
 
 7201/10/92 تاريخ:                                                                                           

 ( 7201/10جلسة عاديه رقم ) 

     2017/01/29الواقع في  األحد يوم  مساء سادسهالقد 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 باسم المجلس المحلي نجيب خطيب  9

 المستشار القانوني خالد عثمان 10

 

  مواضيع البحث:

 .פרויקט לפסולת סביבתית(مليون شيكل من وزارة البيئه )  1.5  بمبلغ  ميزانيه غير عاديهمصادقة  -1

 .אתר תאנים مكب النفايات ( ةجمعي األنضمام الى)  الف شيكل   388  بمبلغ عاديه ميزانيه غيرمصادقة  -2

 .(קידום חינוךתוכנית אתגר شيكل من وزارة التربيه )  515,865  بمبلغميزانيه غير عاديه مصادقة  -3

 . 6الف شيكل تطوير وترميم شارع رقم   350  بمبلغ عاديه غير ميزانيه مصادقة -4

 . 24الف شيكل تطوير  وترميم شارع رقم   716  بمبلغ عاديه غير ميزانيه مصادقة -5

פרויקט فعاليات ودورات للشبيبه ) من وزارة التربيه , شيكل 200,389 بمبلغ عاديه غير ميزانيه مصادقة -6

 אתגר נוער(

 

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .  

 

على مصادقة  األعضاءاطلع ومن ثم ، ورحب بالحاضرينأفتتح الجلسة السيد رئيس المجلس المحلي 

لتنفيذ اعمال  أعالهالمبالغ المذكوره على رصد  وزارة البيئه ووزارة التربيه والتعليم ووزارة الداخليه 

, وتم التوجه الى مهندس أيضاالشبيبه في القريه  أبناءتطوير في القريه ومن اجل دورات وفعاليات الى 

بعد األستفسار من األعضاء عن كل للعمل على تجهيز المخططات الالزمه لكل مشروع ,  المحلي المجلس

تمت  , أعالهوبناء على ما ذكر , رصود من كل وزاره الم لغ بالمبيزانيه وعن المشروع الذي سينفذ م

 المصادقه باألجماع على ما يلي :

 

פרויקט לפסולת البيئه لمشروع ) ةمن وزارشيكل مليون  1.5المصادقه على الميزانيه ب  -1

 סביבתית(.

 

 תאניםאתר ى جمعية مكب النفايات الف شيكل  لألنضمام ال 388مبلغ  ب الميزانيه على المصادقه -2

 קרן עודפי תקציב רגיל(.يدفع المبلغ المذكور من صندوق المجلس المحلي )
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 (7201/10جلسة عاديه رقم )  تابع:                                                

 

 

     תוכנית אתגר קידום شيكل من وزارة التربيه )  515,865  مبلغب الميزانيه على المصادقه      -3

 لمدرسه األبتدائيه.الجنوبيه لساحة الورصد المبلغ ألقامة مظله/سقوفيه في  חינוך(           

 

, تقسم الميزانيه على  6الف شيكل لترميم شارع رقم   350   مبلغب الميزانيه على المصادقه -4

من صندوق المجلس  الف شيكل 165 شيكل من وزارة الداخليه و  الف 185  النحو التالي

 קרן עודפי תקציב רגיל(.المحلي )

 

       . 24 رقم شارع لترميم الداخليه وزارة من شيكل  716,060  بمبلغ الميزانيه على المصادقه     -5

 

     وفعاليات دورات لعمل التربيه وزارة من شيكل  200,389  بمبلغ الميزانيه على المصادقه -6

 (.נוער אתגר פרויקט)في القريه  الشبيبه ألبناء              

 

 

 . من اليوم المذكور أعالهمساء  السابعه ا 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                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          

 


