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 28/05/2019: التاريخ
  المحلي المجلس رئيس المحترم، قيس الباسط عبد السيد حضرة
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، زوري محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قادري جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، حاج علي السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو ،المحترم ربيع عوض السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سعيد فارس محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سليم عتمه السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مطر أحمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد وليد. د حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مصري أحمد محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، شباط ماهل السيد حضرة
 المحلي المجلس محاسب المحترم، فطوم الكريم عبد السيد حضرة
 المحلي للمجلس القضائي المستشار المحترم، دكور صموئيل المحامي حضرة
 المحلي المجلس مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .دعــوة: الموضوع
 

 الموافق الجمعة يوم وذلك( عادية غير) 07/2019 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو

 .المحلي المجلس قاعة في (ظهرا الثانية) 0015. الساعة 31/05/2019

 :البحث دبن

בחירת  حلية ونوابه"لقانون السلطات المحلية "انتخاب رئيس السلطة الم 15انتخاب نائب رئيس بناء على المادة 

 הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(.לחוק  15סגן בהתאם לסעיף 

 

 
 
 

 .وضروري هام حضوركم
 االحترام فائق مع

 فطوم عمر جمال
   المجلس سكرتير/عام مدير



 המועצה המקומית 

 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 

 3מתוך  2עמוד         
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

  07/2019 رقم المجلس جلسة محضر

 15.00 الساعة 31.05.2019 الجمعة يوم من
 المحلي المجلس قاعة في

 : بحضور
  المجلس رئيس – قيس الباسط عبد السيد 
  المجلس رئيس بأعمال قائم نائب – زوري محمد السيد 

  المجلس عضو – الغني عبد دولي .د
  المجلس عضو – عتمه سليم السيد
  المجلس عضو – شباط ماهل السيد
  المجلس عضو – حاج علي السيد
  المجلس عضو – مطر احمد السيد
  المجلس عضو – ربيع عوض السيد
 (06/2019 الجلسة بداية عند خرج)   المجلس عضو – مصري محمد السيد
  المجلس عضو – قادري جمال السيد
  المجلس عضو – سعيد محمد السيد

  :اشتراك
  القضائي المستشار – دكور صموئيل المحامي 

  المجلس عام مدير – فطوم جمال السيد
  .المواطنين من عدد أيضا حضر

 
 :البحث دبن

בחירת  لقانون السلطات المحلية "انتخاب رئيس السلطة المحلية ونوابه" 15انتخاب نائب رئيس بناء على المادة 

 הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(.לחוק  15סגן בהתאם לסעיף 

 

 

 :  قيس الباسط عبد

 لجسه الموضوع بحث تأجيل اطلب لالتفاق األعضاء مع سابقه جلسه نعقد ان المفروض من كان

 .  العيد عطله بعد قادمه

 .  بالجلسه باالستمرار االتفاق تم األعضاء بين التداول بعد

 

 :  زوري محمد

 .  سنوات خمس لمده المنصب بهذا عتمه سليم والسيد,  سعيد محمد السيد انتخاب اقترح
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 :  قيس الباسط عبد

 مطر واحمد حاج علي السيدان بين والتناوب سنوات خمسه لفتره سعيد حمدم السيد انتخاب اقترح

 . الفتره نصف منهم كل

 

, ربيع عوض السيد, حاج علي السيد, قيس الباسط عبد السيد الجلسه من انسحب األعضاء بين جدال بعد

 . مطر احمد السيد

 االستمرار يمكن قانوني نصاب بوجود ,قانونيه استشاره على وبناء حاضرين األعضاء اكثريه ان بما

 . بالجلسه

 

 . الحاليه االنتخابيه للفتره 15 رقم بند حسب نائبان عتمه سليم والسيد سعيد محمد السيد انتخاب: القتراحأ

 . الغني عبد وليد, عتمه سليم, سعيد محمد, شباط ماهل, زوري محمد:  الساده االقتراح مع صوت

 .  دريقا جمال السيد:  التصويت عن امتنع

 

 : القرار

 بند على بناء نائبان عتمه سليم والسيد سعيد محمد السيد انتخاب تم األعضاء تصويت على بناء

 .  ونوابه الرئيس انتخاب المحليه السلطات المر 15 رقم

 
 المجلس عام مدير فطوم، جمال: المحضر سجل

 מנכ"ל המועצה –רשם: גמאל פטום 
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