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 2019/01/29 تاريخ:                                                                                                                       

 ( 2019/01جلسة عاديه رقم ) 

 

في مبنى المجلس   17:30في تمام الساعة   2019/01/29الواقع في يوم الثالثاء قد المجلس المحلي جلسته ع

  بحضور: المحلي، 

 

 الوظيفة أسم وعائلة رقم

 رئيس المجلس المحلي أحمد فتالي   1

 نائب رئيس المجلس سليمان حسن   2

 عضو غسان عيسى 3

 عضو محمد شمالي 4

 عضو حسين عوينات 5

 عضو حسين ناصر 6

 سكرتير ومحاسب المجلس حسين خطيب 7

 مدير مكتب رئيس المجلس عماد خطيب  8

 المستشار القانوني خالد عثمان 9

   

 

 العضو حسين مرهج  ةتغيب عن الجلس              

  مواضيع البحث:

 איגוד אשכול גליל מזרחי (ممثل للمجلس المحلي في )  انتخاب -1

 بمناقصة لمدير قسم التربية . امتحانتعيين ممثلين بدل رئيس وسكرتير المجلس المحلي في لجنة  -2

 ه حرمون.يعضواً في لجنة التنظيم والبناء معلون انتخاب ممثل للمجلس المحلي ليك  -3

 انتخاب ممثل للجمهور في لجنة األمتحان لقبول عمال جدد . -4

 متفرقات . -5

 

 .ةالجلسة ألسابقلم يكن أي اعتراض على   

 

 .איגוד אשכול גליל מזרחי (ممثل للمجلس المحلي في )  انتخاب -1

 
אשכול افتتح الجلسة رئيس المجلس المحلي السيد أحمد فتالي، رحب بالحاضرين ثم أطلع االعضاء على طلب )

 מזרחי ( .איגוד אשכול גליל عن المجلس المحلي في )  ثلً لتعيين شخص ليكون عضواً مم  גליל מזרחי (

 

السيد عماد خطيب مدير مكتب رئيس المجلس ليكون عضواً ممثالً عن المجلس المحلي  انتخابتقرر باألجماع     قرار:

 איגוד אשכול גליל מזרחי ( .في ) 

 

 بمناقصة لمدير قسم التربية . امتحانعيين ممثلين بدل رئيس وسكرتير المجلس المحلي في لجنة ت -2

 

في مناقصة لمدير قسم  االمتحانتحدث السيد خالد عثمان المستشار القانوني للمجلس المحلي عن إلغاء جلسة لجنة 

 ، وذلك لألسباب التالية: 2018/11/29التربية من تاريخ 

حضور رئيس اللجنة رئيس المجلس المحلي السيد أحمد فتالي وسكرتير المجلس حسين خطيب في اللجنة ، حيث 

 بة من الدرجة األولى مع المتقدم للوظيفة . يوجد قرا

 

                                                                                                                  / ...2 
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 2019/01/29 تاريخ:

 ( 2019/01جلسة عاديه رقم )  تابع:

 
لذلك تم إلغاء المناقصة من قبل وزارة الداخلية. وعلى السيد رئيس المجلس المحلي وسكرتير المجلس ان يختاروا 

ً في المناقصة لمدير قسم التربية التي سيتم تحديدها  االمتحانمندوبين عنهم لحضور جلسة لجنة   . الحقا

                                                                                                                 

السيد سليمان حسن لينوب عنه في الجلسة القادمة، وأيضاً تم نائب رئيس المجلس بناًء عليه قام رئيس المجلس بتكليف 

 في الجلسة القادمة.  هعنلينوب من قبل سكرتير المجلس تكليف السيد عماد خطيب مدير مكتب رئيس المجلس 

 هذا التكليف . تمت مصادقة أعضاء المجلس المحلي على

 

 ه حرمون.يانتخاب ممثل للمجلس المحلي ليكن عضواً في لجنة التنظيم والبناء معل -3

 
 ممثل للمجلس وعضواً في  ونانتخاب عضو المجلس السيد غسان عيسى ليك على باألجماع ةتمت المصادق            

 . ه حرمون يوالبناء معللجنة التنظيم             

 

 انتخاب ممثل للجمهور في لجنة األمتحان لقبول عمال جدد . -4

 
لقبول عمال ن االمتحاعلى أنتخاب السيد رجب جبر ليكون ممثل للجمهور في لجنة  تمت الموافقة باألجماع     

 وموظفين جدد، وذلك بعد التحدث معه وأخذ موافقته.

 

 متفرقات:

     

 وأطلع األعضاء على المواضيع التالية: تحدث رئيس المجلس             

 

نزول عمال المجلس المحلي إلى نبع قرية الغجر ، واخبارهم عن وجود كميات وفيرة من المياه تفيض من النبع  -1

وهلل الحمد . وقام عمال المجلس بأعمال صيانة للمضخات وبأعمال تنظيفات حول النبع ، وبعون هللا سيتم 

 خات نبع قرية الغجر خلل يومين. تشغيل مض

 

                        لقاء مع مدير ماعتس في الناصرة، حيث طلبنا منه األهتمام في صيانة الشارع الرئيسي من مفرق التم  -2

حيث ان الطريق ضيق  צומת הטנק () وحتى مدخل القرية والعمل على توسيع المفرق عند  צומת הטנק () 

القرية. وقد وعدوا  باتجاهوتوجد خطورة على المركبات والسائقين الذين يريدون التوجه من الشارع الرئيسي 

لفحص الموضوع، وأنه سيتولى مدير ماعتس لواء الشمال االشراف شخصياً على بإرسال مهندسين من مكتبهم 

 .  2020تجهيز مخططات ليتم تنفيذها من ميزانية العام 

 

بمكتبه في القدس، حيث عرضنا عليه بعض األمور التي يعاني آرييه درعي  הרב تم اللقاء مع وزير الداخلية  -3

 منها المجلس المحلي والقرية ، وقد وعدنا بالمساعدة الممكنة. 
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 2019/01/29 تاريخ:

 ( 2019/01جلسة عاديه رقم )  تابع:

 
 

على جميع  اطلعهالعربية في مكتب رئيس الحكومة، حيث تم  للشؤونلقد زارنا السيد محمد كعبية، المستشار  -4

 المشاكل التي نعاني منها، وطلبنا مساعدته لنا أمام الدوائر المختصة. وقد وعدنا بالمساعدة الممكنة . 

 

 . المذكور أعاله  من بعد ظهر التاريخ  السابعةهذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة               

 

 
                                 المجلس رئيس                 عضو                عضو            عضو           عضو               عضو        

   فتالي أحمد                     حسن سليمان             عيسى غسان        شمالي محمد      حسين ناصر         حسين عوينات 

 

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1نسخه:   

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          


