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 4102/1رقم   عتياديةغير إجلسة المجلس المحلي محضر 

 الساعة السابعة والنصف مساء   0.2.020.02الخميس 

 ديوان الرئيس

 : الحضور  : المشتركين

 محاسب المجلس جزماويالسيد نور   رئيس المجلس المحلي المحامي مضر يونس 

 المستشار القضائي المحامي امين مرجية  قائم بأعمال الرئيس السيد توفيق ضعيف

 مراقب المجلس سعد أمرالسيد س  عضو السيد مصطفى ابو هالل

    عضو السيد طالب جهجاه

    عضو السيد عبد هللا جزماوي

    عضو  السيد نادر يونس

    عضو السيد محمد مصري

    عضو السيد نديم مرزوق

    عضو السيد امير مرعي

    عضو السيد فرج عقل

    عضو  السيد غازي قاسم

    عضو المحامي مقداد الشيخ عبد

 

 لم يحضر الجلسة: 

 نائب الرئيس السيد اياد مسعود

 عضو السيد احمد ملحم

 مستشارة لمكانة المرأة السيدة انهار مصاروة

 

 :األعمال جدول على 

 רים"ת תבחעדכון פתי.أخرىتطويريةمشاريع تعديلمشاريعتطويريةجديدةو على مصادقةال .1

 מינוי נציג ציבור בוועדות.تعيينممثلعنالجمهور .2

 מינוי מנהל ארנונה.تعيينمديرأرنونة .3

 
قائمة:تطويريةمشاريع تعديلمشاريعتطويريةجديدةو على مصادقةالبنبدأجلستنا : مضر رئيس المجلس

أخرىتطويريةمشاريع تعديلمشاريعتطويريةجديدةو على مصادقةال : البند األول

 : نور جزماوي ابدأ فتحها، المطلوب والمشاريع تعديلها المطلوب المشاريع بأرقام جدول بطلبامامكم

 فتح على المصادقة تطويريجديد األمشروع جميع والشوارعلترميم البلدينرصفة في

السيدمهندسالمجلسالمحليوذلكوفقالطلب،ش"ج222,222بقيمةوتسليكالمجاري

يونس .رشاد هذللمعرفة المحلي المجلس بميزانية الفائض حساب على المبلغ עודף ا

 תקציבי נצבר.

 עודף"لدينا؟"قديشعناتوفرماهومبلغالفائضالم : محمد مصري
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،2213لغايةإصدارتقريرالمراقبالسنويإال،اليمكنذكررقمنهائيوصحيححاليا :  نور جزماوي

.مليونش"ج8-7تقديريهو

)ظلمنهنإشي(؟شيئالفائضهذاالمبلغهلتبقىمن :  توفيق ضعيف

مليونش"ج.1,1حتىاالناستعملنا : راحت/ إقنور جزماوي

و اعود بقيمة علىفتحمشروعتطويريجديد لترميم222,222اطلبمصادقتكم ش"ج

البلد في والشوارع االرصفة تجميع ين اضاءة، اعمدة المجاريلو، מבקש /.تسليك

שיפוץ מדרכות, אבני שפה , טובת ל₪ 222,222הסכמתכם לפתיחת תב"ר חדש 

  עמודים וגופי תאורה, ניקוי קולטנים וכו'...

لترميم جميع االرصفة والشوارع في جديد المصادقة باالجماع على فتح مشروع تطويري  : القرار

הסכמה פה אחד לפתיחת תב"ר 2 / ش"ج ...,.00بقيمة البلدين وتسليك المجاري 

לטובת שיפוץ מדרכות, אבני שפה , עמודים וגופי תאורה, ₪  ...,110חדש 

 מהעודף התקציבי אשר יומומן ניקוי קולטנים וכו'...

ترميمالمعلبل441للمشروعالتطويريرقمتخصيصمبلغإضافياطلبالمصادقةعلى : / إقتراحنور جزماوي

אשר למבקש הסכמתכם ו/ش"ج222,222وقدرهبجانبالمدرسةالثانوية،وذلكبمبلغ

לצורך שיקום מגרש משולב ליד בי"ס תיכון וזאת בסכום  444מספר  הגדלת תב"ר

  .₪ 222,222של 

إعدادهكمركزلفعالياترسميةكثيرة.وذلكلتطويرهو

ماهيالجهةالممولةلهذاالمبلغ؟ : مقداد شيخ عبد

.עודף תקציבי נצברالمحليالمبلغعلىحسابالفائضفيميزانيةالمجلس  نور جزماوي

لترميم  220للمشروع التطويري رقم المصادقة باالجماع على تخصيص مبلغ إضافي  : القرار

הסכמה פה  ش"ج / ...,..0المعلب بجانب المدرسة الثانوية ، وذلك بمبلغ وقدره 

לצורך שיקום מגרש משולב ליד בי"ס תיכון וזאת  2//הגדלת תב"ר מספר אחד, 

 התקציבי אשר ימומן מהעודף₪.  100,000בסכום של 

 

ال : / إقتراحنور جزماوي تعديل على مصادقتكم اطلب مشروع التطويري وقدره438رقم مبلغ وتخصيص

/מבקש הסכמתכם ולאשר הגדלת תב"ר .مالئمةالصفوففيالمدارسش"جل12,222

ימומן מהעודף  ₪ . 42,222להנגשת כיתות בבתי ספר בסכום של  434מספר 

 התקציבי

 البداية في بقيمة علىميزانية لكن32,222حصلنا المشروعناش"ج وتنفيذ العمل خالل

بنسبةمؤخراَحصلناعلىتخفيض،ش"ج10,222احتجنالتخصيصمبلغاضافيبقيمة

ش"ج.12،222هوتخصيصهالمطلوب%،لذاالمبلغاالضافي11

ش"ج للمشروع  ...,00وقدره المصادقة باالجماع على تخصيص مبلغ اضافي  :  القرار

הסכמה פה אחד, אישור  2من اجل مالئمة الصفوف في المدارس 234التطويري رقم 

ימומן  ₪. 21,000להנגשת כיתות בבתי ספר בסכום של  34/הגדלת תב"ר מספר 

 מהעודף התקציבי

وذلك لبناء  2.4للمشروع التطويري رقم تخصيص مبلغ اضافي اطلب المصادقة على  : / إقتراحنور جزماوي

وذلك بعد مصادقة وزارة التربية ش"ج  63,545بمبلغ وقدره روضتين شرقي الظهرات 

מבקש הסכמתכם ואישורכם להגדלת תב"ר 2/ والتعليم على تخصيص هذا المبلغ
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₪.  63,545ת אלדהראת, וזאת בסכום של נלצורך בניית גנים בשכו 04/מספר 

 ינוך.יתוקצב ממשרד הח

وذلك لبناء  2.4للمشروع التطويري رقم باالجماع على تخصيص مبلغ إضافي لمصادقة ا : القرار

מאשרים פה אחד, הגדלת 2/ ش"ج 63,545وقدره روضتين شرقي الظهرات بمبلغ 

 63,545ת אלדהראת, וזאת בסכום של נלצורך בניית גנים בשכו 04/תב"ר מספר 

 אשר ימומן ממשרד החינוך. ₪.

وذلكمناجل432للمشروعالتطويريرقمتخصيصمبلغاضافياطلبمصادقتكمعلى : / إقتراحنور جزماوي

./بتمويلمفعالهبايسوش"ج248,122بناءناديالمسنالذهبيفيعارة،بمبلغوقدره

לצורך בניית מועדון פייס לגיל הזהב  432מספר  אישורכם להגדלת תב"רמבקש

 במימון מפעל הפיס. ₪. 244,822עארה, בסכום של 

اينسيقامالنادي؟ :  محمد مصري

محمدابوالحكموبيتمفلحبيتبين :  توفيق ضعيف

وذلك من  230للمشروع التطويري رقم تخصيص مبلغ اضافي المصادقة باالجماع على  : القرار

بتمويل مفعال وش"ج   ..024,6بمبلغ وقدره  بناء نادي المسن الذهبي في عارة2اجل 

לצורך בניית מועדון פייס לגיל  31/מאשרים פה הגדלת תב"ר מספר 2/ هبايس

 במימון מפעל הפיס. ₪. 1/4,600הזהב עארה, בסכום של 

عيادةلصحة)374للمشروعالتطويريرقمتخصيصمبلغإضافياطلبمصادقتكمعلى : / إقتراحنور جزماوي

מבקש אישורכם ./بتمويلمفعالهبايسش"ج370,912مبلغوقدرهب(فيعارةاالسرة

הנפש, וזאת בסכום של ס לבריאות יהקמת תחנת פלצורך  374להגדלת תב"ר מספר 

 במימון ₪.  82,,75

اليوموش"ج322,222بقيمةمبلغعلىفيالبدايةحصلنابجواربيتالمسن،ستقامعيادةال

ش"ج70,912علىمبلغاضافياخربقيمةبالذاتحصلنا

عيادة )لقيام  342رقم  يللمشروع التطويرالموافقة باالجماع على تخصيص مبلغ إضافي  : القرار

מאשרים  2بتمويل مفعال هبايس ش"ج .346,56مبلغ وقدره ب (في عارة لصحة االسرة

לצורך הקמת תחנת פיס לבריאות הנפש, וזאת  /34מספר  פה אחד, הגדלת תב"ר

  במימון מפעל הפיס. ₪. 346,560בסכום של 

 

 : / إقتراحنور جزماوي المشاريع علىفتح اطلبمصادقتكم وهيالتطويرية الجديدة מבקש אישורכם לפתיחת /

:תב"ר חדשים

 بقيمة البلدة مدخل في ش"ج822,222منتزه חדש לצרוך גן ציבורי  פתיחת תב"ר/

₪.  422,222בסכום של ،בכניסה לישוב

حسبوجهة السابقة االدارة هبايس، مفعال من وتمويل دعم على نحصل سنه كل عادة

.نظرهاخصصتهذاالمبلغلتطويرالمنتزهفيمدخلعرعره

كيفيمكنتطويرالمنتزه؟  

.الخ..،العابגינוןيجه،حدائقيالفكرةهيترميمالمكانتس : مضر رئيس

لماذاالنخصصمنتزهلقريةعارة؟ : محمد مصري

السبالتهناك :  نديم مرزوق بحةفيمدخلالبلدوالجرة ممكناضافةمنالكذلك،صيانةاللترميمولاجة
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بناءنصبتذكاري.وأنافورة

بمسؤوليةجمعيةاألمل.السبالتوالجرة :  نادر يونس

اين.حسبلنالكنلميحددةمصادقةمنمفعالهبايسالستثمارالمبلغفيمدخلالبلدهناك :  جزماوينور 

ش"ج(علىمساحةالمنتزهالموجودفيمدخلالقريةلذامن822,222المبلغكبير)يراي

الضروريالعملعلىمخططجيدوتوزيعالمبلغعلىعدةمداخلللقرية.

ش"جفيوادي122,222ش"جلقريةعارةو322,222هناكاتفاقمبدئيلتخصيص :  توفيق ضعيف

كلفتفيحينه422,222القصبو حاليا االلعابالموجودة للمعرفة ش"جفيعرعرة.

ش"ج.132،222مايقاربمبلغغيربسيط

ى عاره على فتح مشروع تطويري جديد لترميم المنتزه في مدخل القر المصادقة باالجماع : القرار

הסכמה פה / بتمويل مفعال هبايس ش"ج2 ...،..4بقيمة  ،عرعرة ووادي القصب

עארה, ערערה, וואדי  לישוב בכניסותאחד, פתיחת תב"ר חדש לצורך גן ציבורי 

  .במימון מפעל הפיס ₪ 400,000בסכום של אלקסב 

 : إقتراح/ نور جزماوي اطلب تطويري مشروع فتح على المصادقة بقيمةجديد والبساتين الروضات لتأثيث

هبايس229,222 مفعال بتمويل .ش"ج לצורך ריהוט  אישור פתיחת תב"ר חדש/

  במימון מפעל הפיס.  ₪  222,,22הגנים, בסכום של 

لتأثيث الروضات والبساتين بقيمة جديد المصادقة باإلجماع على فتح مشروع تطويري  : القرار

מאשרים פה אחד, פתיחת תב"ר חדש / 2ش"ج بتمويل مفعال هبايس ...,005

 במימון מפעל הפיס.₪  115,000הגנים, בסכום של  לצורך

تأثيثناديالمسنالذهبيفتحمشروعتطويريجديدلطلبمصادقتكموالمشروعاالخيرا : / إقتراحنور جزماوي

 هبايس112,222بقيمة مفعال بتمويل ش"ج אישור פתיחת תב"ר חדש לצורך ציוד /

 במימון מפעל הפיס ₪ . 482,222וריהוט למועדוני פיס לגיל הזהב, בסכום של 

لتأثيث نادي المسن الذهبي بقيمة جديد على فتح مشروع تطويري المصادقة باالجماع  : القرار

מאשרים פה  . ₪ 260,000בסכום של 2/ ش"ج بتمويل مفعال هبايس ...,.06

בסכום  אחד, פתיחת תב"ר חדש לצורך ציוד וריהוט למועדוני פיס לגיל הזהב,

 במימון מפעל הפיס₪ .  260,000של 

 מינוי מנהל ארנונה/تعيينمديراالرنونة :  البند الثاني

االرنونةهوالمعالجةواالهتمامبالطلباتواالعتراضاتهذاكانطلبي،مفهومعملمدير : نور جزماوي

خاصةبعدا،كثيرممايثقلعليويضطرنيللعملהשגות( المقدمةعلىضريبةاالرنونة)

 /עבודת המדידה.الثغراتوالقصورالتيكانتفيقياسالبيوت

 فيآنواحد، المهام هذه بجميع القيام فيذلكالاستطيع صعوبة اجد بصراحة وهيانا

يجبالتنويهعلىان باعمالسكرتيرالمجلسومديرالجبايةوهنا قائم محاسبالمجلس،

مقبول غير االرنونة( ومدير الجباية، مدير )محاسب، بالمهام يقوم شخصواحد كون

ניהול תקין(سليم)ويتعارضمعمنظومةالعملال إيناسابوسالم، اقترحتعيينالسيدة لذا

رنونة.أمديرةكعملتسبقووالتينظرالخبرتهافيهذاالمجال

هللديهاعلمبذلك؟ : مقداد شيخ عبد

أكيدتحدثتمعهاوأبدتاستعدادهاوموافقتها. : نور جزماوي

معراتب،بدونراتب؟ : نادر يونس
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مصادقةاالعضاءعلىذلك؟البتفياالمروهلإجباري : نديم مرزوق

أكيدويجباإلعالنبهذاالصدد. : امين مرجية

وبعد،االرنونةلغايةاإلعالنعنالشخصالبديلىاخرانامستمربهذاالمنصبمديربمعن :  نور جزماوي

مانعولكنال،راتببدونمصادقةوزارةالداخليةايضا.بالنسبةللراتبهذهالوظيفةعادة

فيالمستقبلمكافئتهاعلىعملهاهذا،حالياليسهناكداعيلتخصيصراتب.اذارغبتم

؟هلاالمريتطلبساعاتعملاضافية : محمد مصري

.ـفينطاقساعاتعملهااليوميةال :   نادر يونس

؟االضافيضمنساعاتالدوامهلبمقدرتهاالقيامبهذاالعملسؤاليكالتالي : مضر رئيس المجلس

الشخصيأرغببتعبئةساعاتالفراغيرأي :نورجزماوي

طريقةبايالوظيفيربمابالدرجةاوومنخاللمحادثتيمعأنيسةهيتتوقعالتقدمالمهني :غازيقاسم

.اخرى

.لكنالواقعانالديهذاالعملبدونتكلفة : مضر رئيس المجلس

الحقا :نورجزماوي هذا في النظر الممكن من االقتراح محور الراتب في الزيادة او المكافأة ليست

واستيضاحاالستحقاقأليزيادةفيالراتبوحسبانظمةالعملالمتبعة.

هلتعيينالسيدةانيسةكمديرةأرنونةيلزمنيبتخصيصراتباودفعمقابل؟ : مضر رئيس المجلس

ال : أمين مرجية

علىذلك؟اذاكانتهيموافقةماالمشكلة : / نادرمقداد 

 הגדרת תפקיד()؟وظيفتهااليوموتعريفماه : نديم / محمد مصري

فيلجنةاالعفاءاتوتساعدنيمركزةهيموظفةجبايةوالقيعلىعاتقهامهاماخرىمثل :  نور جزماوي

 השגות(.االعتراضات)ايافيقض

؟مديراألرنونةمعإعطاءالصالحيةألنيسةانتتبقىلماذاال :  مضر رئيس المجلس

.ملمةفيالموضوعهيو،أنيسةكانتمديرةأرنونةفيحينهقبلي : نور جزماوي

.اذاكانتلديهاالخبرةنحنمعتعيينها : محمد مصري

.ومنالمفضلزيادةالراتبالحقااذافيمجال : نديم مرزوق

יה ונימאשרים פה אחד, מ/ مديرة أرنونة  كالموافقة باإلجماع على تعيين انيسة ابو سالم  : القرار

 2של הגברת אניסה אבו סאלם מנהלת ארנונה
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 מינוי נציג ציבור/عنالجمهورمثلتعيينم : البند الثالث

المجلسنحن :  مضر رئيس المجلس للتوظيففي المناقصات من بالعديد الحقا سنقوم ألننا التعيين لهذا بحاجة

،المحلي  ,/ עיר ללא אלימותمدينةبالعنفبرنامجمثل קידום נוער تشجيعالشباب/

 וכו'... 

امامنا الوظائفالمطروحة المناقصاتسوفنخسرهذه نعلنعنهذه لم وبناءعليه،اذا

ممث لديناليتطلبوجود بالمناقصات. اوالفحصالمتعلقة المعاينة عنالجمهورفيلجنة

االستاذمرشح أممدوحالحاجالذيقدم ايمانعالووراقه .اسماءاخرىقتراحليسلدينا

 معني كان سمير للدكتور بالنسبة ولكني االوراقبالمنصب جميع قدم اذا اعلم لست

المطلوبة.

أحدغيره.لميتقدمممدوحالحاجطالمانصوتعلىاقترحان : نادر يونس

بالنسبةللدكتورسميرأوراقهجاهزةلكنلميتسنىليرؤيةاالخامينلقبولرأيهالمهني : توفيق ضعيف

.ذاالشأنفيه

وراقجاهزةاليجوزالمصادقةعلىايكاندوناستكمالجميعاالوراقيجبانتكوناال :  مصطفى ابو هالل

.المطلوبة

.قدماوراقهعيدنزار : فرج عقل

لميكنلديهالوقتטופס/نزارجاءاليومبالذاتيسألعناالستمارة : نادر يونس ا، لمعاينةليتسنىلنا

المهني الرأي على و،والحصول سبق عركذلك األمر ثالثةضنا على الفرصة واتحنا

.اشخاصليتقدموابأقربفرصةممكنةوقبلموعدالجلسة

كنتأعلمباألسماءالمقترحةانا : غازي قاسم االثنيندوحالحاجوالدكتورسميرابوريمةمماالستاذ:

نقاشعلىالشخصيتين.ומעלה משכמם انالدكتورسميرلميستوفول،اليوجد كنبما

استجميعاالوراق فاءاوراقالراغبينفيالمنصبوحينهاياقترحاننؤجلالقرارلغاية

ونقبلاوراقالدكتورسميراالنونصوتعلىممدوحأ،نصوتعلىاالسماءالمقترحة

.معا وسمير

لغايةهناك :  مضر رئيس المجلس تستغرقشهرإستكمالمشكلة مما،أوأكثرأوراقالدكتورسميروالتيربما

يسببربماو،قربفرصةأبيعيقإجراءالمناقصاتوعدموجودممثلعنالجمهوريؤديل

بتعرضهلخسارةالبرامجالمقترحةلعدمالخروجبمناقصةفيالوقتالمحليالشللللمجلس

لمنصبميرأيحسب.المناسب التصويتعلىالشخصالمتقدم الجمهورعنمثليمكننا

سماءاخرى.أوفتحالمجالالحقاللتصويتعلى

الجمهوراسمهمعهيجبانيمثلاكبرشريحةفيالبلدينغيرمتعلقعنممثلانالاعتقد :  محمد مصري

بشيئيجبانيكوننزيه.

الشخصالمقترحغيرمناسبالنتيجة،أوافقكالرأي :  مضر رئيس المجلس نستطيعالتصويتالهيحتميةالاذا

ختيارالشخصالمناسب.إجمعيكملديكمالمسؤوليةالكبرىفي.عليه

 )תנאי כשירות( الشخصيستوفيجميعالشروطكانأواليتوجباعطاءرأييالمهنياذا : امين مرجية

؟)תנאי כשירות(ماهيالشروطبشكلعام :  محمد مصري
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لميترشحلرئاسةالمجلساالخيرة،دراستهتعادل :  امين مرجية علىسبيلالمثالالينتميأليحزب،

صاحبشهادةأكاديميةالخ...،الوظائفالتييتطلبفحصهامتطلباتعلىاالقل

 : نادر يونس مدرسةاالستاذ مدير ثاني، لقب على حاصل جميعا معروفلكم الحاج اجميعن.ممدوح

لذااطلبحتىاالنلبنامنهتقديماوراقهولميسلمهاطسبقوابوريمة،يحترمالدكتورسمير

.علىاالستاذممدوحالتصويت

الوضعهوكالتاليامامنااالمكانيات: : مضر رئيس المجلس

 وراقموجودةوتمالمصادقةعليها.األ -

 .عليهابعدوراقموجودةلكنلميعطىالرأيالمهنيألا -

 .التصويتعليهوراقهمطلوبألميقدمخيرةشخصألمكانيةاإلوا -

خيرةمنالممكناننصوتعلىشخصوالحقايتضحبانهلميقدممكانيةاألإلبالنسبةل

.انسحبقدنهألوراقألا

ونزارفينفسالفئةةبنظرياالشخاصالثالث :  غازي قاسم سمير، اطلب،ممدوح، التصويتعلىانا

.جميعهم

سمير :  نادر يونس الدكتور اوراق تقدم لم االن وحتى اسابيع منذ بالموضوع تعلم انت كيف،توفيق

التصويتدونانتكونجميعاالوراقبينيدي.بطالبنيت

المقترح :  مضر رئيس المجلس االسماء على والتصويت الحاج ممدوح االستاذ على المصادقة االن ةيمكنكم

مارس.شهرمطلعالقادمةفيالمجلساالعتياديةجلسةاالخرىفي

.مناجلالتصويتعلىشخصمعينيجبانيكوناكثرمنشخصواحدمقترحبرأي : نديم مرزوق

ممثل،حهايوضمسألةيجبت : نور جزماوي اليوجد بالخروجلمناقصةطالما مشكلة عنالجمهورلدينا

التعيينبشكلمؤقت يفرضعلينا מחייב אותנו במינוי זמני والتأخيربالخروجلمناقصة

.ةعلىواحدمناالشخاصالثالثاالنلذامنالمحبذوالمفضلالتصويتلوهذاغيرمفض

علىاالقلاسبوعين.االمريستغرقوالخروجبمناقصةمناجلاستدعاءلجنةفحصللتنويه

.هلهناكشيئعاجلاليحتملالتأجيلحتىموعدالجلسةالقادمة :  محمد مصري

اسبوعين : مضر رئيس المجلس االقل على يتطلباالمر لمناقصة الخروج اجل من ألنه ، المقل،ال لكن هوق

يؤديلتأجيلمباشربالخروجلمناقصة.مماثلمالتأجيلفياختيارالم

اليمكنضماناذا عبدهللاكانعندهاسمولماطلبتاالوراقاخبرنيبالعدولعنالفكرة، : نادر يونس

ماذايحدثغدا.

.صحيحلذااقترحالتصويت : مصطفى ابو هالل

.الحاجممدوحاالستاذهلنستطيعالتصويتعلى : مضر رئيس المجلس

لهالختيارم،اطلبتسجيلمالحظتيهذه : غازي الجهورعنمثلالوضعوالموقفالذيوصلنا

.عثراتبالئغيرمريحملي فقطمنمنطلقالمصلحة صغائرالأالعامة الوقوفعند ريد

.لصالحهااالموروبماانالشخصيةالمقترحةمناسبةسأصوت

.رفضالتصويتأ :  عبد هللا جهتي تعبيراالمرمن ولكن المقترحة بالشخصية يتعلق ال عنمني

موقفمعين.
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 : / إقتراحرئيس المجلسمضر  ممثل الحاج ممدوح االستاذ تعيين عن القضائيوالالجمهور المستشار بمصادقة /منوط

של היועץ  . המינוי מותנה באישורומינויו של מר ממדוח אלחאג' כנציג ציבור

.המשפטי

 القرار

 

منوط بمصادقة والالجمهور عن أعضاء مع تعيين االستاذ ممدوح الحاج ممثل  6 : 

/ 2عضو )عبد هللا (ال اضروإعتالمستشار القضائي , امتناع عضوين )نديم، محمد(  

אישורו המותנה בתשעה חברים בעד מינויו של מר ממדוח אלחאג' כנציג ציבור 

של היועץ המשפטי, נמנעו שני חברים )נדים מרזוק, מוחמד מסרי(, מתנגד )עבד 

 אללה גזמאוי(





22:23اغلقتالجلسةالساعة:



 المحامي مضر يونس  نور جزماوي

 رئيس المجلس المحلي عرعرة  القائم بأعمال سكرتير المجلس المحلي

   

   

  سامية : اعداد

  الرئيسمديرة ديوان 

 


