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محضر جلسة المجلس المحلي غير إعتيادية رقم 14102/
الخميس  0.2.020.02الساعة السابعة والنصف مساء
ديوان الرئيس
الحضور :

المشتركين :
المحامي مضر يونس
السيد توفيق ضعيف
السيد مصطفى ابو هالل
السيد طالب جهجاه
السيد عبد هللا جزماوي

رئيس المجلس المحلي
قائم بأعمال الرئيس
عضو
عضو
عضو

السيد نادر يونس

عضو

السيد محمد مصري
السيد نديم مرزوق
السيد امير مرعي
السيد فرج عقل
السيد غازي قاسم
المحامي مقداد الشيخ عبد

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

السيد نور جزماوي
المحامي امين مرجية

محاسب المجلس
المستشار القضائي

السيد سأمر سعد

مراقب المجلس

لم يحضر الجلسة:
السيد اياد مسعود

نائب الرئيس

السيد احمد ملحم
السيدة انهار مصاروة

عضو
مستشارة لمكانة المرأة

على جدول األعمال :
 .1المصادقة على مشاريعتطويريةجديدةوتعديل مشاريعتطويريةأخرى.עדכון פתיחת תב"רים
 .2تعيينممثلعنالجمهور.מינוי נציג ציבור בוועדות
 .3تعيينمديرأرنونةמינוי מנהל ארנונה.
مضر رئيس المجلس

:

نبدأجلستنابالمصادقة على مشاريعتطويريةجديدةوتعديل مشاريعتطويريةقائمة :

البند األول

:

المصادقة على مشاريعتطويريةجديدةوتعديل مشاريعتطويريةأخرى 

نور جزماوي

:

امامكم جدول بأرقام المشاريع المطلوب تعديلها والمشاريع المطلوب فتحها ،ابدأ بطلب
المصادقة على فتح مشروع تطويري جديد لترميم جميع األرصفة والشوارع في البلدين
وتسليكالمجاري بقيمة 222,222ش"ج ،وذلكوفقالطلبمهندسالمجلسالمحليالسيد
رشاد يونس .للمعرفة هذا المبلغ على حساب الفائض بميزانية المجلس المحلي עודף
תקציבי נצבר.

محمد مصري

:

ماهومبلغالفائضالمتوفرلدينا؟"قديشعناעודף"
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نور جزماوي

:

حاليا اليمكنذكررقمنهائيوصحيح ،إاللغايةإصدارتقريرالمراقبالسنوي 2213،
تقديريهو8-7مليونش"ج .

توفيق ضعيف

:

هلتبقىمنهذاالمبلغالفائضشيئ؟(ظلمنهنإشي) 

نور جزماوي /إقتراح :

حتىاالناستعملنا1,1مليونش"ج .
اعود واطلب مصادقتكم على فتح مشروع تطويري جديد بقيمة  222,222ش"ج لترميم
جميع االرصفة والشوارع في البلدتين  ،اعمدة اضاءة ،ولتسليك المجاري/.מבקש
הסכמתכם לפתיחת תב"ר חדש  222,222 ₪לטובת שיפוץ מדרכות ,אבני שפה ,
עמודים וגופי תאורה ,ניקוי קולטנים וכו'...

:

المصادقة باالجماع على فتح مشروع تطويري جديد لترميم جميع االرصفة والشوارع في
البلدين وتسليك المجاري بقيمة  00.,...ش"ج / 2הסכמה פה אחד לפתיחת תב"ר
חדש  ₪ 110,...לטובת שיפוץ מדרכות ,אבני שפה  ,עמודים וגופי תאורה,
ניקוי קולטנים וכו' ...אשר יומומן מהעודף התקציבי

نور جزماوي /إقتراح :

اطلبالمصادقةعلىتخصيصمبلغإضافيللمشروعالتطويريرقم 441لترميمالمعلب
بجانبالمدرسةالثانوية،وذلكبمبلغوقدره222,222ش"ج/מבקש הסכמתכם ולאשר
הגדלת תב"ר מספר  444לצורך שיקום מגרש משולב ליד בי"ס תיכון וזאת בסכום
של .₪ 222,222

القرار

وذلكلتطويرهوإعدادهكمركزلفعالياترسميةكثيرة .
مقداد شيخ عبد

:

نور جزماوي

ماهيالجهةالممولةلهذاالمبلغ؟ 
المبلغعلىحسابالفائضفيميزانيةالمجلسالمحليעודף תקציבי נצבר .

:

المصادقة باالجماع على تخصيص مبلغ إضافي للمشروع التطويري رقم  220لترميم
المعلب بجانب المدرسة الثانوية  ،وذلك بمبلغ وقدره  0..,...ش"ج  /הסכמה פה
אחד ,הגדלת תב"ר מספר  //2לצורך שיקום מגרש משולב ליד בי"ס תיכון וזאת
בסכום של  .₪ 100,000אשר ימומן מהעודף התקציבי

نور جزماوي /إقتراح :

اطلب مصادقتكم على تعديل المشروع التطويري رقم  438وتخصيص مبلغ وقدره
 12,222ش"جلمالئمةالصفوففيالمدارس/.מבקש הסכמתכם ולאשר הגדלת תב"ר
מספר  434להנגשת כיתות בבתי ספר בסכום של  . ₪ 42,222ימומן מהעודף
התקציבי

القرار

في البداية حصلنا على ميزانية بقيمة  32,222ش"ج لكننا خالل العمل وتنفيذ المشروع
احتجنالتخصيصمبلغاضافيبقيمة 10,222ش"ج ،مؤخراَ حصلناعلىتخفيضبنسبة
%11،لذاالمبلغاالضافيالمطلوبتخصيصههو12،222ش"ج. 
:

المصادقة باالجماع على تخصيص مبلغ اضافي وقدره  00,...ش"ج للمشروع
التطويري رقم  234من اجل مالئمة الصفوف في المدارس 2הסכמה פה אחד ,אישור
הגדלת תב"ר מספר  /34להנגשת כיתות בבתי ספר בסכום של  .₪ 21,000ימומן
מהעודף התקציבי

نور جزماوي /إقتراح :

اطلب المصادقة على تخصيص مبلغ اضافي للمشروع التطويري رقم  2.4وذلك لبناء
روضتين شرقي الظهرات بمبلغ وقدره  63,545ش"ج وذلك بعد مصادقة وزارة التربية
والتعليم على تخصيص هذا المبلغ /2מבקש הסכמתכם ואישורכם להגדלת תב"ר

القرار
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מספר  /04לצורך בניית גנים בשכונת אלדהראת ,וזאת בסכום של .₪ 63,545
יתוקצב ממשרד החינוך.
:

المصادقة باالجماع على تخصيص مبلغ إضافي للمشروع التطويري رقم  2.4وذلك لبناء
روضتين شرقي الظهرات بمبلغ وقدره  63,545ش"ج /2מאשרים פה אחד ,הגדלת
תב"ר מספר  /04לצורך בניית גנים בשכונת אלדהראת ,וזאת בסכום של 63,545
 .₪אשר ימומן ממשרד החינוך.

نور جزماوي /إقتراح :

اطلبمصادقتكمعلىتخصيصمبلغاضافيللمشروعالتطويريرقم 432وذلكمناجل
بناءناديالمسنالذهبيفيعارة،بمبلغوقدره248,122ش"جوبتمويلمفعالهبايس/.
מבקש אישורכם להגדלת תב"ר מספר  432לצורך בניית מועדון פייס לגיל הזהב
עארה ,בסכום של  .₪ 244,822במימון מפעל הפיס.

القرار

محمد مصري

:

اينسيقامالنادي؟ 

توفيق ضعيف

:

بينبيتمفلحوبيتمحمدابوالحكم 

القرار

:

المصادقة باالجماع على تخصيص مبلغ اضافي للمشروع التطويري رقم  230وذلك من
اجل بناء نادي المسن الذهبي في عارة 2بمبلغ وقدره  024,6..ش"ج وبتمويل مفعال
هبايس /2מאשרים פה הגדלת תב"ר מספר  /31לצורך בניית מועדון פייס לגיל
הזהב עארה ,בסכום של  .₪ 1/4,600במימון מפעל הפיס.

نور جزماوي /إقتراح :

اطلبمصادقتكمعلىتخصيصمبلغإضافيللمشروعالتطويريرقم 374(عيادةلصحة
االسرة فيعارة) بمبلغوقدره  370,912ش"ج بتمويلمفعالهبايس/.מבקש אישורכם
להגדלת תב"ר מספר  374לצורך הקמת תחנת פיס לבריאות הנפש ,וזאת בסכום של
 .₪ 75,,82במימון
العيادةستقامبجواربيتالمسن،فيالبدايةحصلناعلىمبلغبقيمة322,222ش"جواليوم
بالذاتحصلناعلىمبلغاضافياخربقيمة70,912ش"ج 

القرار

:

الموافقة باالجماع على تخصيص مبلغ إضافي للمشروع التطويري رقم  342لقيام (عيادة
لصحة االسرة في عارة) بمبلغ وقدره  346,56.ش"ج بتمويل مفعال هبايس 2מאשרים
פה אחד ,הגדלת תב"ר מספר  34/לצורך הקמת תחנת פיס לבריאות הנפש ,וזאת
בסכום של  .₪ 346,560במימון מפעל הפיס.

نور جزماوي /إقتراح :

اطلب مصادقتكم على فتح المشاريع التطويرية الجديدة وهي /מבקש אישורכם לפתיחת
תב"ר חדשים :
منتزه في مدخل البلدة بقيمة  822,222ش"ج /פתיחת תב"ר חדש לצרוך גן ציבורי
בכניסה לישוב،בסכום של  .₪ 422,222
عادة كل سنه نحصل على دعم وتمويل من مفعال هبايس ،االدارة السابقة حسب وجهة
نظرهاخصصتهذاالمبلغلتطويرالمنتزهفيمدخلعرعره .
كيفيمكنتطويرالمنتزه؟ 

مضر رئيس

:

الفكرةهيترميمالمكانتسييجه،حدائقגינון،العابالخ ...

محمد مصري

:

لماذاالنخصصمنتزهلقريةعارة؟ 

نديم مرزوق

:

هناكالسبالتوالجرةفيمدخلالبلدة بحاجة للترميموالصيانة ،كذلكمن الممكناضافة
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نافورةأوبناءنصبتذكاري .
نادر يونس

:

السبالتوالجرةبمسؤوليةجمعيةاألمل .

نور جزماوي

:

هناكمصادقةمنمفعالهبايسالستثمارالمبلغفيمدخلالبلدة لكنلميحدد لنااين.حسب
رايي المبلغكبير( 822,222 ش"ج)علىمساحةالمنتزهالموجودفيمدخلالقريةلذامن
الضروريالعملعلىمخططجيدوتوزيعالمبلغعلىعدةمداخلللقرية .

توفيق ضعيف

:

هناكاتفاقمبدئيلتخصيص 322,222ش"جلقريةعارةو 122,222ش"جفيوادي
القصب و  422,222 ش"ج في عرعرة .للمعرفةااللعاب الموجودة حاليا كلفت فيحينه
مبلغغيربسيطمايقارب132،222ش"ج .

القرار

:

المصادقة باالجماع على فتح مشروع تطويري جديد لترميم المنتزه في مدخل القرى عاره
،عرعرة ووادي القصب بقيمة  4..،...ش"ج 2بتمويل مفعال هبايس /הסכמה פה
אחד ,פתיחת תב"ר חדש לצורך גן ציבורי בכניסות לישוב עארה ,ערערה ,וואדי
אלקסב בסכום של  ₪ 400,000במימון מפעל הפיס.

نور جزماوي /إقتراح :

اطلب المصادقة على فتح مشروع تطويري جديد لتأثيث الروضات والبساتين بقيمة
 229,222ش"ج بتمويل مفعال هبايس . /אישור פתיחת תב"ר חדש לצורך ריהוט
הגנים ,בסכום של  ₪ 22,,222במימון מפעל הפיס.

:

المصادقة باإلجماع على فتح مشروع تطويري جديد لتأثيث الروضات والبساتين بقيمة
 005,...ش"ج بتمويل مفعال هبايس /2מאשרים פה אחד ,פתיחת תב"ר חדש
לצורך הגנים ,בסכום של  ₪ 115,000במימון מפעל הפיס.

نور جزماوي /إقتراح :

والمشروعاالخيراطلبمصادقتكمفتحمشروعتطويريجديدلتأثيثناديالمسنالذهبي
بقيمة  112,222ش"ج بتمويل مفعال هبايس /אישור פתיחת תב"ר חדש לצורך ציוד
וריהוט למועדוני פיס לגיל הזהב ,בסכום של  . ₪ 482,222במימון מפעל הפיס

القرار

:

المصادقة باالجماع على فتح مشروع تطويري جديد لتأثيث نادي المسن الذهبي بقيمة
 06.,...ش"ج بتمويل مفعال هبايس /2בסכום של  . ₪ 260,000מאשרים פה
אחד ,פתיחת תב"ר חדש לצורך ציוד וריהוט למועדוני פיס לגיל הזהב ,בסכום
של  . ₪ 260,000במימון מפעל הפיס

البند الثاني

:

تعيينمديراالرنونة/מינוי מנהל ארנונה

نور جزماوي

:

هذاكانطلبي،مفهومعملمديراالرنونةهوالمعالجةواالهتمامبالطلباتواالعتراضات
المقدمةعلىضريبةاالرنونة(השגות) ممايثقلعليويضطرنيللعملكثيرا ،خاصةبعد
الثغراتوالقصورالتيكانتفيقياسالبيوت/עבודת המדידה.

مقداد شيخ عبد

:

هللديهاعلمبذلك؟ 

نور جزماوي

:

أكيدتحدثتمعهاوأبدتاستعدادهاوموافقتها .

نادر يونس

:

معراتب،بدونراتب؟ 

القرار

انا بصراحة اجد صعوبة في ذلك ال استطيع القيام بجميع هذه المهام في آن واحد ،وهي
محاسب المجلس ،قائم باعمال سكرتير المجلس ومدير الجباية وهنا يجب التنويه على ان
كون شخص واحد يقوم بالمهام (محاسب ،مدير الجباية ،ومدير االرنونة) غير مقبول
ويتعارضمعمنظومةالعملالسليم(ניהול תקין)،لذااقترحتعيينالسيدةإيناسابوسالم
نظرالخبرتهافيهذاالمجالوالتيسبقوعملتكمديرةأرنونة .
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نديم مرزوق

:

هلإجباريالبتفياالمرومصادقةاالعضاءعلىذلك؟ 

امين مرجية

:

أكيدويجباإلعالنبهذاالصدد .

نور جزماوي

:

بمعنىاخرانامستمربهذاالمنصبمديراالرنونةلغايةاإلعالنعنالشخصالبديل،وبعد
مصادقةوزارةالداخليةايضا.بالنسبةللراتبهذهالوظيفةعادةبدونراتب ،ولكنالمانع
اذارغبتمفيالمستقبلمكافئتهاعلىعملهاهذا،حالياليسهناكداعيلتخصيصراتب .

محمد مصري

:

هلاالمريتطلبساعاتعملاضافية؟ 

نادر يونس

:

الـفينطاقساعاتعملهااليومية .

مضر رئيس المجلس

:

سؤاليكالتاليهلبمقدرتهاالقيامبهذاالعملاالضافيضمنساعاتالدوام؟ 

نورجزماوي 

:

رأييالشخصيأرغببتعبئةساعاتالفراغ 

غازيقاسم 

:

منخاللمحادثتيمعأنيسةهيتتوقعالتقدمالمهنيوالوظيفيربمابالدرجةاوبايطريقة
اخرى .

مضر رئيس المجلس

:

لكنالواقعانالديهذاالعملبدونتكلفة .

نورجزماوي 

:

ليست المكافأة او الزيادة في الراتب محور االقتراح من الممكن النظر في هذا الحقا
واستيضاحاالستحقاقأليزيادةفيالراتبوحسبانظمةالعملالمتبعة .

مضر رئيس المجلس

:

هلتعيينالسيدةانيسةكمديرةأرنونةيلزمنيبتخصيصراتباودفعمقابل؟ 

أمين مرجية

:

ال 

مقداد  /نادر

:

ماالمشكلةاذاكانتهيموافقةعلىذلك؟ 

نديم  /محمد مصري

:

ماهوتعريفوظيفتهااليوم؟(הגדרת תפקיד)

نور جزماوي

:

هيموظفةجبايةوالقيعلىعاتقهامهاماخرىمثلمركزةفيلجنةاالعفاءاتوتساعدني
فيقضايااالعتراضات(השגות).

مضر رئيس المجلس

:

لماذاالتبقىانتمديراألرنونةمعإعطاءالصالحيةألنيسة؟ 

نور جزماوي

:

أنيسةكانتمديرةأرنونةفيحينهقبلي،وهيملمةفيالموضوع .

محمد مصري

:

اذاكانتلديهاالخبرةنحنمعتعيينها .

نديم مرزوق

:

ومنالمفضلزيادةالراتبالحقااذافيمجال .

القرار

:

الموافقة باإلجماع على تعيين انيسة ابو سالم كمديرة أرنونة /מאשרים פה אחד ,מינויה
של הגברת אניסה אבו סאלם מנהלת ארנונה2
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تعيينممثلعنالجمهور/מינוי נציג ציבור

مضر رئيس المجلس

:

نحن بحاجة لهذا التعيين ألننا سنقوم الحقا بالعديد من المناقصات للتوظيف في المجلس
المحلي ،مثلبرنامج مدينةبالعنف /עיר ללא אלימות  ,تشجيعالشباب/קידום נוער
וכו'...

نادر يونس

:

اقترحاننصوتعلىممدوحالحاجطالمالميتقدمأحدغيره .

توفيق ضعيف

:

بالنسبةللدكتورسميرأوراقهجاهزةلكنلميتسنىليرؤيةاالخامينلقبولرأيهالمهني
فيهذاالشأن .

مصطفى ابو هالل

:

يجبانتكوناالوراقجاهزةاليجوزالمصادقةعلىايكاندوناستكمالجميعاالوراق
المطلوبة .

فرج عقل

:

نزارعيدقدماوراقه .

نادر يونس

:

نزارجاءاليومبالذاتيسألعناالستمارة/טופס،لميكنلديهالوقتليتسنىلناالمعاينة
والحصول على الرأي المهني ،كذلك سبق وعرضنا األمر واتحنا الفرصة على ثالثة
اشخاصليتقدموابأقربفرصةممكنةوقبلموعدالجلسة .

غازي قاسم

:

انا كنتأعلمباألسماءالمقترحة:االستاذ ممدوحالحاجوالدكتورسميرابوريمة االثنين
משכמם ומעלה .اليوجدنقاشعلىالشخصيتين ،ولكنبماانالدكتورسميرلميستوف
جميع االوراق اقترح ان نؤجل القرار لغاية استيفاء اوراق الراغبين في المنصب وحينها
نصوتعلىاالسماءالمقترحة ،أ ونقبلاوراقالدكتورسميراالنونصوتعلىممدوح
وسميرمعا .

مضر رئيس المجلس

:

هناك مشكلة لغاية إستكمال أوراق الدكتورسمير والتي ربما تستغرق شهر أو أكثر ،مما
يؤديلعدموجودممثلعنالجمهورويعيقإجراءالمناقصاتبأقربفرصة،وربمايسبب
الشللللمجلسالمحليبتعرضهلخسارةالبرامجالمقترحةلعدمالخروجبمناقصةفيالوقت
المناسب .حسبرأيي يمكننا التصويتعلى الشخصالمتقدم لمنصبممثل عن الجمهور
وفتحالمجالالحقاللتصويتعلىأسماءاخرى .

محمد مصري

:

اعتقدانالممثلعنالجمهوراسمهمعهيجبانيمثلاكبرشريحةفيالبلدينغيرمتعلق
بشيئيجبانيكوننزيه .

مضر رئيس المجلس

:

أوافقكالرأي ،اذاالشخصالمقترحغيرمناسبالنتيجةالحتميةهيالنستطيعالتصويت
عليه.جمعيكملديكمالمسؤوليةالكبرىفيإختيارالشخصالمناسب .

امين مرجية

:

أواليتوجباعطاءرأييالمهنياذاكانالشخصيستوفيجميعالشروط(תנאי כשירות)

محمد مصري

:

ماهيالشروطبشكلعام(תנאי כשירות)؟ 

اذالمنعلنعنهذهالمناقصاتسوفنخسرهذهالوظائفالمطروحة امامنا ،وبناءعليه
يتطلب وجود ممثل  عن الجمهور في لجنة المعاينة او الفحص المتعلقة بالمناقصات .لدينا
مرشح االستاذ ممدوح الحاج الذي قدم أوراقه وليس لدينا اي مانع القتراح اسماء اخرى.
بالنسبة للدكتور سمير كان معني بالمنصب ولكني لست اعلم اذا قدم جميع االوراق
المطلوبة .
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:

علىسبيلالمثالالينتميأليحزب،لميترشحلرئاسةالمجلساالخيرة،دراستهتعادل
علىاالقلمتطلباتالوظائفالتييتطلبفحصها،صاحبشهادةأكاديميةالخ ...

نادر يونس

:

االستاذ  ممدوح الحاج معروف لكم جميعا حاصل على لقب ثاني ،مدير مدرسة .جميعنا
يحترمالدكتورسميرابوريمة،سبقوطلبنامنهتقديماوراقهولميسلمهاحتىاالنلذااطلب
التصويتعلىاالستاذممدوح .

مضر رئيس المجلس

:

الوضعهوكالتاليامامنااالمكانيات: 

غازي قاسم

:

بنظري االشخاص الثالثة ممدوح،سمير ،ونزار في نفس الفئة ،انا اطلب التصويت على
جميعهم .

نادر يونس

:

توفيق انت تعلم بالموضوع منذ اسابيع وحتى االن لم تقدم اوراق الدكتور سمير ،كيف
تطالبنيبالتصويتدونانتكونجميعاالوراقبينيدي .

مضر رئيس المجلس

:

يمكنكم االن المصادقة على االستاذ ممدوح الحاج والتصويت على االسماء المقترحة
االخرىفيجلسةالمجلساالعتياديةالقادمةفيمطلعشهرمارس .

نديم مرزوق

:

برأيمناجلالتصويتعلىشخصمعينيجبانيكوناكثرمنشخصواحدمقترح. 

نور جزماوي

:

مسألة يجب توضيحها ،طالما اليوجد ممثل عن الجمهور لدينا مشكلة بالخروج لمناقصة
والتأخير بالخروج لمناقصة يفرض علينا التعيين بشكل مؤقت מחייב אותנו במינוי זמני
وهذاغيرمفضل لذامنالمحبذوالمفضلالتصويتاالنعلىواحدمناالشخاصالثالثة.
للتنويهمناجلاستدعاءلجنةفحصوالخروجبمناقصةيستغرقاالمرعلىاالقلاسبوعين .

محمد مصري

:

هلهناكشيئعاجلاليحتملالتأجيلحتىموعدالجلسةالقادمة .

مضر رئيس المجلس

:

ال  ،ألنه من اجل الخروج لمناقصة يتطلب االمر على االقل اسبوعين ،لكن المقلق هو
التأجيلفياختيارالممثلممايؤديلتأجيلمباشربالخروجلمناقصة .

نادر يونس

:

عبدهللاكانعندهاسمولماطلبتاالوراقاخبرنيبالعدولعنالفكرة،اذااليمكنضمان
ماذايحدثغدا .

مصطفى ابو هالل

:

صحيحلذااقترحالتصويت .

مضر رئيس المجلس

:

هلنستطيعالتصويتعلىاالستاذممدوحالحاج .

غازي

:

اطلبتسجيلمالحظتيهذه ،الوضعوالموقفالذيوصلنالهالختيارممثل عنالجهور
غير مريح مليئ بالعثرات .فقط من منطلق المصلحة العامة ال أريد الوقوف عند صغائر
االموروبماانالشخصيةالمقترحةمناسبةسأصوتلصالحها. 

عبد هللا

:

أرفض التصويت .من جهتي االمر ال يتعلق بالشخصية المقترحة ولكن تعبير مني عن
موقفمعين .

-

األوراقموجودةوتمالمصادقةعليها.
األوراقموجودةلكنلميعطىالرأيالمهنيعليهابعد.
واإلمكانيةاألخيرةشخصلميقدمأوراقهمطلوبالتصويتعليه.
بالنسبةلإلمكانيةاألخيرةمنالممكناننصوتعلىشخصوالحقايتضحبانهلميقدم
األوراقألنهقدانسحب .
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رئيس المجلس /إقتراح

القرار

:

تعيين االستاذ ممدوح الحاج ممثل عن الجمهور والمنوط بمصادقة المستشار القضائي/
מינויו של מר ממדוח אלחאג' כנציג ציבור .המינוי מותנה באישורו של היועץ
המשפטי. 

:

 6أعضاء مع تعيين االستاذ ممدوح الحاج ممثل عن الجمهور والمنوط بمصادقة
المستشار القضائي  ,امتناع عضوين (نديم ،محمد) وإعتراض العضو (عبد هللا )/2
תשעה חברים בעד מינויו של מר ממדוח אלחאג' כנציג ציבור המותנה באישורו
של היועץ המשפטי ,נמנעו שני חברים (נדים מרזוק ,מוחמד מסרי) ,מתנגד (עבד
אללה גזמאוי)



اغلقتالجلسةالساعة:22:23




نور جزماوي

المحامي مضر يونس

القائم بأعمال سكرتير المجلس المحلي

رئيس المجلس المحلي عرعرة

اعداد :

سامية
مديرة ديوان الرئيس
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