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محضر جلسة عادية (מן המניין) للمجلس المحلي 1/20019
في جلسة المجلس المحلي العادية التي عقدت في قاعة االجتماعات في مبنى المجلس المحلي يوم االسبت
الموافق  14.1.2019الساعة 18:00
شارك في الجلسة السادة رئيس وأعضاء المجلس المحلي التالية اسمائهم :
 .1السيد مؤنس عبد الحليم – رئيس المجلس المحلي.
 .2السيد محمد يوسف قدح – عضو المجلس المحلي.
 .3السيد جمال حوش  -عضو المجلس المحلي.
 .4السيد محمود حسين عبد هللا – عضو المجلس المحلي.
 .5السيد محمد صالح عبد الحليم  -عضوة المجلس المحلي.
 .6السيد صبري محمود – عضو المجلس المحلي.
 .7السيد خالد سعيد قدح  -عضو المجلس المحلي.
 .8السيد صالح يوسف طه  -عضو المجلس المحلي.
 .9السيد زكي يوسف مراد – عضو المجلس المحلي.
 .10السيد زكي عيساوي – عضو المجلس المحلي.
 .11السيد مجدي حوشان – عضو المجلس المحلي.
 .12السيد طه اسعد زيدان – عضو المجلس المحلي
 .13السيد رائد زيدان – عضو المجلس المحلي
 .14السيد مصطفى عرابي – عضو المجلس المحلي
حضر الجلسة  :السيد تميم عبد الحليم -المستشار القضائي
مؤنس عبد الحليم  :رحب بالحضوروبدء الجلسة
نقاط البحث :
البند األول  :المصادقة على محضر الجلسة العادية رقم 1/2018א من يوم االثنين الموافق
10.12.2018
صادق األعضاء باالجماع على محضر الجلسة

• زكي عيساوي  :قبل االنتقال للبند الثاني اود ان اطرح عدة نقاط :
.1لم يتم التوجه الينا بطلب ائتالف شامل بشكل رسمي
 .2لم يتم ادراج اقتراح تركيب اللجان
• مؤنس عبد الحليم  :من هنا انا ادعوا جميع األعضاء الئتالف شامل
• زكي عيساوي  :نحن نرحب باالقتراح
• صالح طه  :نحن مستعدون لجلسة لتشكيل ائتالف وسنقوم بتحديد موعد حتى يوم الخميس القادم
ونطلب من الرئيس ارسال لنا اقتراح تشكيل اللجان
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البند الثاني  :אישור ועדת ההנהלה במועצה המקומית
اقتراح تركيب لجنه اإلدارة :
مؤنس عبد الحليم
محمود حسين عبد هللا
محمد يوسف قدح
جمال حوش
محمد صالح عبد الحليم
صبري حسن محمود
زكي عيساوي :تركيب اللجنة لم يضم أي احد من المعارضه !!!
مؤنس عبد الحليم  :اطلب التصويت على البند 2
صادق  :جمال حوش  ,محمود عبد هللا  ,صبري محمود  ,محمد عبد الحليم  ,مصطفى عرابي  ,محمد قدح ,
مؤنس عبد الحليم
عارض :زكي مراد  ,زكي عيساوي  ,صالح طه  ,خالد قدح  ,طه زيدان  ,مجدي حوشان  ,رائد زيدان

تميم عبد الحليم  :הצעת ראש המועצה להרכב ועדת ההנהלה לא קיבלה רוב ולכן היא לא
עוברת
البند الثالث  :אישור תבחינים לתמיכה
تميم عبد الحليم  :حسب القانون المجلس يستطيع ان يدعم جمعيات تقوم بعمل من اجل القريه وقد اخترنا
فريق هبوعيل كفر مندا
بعد استقالة سكرتير المجلس المحلي تم تعيين السيد علي طه لكون من لجنة الدعم  ,اجتمعت هذه اللجنة
المكونه من المستشار القضائي ومحاسب المجلس المحلي والسيد علي طه وقررت تقديم الدعم لفريق كرة
القدم .
وبموجب القانون يجب ان يصادق عليها بجلسة مجلس
صالح طه  :يجب ان تكون لجنة دعم مكونه من أعضاء المجلس المحلي

مجلس كفر مندا المحلي
ص.ب ,1089 .ميكود 17907

מועצה מקומית כפר מנדא
ת.ד ,1089 .מיקוד 17907

טל ,04 -9507507 :פקס04 -9863373 :
خالد قدح  :بما انه ال يوجد ميزانية مصادق عليها وال يوجد لجنة دعم ووضع المجلس المالي سيئ األولى
ان يتم الغاء ال תבחינים
تميم عبد الحليم  :حتى سنة  2006كان القانون موجب بوجود لجنة دعم من أعضاء المجلس  ,بعد سنة
 2006تغير تركيب اللجنة حسب חוזר מנכ"ל  4/2006لتتكون اللجنة من المستشار القضائي ,
محاسب المجلس  ,وسكرتير المجلس .

مؤنس عبد الحليم  :اطلب التصويت على البند الثالث ( תבחינים)

صادق  :جمال حوش  ,محمود عبد هللا  ,صبري محمود  ,محمد عبد الحليم  ,مصطفى عرابي  ,محمد قدح ,
مؤنس عبد الحليم
عارض :زكي مراد  ,زكي عيساوي  ,صالح طه  ,خالد قدح  ,طه زيدان  ,مجدي حوشان  ,رائد زيدان

החלטה  :המלצת ועדת התמיכות בעניין תבחינים לא זכתה ברוב ולכן היא לא מאושרת

مع االحترام
مؤنس طه عبد الحليم
رئيس المجلس المحلي
نسخ :
.1
.2
.3
.4

السادة اعضاء المجلس المحلي.
المحاسب المرافق.
المستشار القضائي.
ملف الجلسات.

