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 03/12/2018: التاريخ

  المحلي المجلس رئيس المحترم، قيس الباسط عبد السيد حضرة
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، زوري محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قادري جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، حاج علي السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو م،المحتر ربيع عوض السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سعيد فارس محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قدورة جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مطر أحمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد وليد. د حضرة
 المحلي المجلس ضوع المحترم، مصري أحمد محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، شباط ماهل السيد حضرة
 المحلي المجلس محاسب المحترم، فطوم الكريم عبد السيد حضرة
 المحلي للمجلس القضائي المستشار المحترم، دكور صموئيل المحامي حضرة
 المحلي المجلس مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة
 المجلس مهندس ،المحترم مصري عراف محمد السيد حضرة

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .دعــوة: الموضوع

 18/12/2018 الموافق الثالثاء يوم وذلك( عادية غير) 3 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو

 .المحلي المجلس قاعة في مساء السابعة الساعة

 :البحث بنود
 אישור ועדות המועצה(.. )المجلس لجان إقرار .1

בוועדות  הציבור המקומיבחירת נציג  للمجلس والموظفين العمال قبول لجان في الجمهور ممثل ارإقر .2
 הבחינה לקבלת עובדים למועצה.

אישור נציגי הרשות המקומית בהנהלת המרכז . نحف الجماهيري المركز إدارة في المجلس ممثلي إقرار .3
 הקהילתי נחף.

אישור נציג המועצה באכול בית (. المجلس رئيس المجلس ممثل) الشاغور عنقود في المجلس ممثل إقرار .4
 נציג המועצה ראש המועצה. –הכרם 

. ج.ش 25000 بمبلغ الشبيبة بوحدة السينما موضوع في لمبادرة هبايس مفعال من عادية غير ميزانية إقرار .5
 ער.יוזמה לחווית הקולנוע בנחף ביחידת הנו ₪ 25000אישר תקציב בלתי רגיל ממפעל הפיס ע"ס 

אישור תקציב בלתי רגיל . ج.ش 2,138,255 بمبلغ واإلسكان البناء وزارة من عادية غير ميزانية إقرار .6
 במסגרת סל עבודות תקציב ישן מול חדש. ₪ 2,138,255ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס 

 

 .وضروري هام حضوركم
 االحترام فائق مع

 فطوم عمر جمال
 المجلس سكرتير/عام مدير

  فسار والحصول على شرح وافي التوجه لمدير القسم المختص.مالحظة: لالست



 המועצה המקומית 
 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 

 6מתוך  2עמוד         
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 (عاديه غير) 3 رقم المجلس جلسة محضر
 19:00 الساعة 18.12.2018 الثالثاء يوم من

 :بحضور
 المجلس رئيس قيس، الباسط عبد السيد
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب زوري، محمد السيد
 المجلس عضو شباط، ماهل السيد
 المجلس عضو قادري، جمال السيد
 المجلس عضو الغني، عبد وليد السيد
 المجلس عضو مطر، احمد السيد
 المجلس عض سعيد، محمد السيد
 المجلس عضو حاج، علي السيد
 المجلس عضو مصري، محمد السيد
 المجلس عضو ،قدورة جمال السيد
 .المجلس عضو ربيع، عوض السيد

 :اشتراك
 المجلس عام مدير فطوم، جمال السيد

 .القضائي المستشار دكور، صموئيل المحامي
 المجلس محاسب فطوم، الكروم عبد السيد
 .المجلس مهندس مصري محمد السيد
 الصحة قسم مدير حسين، نجيب السيد

 :البحث بنود
 אישור ועדות המועצה(.. )المجلس لجان إقرار .1

ג הציבור המקומי בוועדות בחירת נצי للمجلس والموظفين العمال قبول لجان في الجمهور ممثل إقرار .2
 הבחינה לקבלת עובדים למועצה.

אישור נציגי הרשות המקומית בהנהלת המרכז . نحف الجماهيري المركز إدارة في المجلس ممثلي إقرار .3
 הקהילתי נחף.

כול בית שאישור נציג המועצה בא(. المجلس رئيس المجلس ممثل) الشاغور عنقود في المجلس ممثل إقرار .4
 המועצה ראש המועצה. נציג –הכרם 

. ج.ش 25000 بمبلغ الشبيبة بوحدة السينما موضوع في لمبادرة هبايس مفعال من عادية غير ميزانية إقرار .5
 יוזמה לחווית הקולנוע בנחף ביחידת הנוער. ₪ 25000אישר תקציב בלתי רגיל ממפעל הפיס ע"ס 

אישור תקציב בלתי רגיל . ج.ش 2,138,255 بمبلغ واإلسكان البناء وزارة من عادية غير ميزانية إقرار .6
 במסגרת סל עבודות תקציב ישן מול חדש. ₪ 2,138,255ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס 

 .פתיחת חשבון בנק ייעודי לבניין הרב תכליתי .األهداف متعدد المبنى لمشروع خاص بنك حساب فتح .7
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  : قيس الباسط عبد
 :الجلسة اعمال لجدول بند إضافة قترحا ان اريد الجلسة بداية في (بالجميع رحب)
רב הין ייעודי לבניפתיחת חשבון בנק " "األهداف متعدد المبنى لمشروع خاص بنك حساب فتح"

 "תכליתי
 :القرار

 .الجلسة اعمال لجدول البند إضافة يقرون المجلس محاسب شرح سماع وبعد الحاضرين األعضاء بإجماع
 

 1 رقم بند
 ועדות המועצה אישור المجلس لجان إقرار

 
 :قيس الباسط عبد

 .لجنة لكل القانون عليه ينص ما على بناء اللجان تركيبة اقتراح األعضاء على عرض
 

 :القرار
 المجلس أعضاء, عضاءاأل القتراحات والسماع اللجان، تركيبة القتراح الحاضرين األعضاء بين التداول بعد

 . كاالتي المجلس لجان يقرون
  االعضاء  نةاللج رئيس  اللجنة

  اإلدارة لجنه
 )ועדת הנהלה(

 حاج، علي مطر، أحمد قدورة، جمال مصري، محمد زوري، محمد قيس الباسط عبد
 ربيع عوض

  المراقبة لجنه
 )ועדת ביקורת(

  قادري جمال سعيد، محمد الغني عبد وليد. د

  االعانات لجنه
 (ועדת משנה לתמיכות)
 

  .مطر احمد قدورة، جمال حاج، ليع شباط، ماهل الغني عبد وليد. د
גזבר  ،המועצההועדה המקצועית מורכבת ממנכ"ל/מזכיר )

 המועצה והיועץ המשפטי(
 والعروض العطاءات لجنه

  )ועדת מכרזים( 
 عوض الغني، عبد وليد. د ،سعيد محمد مصري، محمد قادري، جمال شباط ماهل

 مطر أحمد ربيع،
  االعفاءات لجنه

 ועדת ההנחות()
 قسم مديرة المجلس، محاسب القضائي، المستشار ،מ"מ() مطر أحمد مصري مدمح

 سعيد محمد زوري، محمد: رقابة .االجتماعي الرفاه
  المعارف لجنه

 ועדת חינוך()
. د حاج، علي مطر، أحمد قدورة، جمال مصري، محمد زوري، محمد سعيد محمد

 قادري جمال ربيع، عوض الغني، عبد وليد
 الثقافة لجنة

 ועדת תרבות()
 مصري محمد حاج، علي قدورة، جمال شباط، ماهل قادري جمال

  االديان لجنه
 ועדה לענייני דת()

 قدورة جمال الغني، عبد وليد. د مصري، محمد ربيع وضع

  الطوارئ لجنة
 מל"ח()

 قادري، شريف مطر، زياد فطوم، جمال قادري، جمال زوري، محمد قيس الباسط عبد
 سرحان، الحليم عبد فطوم، الكريم عبد عباس، خالد ي،مصر رافع محمد
 نزيه بدارنه، خالده مطر، رزق سرحان، نمر حسين، نجيب وهبه، وهيب
 سعيد بسام الرحيم، عبد وليد الغني، عبد سناء عباس، سميرة عامر،

  وغيرهم
 السموم مكافحة لجنة

 מאבק בנגע הסמים
 قسم مديرة مطر، أحمد مصري، مدمح ربيع، عوض الغني، عبد وليد. د زوري محمد

 ممثل ابتدائية، فوق مدرسه مدير المعارف، قسم مدير االجتماعي، الرفاه
   المحلي الجمهور ممثلو السموم، مكافحة سلطة

  المشتريات لجنه
 )ועדת רכש ובלאי(

 عام مدير
 سكرتير/المجلس

, المجلس محاسبמקומו מנהל מחלקת החינוך( ב)מנכ"ל/מזכיר 
 .ربيع عوض, مطر أحمد :للرقابة القضائي المستشار
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  البيئة جودة لجنة
 ועדת איכות הסביבה

 قسم مدير مصري، محمد ربيع، عوض قدورة، جمال قادري، جمال الغني عبد وليد. د
 .البيئة جودة وزير ممثل ،(2) الجمهور عن ممثلين الصحة،

 جميع من الجمهور وممثلي شباط، ماهل الغني، عبد وليد. د قادري، جمال قيس الباسط عبد ועדת שמות
 .واالجناس األجيال

 عام مدير ועדת הקצאות
 سكرتير/المجلس

 قادري، شريف المجلس، مهندس القضائي، المستشار المجلس، محاسب
 .مصري محمد مطر، أحمد سعيد، محمد الغني، عبد وليد. د: للرقابة

 علي مطر، أحمد قدورة، جمال مصري، محمد زوري، محمد ،سعيد محمد قيس الباسط عبد מיגור האלימות
 ،قادري جمال ربيع، عوض شباط، ماهل الغني، عبد وليد. د حاج،

 قسم مدير واألمان، االمن مسؤول المعارف، قسم مدير المجلس، سكرتير
 مديرة الشرطة، ممثل الذهبي، للجيل المستشار االجتماعية، الشؤون
 ورجمه وممثلي ،عنف بال مدينة برنامج

 مهندس قادري، جمال الغني، عبد وليد. د مصري، محمد ربيع، عوض قيس الباسط عبد בטיחות בדרכים
 الجمهور من ممثل الشرطة ممثل المواصالت، وزارة ممثل المجلس،

ועדת תחבורה ותנועה, 
 רשויות תמרור

 من ممثلين قادري، جمال الغني، عبد وليد. د مصري، محمد ربيع، عوض قيس الباسط عبد
 الجمهور

 مطر أحمد قدورة، جمال قادري، جمال شباط، ماهل مصري محمد ועדת רווחה
 الرفاه قسم ةمدير المعارف، قسم مدير زوري، محمد شباط، ماهل حاج علي קידום מעמד הילד

 ،הסתדרות המורים ،ארגון המורים ممثل مدرسة، مدير االجتماعي،
 ممثل شرطة، ممثل مور،األ اولياء لجنة ممثل الطالب، مجلس رئيس
 وغيرهم شبابية، حركة

 شباط، ماهل مطر، أحمد قادري، جمال قدورة، جمال الغني، عبد وليد. د حاج علي ספורט
 مصري محمد

 محمد شباط، ماهل سعيد، محمد الغني، عبد وليد. د قادري، جمال قيس الباسط عبد ועדת משנה לתכנון ובניה
 ربيع عوض مصري،

 
 :2 رقم بند

בחירת נציג הציבור המקומי בוועדות  للمجلس والموظفين العمال قبول لجان في الجمهور ممثل قرارإ
 הבחינה לקבלת עובדים למועצה

 
 

 قبول لجان في المجلس ممثل يكون ان له يحق لمن القضائي المستشار وشرح األعضاء بين التداول بعد
 يمكن لمن المعايير لألعضاء يرسل القضائي تشارالمس .قادمه لجلسة الموضوع بحث تأجيل تقرر الموظفين

 .الجمهور ممثل تعيينه
 
 
 

 :3 رقم بند
אישור נציגי הרשות המקומית בהנהלת המרכז . نحف الجماهيري المركز إدارة في المجلس ممثلي إقرار

 הקהילתי נחף
 

 :قيس الباسط عبد
 السيد الرئيس، بأعمال قائم نائب زوري، محمد السيد: الجماهيري المركز إدارة في المجلس ممثلي يكون ان اقترح
 عام مدير فطوم الجم السيد خليل، جمال الدكتور إسماعيل، أحمد دولت السيدة المجلس، عضو قادري، جمال

 .المجلس في موظفه زيتون نسمات السيدة المجلس،
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 :القرار
 المركز إدارة في المجلس ممثلي يقرون المجلس أعضاء المجلس، رئيس اقتراح وبحث األعضاء بين التداول بعد

 دولت السيدة المجلس، عضو قادري جمال السيد الرئيس، بأعمال قائم نائب زوري محمد السيد :وهم الجماهيري
 .المجلس في موظفه زيتون نسمات السيدة المجلس، عام مدير فطوم المج السيد خليل، جمال الدكتور إسماعيل،

של ראש המועצה למינוי חברים בהנהלת המרכז הקהילתי  תדיון בין חברי המועצה בהצעלאחר 
נחף, חברי המועצה מאשרים החברים: מר מוחמד זורי מ"מ ראש המועצה, מר ג'מאל קאדרי 
חבר המועצה, גב' דאולת אסמאעיל, ד"ר ג'מאל ח'ליל, מר ג'מאל פטום מנכ"ל המועצה וגב' 

 נסמאת זיתון.
 

 :4 رقم بند
אישור נציג המועצה באשכול בית (. المجلس رئيس المجلس ممثل) الشاغور عنقود في المجلس ممثل إقرار

 נציג המועצה ראש המועצה –הכרם 
 

 :قيس الباسط عبد
 العنقود إدارة في نحف مجلس ممثل ان ويوضح الشاغور لعنقود اإلدارية الهيئة جلسة محضر حضراتكم على وزع

 عمل عن وافي وشرح جلسة لعقد العنقود ممثلي دعوة سيتم الحقا .الجلسة في ذلك إقرار اطلب. المجلس رئيس هو
 .تنفذ او نفذت التي والمشاريع نحف وحصة العنقود

 
 :القرار

 الباسط عبد السيد الشاغور عنقود إدارة في المجلس ممثل قرارإ تم التداول وبعد الحاضرين عضاءاأل بإجماع
צה באשכול בית הכרם מר חברי המועצה מאשרים מינוי נציג המוע .المجلس رئيس قيس

 עבדאלבאסט קיס ראש המועצה.
 
 

 :5 رقم بند
. ج.ش 25000 بمبلغ الشبيبة بوحدة السينما موضوع في لمبادرة هبايس مفعال من عادية غير ميزانية إقرار

  יוזמה לחווית הקולנוע בנחף ביחידת הנוער ₪ 25000אישר תקציב בלתי רגיל ממפעל הפיס ע"ס 
 

 :القرار
 موضوع في لمبادرة هبايس مفعال من عادية الغير الميزانية إقرار تم وباإلجماع األعضاء بين داولالت بعد
חברי המליאה מאשרים את  ،לאחר דיון בין חברי המליאה .ج.ش 25000 بمبلغ ةبالشبي لوحدة سينماال

  ריוזמה לחווית הקולנוע בנחף ביחידת הנוע ₪ 25000הבלתי רגיל ממפעל הפיס ע"ס התקציב 
 

 :6 رقم بند
אישור תקציב בלתי רגיל . ج.ش 2,138,255 بمبلغ واإلسكان البناء وزارة من عادية غير ميزانية إقرار

 במסגרת סל עבודות תקציב ישן מול חדש ₪ 2,138,255ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס 
 

 :قيس الباسط عبد
. جديد مقابل قديم ميزانية اطار في مشاريعال سلة برنامج ضمن البلد في تطويرية مشاريع تمول اإلسكان وزارة
 نقوم مشروعين هناك نحف في .الوزارة بمصادقة البلد لمصلحة مهاه مشاريع بناء في تستغل الميزانية وهذه

. القديم البريد بجانب الشرقية الحارة 19125 حوض 10 قسيمة من قسم في أطفال رياض وحدة بناء :وهم بتنفيذهم
 800,00 حوالي بمبلغ المعارف وزارة من التمويل في عجز يوجد كامال المشروع تنفيذ لاج ومن الميزانية حسب

 والتخطيط االعمال على بناء. الشابة األزواج منطقة في سنوات 3-0 ألجيال حضانات الثاني والمشروع .ج.ش
 وهذا وعالمشر إلتمام .(ج.ش 1,338,255 مبلغ تخصيص) ج.ش 1.400.000 حوالي الميزانية في عجز يوجد

 من عادية الغير الميزانية على المصادقة المطلوب .المبنى بجانب التطوير واعمال المكان ظروف نتيجة العجز
   .ذكر كما المشروعين إلتمام عهايوتوز ج.ش 2,138,255 بمبلغ ناواالسك بناءلأ وزارة
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 :القرار

 المجلس ألعضاء االستفسارات ميعج على واإلجابة المجلس مهندس وشرح المجلس أعضاء بين التداول بعد
. ج.ش 2,138,255 بمبلغ واإلسكان البناء وزارة من عادية الغير الميزانية على المصادقة األعضاء بإجماع تقرر

לאחר דיון בין חברי המועצה ושמיעת הסבר המהנדס ומתן . أعاله ذكر كما الوزارة بمصادقة وتوزيعها
מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הבינוי תשובות לשאלות הנוכחים, חברי המליאה 

 .₪ 2,138,255והשיכון ע"ס 
 

 :7 رقم بند
  פתיחת חשבון בנק ייעודי לבניין הרב תכליתי .األهداف متعدد المبنى لمشروع خاص بنك حساب فتح

 
 :قيس الباسط عبد

 االنتهاء عند, الحساب اهذ في تودع هبايس مفعال من المخصصة الميزانية وجميع بالمشروع خاص الحساب هذا
 .الحساب هذا يغلق المشروع من

 
 :القرار

 المبنى لمشروع خاص بنك حساب فتح تقرر المجلس محاسب شرح سماع وبعد الحاضرين األعضاء بإجماع
באישור מליאת המועצה לאחר שמיעת ההסבר של גזבר המועצה, חברי המליאה  .األهداف متعدد

 לפרויקט. מאשרים פתיחת חשבון בנק ייעודי
 

 
 .المجلس عام مدير – فطوم جمال: المحضر سجل 
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