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  مواضيع البحث:       

 חוזה בכירים (مع مدير مكتب رئيس المجلس للعمل بموجب )  ةاتفاقي ةمصادق  -1

 مهندس ، ومراقب داخلي . ة.لوظيفة مدير قسم التربي مناقصة علنية ىعلة مصادق -2

 اعمال تطوير حول المركز ،  بمبنى الكيوسك ة, اعمال صيانالف شيكل  200ب  ةغير عادي ةانيزمصادقة مي -3

 .ةالتربوي  والعياد    

 . متفرقات -4

 .السابقةلم يكن أي اعتراض على الجلسة 

 

(.  2018المجلس المحلي السيد أحمد فتالي ، وبارك للحاضرين بالسنة الجديدة ) أفتتح الجلسة  رئيس -1

واستعرض أمامهم األعمال والمشاريع التي نفذها المجلس المحلي بالسنة الماضية ، وتلك التي يقوم بتنفيذها أو 

المدرسة من ناحية وأكد رئيس المجلس بأنه يجب عدم التهاون في تنفيذ اعمال سقف ساحة سينفذها بالمستقبل .

 السالمة واألمان بالعمل .

لقد عرض رئيس المجلس والمستشار القانوني للمجلس أمام أعضاء المجلس طلب وزارة الداخلية ، بالتدقيق 

بشروط أشغال مدير مكتبه السيد عماد خطيب ، وشرح رئيس المجلس مجدداً عن ضرورة وأهمية أشغال السيد 

 سيقدمها من خالل عمله بهذه الوظيفة التي يشغلها بشكل مؤقت . عماد خطيب وعن الفائدة التي 

 

 :باألجماع ما يليبناًء على ما ُذكر تقرر 

، قبول  باألجماع، والتي تقرر بها 2017/09/28من تاريخ   17/10بناًء على جلسة المجلس المحلي رقم 

 משרת אימון  ) مؤتمنة بعقد شخصي ةتوصية رئيس المجلس لتعيين السيد عماد خطيب مديراً لمكتبه بوظيف

 בחוזה אישי( .

أننا نصرح ونوضح بأن أشغال السيد عماد خطيب كمدير لمكتب رئيس المجلس تكون حسب عقد شخصي 

                    %35من الوظيفة حسب اتفاقية األجور )  %100ب בחוזה אישי משרת אימון(  لوظيفة مؤتمنة )

 . 2017/11/01من  وذلك ابتداءמחוזה בכירים( 
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                    2018/01تابع جلسه رقم                                               

 

 لوظيفة مدير قسم التربية.  عن مناقصة علنيةعالن مصادقة على اإل  -2

 

                     ממונה רשויות(لواء الشمال )مكتب وزارة الداخلية  على توجه المسئول المباشر عن المجلس في بناءً  

 س:السيد بالل الحاج، وبناًء على توصية المستشار القانوني للمجل

 

مع التحفظ  كما جاء  لوظيفة مدير لقسم التربية والتعليم،عالن عن مناقصة علنية إلتمت المصادقة ل 

وايضاً األعالن عن وظيفة علنية  م خطيب .اشأن الدعوة التي قدمها السيد بسبمة العمل كفي قرار مح

لعمل مهندس للمجلس . أما بموضوع المراقب الداخلي ، يجب التوجه للسيد عزات دباح الذي ربح 

من أجل أتمام جميع المستندات واألستمارات من أجل البدء بالعمل هذه المناقصة قبل عدة أشهر 

األعالن عن مناقصة  أيام ، يجب على المجلس 7بالمجلس، في حال لم يقوم بتنفيذ المطلوب خالل  

 . علنية جديدة لتعيين مراقب داخلي

 

وسك، اعمال , اعمال صيانة بمبنى الكيالف شيكل 200 مبلغ البحث بمصادقة ميزانية غير عادية ب -3

 التربوي والعيادة. تطوير حول المركز

 

 عمال صيانه بمبنىأل شيكل  الف 200بمبلغ غير عاديه  ةعلى ميزانيباألجماع  ةتمت المصادق قرار:

 حيث يصرف  المبلغ من صندوق الفائض , ةتطوير حول المركز التربوي والعياد اعمال، الكيوسك       

 קרן עודפי תקציב רגיל(.) الميزانيات العادية من        

 

 متفرقات : -4

 ةوحتى الساع 16.00 ةفي أيام السبت من الساع ةجتماعيباألجماع على فتح قسم الشؤون اإل ةتمت المصادق

 عطاء الخدمات للمراجعين الذين يعملون طيلة أيام األسبوع.وذلك إل 20.00

                   

                                                                                                                           

 . اليوم المذكور أعالهمساء من  ةدسالسا هذا وانتهت الجلسة في تمام الساعة

 

 

                                          رئيس المجلس           عضو        عضو           عضو            عضو                   عضو                      

 أحمد فتالي               سليمان حسن        حسين مرهج       غسان عيسى            محمد شمالي               جابر جبر                            

 

 

 

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1  نسخه: 

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          


