
 
 6201/01/82 تاريخ:                                                                                                               

 ( 6201/01جلسة عاديه رقم ) 

      2016/01/28الواقع في   الخميسيوم  مساء السادسه قد المجلس المحلي جلسته في تمام الساعة ع

 بحضور:  

 الوظيفة أسم وعائلة رقم

 رئيس المجلس المحلي أحمد فتالي   1

 نائب رئيس المجلس جهاد خطيب 2

 عضو حسين مرهج 3

 عضو سليمان حسن   4

 عضو غسان عيسى 5

 عضو محمد شمالي 6

 عضو رافع مرهج 7

 سكرتير ومحاسب المجلس حسين خطيب 8

 الرسمي باسم المجلس المحلي الناطق نجيب خطيب 9

 المستشار القانوني خالد عثمان 10

 

  مواضيع البحث:

 אשכול גליל מזרחי(مصادقة المجلس على األنضمام الى)   -1
  ومواقف للسيارات لتنظيم السيرمصادقة المجلس على قانون مساعد    -2

 :مصادقة  ميزانيات غير عاديه ,  كالتالي -3
 الف شيكل   . 257المدخل الرئيسي بمبلغ    1ميزانيه لتسوية الشارع رقم 

 الف شيكل .   325ميزانيه للمدرسه األبتدائيه  بمبلغ  

 الف شيكل.  325ميزانيه للمدرسه الثانويه   بمبلغ  

 .الف شيكل    50ميزانيه لصفوف البساتين  بمبلغ  

 متفرقات.  -4

 

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .               

אשכול גליל تجمع مجالس المنطقه )شرح لألعضاء عن  وأفتتح الجلسة السيد رئيس المجلس المحلي ،  -1

سلطه محليه ورأينا من المناسب أألنضمام الى هذا التجمع اسوتا في مجالس هضبة  17حيث يشمل מזרחי(

فه وهذا يعود حيث يكون هنالك مشاريع مشتركه بين المجالس مما يؤدي الى تخفيضات في الكل الجوالن

 .بالفائده على كل مجلس

 אשכול גליל מזרחי (قرار : تقرر باالجماع األنضمام لتجمع المجالس )

 

من قبل المستشار القانوني للمجلس   في القرية ومواقف للسيارات لتنظيم السيرعد قانون مساتم تحضير  -2

 حيث تم التوضيح  لألعضاءعن بنود القانون المذكور وعن كيفية العمل بموجبه بعد اقراره من وزارة الداخليه 

 بعد مناقشة بنود القانون المقترح 

 .تقرر باألجماع المصادقه على القانون المذكور وتقديمه لوزارة الداخليه للمصادقه عليه   

 

 
                                                                                                                                  / ...2 

 



 
     6201/01/82 تاريخ:

 (6201/01جلسة عاديه رقم )  تابع:

 

 مصادقة ميزانيات غير عاديه  كاالتالي: -3

 

 المبلغ من وزارة الداخليه  ,الف شيكل 257المدخل الرئيسي بمبلغ    1رقم ميزانيه لتسوية الشارع  (1)

 .( 2015תוספת לתקציב פיתוח )                    

الف  325بمبلغ  الثانويهفي المدرسه תקרה אוקסטת  ميزانيه لشراء مكيفات وتسوية األضائه مع تركيب (2)

 شيكل  من وزارة التربيه والتعليم.

الف  325بمبلغ  األبتدائيهفي المدرسه תקרה אוקסטת  مكيفات وتسوية األضائه مع تركيبميزانيه لشراء  (3)

 شيكل  من وزارة التربيه والتعليم.

الف  50بمبلغ  في صفوف البساتين תקרה אוקסטת  ميزانيه لشراء مكيفات وتسوية األضائه مع تركيب (4)

 شيكل  من وزارة التربيه والتعليم.

 

 . من اليوم المذكور أعالهمساء الثامنه  الجلسة في تمام الساعةهذا  وانتهت         

 

                                 رئيس المجلس          عضو           عضو           عضو            عضو             عضو       عضو              

 أحمد فتالي            حسين مرهجغسان عيسى                  شماليمحمد          رافع مرهجسليمان حسن          خطيب    جهاد

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1  نسخه: 

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          

 


