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  90904' פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מס
  90990728בחירות למועצה 

 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה  7240בשעה  7150/503הישיבה התקיימה ביום ראשון 
 
 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  –מר נביה נסראלדין 

 מנהלת הבחירות  –לאה מרקו ' גב
 מועצהסגן ראש ה –מר אמל עבדאללה 

 חבר המועצה  –אלב פלאח 'מר ג
 חבר המועצה  –בדאן 'מר סאהר ג

 חבר המועצה  –מר כמאל שווי 
 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 

 חבר המועצה  –שיך סלאח שומרי 
 חבר המועצה  –מר סלימאן שקור 

 
 
 

 : חסרים 
 חבר המועצה –אנם 'שיך סלימאן ג

 חבר המועצה  –מר יוסף עלואן 
 
 
 

 :פים משתת
 גזבר המועצה5 מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 
 

 :על סדר היום 
 ( .הזדהות)י הקיים "אישור סיעות המועצה עפ. 7

 . מינוי מזכיר ועדת בחירות . 9

 . מינוי ועדת בחירות . 3

 
 
 
 
 



 
 

 . בירך את הנוכחים ואיחל שתהיה מערכת בחירות מוצלחת,ראש המועצה פתח את הישיבה 
 
 ( הזדהות)י הקיים "עפהמועצה אישור סיעות . 1

 ( הזדהות)י הקיים "הבחירות ביקשה לאשר סיעות המועצה עפ מנהלת    
 
 
 השוויון    שם הסיעה . 1

 ש    האות     
 035328202ז "ת –נביה נסראלדין    חבר הסיעה     

 
 90200117ז "ת   מערוף אסעד  –כ הרשימה "ב
 0/2/10/10ז "ת   באהי נסראלדין –מ הרשימה "מ
 
 
 
  אלוחדה    שם הסיעה . 2

 נא    האות     
 025888603ז "ת – דבאן'סאהר ג   חבר הסיעה     

 
 /730/0//ז "ת  סאלח נסראלדין –כ הרשימה "ב
 9/290031ז "ת  שאדי סבאח  –מ הרשימה "מ
 
 
 
  אלכראמה    שם הסיעה . 3

 רם    האות     
 053699609ז "ת – כמאל נסראלדין   חבר הסיעה     

 
 0/3033003ז "ת  כמאל נסראלדין –כ הרשימה "ב
 0/07/3307ז "ת    סמיר נאסר –מ הרשימה "מ
 
 
 
  אלסדק ואלאמאנה     שם הסיעה . 4

 צה    האות     
 020866224ז "ת – אלב פלאח'ג   חבר הסיעה     

 
 090200990ז "ת   פלאח אלב'ג –כ הרשימה "ב
  0/3220737ז "ת   אברהים אברהים –מ הרשימה "מ
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  אלתדאמן    שם הסיעה . 5

 מן    האות     
 57006819ז "ת – כמאל שווי   חבר הסיעה     

 
 1000273/ז "ת  כמאל שווי  –כ הרשימה "ב
 91/031/0ז "ת  נעים רבאח  –מ הרשימה "מ
 
 
 
  אלכמאל    שם הסיעה . 6

 ל    האות     
 055791875ז "ת – להאמל עבדאל   חבר הסיעה     

 
 /13721//0ז "ת  אמל עבדאללה –כ הרשימה "ב
 2901000/ז "ת  סעיד עבדאללה  –מ הרשימה "מ
 
 
 
   אחווה ושוויון    שם הסיעה . 7

 אמ    האות     
 51124998ז "ת – סלאח שומרי   חבר הסיעה     

 
 7790332/ז "ת  סלאח שומרי  –כ הרשימה "ב
  30993700 ז"ת   ואפד שומרי –מ הרשימה "מ
 
 
 
  אלאימאן      שם הסיעה . 8

 אש    האות     
 56940992ז "ת –סלימאן שקור   חבר הסיעה     

 
 0300339/ז "ת  סלימאן שקור  –כ הרשימה "ב
 /2/1010/ז "ת  אמל עבדאללה –מ הרשימה "מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 :מינוי מזכיר ועדת בחירות . 2

 .מר מהדי נסראלדין מזכיר ועדת בחירות למנות את ה אחד הוחלט פ: החלטה 
 
 
 :מינוי ועדת בחירות . 3

 4 להלן הרכב ועדת בחירות 
 

 03/392909ז "נביה נסראלדין ת4 חבר הוועדה  –השוויון 
 09/222003ז  "דבאן ת'סאהר ג4 חבר הוועדה  –אלוחדה 

 730/00//0ז "ת –אנם 'סלימאן ג4 חבר הוועדה  –אלנסר 
 0/3033003ז "ת –כמאל נסראלדין 4 חבר הוועדה  –ראמה אלכ

 093702309ז "ת –יוסף עלואן 4 חבר הוועדה  –הקדמה 
 090200990ז "ת –אלב פלאח 'ג4 חבר הוועדה  –אלסדק ואלאמאנה 

 1000273/ז "ת – כמאל שווי4 חבר הוועדה  –אלתדאמן 
 /13721//0ז "ת –אמל עבדאללה 4 חבר הוועדה  –אלכמאל 

 7790332/ז "ת –סלאח שומרי 4 חבר הוועדה  –וה ושוויון אחו
 0300339/ז "ת –סלימאן שקור 4 חבר הוועדה  –אלאימאן 

 
 

ר ועדת הבחירות ולאשר מינוי "מר נביה נסראלדין יולמנות את אחד הוחלט פה : החלטה 
 . חברי ועדת הבחירות בהתאם למה שהוזכר לעיל 

 
 

  18:30הישיבה ננעלה בשעה 
 
 

 רשם את הפרוטוקול         בכבוד רב   

 מהדי נסראלדין           נביה נסראלדין

 גזבר המועצה 5 מזכיר         ראש המועצה 

 

 :העתקים 
 חברי המועצה
 ירושלים  –משרד הפנים 
 הצרת עילית  –משרד הפנים 

 חיפה  –משרד מבקר המדינה 
 מנהלת הבחירות –לאה מרקו ' גב

 מפקח ארצי לבחירות 
- נ/ר-



  אלנסר    שם הסיעה     
 א    האות     
 055190540ז "ת – אנם'סלימאן ג   חבר הסיעה     

 
 0212033/ז "ת   דבאן'חסין ג –כ הרשימה "ב
 933092/0ז "ת  ב נסראלדין 'ראג –מ הרשימה "מ
  
 
 
  הקדמה       שם הסיעה    

 ק    האות     
 023168362ז "ת – יוסף עלואן   חבר הסיעה     

 
 093702309ז "ת   יוסף עלואן –כ הרשימה "ב
 901/0000ז "ת  מוניר רבאח  –מ הרשימה "מ
 


