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 נחף
 

 

 ألمجلس ألمحلي 
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NAHIF LOCAL COUNCIL 
 

 

 2מתוך  1עמוד  
 693, ص.ب. 20137نحف,                  693, ת.ד. 20137נחף, מיקוד 

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

 16/03/2021 
 .ראש המועצהלכבוד מר עבדאלבאסט קיס, 

 סגן מ"מ ראש המועצה.לכבוד מר מוחמד זורי, 
 סגן ראש המועצה.לכבוד מר מוחמד סעיד, 
 סגן ראש המועצה.לכבוד מר סלים עתמה, 

 חבר המועצה.לכבוד מר ג'מאל קאדרי, 
 חבר המועצה.לכבוד מר עלי חאג', 

 ה.חבר המועצלכבוד מר עווד רביע, 
 חבר המועצה.לכבוד מר אחמד מטר, 

 חבר המועצה.לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, 
 .חבר המועצהלכבוד מר מוחמד מסרי, 
 .חבר המועצהלכבוד מר מאהל שבאט, 

 .היועץ המשפטילכבוד עו"ד סמואל דכואר, 
 גזבר המועצה.לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, 
 .מהנדס המועצהלכבוד מר מוחמד ראפע מסרי, 

 .הנדסההמחלקת  –מתכנן אסטרטגי כבוד מר חמד עבדאלג'ני, ל
 .מבקר פניםלכבוד עו"ד חוסני מטר, 

 
 שלום רב,

 
 לא מן המניין. 04/2021הזמנה לישיבת המליאה מס' הנדון: 

 

ראשון  ביוםאשר תתקיים לא מן המניין  2021/04 מס'אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה 
 ולם הישיבות במועצה.בא  0018:שעה   21/03/2021

כאות מחווה של רצון טוב ובכדי לשפר את האווירה שבין הישיבה בהתאם לבקשת חברי המועצה ו
לדון בסעיף  ראש המועצה לבין חברי המועצה, ראש המועצה החליט לכנס ישיבת המועצה

 : כדלקמן

 85קטע נחף וכביש  ,דיון בתכנון מסילת הרכבת כרמיאל קרית שמונה. 

 

רק לחברי המועצה ובעלי תפקידים רלוונטיים ראש המועצה, הישיבה הזו נועדה  לפי בקשת
  ללא השתתפות קהל. במועצה בלבד

  בישיבות העתידיות יהיה שיתוף ציבור לקביעת מתווה פעולה בעניין.

 
 נוכחותכם חשובה מאוד

 בכבוד רב,
 
 

 ג'מאל פטום
 מנכ"ל/מזכיר המועצה

 
 העתק:

 שויות משרד הפנים, מחוז הצפון.מוסא, ממונה ר רואהרו"ח 



  המועצה המקומית
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 ألمجلس ألمحلي 

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

 04-9985693פקס:   04-9987140טל': 

18/03/2021 
 .ראש המועצהלכבוד מר עבדאלבאסט קיס, 

 סגן מ"מ ראש המועצה.לכבוד מר מוחמד זורי, 
 סגן ראש המועצה.לכבוד מר מוחמד סעיד, 
 סגן ראש המועצה.לכבוד מר סלים עתמה, 

 חבר המועצה.לכבוד מר ג'מאל קאדרי, 
 חבר המועצה.לכבוד מר עלי חאג', 

 חבר המועצה.לכבוד מר עווד רביע, 
 חבר המועצה.לכבוד מר אחמד מטר, 

 חבר המועצה.לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, 
 .חבר המועצהלכבוד מר מוחמד מסרי, 
 .חבר המועצהלכבוד מר מאהל שבאט, 

 .היועץ המשפטילכבוד עו"ד סמואל דכואר, 
 גזבר המועצה.לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, 

 .מהנדס המועצהחמד ראפע מסרי, לכבוד מר מו
 .הנדסההמחלקת  –מתכנן אסטרטגי לכבוד מר חמד עבדאלג'ני, 

 .מבקר פניםלכבוד עו"ד חוסני מטר, 
 

 שלום רב,
 

 חיית מועד הישיבהד- לא מן המניין 04/2021 הזמנה לישיבת המליאה מס'הנדון: 
 

 . 85עניין מסילת הברזל וכביש הישיבה נקבעה לבקשתכם לכנס ישיבת מליאה  לדיון ב

הנני להבהיר כי מועד הישיבה נקבע בתיאום עם היועצים בענייני לאחר שיחה עם ראש המועצה, 

ולפי בקשת חברי המועצה  אפ של המועצה,-הוטסתכנון של המועצה. לאור ההתכתבויות בקבוצת 

יתואם עם אשר אחר ראש המועצה החליט על דחיית מועד הישיבה למועד  לדחות מועד הישיבה,

 כל הגורמים הרלוונטיים לעניין.

 תשלח הזמנה חדשה בהתאם.

  

 
 נוכחותכם חשובה מאוד

 בכבוד רב,
 
 

 ג'מאל פטום
 מנכ"ל/מזכיר המועצה

 
 העתק:

 מוסא, ממונה רשויות משרד הפנים, מחוז הצפון. רואהרו"ח 


