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 09/2020מן המניין שפרוטוקול מישיבה 
 18:00בשעה  07/9/2020 שנישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה
 נוכחים  משתתפים

 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס  ראש המועצה מר מודר יונס
 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   ראש המועצהמ"מ  מר וג'יה מסעוד
 מבקר פנים מר סאמר סעד  מועצהסגן ראש ה מר לואי מסעוד

 ראש המועצה.ע מר נוואף דעייף  חבר מועצה מר מחמוד כבהא
    חבר מועצה מר חכים יונס

  נעדרו  חבר מועצה מר מואנס ושאחי
 מועצהסגן ראש ה מר כמאל מלחם  חבר מועצה מר בלאל עקל

 חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה  חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי
 חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב  חבר מועצה מר מוחמד מרעי

 חבר מועצה מר אבראהים אבו הלאל   
 י. למעמד האישה גב' אנהאר מסארווה   
 גזבר המועצה אחמד ג'באריןמר    
 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה   
 

 :היוםעל סדר 

 כמפורט להלן: 2-5אישור הוספת סעיפים  .0
 עדכון לגבי תכנון השדרה המסחרית. -2סעיף  .0.1

 
עארה, מסך של  -בינוי בית העם – 601( בתב"ר 1אישור שינויים ) -3סעיף  .0.2

משרד  -מקור המימון₪.  544,599ובסך של ₪  945,547לסך ₪  400,948
 (.1001239123הפנים )הרשאה תקציבית 

 
, 2018פיתוח בית עלמין עארה  – 602( בתב"ר1אישור שינויים ) –4סעיף  .0.3

 -מקור המימון₪.  199,719ובסך של ₪  454,479לסך של ₪  254,760מסך של 
 (.1000821579 -ו 1001243229משרד הפנים )הרשאה תקציבית 

 
, 2018פיתוח בית עלמין ערערה  603( בתב"ר 1אישור שינויים ) -5סעיף  .0.4

מקור המימון: ₪.  289,393, ובסך של 506,283לסך של ₪  216,890מסך של 
 (.1000821578 -ו 1001243224משרד הפנים )הרשאה תקציבית 

 
התפשטות נגיף הקורונה, עלייה באחוז התחלואה  -מצב החירום בערערה .1

 בערערה וסיווג ערערה כישוב אדום. עדכונים ודיון בהשלכות.

 09/2020אני פותח את הישיבה שמן המנין  מודר
 בהתאם למסמכים שהועברו אליכם. 2-5מבקש לאשר הוספת סעיפים  מודר

חייבת לעדכן כי חסיב וכמאל, מוחים על הוספת הסעיפים. הם לא  רוואידא
 השתתפו בישיבה בהנחה שמדובר בישיבת חירום.

 יש מנין. אם הוספת הסעיפים תאושר. אין מניעה. מקדאד
 היום הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.ההצעה להוספת סעיפים על סדר 
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 עדכון לגבי תכנון השדרה המסחרית. 2סעיף 
מעדכן, כי משרד הפנים לא אישר למועצה את ענין תחרות האדריכלים  

 עם איגוד האדריכלים, ועל כן, אנחנו מפרסמים מכרז פומבי.
  

 400,948עארה, מסך של  -בינוי בית העם – 601( בתב"ר 1אישור שינויים ) 3סעיף 
משרד הפנים  -מקור המימון₪.  544,599ובסך של ₪  945,547לסך ₪ 

 (.1001239123)הרשאה תקציבית 
 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה.

  
, מסך של 2018פיתוח בית עלמין עארה  – 602( בתב"ר1אישור שינויים ) 4סעיף 

משרד  -מקור המימון₪.  199,719ובסך של ₪  454,479לסך של ₪  254,760
 (.1000821579 -ו 1001243229הפנים )הרשאה תקציבית 

 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה.
  

, מסך של 2018פיתוח בית עלמין ערערה  603 ( בתב"ר1אישור שינויים ) 5סעיף 
מקור המימון: משרד ₪.  289,393, ובסך של 506,283לסך של ₪  216,890

 (.1000821578 -ו 1001243224הפנים )הרשאה תקציבית 
 ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה.

 

 
 20:15הישיבה ננעלה בשעה   

 
 וואידא יונסר  מודר יונס             

 מנכ"לית המועצה    המועצה ראש
 


