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  01/18פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מס' 
   30.10.2018בחירות למועצה 
 

 
 באולם הישיבות בבניין המועצה . 08:00בשעה  26.08.2018  ראשוןהישיבה התקיימה ביום 

 
 
 

 נוכחים :
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 מנהלת הבחירות  –מרקו  חנהגב' 
 ן ראש המועצה סג –מר מחסן נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין 

 חבר המועצה  – רזק אלמןמר 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 
 

 חסרים : 
 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 
 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 

 חבר המועצה  –מר פאדי עלואן 
 
 
 
 שתתפים :מ

 מזכיר / גזבר המועצה –מהדי נסראלדין מר 
 מבקר המועצה  –מר מעד'א עבדאללה 

 
 
 

 על סדר היום :
 . אישור סיעות המועצה עפ"י הקיים )הזדהות( .1

 . מינוי מזכיר ועדת בחירות . 2

 . מינוי ועדת בחירות . 3

 
 
 
 
 
 
 



כמוכן . וקלה  מערכת בחירות מוצלחתראש המועצה פתח את הישיבה ,בירך את הנוכחים ואיחל שתהיה 
 איחל למנהלת הבחירות עבודה קלה ומהנה .

 
 עפ"י הקיים )הזדהות( . אישור סיעות המועצה 1

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

 נא   האות     
 056940984ת"ז  – עלי סבאח   הסיעה  יחבר    

 055190565סאלח נסראלדין     
 

 055190565ת"ז   סאלח נסראלדין –ב"כ הרשימה 
 025826637ת"ז   שאדי סבאח  –מ"מ הרשימה 

 
 אלנסר     שם הסיעה . 2

 פ   האות     
 023302607ת"ז  – רזק אלמן   חבר הסיעה     
 

 053755930ת"ז   סלמאן אלמן –ב"כ הרשימה 
 058576570ת"ז   אלדין נסר יבאה –מ"מ הרשימה 

 
 אלכראמה     . שם הסיעה 3

 י   האות     
 53699609ת"ז  – כמאל נסראלדין   חבר הסיעה     
 

 053699609ת"ז   כמאל נסראלדין –ב"כ הרשימה 
 058576646ת"ז   ג'אבר אסעד –מ"מ הרשימה 

 
 הקדמה      . שם הסיעה 4

 ק   האות     
 052418464ת"ז  – דיןמחסן נסראל   חבר הסיעה     
 

 052418506ת"ז   חסיב עבדאללה  –הרשימה  ב"כ
 056940869ת"ז   עארף גאנם –מ"מ הרשימה 

 
 אחווה ושוויון      . שם הסיעה 5

 ך   האות     
 034229146ת"ז  –ואפד שומרי    חבר הסיעה     
 

 038132890ת"ז  שומרי  ענאן –ב"כ הרשימה 
  37427598ת"ז  נעים שומרי –מ"מ הרשימה 

 
 אלתדאמן     . שם הסיעה 6

 מן   האות     
 025817388ת"ז  – פאדי עלואן   חבר הסיעה     
 

 035689314ת"ז   סאפי מדאח –ב"כ הרשימה 
 054436324ת"ז   זיד פלאח –מ"מ הרשימה 

 
 הסיעה הנ"ל הגישה הודעה בכתב על ההזדהות. מצ"ב העתק מהמכתב . 

 
 אלסדק ואלאמאנה      . שם הסיעה 7

 צה   האות     
 027594118ת"ז  –פאיז אברהים    חבר הסיעה     

      
 . בכתבהסיעה הנ"ל לא הזדהתה בישיבת ההזדהות ולא 

 



 
 
 אמת      . שם הסיעה 8

 אמת   האות     
 58577057ת"ז  –מאלק פאעור    חבר הסיעה     

      
 בישיבת ההזדהות ולא בכתב .הסיעה הנ"ל לא הזדהתה 

 
 . מינוי מזכיר ועדת בחירות :2

 מזכיר ועדת בחירות .מזכיר / גזבר המועצה מר מהדי נסראלדין למנות את החלטה : הוחלט פה אחד 
 
 . מינוי ועדת בחירות :3

 להלן הרכב ועדת בחירות : 
 

  035328129ת"ז  –יו"ר ועדת הבחירות : נביה אסעד ראש המועצה 
 

 035328129ת"ז  – עלי סבאח הוועדה :  יחבר –דה אלוח
 025826637ת"ז  – "מ: שאדי סבאחמ                    

 
 023302607ת"ז  – רזק אלמןחבר הוועדה :  –אלנסר 

 053755930ת"ז  -מ"מ: סלמאן אלמן                  
 

 53699609ת"ז  –חבר הוועדה : כמאל נסראלדין  –אלכראמה 
 058576646ת"ז  –גאבר אסעד : מ"מ                                  

 
 052418464ת"ז  – מחסן נסראלדיןחבר הוועדה :  – הקדמה

 052418506חסיב עבדאללה ת"ז : מ"מ                              
 

 034229146ת"ז  –חבר הוועדה : ואפד שומרי  –אחווה ושיוויון 
  038132890ת"ז  –ענאן שומרי : מ"מ                                          

 
  025817388ת"ז  –פאדי עלואן חבר הוועדה :  –אלתדאמן 

 053797858ת"ז  –)אמיר( מ"מ : חסין ספדי                                  
 

  יו"ר ועדת הבחירות ולאשר מינוי חברי ועדת  אסעדמר נביה למנות את אחד החלטה : הוחלט פה 
התאם למה שהוזכר לעיל , יודגש כי החבר סאלח נסראלדין ויתר למר נביה אסעד ראש בחירות בה

 המועצה להיות חבר בועדת הבחירות במקומו . 
 

  09:00הישיבה ננעלה בשעה 
 

   בכבוד רב                     רשם את הפרוטוקול
             אסעדנביה         מהדי נסראלדין   

   ראש המועצה                   המועצה  מזכיר / גזבר
        

 העתקים :
 חברי המועצה
 ירושלים  –משרד הפנים 
 צרת עילית נ –משרד הפנים 

 חיפה  –משרד מבקר המדינה 
 מנהלת הבחירות –מרקו  חנהגב' 

 מפקח ארצי לבחירות 
 
 
 


