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 המועצה המקומית עארה ערערה

 לשכת ראש המועצה رئيس المجلسديوان 

 0773624300:  טלפון 0773624300تلفون : 

 04 – 6352595פקס :  6352595-04فاكس : 

 30026מיקוד :  30026منطقة : 

 
 

 2מתוך  1עמוד 

 

 פרוטוקול ישיבה 
 03-02-2022מן המניין מספר שלא 
 אולם הישיבותב 20:30שעה ב 21/03/2022שהתקיימה ביום 

 
 נוכחים:רשימת 

 מודר יונס, ראש המועצה .1
 מחמוד כבהא, מ.מ. ראש המועצה .2
 לואי מסעוד, חבר מועצה .3
 עטא מסעוד, חבר מועצה  .4
 טאלב גוהגאה, חבר מועצה .5
 אחמד מלחם, חבר מועצה .6
 מוחמד יונס, חבר מועצה .7
 מואנס ושאחי, חבר מועצה .8
 בלאל עקל, חבר מועצה .9

 , חבר מועצה עאמר גזמאוי .10
 מוחמד אבו גוש, חבר מועצה .11
 מקדאד שיך עבד, יועמ"ש המועצה .12
 נואף דעייף, עוזר יו"ר  .13
 פאוזיה סייף, מ.מ. גזבר .14
 רו"ח , איחסאן כעביה .15
 סאמר סעד, מבקר פנים .16

 נעדרים:רשימת  

 אברהים אבו הלאל, חבר מועצה .1
 מוחמד אבו זרקה, חבר מועצה .2
 רוואידא יונס, מנכ"לית המועצה .3
 אנהאר מסארוה, היועצת למעמד האשה .4

 
 :על סדר היום

 
 מקור₪  78,578 לפיתוח בית עלמין בערערה תוספת של603 אישור הגדלת תב"ר מספר  .1

במימון משרד הפנים, סה"כ לאחר ₪427,705 עבודות קבלניות, סכום מקורי  מימון
 .₪ 506,283ההגדלה 

  
אישור מינויו של רו"ח איחסאן כעביה כממלא מקום גזבר המועצה המקומית לשלושה  .2

או עד לאיוש התפקיד באופן קבוע או המוקדם בניהם  23/03/2022החל מיום  חודשים
 .הבקשה להארכת המינוי כמ"מ של גברת פאוזיה סייף וככל ולא תענה

 
אישור המלצות הועדה המקצועית לתמיכות, לתשלום מקדמה לעמותת איחוד בני  .3

וזאת בכפוף לחתימת 2021מגובה התמיכה שחולקה בשנת  25%עד  ,ערערה עארה
 .04/2006מנכ"ל משרד הפנים  התחייבות בהתאם לחוזר

 
 131,000 ךנגישות פרטנית פיזית בי"ס אלדהראת, הגדלה מס618 עדכון תב"ר מספר  .4

במימון  1001527729מספר התחייבות  ,₪ 117,954 סה"כ הגדלה₪  248,954 לסך של
 .משרד החינוך
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 המועצה המקומית עארה ערערה
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 2מתוך  2עמוד 

 

בישיבה מן המניין מספר  14.03.2022שינוי זה בא במקום החלטה שנתקבלה מיום 
 .לפי דרישת משרד החינוך( 7)סעיף מספר 03-01-2022

 

כך בלאל אבו עקל על המועצה לחבר  בתודה, תח את הישיבהופ יו"ר  מודר
מן שתי ישיבות באותו בלתי אפשרי לזבהזמנה, שטעות שהעיר על 

 את הנחיצות לקיומה של הישיבה: שעה ומסביר

והיום  22/03/2022 במסתיים כידוע לכם מינויה של גברת פאוזייה 
תקופת מינויה לא ניתן להאריך ש םנתקבלה תשובה ממשרד הפני

 מעבר לששה חודשים.

 למען הישוב. ה מזמנהלגברת פאוזייה שנתנה יד ותרמ יםמוד

הליך  אמורים לעבורו מועמדים לתפקיד גזבר  9ניגשו  ומעדכן כי
וכמובן דרוש זמן למכון הערכה ומדידה  להעבירםלאחר מכן סינון ו

עד לסיום הליך בחירת גזבר באופן קבוע וחייבים למנות ממלא מקום 
 עד לאיוש התפקיד.גזבר במידי 

 מבקש אישורכם לקיומה של הישיבההואיל ונפלה טעות בהזמנה 
 לעכשיו

 מאשרים פה אחד הצבעה/החלטה 

איחסאן רו"ח ומבקש מיוניו של  2בסעיף מספר  אם כבר, נתחיל יו"ר מודר
החל  כעביה כממלא מקום גזבר המועצה המקומית לשלושה חודשים

או עד לאיוש התפקיד באופן קבוע או המוקדם  23/03/2022מיום 
הבקשה להארכת המינוי כמ"מ של גברת  בניהם וככל ולא תענה

 .פאוזיה סייף

 מאשרים פה אחד ההחלטה/הצבעה

בית עלמין בערערה תוספת לפיתוח 603 אישור הגדלת תב"ר מספר  .1סעיף 
₪ עבודות קבלניות, סכום מקורי  מקור מימון₪  78,578 של

 .₪ 506,283במימון משרד הפנים, סה"כ לאחר ההגדלה 427,705

 מאשרים פה אחד הצבעה/ההחלטה

 ראש המועצה מודיע כי דוחים את הדיון בסעיף  .3סעיף 

נגישות פרטנית פיזית בי"ס אלדהראת, 618 עדכון תב"ר מספר  .4סעיף 
 ,₪ 117,954 סה"כ הגדלה₪  248,954 לסך של 131,000 ךהגדלה מס

 .במימון משרד החינוך 1001527729מספר התחייבות 

בישיבה מן  14.03.2022שינוי זה בא במקום החלטה שנתקבלה מיום 
 .לפי דרישת משרד החינוך( 7)סעיף מספר 03-01-2022המניין מספר 

 מאשרים פה אחד הצבעה/החלטה

 20:50הישיבה ננעלה בשעה: 
 

 מודר יונס  סאמיה קבהה
 ראש המועצה  עורכת פרוטוקול

 


