריה אבו שועלה טיארה ,יחד עם
חותמת בית הספר תחייב את בית הספר
וג'יה

אלסלאם עלאיקום .אהלן וסהלן .אני פותח את הישיבה שמן המנין
 11/2019בשעה . 18:10
ראש המועצה לא ישתתף הישיבה ,ואני אנהל את הישיבה.
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א ישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין  09/2019ו  , 10/2019 -וישיבה שלא
מן המנין . 06/2019
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מסתייג ל גבי נושא הגזבר  -בפרוטוקול י שיבה שמן המנין  . 09/2019היתה
לי הערה לגבי הוצאת מכרז הגזבר .אבו ניאזר התחייב להוצאת מכרז
מיידי .מבקש לתקן את המכרז.
הצבעה  -א ישור פרוטוקול ישיבה שמן  09/2019בכפוף לתיקונים של

וג'יה

חסיב .
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
אישור פרוטוקול ישיבה שמן המנין 10/2019

וג'יה

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד
אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 06/2019

וג'יה

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד
חסיב

מבקש לדעת למה היה פיגור בפרסום המכרז.

רוואידא

היועמ"ש היה בחופשת מחלה בשבועיים הק ודמים .עד שהתפנה ביצענו
את הסי נון .יש צורך בהשלמת מסמכים .אנחנו שולחים מכתבים
להשלמת מסמכים .א נחנו בקשר עם הגזבר שמשרד הפנים מינה כדי
לקבוע מועד ועדת בחינה  .הוא בחו " ל.. .
אישור מינוי מר איחסאן כעביה כממונה גביה לפי פקודת המסים גביה.

סעיף 2

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות .חסיב נ מנע.
אישור שינוי מורשי החתימה בחשבונות בית ספר חט"ב ערערה  .חתימת

סעיף 3

מנהל בית הספר  ,מר איברהים מלחם והמזכירה פקריה אבו שועלה
טיארה ,יחד עם חותמת בית הספר תחייב את בית הספר
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 18:38
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מודר יונס
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