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 06/08/2018: التاريخ
 מר עומר אסמאעיל, ראש המועצה  المحلي المجلس رئيس المحترم، إسماعيل عمر السيد حضرة

 מר אחמד מטר, סגן מ"מ ראש המועצה المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، مطر محمد احمد السيد حضرة

 סין עיסא, חבר המועצהמר חו المحلي المجلس عضو المحترم، عيسى محمد حسين السيد حضرة

 מר עבדאלחלים סעיד, חבר המועצה المحلي المجلس عضو المحترم، سعيد الحليم عبد السيد حضرة

 עו"ד מרואן עבדאלג'ני, חבר המועצה المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد مروان السيد حضرة

 ל קדורה, חבר המועצהמר ג'מא المحلي المجلس عضو المحترم، قدوره أحمد جمال السيد حضرة

 מר מוחמד מסרי, חבר המועצה المحلي المجلس عضو المحترم، مصري أحمد محمد السيد حضرة

 מר חאלד עבדאלג'ני, חבר המועצה المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد خالد السيد حضرة

 בר המועצהמר מופיד סרחאן, ח المحلي المجلس عضو المحترم، سرحان أحمد مفيد السيد حضرة

 מר עבדאלקאדר קאדרי, חבר המועצה المحلي المجلس عضو المحترم، قادري القادر عبد السيد حضرة

 מר סמיח איוב, חבר המועצה المحلي المجلس عضو المحترم، أيوب محمد سميح السيد حضرة

 טיעו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפ القضائي المستشار المحترم، دكور صموئيل المحامي حضرة

 עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים .داخلي مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة

 , מנהל הבחירותהלכבוד מר שמעון קימ االنتخابات مدير ،كيما شمعون السيد حضرة

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .הזמנה() دعــوة: الموضوع
 

 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتك ادعو نحف في االنتخابات مدير مع التنسيق بعد
 قاعة في مساء السادسة الساعة 15/08/2018 الموافق األربعاء يوم وذلك( عادية غير) 07/2018

 :لبحث المحلي المجلس
בתיאום עם מנהל הבחירות נחף, הנני מזמין את כבודכם לישיבת המליאה מס' 

ולם בא 18.00שעה  15/08/2018)לא מן המניין( אשר תתקיים ביום רביעי  07/2018
 :על סדר היוםהישיבות במועצה המקומית. 

 
 המועצה סיעות קביעת – للقوائم االنتماء عن واإلعالن الحالي المجلس قوائم إقرار .1

 .הזדהות על והודעה
 .בחירות ועדת בחירת – االنتخابات لجنة انتخاب .2
 

 حضوركم هام وضروري.
 باحترام

 
 جمال فطوم
 سكرتير المجلس
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 لجلسة إقرار القوائم مرفق قائمة القوائم وإلنتماء األعضاء للقوائم في المجلس الحالي: من أجل التسهيل عليكم

 

אותיות 
 כינוי הרשימה הרשימה

מס' 
 שם המנדט מנדטים

 ץ
 

אלופאא 
 ואלאסלאח

 
2 
  

 אסמאעיל עומר

 מטר אחמד
 סרחאן מופיד 1 אלהלאל הל

 1 ופאא ואנתמאא וי
 עיסא חוסין 

 )החליף איוב אחמד(
 קדורה ג'מאל 1 נחף אלמסתקבל י

 ךנ

 אלקראמה 

2 

  

 עבד אל גני מרואן

 סעיד עבד אל חלים

 אלפגר ף

2 

  

 קאדרי עבד אל קאדר

 איוב סמיח

 אלחקמה קף

2 

  

 מסרי מוחמד

 עבד אל גני ח'אלד
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ת ובחירת לישיבת ההזדהות ובכדי שתגיעו לישיבה מוכנים להלן טבלה שמפרטת תהליך ההזדהו

 חברי ועדת הבחירות:

  

  רשימה קיימת/כינוי הרשימה

  אותיות הרשימה

  שם חבר המועצה

  ת.ז. 

  הזדהות ברשימה

  אותיות הרשימה אם חדשה

 

 ממלא מקום ב"כ הרשימה תפקיד

   שם פרטי

   שם משפחה

   מס' ת.ז.

   מען: ת.ד.

   טלפונים

 

 נציג בועדת הבחירות

 ממלא מקום ועדת בחירותחבר  תפקיד

   שם פרטי

   שם משפחה

   מס' ת.ז.

   שנת לידה

   מען: ת.ד.

   השתייכות לרשימה

   טלפונים

 



 המועצה המקומית 
 נחף
 

 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ـفـحـن
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 
 693, ص.ب. 20137نحف,                         693, ת.ד. 20137מיקוד  ,נחף

    04-9985693פקס:      04-9987140טל': 
 9מתוך  4עמוד 

 אישור מסירה
 

 15/08/2018ליום  07/2018אני מאשר בזה קבלת ההזמנה לישיבת המועצה מס' 
 במועצה המקומית נחף. 18.00שעה 

 
מס' 
 סד'

שם מקבל  תפקיד שם
 הההזמנ

תאריך 
 הקבלה

 חתימה

    ראש המועצה עומר אסמאעיל .1

    סגן יו"ר המועצה אחמד מטר 2

    חבר המועצה עבדאלקאדר קאדרי 3

    חבר המועצה סמיח איוב 4

    חבר המועצה עבדאלחלים סעיד 5

    חבר המועצה עו"ד מרואן עבדאלג'ני 6

    חבר המועצה מר חוסין עיסא 7

    חבר המועצה מוחמד מסרי 8

    חבר המועצה חאלד עבדאלג'ני 9

    חבר המועצה מופיד סרחאן 10

    חבר המועצה ג'מאל קדורה 11

 

 תפקיד במועצה: _____________  וסר ההזמנות: ______________שם מ
 

 חתימה : _________________            תאריך: __________________.
 

לא נמצא בבית יש למסור את ההזמנה לאשתו או לבן/בת הערה: אם בעל ההזמנה 
 ות את כל הפרטים לעיל.לשנים, יש למ 18 -שגילם מעל ל
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 לא מן המניין 07/2018פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 

 18.00שעה  15/08/2018מיום רביעי 
 בבניין המועצה

 
 :בנוכחות

 מר עומר אסמאעיל, ראש המועצה
 מ"מ ראש המועצהמר אחמד מטר, סגן 

 מר עבדאלחלים סעיד, חבר המועצה
 מר ג'מאל קדורה, חבר המועצה
 מר מוחמד מסרי, חבר המועצה
 מר מופיד סרחאן, חבר המועצה

 מר עבדאלקאדר קאדרי, חבר המועצה
 מר סמיח איוב, חבר המועצה

 
 נעדרים:

 מר חוסין עיסא, חבר המועצה
 עו"ד מרואן עבדאלג'ני, חבר המועצה

 מר חאלד עבדאלג'ני, חבר המועצה
 

 :השתתפו
 מר שמעון קימה, מנהל הבחירות

 
 
 
 

 : البحث بنود
 על והודעה המועצה סיעות קביעת – للقوائم أإلنتماء عن وأإلعالن الحالي ألمجلس قوائم إقرار .1

 .הזדהות
 .בחירות ועדת בחירת – أإلنتخابات لجنة إنتخاب .2
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 1 رقم بند
 על והודעה המועצה סיעות קביעת – للقوائم أإلنتماء عن وأإلعالن الحالي ألمجلس قوائم إقرار

 .הזדהות
 

 :עומר אסמאעיל
ברך את הנמצאים והכיר להם את מנהל הבחירות שמונה ע"י משרד הפנים לניהול 

 הבחירות למועצה המקומית נחף.
 :שמעון קימה

ימות להלן עם השינויים נבחרו למועצה את הרש 2013בבחירות האחרונות שנערכו באוקטובר 
 שחלו וחילופי חברים ברשימות

 שם המנדט מס' מנדטים כינוי הרשימה אותיות הרשימה

 ץ
 

 אלופאא ואלאסלאח
 

2 
  

 אסמאעיל עומר

 מטר אחמד
 סרחאן מופיד 1 אלהלאל הל

 1 ופאא ואנתמאא וי
 עיסא חוסין 

 )החליף איוב אחמד(
 קדורה ג'מאל 1 נחף אלמסתקבל י

 ךנ

 אלקראמה 

2 

  

 עבד אל גני מרואן

 סעיד עבד אל חלים

 אלפגר ף

2 

  

 קאדרי עבד אל קאדר

 איוב סמיח

 אלחקמה קף

2 

  

 מסרי מוחמד

 עבד אל גני ח'אלד

בישיבה היום על כל החברים להזדהות ברשימות היוצאות, כל חבר מועצה צריך להצהיר על     
ות ובאזה רשימה הוא מזדהה היום עם כינוי הרשימה. הרשימה שנבחר בה בבחירות האחרונ

 כמו כן יש למנות את בא כוח הרשימה וממלא מקומו.
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אותיות 
 שם המנדט כינוי הרשימה הרשימה

אותיות  הזדהות ברשימה ת.ז.
 הרשימה 

 ת.ז. מ"מ ת.ז. ב"כ

 אסמאעיל עומר אלופאא ואלאסלאח ץ
גמאל  ץ אלופאא ואלאסלאח 058985904

 אעילאסמ
מחמוד  058578873

 אסמאעיל
036603736 

 מטר אחמד אלופאא ואלאסלאח ץ
סאלח  023449013 זיד אסמאעיל ר ארתקאא 028340537

 אסמאעיל
025886946 

 סרחאן מופיד אלהלאל הל
עבדאלחמאן  058608498 מוחמד זורי נא מעאן נסתטיע 050247667

 זורי
315733402 

        עיסא חוסין  ופאא ואנתמאא וי

 קדורה ג'מאל נחף אלמסתקבל י
מחמוד  026338558 גמאל קדורה י נחף אלמסתקבל 026338558

 קדורה
025885625 

        עבד אל גני מרואן אלקראמה ךנ

 סעיד עבד אל חלים אלקראמה ךנ
עבדאלחלים  סע אלעהד 059910307

 סעיד
אבראהים  059910307

 סעיד
059357244 

 024720708 סאלח קיס 026464065 חאלד קיס ף אלפגר 054839899 אדרקאדרי עבד אל ק אלפגר ף

 033885096 עלי קיס 034426106 אמיר קיס בנ אלביאן 059454082 איוב סמיח אלפגר ף

 מסרי מוחמד אלחקמה קף
אבראהים  055794002 מוחמד מסרי קף אלחקמה 055794002

 מסרי
057594939 

ח'אלד  026375261 וליד עבדאלגני נה אלנהדה 056972201 חאלד עבדאלג'ני אלחקמה קף
 עבדאלג'ני

056972201 

 הערות: 
 שלושה חברי מועצה נעדרו ולא הופיעו בישיבה והם: עו"ד מרואן עבדאלג'ני, מר חוסין עיסא ומר חאלד עבדאלג'ני. .1
 בטרם תחילת הישיבה. אחד החברים מר חאלד עבדאלג'ני מסר למנהל הבחירות באמצעות מנכ"ל המועצה הודעה על הזדהות .2
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 : 2 رقم بند

 .בחירות ועדת בחירת – أإلنتخابات لجنة إنتخاب
 

 : שמעון קימה
)א( תבחר המועצה ועדת הבחירות שתהא מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה והם בעלי 24עפ"י דיני בחירות לרשויות המקומיות סעיף 

 סיעה בוועדה כמספרם במועצה. זכות בחירה באותה רשות מקומית, מס' נציגי כל

 : כדלקמןשנבחרו ע"י הסיעות של המועצה  הבחירות ועדת הרכב

מס' 
 סד'

  השתייכות סיעתית ת.ז. שם מ"מ ת.ז. חבר הועדהשם 

 גמאל אסמאעיל נבחר יו"ר הועדה אלופאא ואלאסלאח 036603736 מחמוד אסמאעיל 058578873 ג'מאל אסמאעיל .1

  ארתקאא 025886946 סאלח אסמאעיל 023449093 זיד אסמאעיל .2

  מעאן נסתטיע 034225938 יחיא סרחאן 021858733 מג'די סרחאן .3

  נחף אלמוסתקבל 026413138 הייתם קדורה 056935942 עבדאלחכים עתמה .4

  אלעהד 029798436 איאס סעיד 032880833 פארס סעיד .5

  לפגרא 024720708 סאלח קיס 026464065 חאלד קיס .6

  אלביאן 033885096 עלי קיס 034426106 אמיר .7

  אלחקמה 057594939 אבראהים מסרי 055794002 מוחמד מסרי .8

ההודעה נמסרה למנהל הבחירות לפני  אלנהדה 056972201 חאלד עבדאלגני 026375261 וליד עבדאלגני .9

 קיום הישיבה 
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 הערה:

מר עבדאלחלים סעיד ומר ג'מאל  –נשארו בישיבה  לאחר ההזדהות שני חברי מועצה יצאו ולא

 קדורה.

 יכהן יו"ר ועדת הבחירות. 058578873מר ג'מאל אסמאעיל ת.ז. חברי המועצה שנכחו מאשרים כי 

 

חברי המועצה מאשרים מינוי מר )חאלד עבאס( עבדאלכרים אסמאעיל  :מזכיר ועדת הבחירות

ה זכאי לתשלום תוספת שכר בהתאם להנחיות עובד המועצה לתפקיד מזכיר ועדת הבחירות. יהי

 משרד הפנים וחוקי העבודה.

 

 

 

 

 מזכיר המועצהמנכ"ל/רשם הפרוטוקול: ג'מאל פטום, 

 

 

 

 

 עומר אסמאעיל

 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 

 מנכ"ל המועצה

 


