
 
 5201/10/27 تاريخ:                                                                                           

 ( 2015/9جلسة عاديه رقم ) 

      2015/10/27الواقع في  يوم الثالثاء  الخامسه مساءقد 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

 الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي نجيب خطيب 9

10   

 

 عن الجلسه  السيد خالد عثمان المستشار القانوني ألسباب خاصه.تغيب 

 

  مواضيع البحث:

 الف شيكل( 550) بمبلغ  12لتسوية شارع رقم  مصادقة ميزانية غير عادية -1

 الف شيكل( 400) بمبلغ  22لتسوية شارع رقم  مصادقة ميزانية غير عادية -2

 الف شيكل( 500) بمبلغ  תת קרקעי(لمد خط كهرباء داخل األرض) مصادقة ميزانية غير عادية -3

 الف شيكل( 370لوضع اشارات مرور وشبكات على األرصفه ودهان شوارع ) بمبلغ  مصادقة ميزانية غير عادية -4

 مالئمتها للكلفه النهائيه.وطرقات زراعيه ،  161  تعديل ميزانيه غير عاديه رقم -5

 مالئمتها للكلفه النهائيه.وماتورات الكهرباء وتضخيم الخط الرئيسي  ،    145تعديل ميزانيه غير عاديه رقم   -6

 .مالئمتها للكلفه النهائيهو،   פיס ירוק(الحديقه العامه )   146تعديل ميزانيه غير عاديه رقم   -7

 متفرقات.  -8

 

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .  

    

وتم الشرح الموسع عن الميزانيات الوارده اعاله أفتتح الجلسة رئيس المجلس المحلي السيد أحمد فتالي ،  -1

 وتمت المصادقه باألجماع  على النحو التالي :

 

من ضريبة  شيكل الف 178الف شيكل من وزارة الداخليه،  185 - تشمل 12 رقم ميزانية شارع

الف  550المبلغ األجمالي  קרן עודפי תקציב( )المحلي س من صندوق المجلشيكل الف  187التحسين،

 شيكل.

 

 الف شيكل من صندوق المجلس  207الف شيكل من وزارة الداخليه،   193 -تشمل  22ميزانية شارع رقم 

   الف شيكل. 400المبلغ األجمالي  קרן עודפי תקציב( )    المحلي

                                                                                                             / ...2 

 



 
     2015/10/27 تاريخ:

 (2015/9جلسة عاديه رقم )  تابع:

 

                المحلي الف شيكل من  صندوق المجلس  500 تشمل תת קרקעי(لمد خط كهرباء داخل األرض)ميزانية  

 .الف شيكل 500المبلغ األجمالي  קרן עודפי תקציב( )

 

 الف شيكل من وزارة  333 - تشمل لوضع اشارات مرور وشبكات على األرصفه ودهان شوارع ميزانية 

الف   370المبلغ األجمالي  קרן עודפי תקציב( )المحلي الف شيكل من صندوق المجلس   37 المواصالت،

 شيكل.

 

       الف شيكل من وزارة  309 تشمل ،طرقات زراعيه ، مالئمتها للكلفه النهائيه  61تعديل ميزانيه غير عاديه رقم       

 الف شيكل.   498المبلغ األجمالي  الف شيكل اشتراك المزارعين    188 ,الزراعه     

 

من الف شيكل  3,389 تشملماتورات الكهرباء وتضخيم الخط الرئيسي    145تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  

 الف شيكل.  3,389المبلغ األجمالي  קרן עודפי תקציב( ) المحلي صندوق المجلس

 

 مفعال هبايسالف شيكل من  2,489 تشمل פיס ירוק(الحديقه العامه )   146تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  

 الف شيكل .   2,489المبلغ األجمالي   

 

 متفرقات   -2 

 

تحدث رئيس المجلس عن طلب الجيش بتبليغ السكان بأنه على كل مواطن يريد البناء عليه اعالم الجيش وأخذ  

األلكتروني الموقع شر اعالن بذلك على شاشة األعالنات وفي ن، ولقد قام المجلس ب منه الموافقه المسبقه

 للمجلس.

طلب رئيس المجلس من األعضاء بأن يقومو بتوصية السكان بعدم كب النفايات جانب الطرقات العامه وعدم 

 من الممكن تسبب حوادث سير ال سمح هللا.تعرقل حركة السير و في اماكنفي الشوارع توقيف السيارات 

 

 . من اليوم المذكور أعالهالسابعه مساء هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة         

 

                                 رئيس المجلس     عضو           عضو           عضو            عضو             عضو       عضو              

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

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1  نسخه: 

   حيفا                                          –لدولة مكتب مراقب ا  -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          


