
 
 7201/20/82 تاريخ:                                                                                           

 ( 7201/20جلسة عاديه رقم ) 

     2017/02/28الواقع في   الثالثاءيوم  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:

 

  1-2016/12مصادقة التقرير المالي السنوي    -1

 بحث في طلب السيد علي رضوان خطيب ) انهاء عمله في المدرسه األبتدائيه ( -2

 .مراقب داخلي ومسئول عن شكاوى الجمهور -3

 

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .  

 

 المالي التقرير محتوى عن لألعضاء شرح ثم ،ورحب بالحاضرين المحلي المجلس رئيس السيد الجلسة أفتتح   -1

, وطلب من محاسب المجلس شيكل  993,000  بمبلغ مالي وفر بالتقرير تبين حيث 1-2016/12 سنويال

الرد على  بعدبعد الشرح من قبل المحاسب عن بنود التقريرو ,الشرح الموسع عن ما تضمن التقرير المذكور

 980,000 مبلغ التقريروتحويل على باألجماع المصادقة تمت  التقرير بنود بعض على األعضاء من أستفسار

 ( .רגיל תקציב עודפי קרן) العاديه الميزانيه من الفائض لصندوق شيكل

 

تم اطالع األعضاء على الكتاب الموجه من السيد علي رضوان خطيب يطلب به انهاء عمله في المدرسه  -2

, ويطلب موافقة المجلس على خروجه للتقاعد المبكر وذلك ألسباب في الصيانه والتنظيف األبتدائيه حيث يعمل

 . 1959وهو من مواليد  1977/12صحيه , ان المدعو علي يعمل في المجلس من تاريخ  

شكوى او  أيمن المعرفه الشخصيه من جميع األعضاء بالسيد علي بأنه عمل كل هذه المده بأخالص ولم يكن 

تمت المصادقه باألجماع على طلب السيد علي رضوان خطيب خالف بينه وبين المسئولين المباشرين عنه ,  

 ون.ينص عليها القان لتيخروجه للتقاعد المبكر مع دفع كل مستحقاته ال

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

2017/02/28  

 2017/02تابع جلسه رقم 

 

 

قبول الموظفين والتي تم تعيينها من قبل وزارة الداخليه بشأن المناقصه تم اطالع األعضاء على قرار لجنة  -3

% من 33التي اعلن عنها المجلس لحاجته لتوظيف مراقب داخلي ومسئول عن شكاوى الجمهور بنسبة 

 .الوظيفه

مقابلة اللجنه مع كل متقدم  دبع الخبره في هذا المجال ,  أصحاباشخاص من  5حيث تقدم لهذه المناقصه 

 حيثه وفحص المستندات الت تقدم بها للمناقصه , قررة اللجنه قبول السيد عزات دباح لهذه الوظيفهلوظيفه ل

  .المناسب األكثر من بين المتقدمين

تمت المصادقه بألجماع على قرار اللجنه بقبول السيد عزات دباح لوظيفة مراقب داخلي ومسئول عن شكاوى  

 % من الوظيفه.33الجمهور ب 

 

 

 

 . 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          

 


