
 
 

 

 6201/90/80 تاريخ:

 (6120/90جلسة عاديه رقم ) 

 

      2016/09/08 الواقع في الخميس يوم من مساء خامسه والنصفالقد المجلس المحلي جلسته في تمام الساعة ع

 :بحضور  

 الوظيفة أسم وعائلة رقم

 رئيس المجلس المحلي أحمد فتالي   1

 عضو جهاد خطيب  2

 عضو سليمان حسن   3

 عضو غسان عيسى 4

 عضو رافع مرهج 5

 سكرتير ومحاسب المجلس حسين خطيب 6

 الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي نجيب خطيب 7

 المستشار القانوني للمجلس خالد عثمان 8

   

   

 

 

 : أعضاء المجلس تغيب عن الجلسه 

  حسين مرهج  - 1  

 محمد شمالي  -2  

 

  مواضيع البحث:

 

 לבורנט(.المدرسه الثانويه ) مختبر كتاب حسين يوسف خطيب طلب انهاء عمله فيالبحث في   -1

 زانيه خاصه.تكليف المستشار القانوني بالتوجه الي مكتب رئاسة الحكومه بطلب مي  -2

 

 

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .     

 

ثم اطلع األعضاء على رحب بالحاضرين ،    ،السيد أحمد فتالي رئيس المجلس المحلي  أفتتح الجلسة  -1

حيث ,يطلب به انهاء عمله كا موظف مختبر في المدرسه الثانويه حيث كتاب السيد حسين يوسف خطيب 

 .الثانويه تم تعيينه معلم في المدرسه

قاته مع دفع كل مستح, 2016/9/1انهاء عمله اعتبارا من , تقرر بأألجماع المصادقه على طلب السيد حسين     

 له بالتوفيق بعمله الجديد. ناتعن المده التي قضاها في العمل كموظف في المدرسه الثانويه , مع تمنيا

 

 



                                  

 

 

 

                                                        2016/09/08تاريخ  
                                     

 
 2016/09تابع جلسه رقم 

        
 
بعد ان توجهنا بأكثر من كتاب الى رئيس الحكومه بطلب مساوتنا في مجالس هضبة الجوالن بأعطائنا  -2

 قرية مجالس الهضبه بأستثناء مجلس اربعة مليون شيكل الى 210حيث تم رصد مبلغ  ,ميزانيات تطوير

 .الغجر

                                                                             لذلك تم تكليف السيد خالد عثمان المستشار القانوني التوجه الى مكتب ,جواب على طلبنا  أيلم نتلقى        

بطلب رصد ميزانيه للتطوير اسوة بمجالس الهضبه , واذا لم يكن جواب المحلي المجلس  باسمالحكومه 

 ومه سيقوم المجلس بالتوجه الى محكمة العدل العليا لطلب حقوقه .من مكتب رئيس الحك إيجابي

 
 . من اليوم المذكور أعالهمساًء  سابعهالهذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة 

 

                   رئيس المجلس     عضو                               عضو                 عضو                عضو       

 أحمد فتالي                            غسان عيسى                           رافع مرهج          سليمان حسن              خطيب    جهاد

 

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1  نسخه: 

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          


