
 
 27/12/2016  تاريخ:                                                                                      

 جلسة عادية  رقم  11/2016
 

 

  27/12/2016  الواقع في الثالثاءيوم عقد المجلس المحلي جلسته في تمام الساعه السادسه مساء 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

 الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي نجيب خطيب 9

 المستشار القانوني خالد عثمان 10

 

                                                                       مواضيع البحث:

 

    1-     مصادقة الميزانية العادية لعام 2017 .   

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه . 

األعضاء على بنود الميزانية  وأطلعرئيس المجلس المحلي السيد أحمد فتالي ،  أفتتح الجلسة السيد

   . 2017العادية المقترحة لعام 

                                                                                                                  

 كالتالي : جديده  حيث أخذ بالحسبان أستيعاب وظائف

 

 .  من الوظيفة %33مراقب داخلي ب     -1

 . من الوظيفه %50موظف في قسم الحسابات ب    -2

 من الوظيفه. %50عاملة تنظيف في مكاتب المجلس المحلي ب   -3

 من الوظيفة  لكل عامل.                                                                      %100في قسم الصحه   ب    2عمال صيانة عدد   -4

 . من الوظيفه %50ب מנהל מחלקת חינוך( تربيه )مدير قسم    -5

                                                                                                                                من الوظيفه. %50موظف مختبر في المدرسه الثانويه ب     -6

 . عاملهلكل  وظيفةال من %100ب   درسه الثانويه في الم  2عامالت تنظيف عدد   -7

                                  ب تعليمات وزارة الداخلية بشأن تحديد مبلغ الهبة العامة سفقد تم بناء بنود الميزانة ح     

 ( ألف شيكل . 15,000)  العاديه  حيث بلغت الميزانية, 2017لعام  מענק איזון()    

 

                                                                                                            / ...2 



 

 
                                                                                     

 2015/12/72  تاريخ:                                                                                       

  6201/11جلسة عادية  رقم  تابع 
 

, طلب من محاسب المجلس السيد حسين عن بنود الميزانية األولي من رئيس المجلس  شرح البعد 

محاسب  , بعد توضيح  2017خطيب الشرح الموسع والتوضيح  لبنود الميزانيه المقترحه لعام 

 .بعض أستفسارات األعضاء  لىالمجلس والرد ع

  . 2017تمت المصادقة باألجماع على بنود الميزانية العادية لعام              

 

 من اليوم المذكور أعاله  السابعه  هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة

 

 رئيس المجلس   عضو         عضو           عضو           عضو            عضو           عضو    

 أحمد فتالي          غسان عيسى        حسين مرهج           محمد شمالي          رافع مرهجسليمان حسن             جهاد خطيب

 

 

 

           الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1نسخه:  

                                حيفا                                                                       –مكتب مراقب الدولة     -2

 المشتركون في الجلسة.   -3


