
 

 
  2018 באוקטובר 10 

 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
 18/04ס' ין מין המנמלא 

 30.10.2018בחירות למועצה 
 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.30:17בשעה  1810.09. שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 
 

 נוכחים :
 חבר ועדת הבחירות  –מר מחסן נסראלדין

 חבר ועדת הבחירות   –מר עלי סבאח 
 חבר ועדת הבחירות   –מר רזק אלמן

  ועדת הבחירות חבר  –מר כמאל נסראלדין 
  ועדת הבחירות חבר  –מר ואפד שומרי 
  ועדת הבחירותחבר  –מר פאדי עלואן 

 
 
 

 חסרים :
 יו"ר ועדת הבחירות  –מר נביה אסעד 

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין

 מנהלת הבחירות  –גב' חנה מרקו 
 ב"כ רשימת אלאסתקלאל  –מר פאדי טרודי 

 
 
 

 על סדר היום :
 הצגת רשימות המועמדים שאושרו  . .1

 

 מינוי ועדות קלפי . .2
 

 מינוי מזכירי קלפי . .3

 

 פתקי הצבעה . .4

 

 חלוקת דיסקים פנקסי בוחרים . .5
 

 



 

 

יל את הדיון והתחפתח את הישיבה , ברך את הנוכחים המועצה  מזכיר / גזבר – מהדי נסראלדין
 בסעיפים לפי סדר היום .

 

 לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 

 :  30.10.2018להלן רשימת המועמדים שהוגשו לבחירות האמורות להתקיים ביום  .1
 

 אישור רשימת מועמדים לראשות המועצה : (א)
 )נא( .  אלוחדה –יאסר ג'דבאן 

 

 אישור רשימות מועמדים לחברות המועצה :  (ב)
 

 אלוחדה )נא( :
 

 שם חבר  מס'  שם חבר  מס'  שם חבר  מס'
 עלי סבאח .3 מחסן נסראלדין .2 יאסר ג'דבאן  .1

 רזק אלמן .6 ואפד שומרי .5 אוסמה שקור .4

 מישיל נאסר .9 נעים טרודי .8 נשאב ג'אנם .7

 ג'אבר אסעד .12 יוסף שומרי .11 איאד עבדאללה .10

 סאפי מדאח 15 ח'טיב ח'טיב .14 פאדי עלואן .13

 כמאל נסראלדין .18 רוניעבדאללה  .17 שאדי סבאח .16
 

ברשימה אוסמה שקור נפסל, הודעה על כך נשלחה לב"כ הרשימה  4יודגש כי מועמד מספר 
 ולמועמד עצמו .

 

 אלאסתקלאל )קץ( : 
 

 שם חבר  מס' שם חבר  מס' שם חבר  מס'
 אמיל שוי .3 נסיב טרודי .2 מופיד מראד .1

 ופא מראד .6 רשאד פלאח .5 נג'יב ח'טיב .4

 

     בכל הקלפיות הנמצאות בתחום הרשות,מינוי יו"ר קלפי מטעם סיעת אלוחדה פה אחד לאשר . 2
 .חדשה  בהיותה סיעהבנוסף גם , למנות משקיפים מטעם סיעת אלאסתקלאל בכל הקלפיות      

 

  אשר מתוכם יהיו שלושהשייבחרו ע"י מנהלת הבחירות  מזכירי קלפיות 23. לאשר פה אחד מינוי 3
 .ע"ח הרשות והשאר ממומנים ע"י משרד הפנים      

 

 לבאי כח הרשימות דוגמת פתקי ההצבעה הן לרשות והן לראש הרשות . . הוצג והועבר4
 

 דיסקים עבור פנקסי הבחירות . לקבלניתן איך הרשימות  הועבר והוסבר לבאי כח .5
 
 

 18:00הישיבה ננעלה בשעה 
 

 בכבוד רב                       רשם את הפרוטוקול   
 מחסן נסראלדין                             מהדי נסראלדין     

 סגן ראש המועצה                            מזכיר / גזבר המועצה   
 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 

 משרד הפנים , י"ם
 משרד הפנים , נצרת 

 משרד מבקר המדינה , חיפה                                              
   2018ר/נ 


