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 9מתוך  1עמוד         
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 03/12/2018التاريخ: 
 رئيس المجلس المحلي  المحترم، عبد الباسط قيسحضرة السيد 
 عضو المجلس المحلي المحترم، محمد زوريحضرة السيد 

 عضو المجلس المحلي المحترم، جمال قادري السيدحضرة 
 عضو المجلس المحلي المحترم، علي حاج حضرة السيد
 س المحليالمحترم، عضو المجل عوض ربيع حضرة السيد
 المحترم، عضو المجلس المحليمحمد فارس سعيد  حضرة السيد
 المحترم، عضو المجلس المحليجمال قدورة  حضرة السيد
 المحترم، عضو المجلس المحليأحمد مطر  حضرة السيد

 المحترم، عضو المجلس المحلي يحضرة د. وليد عبد الغن
 محليالمحترم، عضو المجلس المحمد أحمد مصري  حضرة السيد

 المحترم، عضو المجلس المحلي ماهل شباط ضرة السيدح
 محاسب المجلس المحلي المحترم،فطوم  معبد الكريحضرة السيد 

 المستشار القضائي للمجلس المحلي المحترم،حضرة المحامي صموئيل دكور 
 مراقب المجلس المحلي المحترم،حضرة المحامي حسني مطر 

 
 وبعد،احتراما  تحية،

 .عــوةالموضوع: د
 

الموافق  األربعاء( وذلك يوم غير عادية) 1 رقم المجلسجلسة ادعو حضرتكم بهذا لحضور 

 في قاعة المجلس المحلي. السادسة مساء الساعة 05/12/2018
 بنود البحث:

 ،عملهم فترة المنتهية المجلس وأعضاء رئيس وتكريم المنتخبين، المجلس وأعضاء رئيس استالم حفل .1
 المنتخبين المجلس اءألعض الوالء قسم .2
קביעת הרשאות לחתום בשם המועצה בהתאם ). المالية الوثائق على التوقيع حق أصحاب إقرار .3

 להוראות החוק(
 .العادية المجلس جلسات مواعيد تعيين .4
נציג המועצה בוועדה . والبناء للتخطيط المنطقية اللجنة في المحلي المجلس ممثل انتخاب .5

 בית הכרם? המרחבית לתכנון ובניה בקעת
בחירת נציג המועצה בוועדות  للمجلس والموظفين العمال قبول لجان في المحلي المجلس ممثل إقرار .6

 הבחינה לקבלת עובדים למועצה.
תוכנית . 4قسيمة  19124لتغيير من منطقة زراعية لمنطقة سكن حوض  260-0667279خارطة مفصلة رقم  .7

חלקה  19124לאי למגורים בנחף גוש לשינוי יעוד שטח חק 260-0667279מפורטת מס' 
4  

אישור נציגי הרשות המקומית בהנהלת المركز الثقافي نحف.  إدارةممثلي المجلس في  إقرار .8
 המרכז הקהילתי נחף.

 حضوركم هام وضروري.
 االحتراممع فائق 

 جمال عمر فطوم
 مدير عام/سكرتير المجلس

 ז הצפון.העתק: מר ויסאם פלאח, ממונה רשויות משרד הפנים מחו
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 9מתוך  2עמוד         
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 03/12/2018تاريخ: 
  المحلي المجلس رئيس المحترم، إسماعيل عمر السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سعيد الحليم عبد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد مروان السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد يحيى خالد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سرحان أحمد مفيد دالسي حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قادري علي القادر عبد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، أيوب محمد سميح السيد حضرة

 
 تحية، احتراما وبعد،

 
 .دعــوةالموضوع: 

 

الموافق  األربعاءوم ( وذلك يغير عادية) 1رقم  جلسة المجلسادعو حضرتكم بهذا لحضور 

 في قاعة المجلس المحلي. السادسة مساء الساعة 05/12/2018

 

 ،عملهم فترة المنتهية المجلس وأعضاء رئيس تكريملحفل 

 

 حضوركم هام وضروري.
 مع فائق االحترام

 
 جمال عمر فطوم
 مدير عام/سكرتير المجلس

 .העתק: מר ויסאם פלאח, ממונה רשויות משרד הפנים מחוז הצפון
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 9מתוך  3עמוד         
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 ( غير عادية1محضر جلسة المجلس رقم )
 18:00 الساعة 05/12/2018 االربعاءمن يوم 

 
 بحضور:

 رئيس المجلس. ،قيس طعبد الباسالسيد 
 عضو المجلس ،زوريمحمد السيد 
 عضو المجلس  – محمد مصريالسيد 
 عضو المجلس – جمال قدورهالسيد 
 عضو المجلس –احمد مطر السيد 
 و المجلسعض ،حسينعلي السيد 
 عضو المجلس ،قادريجمال السيد 

 عضو المجلس ،عوض ربيعا السيد 
 عضو المجلس ،يعبد الغند. وليد السيد 
 عضو المجلس ،شباطماهل السيد 

 اشتراك:
 رئيس المجلس السابق – عمر اسماعيللسيد ا

 عضو المجلس السابق – عبد الحليم سعيدالسيد 
 عضو المجلس السابق – مفيد سرحانالسيد 

 المستشار القضائي  – صموئيل دكورالمحامي 
 مراقب داخلي –حسني مطر المحامي 

 / سكرتير المجلسممدير عا – جمال فطومالسيد 
 غياب:

 عضو المجلس – محمد فارس سعيدالسيد 
 

 بنود البحث:

 ،عملهم فترة المنتهية المجلس وأعضاء رئيس وتكريم المنتخبين، المجلس وأعضاء رئيس استالم حفل .1

 المنتخبين المجلس ألعضاء الوالء سمق .2

קביעת הרשאות לחתום בשם המועצה בהתאם להוראות ). المالية الوثائق على التوقيع حق أصحاب إقرار .3
 החוק(

 .العادية المجلس جلسات مواعيد تعيين .4

נון ובניה נציג המועצה בוועדה המרחבית לתכ. والبناء للتخطيط المنطقية اللجنة في المحلي المجلس ممثل انتخاب .5
 .ת בית הכרםבקע

בחירת נציג המועצה בוועדות הבחינה  للمجلس والموظفين العمال قبول لجان في المحلي المجلس ممثل إقرار .6
 לקבלת עובדים למועצה.

תוכנית . 4قسيمة  19124لتغيير من منطقة زراعية لمنطقة سكن حوض  260-0667279خارطة مفصلة رقم  .7

  4חלקה  19124וי יעוד שטח חקלאי למגורים בנחף גוש לשינ 260-0667279מפורטת מס' 

אישור נציגי הרשות המקומית בהנהלת המרכז المركز الثقافي نحف.  إدارةممثلي المجلس في  إقرار .8

 הקהילתי נחף.
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 9מתוך  4עמוד         
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 -: 1بند رقم 

 عملهم فترة المنتهية المجلس وأعضاء رئيس وتكريم المنتخبين، المجلس وأعضاء رئيس استالم حفل

 :قيس باسطال عبد

 والجهد الخدمه على فترتهم المنتهيه لالعضاء والتقدير االحترام كل, المنتخبين لالعضاء مبارك بالجميع, رحب

 ببلدنا المت التي الظروف لكن اكثر الئق بشكل االحتفال يكون ان بودنا كان. البلد ومصلحة البلد اجل من بذلوه الذي

 من مظهر أي نعمل ان ومنتخبين كمرشحين علينا مقبول وغير الحدث مع نتضامنو نتعاطفأن  علينا فرضت

 .والسلوان الصبر والهله بالرحمه له ووندع الفقيد اهل مع نتضامن. البلد في األني الوضع  نتيجة الفرح مظاهر

 :ربيع عوض

 .معنا وشعوركم لنا لمشاركتكم الجميع نشكر

 :قيس الباسط عبد

المشاريع التي  وكل السابقات سنوات الخمس خالل قدمه الذي والعمل هدالج على العبد عمر اسماعيل ابو نشكر

 .البلد اجل من وجهدهم وعملهم تعبهم على يحضروا لم والذين الموجودين لالعضاء الشكر وكذلك نفذت بعهده

 عمل حونجا البلد مصلحة اجل من التعاون للجميع ونأمل ثانيه لفترة المستمرين واألعضاء الجدد لمرشحينبارك لن

 .المستمرين األعضاء خبرة واستغالل المجلس

 :إسماعيل عمر

 جزء المجلس. البلد اهل مع تضامنا الشكل بهذا جلسه عقد بلدنا لظروف ومناسبه حلوه جدا لفته للجميع, الخير مساء

 انو البلد احداث كل يعيشوا ان والمفروض البلد وممثلي جزء المجلس وأعضاء المجلس ورئيس البلد هذا من

 جهود من تستطيعون ما كل بها تقدموا وان عمل فترة لكم واتمنى واألعضاء للرئيس ابارك. معهم يتفاعلوا

 توازن الى صلن ان استطعنا, البلد تاريخ في جدا ناجحه كانت فترة اعتبرها السابقه الفترة البلد. خدمة في وامكانيات

, بسيطه ليست سنوات الخمس خالل نفذت التي المشاريع, جدا جيد عليه نحسد االقتصادي الوضع, الميزانية في

 يوجد المسطح توسيع: المثال سبيل على المشاريع, هذه كملت ان المجلس إدارة من أمل. بها التنفيذ بدأ مشاريع

 وكذلك. أساسية قضية ألنها االمر متابعة امل ,ميزانيات لها ومخصص التنفيذ قيد وخرائط عليها صودق خرائط

, ثقافي صرحإنما  قاعه مجرد ليس وهو عربية قرية كل في موجود وغير ثقافي صرح وهو األهداف دمتعد مبنى

 البلدي المتنزه, 500 شارع, الشرقية الحاره في التنفيذ قيد مشاريع يوجد ميزانيات لها خصصم كذلك التحتيه البنية

 .المشاريع من وغيرها

 ان منكم التوقعات يكفي, ال لهم يقدم ما وكل األفضل اهلونستي نحف اهل البلد على تعرفت سنوات الخمس خالل

 الموظفين كادر, واألعضاء الرئيس من مطلوب وهذا اكثر تعطوا وان السابقه الفتره من افضل القادمه الفتره تكون

 .تالمجاال كل في بلدنا تنموا وان افضل لمكان البلد إيصال يمكن المشترك بالتعاون. به نعتز كادر المجلس في

 اذا موقعه في موجود انسان كل مهنيين المجلس عمال معظم, سنوات خمس معهم عملت المجلس لعمال بالنسبه

 عندهم األفضل. يقدم ان ويستطيع وجه اكمل على يشتغل ان يستطيع وصالحياته به الخاص أعطي الحيز

 .والمهنيه التامه والمعرفه اإلمكانيات

 نحف. لنحف نجاح هو وانما شخص لكل نجاح ليس هو المحلي المجلس احنج.  ونجاح خير كل جميعا لكم أتمنى

 ان وامل  عقبات يوجد وكذلك لمجهود وتحتاج صعبه جدا مهام امامكم. ناجحه قياده, قياده فيها يكون ان تستاهل

 .والصعوبات العقبات هذه من اكبر تكونوا

 على انا ,به اساهم ان يمكن الذي موضوع أي او استشاره او مساعده والي تحتاجونه امر أي في لكم ممدوده يدي

 .النجاح لكم وأتمنى ببلدي افتخر تام. استعداد
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 9מתוך  5עמוד         
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 :زوري محمد

 نجاحاتكم من نتعلم وان طريقكم على نسير وان سلوككم نسلك ان نأمل السابقين واألعضاء العبد البو شكرا

وأن  صحيح سلوك نسلك وان الفساد نحارب وان بلدال على نحافظ ان هللا نقسم شاء وان للجميع مهمه بلدنا, وخبرتكم

 الكبار خبرة من سنستفيد والتقدم التطور من ومزيدا جديده أشياء بدها البلد. البلد واهل الناخبين ظن حسن نكون عند

 بالطريق نسير وان بيدهم يدنا ونضع نتكاتف وان والموظفين المجلس في األقسام مدراء وكذلك التجربه وأصحاب

 التوفيق وأتمنى األعضاء ولجميع العبد أبو شكرا به. تكون ان يجب التي لموقعها نحف نوصل وان حالصحي

 .الجدد لالعضاء

 :  مصري محمد

 العبد وأبو احمد أبو قيس الباسط عبد للسيد ونبارك السابقه الفتره في قدمه ما على إسماعيل عمر العبد أبو نشكر

 بالنسبه. لنحف بالنسبه وجه اكمل على جحنا مجلس يكون ان وامل الجدد المنتخبين واألعضاء زوري محمد

 نحف أصاب الذي األليم للحدث نظرا مختصر يكون ان القرار هذا من جدا مرتاح كنت االستالم مراسم تصارقال

 . الفاتحه سوره وقراءه حداد دقيقه نقف ان واطلب

 الفاتحه لروح المرحوم. أعضاء المجلس والمشاركين وقفوا دقيقة حداد مع قراءة سورة

 

 .المنتخبين لالعضاء ورد وباقه فترتهم نتهيهمال المجلس أعضاء عمل على تقدير درع تقديم تم

 

  -: 2بند رقم 

 .הצהרת אמונים של חברי המועצה  – قسم الوالء ألعضاء المجلس المنتخبين

 

المجلس االولى بعد انتخاب اعضاء  مع انعقاد جلسة المحليةمن قانون السلطات  (א) ג 35 المادةبناء على 

عضو مجلس ال يقسم الوالء المذكور لن  اعاله. المادةالمجلس عليهم قسم الوالء بناء على النص المبين في 

 يستفيد من حقوقه كعضو في المجلس بما في ذلك حق التصويت في جلسات المجلس ولجان المجلس.

 ."اتعهد بالوالء للدولة وأداء مهمتي بأمانه ووفاء"و مجلس : كعض (א) ג 35 المادةنص قسم الوالء بناء على 

 ".במועצה שליחותי את באמונה ולמלא ישראל למדינת אמונים לשמור מתחייב אני"

 

لقوانين ( א) ג 35 المادةاعضاء المجلس الحاضرين جميعا اقسموا قسم الوالء بناء على ما نصت عليه 

 كعضو مجلس بأمانه ووفاء" وأداء مهمتيوالء للدولة " اتعهد بال كاالتي: المحليةالسلطات 

ג )א( לפקודת  35חברי המועצה הנוכחים אחד אחד הצהירו אמונים לפי הקבוע בסעיף 

המועצה המקומית כלהלן: " אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה 

 את שליחותי במועצה".
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 :  عبدالغني وليد

 األشياء وهذه الدعوه في المطروحه البنود تأقر, الجلسات تدار كانت كيف اعرف وال مجلس عضو مره اول انا

 حتى لدراستها مواد ارسال األقل على صوتنس ماذا علىنعرف  حتى مستندات وال عنها معلومات لدينا يوجد ال

 . اخر لموعد المواضيع بحث يؤجل ان اقترحنعرف. 

 :  قيس الباسط عبد

 بعد يوم 21 .وغيرها اجتماع يوم وكل معنا شريك كنت ,بالزاويه جميعا عناضو البلد في حصل الذي الوضع

 . جلسه اجراء يجب السلطه نقل اجل ومن اليومهذا  هو االنتخابات

 :  فطوم جمال

 يكون ال حتى السلطه نقل اجلمن و طبيعي بشكل المجلس عمل يستمر ان اجل من األولى الجلسه عام بشكل

 التي الجديده للسلطه  تهيهنالم السلطه فتره من نتقلن ان نستطيع حتى إقرارها يجب اساسيه أشياء يوجد, تقصير

 في مذكور هو كما العاديه المجلس لجلسات مواعيد تعيين. ماليه مستندات على يعقالتو حق: واهمها بالعمل أبدتس

. المجلس في والعاملين الموظفين قبول لجان في المحلي لمجلسممثل ا ,الثالثه االضافه المحليه السلطات امر

 فترته منتهيه السابق الرئيسوهذا الن  .المجلس رئيسيكون  وعاده المنطقيه التنظيم لجنه في  المجلس وممثل

 . اخر لموعد بحثهم تأجيل وا بحثهم يمكن األخيرين البندين. عمله ممارسه المنتخب الرئيس يستطيع ان اجل ومن

 : دكور صموئيل

 قبل ساعه 36 لالعضاء ترسل الدعوات القانون وحسب به تفضلت بما المجلس يلزم ال القانون قانونيه يهناح من

 اما المطروحه البنود يدرس ان اجل من يريده ما كل يطلب ان يستطيع الفتره هذه خالل عضو وكل ,الجلسه موعد

 بند أي دراسه اجل من عضو أي تاجهيح ما كل, المجلس في ؤولينسالم من استفسار يطلب او لوحده يدرسها ان

 . عنه شرح تقديم سيتم بند كل بحث عند .امامه مفتوح المجلس ,يطرح

 

 

 -:3بند رقم 

 בהתאם המועצה בשם לחתום הרשאות קביעתإقرار أصحاب حق التوقيع على الوثائق المالية. )

 (החוק להוראות

 

 : دكور صموئيل

 منكم المطلوب المرافق والمحاسب المجلس محاسب المجلس رئيس:  هثالث التوقيع حق أصحاب القانون على بناء

 . ذلك على المصادقه والمطلوب يشرحها القانون الن ذلك على تصادقوا ان كاعضاء

 :  عبدالغني وليد

 ارفاق يجب كان ,الجلسه هذه في بشرحها تقوم ان الممكن غير ومن, معرفه على بناء المصادقه مني المطلوب

 يمكن شيء وجد اذا اما .عليه ونصادق نبحثه تاجيله يمكن ال والذي الضروري الشيء. الدعوه عم وشرح مواد

 . عنه وافي لشرح نستمع ان بعد قادمه جلسه في نبحثه تاجيله

 :  قيس الباسط عبد

 والتصويت اقتراحات وطرح المواضيع بحث اجل من جلسه هذه, نصادق ال أو صادقن عليه وبناء بند بند نطرح

 . االيدي لرفع فقط وليس المواضيع لنقاش جلسه هذه. ايهعل

 :  دكور صموئيل

بند رقم القانون.  اقره ما على تصادقون وانتم القانون قرر ما على بناء ثالثه سابقا ذكرنا كما التوقيع حق أصحاب

مالي من قبل  مبها التزااتفاقيات أو وثيقة اخرى  وثائق،على  حق التوقيعألمر ألسلطات يوضح أن  (א) 193
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تم توقيعهم من قبل رئيس ومحاسب المجلس باإلضافة للمحاسب المرافق وختم  إذاالمجلس ال تلزم السلطة إال 

 في المصادقه في والسبب المجلس. وثائق اخرى ليس بها التزام مالي توقع من قبل رئيس وسكرتير المجلس.

 . القانون نص المجلس أعضاء لتعريف مجلس جلسه

 :  يمصر محمد

 . المجلس لرئيس تغيير هناك فقط مستمر المرافق والمحاسب عمله في مستمر محاسبلا

 

 :  القرار

 مت أعاله ذكر ما وبحث القضائي المستشار لشرح واالستماع الحاضرين المجلس أعضاء بين التداول بعد

 رئيس:  وهم الماليه المستندات على المجلس في التوقيع حق أصحاب إقرار على األعضاء باجماع المصادقه

חברי . المرافق والمحاسب السيد عبدالكريم فطوم المجلس حاسبم, السيد عبدالباسط قيس المجلس

המועצה הנוכחים ולאחר דיון והסבר היועמ"ש מאשרים כי בעלי זכות הבחירה במועצה 

על המסמכים הכספיים הם: ראש המועצה מר עבדאלבאסט קיס, גזבר המועצה רו"ח 

 ם פטום והחשב המלווה רו"ח שגיא סרדל.עבדאלכרי
  

 : دكور صموئيل

اعطاء الصالحية لنائب  المجلس رئيس أراد اذا, تواقيع ثالثه يوجد بالقانون ذلك على نص يوجد ال توقيعات اربعه

 مصادقه اخذ يجب  تواقيع اربعه امكانيهأما  المجلس رئيس نائب او المجلس رئيس امكانيه يوجدقائم بأعمال, 

  . قرار اربعة تواقيع خاضع لمصادقة وزارة الداخلية.خاص بقرار وزارهال

 القرار:

 مت أعاله ذكر ما وبحث القضائي المستشار لشرح واالستماع الحاضرين المجلس أعضاء بين التداول بعد

 ليهالما المستندات على المجلس في التوقيع حق أصحاب إقرار على األعضاء باجماععلى االقتراح  المصادقه

 المجلس حاسبم, ريوزالسيد محمد  ل الرئيسا, نائب قائم بأعمالسيد عبدالباسط قيس المجلس رئيس:  وهم

  .الداخليه وزارهشرط الحصول عى مصادقة   المرافق والمحاسبالسيد عبدالكريم فطوم 

חברי המועצה החליטו לאשר החלטה ולפיה תיעשה פנייה למשרד הפנים לאישור ארבע 

ה: ראש המועצה מר עבדאלבאסט קיס, סגן ממלא מקום מר מוחמד זורי, מורשי חתימ

גזבר המועצה רו"ח עבדאלכרים פטום, והחשב המלווה רו"ח שגיא סרדל. ככל ויתקבל 

 אישור משרד הפנים, מורשי החתימה יהיו כפי שיצוין באישור משרד הפנים.

 

 

 -: 4بند رقم 

 .מועד לישיבות המועצה מן המניין קביעת – تعيين مواعيد جلسات المجلس العادية

 :  دكور صموئيل

 ويعرف مواعيده ينسق المجلس عضو حتى العاديه جلساته ستعقد متى يقرر ان يجب األولى جلسته في المجلس

 لها ترسل عاديه الغير الجلسات اما .العاديه للجلسات وهذا .دعوات ارسال بدون حتى الجلسات مواعيد مسبق

   مساء السادسه الساعه بعد تكون العاديه تالجلسا. خاصه دعوات
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 :  القرار

 األول الثالثاء يوم العاديه المجلس جلسات مواعيد تعيين على المصادقه تم الحاضرين األعضاء بين التداول بعد

לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים הוחלט שיום שלישי  مساء. السابعه الساعه شهر كل من

 יהיה המועד לכינוס הישיבה מן המניין. 19.00ה הראשון בכל חודש שע

 

 

 :5بند رقم 

נציג המועצה בוועדה המרחבית לתכנון . والبناء للتخطيط المنطقية اللجنة في المحلي المجلس ممثل انتخاب
  .ובניה בקעת בית הכרם

 

 :  الغني عبد وليد

 .  دراستها حتى قادمه لجلسه البنود باقي تأجيل اقترح

 :  قيس الباسط عبد

 . الجلسات في واالشتراك اللجنه مع خطيطاتتال نتابع حتى الهدف

 :  دكور صموئيل

 تحضر التي الخرائط جميع على اطالع على وهو يوميا الجمهور مع يتواصل النه المجلس رئيس يكون انمتبع   

 . المجلس رئيس هو والبناء للتخطيط المنطقية اللجنة في المجلس ممثل العضو ان والمتبع وغيرها

 :  قيس الباسط عبد

 اذا .شيء كل على مطلع والرئيس, الرئيس بواسطه يتم والبناء بالتخطيط متعلقه أمور فحص او خرائط تقديم عند

 . اخر اقتراح أي عنده عضو أي

 : القرار

 طقيهالمن التنظيم لجنه في المحلي المجلس ممثل إقرار تم وبإجماعهم الحاضرين األعضاء بين التداول بعد

לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים . قيس الباسط عبد السيد المجلس رئيس والبناء للتخطيط

מר הוחלט כי נציג המועצה בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה בקעת בית הכרם 

 עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה.

 

 :6بند رقم 

בחירת נציג המועצה בוועדות  للمجلس والموظفين العمال قبول لجان في المحلي المجلس ممثل إقرار

 . הבחינה לקבלת עובדים למועצה

 

 :  دكور صموئيل

 قانون على بناء خاصه لجنه لها وظيفه ولكل موظفين تعيين لجنه يوجد موظفين استيعاب اجل من المجلس في

 ان نيمك المجلس ممثل اللجان كل في ثابت وهو المجلس ممثل يوجد لجنه كل وفي المجلس في موظفين تعيين

 تعيين لجنه في المجلس ممثل يكون ان الرئيس اقتراح. الرئيس يقترحه الذي اخر شخص أي او الرئيس يكون

 وزاره ممثل,  المحلي المجلس ممثل:  وهم اشخاص عده من هبمرك اللجنه,  زوري محمد السيد الموظفين

وزارة الممولة للوظيفة, ممثل الهستدروت الداخلية, ممثل ال وزاره في العاملين نوشؤ اداره لجنه ممثل, الداخليه

 الموظفين تعيين لجان في المجلس ممثل زوري محمد السيد يكون ان االقتراح. الجمهور ممثلو العمال لجنهأو 

 .والعاملين
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 :  القرار

 سيدال والعمال الموظفين قبول لجان في المجلس ممثل  إقرار تمالحاضرين وباالجماع  عضاءاأل بين التداول بعد

נציג המועצה בוועדות הבחינה לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים הוחלט כי . زوري محمد
 יהיה מר מוחמד זורי. לקבלת עובדים למועצה

 

 : 7بند رقم 

תוכנית . 4قسيمة  19124لتغيير من منطقة زراعية لمنطقة سكن حوض  260-0667279خارطة مفصلة رقم 

חלקה  19124יעוד שטח חקלאי למגורים בנחף גוש לשינוי  0667279-260מפורטת מס' 

4 

 :  قيس الباسط عبد

 لجزء مفصله خارطه تحضير تم ,الموضوع يعرف والكل مرخصه غير داربنيت  19124  حوض في  4 قسيمه

 القسيمه .بناء رخصه اصدار يستطيع حتى عليها المصادقه اجل من ,المنطقيه التنظيم للجنه وتقديمها القسيمه من

 . عليها مصادق أخرى لخارطه ذيهمحا

  

 :  القرار

 المبادر المحلي المجلس يكون ان على المصادقه تم المقترحه الخارطه وعرض األعضاء بين التداول بعد .1

לאחר דיון בין . الحاضرين األعضاء باجماع المنطقيه التنظيم للجنه المجلس باسم لتقديمها للخارطه

ש את התוכנית המפורטת לשינוי ייעוד משטח חברי המועצה הוחלט כי המועצה תגי

 .4חלקה  19124חקלאי למגורים בנחף גוש 

 كما الهندسه قسم في ( ويودعכתב שפוי) كتاب تعويض للمجلس  علىيوقع أن  حسون جمال السيد على .2

 .مماثله لخرائط متبع هو

 

  

  :8رقم  بند

ציגי הרשות המקומית בהנהלת אישור נالمركز الثقافي نحف.  إدارةممثلي المجلس في  إقرار

 המרכז הקהילתי נחף

 

 .  قادمه لجلسه البند بحث جليأ األعضاء باجماع

 

 
 

 مدير عام/سكرتير المجلس. فطوم:سجل ألمحضر جمال 
 
 
 
   

 قيس طعبد الباس
 رئيس المجلس

 جمال فطوم 
 مدير عام/سكرتير المجلس

 


