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 16/02/2020: 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، عتمه سليم 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
 

 في  30.18 الساعة 18/02/2020  الموافق الثالثاء  يوم وذلك 03/2020 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو
  .المحلي المجلس قاعة

שתתקיים  18.30שעה  18/02/2020 שלישיליום  03/2020אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 
 באולם הישיבות במועצה.

 :סעיפי הדיון بحثال بنود

גב' אישור העסקת  المصادقة على تشغيل السيدة عايدة شباط قريبة عضو المجلس في المجلس المحلي. .1
 מקומית.ההמועצה  עאידה שבאט קרובת משפחה לחבר

 
 

 .وضروري هام حضوركم
 
 

 االحترام فائق مع
 فطوم عمر جمال
 المجلس سكرتير/عام مدير
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 3/2020פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
 18:30שעה  18/2/2020מיום שלישי 

 נוכחים:

 .מר עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה 

 .מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה 

 .מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה 

 .מר סלים עתמה, סגן ראש המועצה 

 .מר מאהל שבאט, חבר המועצה 

 .מר מוחמד סעיד, סגן ראש המועצה 

 .מר עלי חאג', חבר המועצה 

 ביע, חבר המועצה.מר עווד ר 

 .ד"ר וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה 
 נעדרו:

 .מר מוחמד מסרי, חבר המועצה 

 .מר אחמד מטר, חבר המועצה 
 השתתפו:

 .מר ג'מאל פטום, מנכ"ל / מזכיר המועצה 

 .רו"ח עבד פטום, גזבר המועצה 

 .מר חסן מסרי, מנהל חשבונות 

  יוסף עבדורו"ח עלי דבאח, משרד 

 ל מח' תברואה.מר נגיב חוסין, מנה 

 .עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים 
 

 נושאי הדיון:

 אישור העסקת גב' עאידה שבאט קרובת משפחה לחבר המועצה המקומית. .1

מהם  ₪מיליון   1.4אישור תקציב בלתי רגיל מקרן קיימת לישראל לשיקום פארק נחף ע"ס  .2

 לתכנון. ₪ 45,185
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 עבדאלבאסט קיס: 

מבקש לאשר הוספת סעיף לסדר היום של הישיבה: אישור תקציב בלתי רגיל מקרן קיימת 

 לתכנון ₪ 45,185מהם  ₪מיליון   1.4לישראל לשיקום  פארק נחף ע"ס 

 החלטה: 

באישור כל חברי המועצה הנוכחים אושר הוספת הסעיף לנושאי הדיון בישיבה הנוכחית: 

לשיקום פארק נחף מהם  ₪מיליון  1.4שראל ע"ס אישור תקציב בלתי רגיל מקרן קיימת לי

 לתכנון. ₪ 45,185

 

 

 :1סעיף מס' 

 אישור העסקת גב' עאידה שבאט קרובת משפחה לחבר המועצה המקומית.

 

יש לציין בטרם התחיל הדיון יצא מאולם הישיבות מר מאהל שבאט שהוא קרוב 

 .המשפחה

 עבד אלבאסט קיס:

לוי תפקיד סייעת שניה בגן ילדים. כל החומר שלה גב' עאידה שבאט נתקבל בוועדה למי

הועבר אליכם בישיבה קודמת. בכדי שתתחיל במילוי תפקידה חייבת אישור וועדת מינהל 

השירות במשרד הפנים. היות והיא קרובת משפחה לחבר מועצה יש להעביר החלטה 

 של חברי המליאה.  2/3במליאת המועצה ברוב של 

 

מר מוחמד זורי, מר מוחמד סעיד, מר סלים עתמה, מר ג'מאל  : מר עבדאלבאסט קיס,בעד

 חברים( 8קאדרי, ד"ר וליד עבדאלג'ני, מר עלי חאג', מר עווד רביע. )

 : איןנגד

 : איןנמנעים

 החלטה:

חברים( מאשרים העסקת גב' עאידה שבאט בתפקיד בכפוף  8חברי המועצה הנוכחים  )

 היות וקיימת קרבת משפחה לחבר מועצה.לאישור וועדת מינהל השירות במשרד הפנים 
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 :2סעיף מס' 

מהם  ₪מיליון  1.4אישור תקציב בלתי רגיל מקרן קיימת לישראל לשיקום פארק נחף ע"ס 

 לתכנון. ₪ 45,185

 החלטה:

  חברי המליאה הנוכחים מאשרים את התקציב הבלתי רגיל לשיקום הפארק מקרן

 לתכנון. ₪ 45,185מהם  ₪מיליון  1.4קיימת לישראל ע"ס 

  הפרויקט הזה בשיתוף המועצה המקומית ואשכול בית הכרם שהם מנהלים אותו

 ותקצוב קרן קיימת לישראל.

 

 

 ג'מאל פטום, מנכ"ל/ מזכיר המועצה. רשם:

 

 

 

 

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 
 מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

 

 


