----24/07/2014--توثيق742:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  4104/4المنعقدة يوم االربعاء الموافق  4104/10/10في تمام الساعة  00:11وذلك
في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:
خالد دمحم حمدان اغبارية -رئيس

طاهر علي جبارين -قائم باالعمال

بالل ظاهر محاجنة -نائب

دمحم فوزي محاميد -نائب

خالد ماجد محاميد -نائب

وسام قاسم اغبارية -نائب

رائد كساب محاميد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

اياد قاسم زيد -عضو

مصطفى دمحم ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

رياض توفيق محاميد -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

وبمشاركة كل من:
احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

الغياب:
تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

دمحم توفيق محاميد -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

جدول االعمال:
 .1المصادقة على محضر الجلسة غير االعتيادية .4104/3
 .2المصادقة على تعيينات للجباية وفق نظم وزارة الداخلية على النحو التالي:
 .3المصادقة على استقالة السيد دمحم فوزي محاميد من منصب نائب الرئيس .وتعديالت جديدة في النيابة.

مجرى الجلسة:
افتتح الجلسه الشيخ خالد دمحم اغباريه  -رئيس البلديه بقوله بسم
سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه وسلم  ,رحب بالحضور وحياهم ثم قال:

ميحرلا نمحرلا هللا والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على

اريد ان اكرر واؤكد على نفس المالحظه  ,يرجى من الجميع مراعاة الحديث والكالم الن كل شيئ يسجل صوتيا وهذا االمر
ينعكس سلبا او ايجابا من اجل ذالك قمنا بازالة النشر من الموقع النه وصلتنا مالحظات كثيره من المواطنين وهذا يقلل من هيبة
البلديه واعضائها .

 .1المصادقة على محضر الجلسة غير االعتيادية .7104/3
عرض رئيس البلديه الموضوع.
عضو البلديه السيد رامز محمود جبارين:
المساله االولى التي ذكرها رئيس البلديه قبل بداية التسجيل هي نشر المحاضر بشكل صوتي على الموقع.
ثانيا في البلديات االخرى يتم نشر تقرير مراقب البلديه على الموقع الخاص للبلديه فلماذا ال ينشر تقرير مراقب
البلديه على موقع بلديتنا ؟
عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقه على المحضر.
صوت جميع اعضاء المجلس البلدي الحاضرين لصالح االقتراح فتمت المصادقه عليه باالجماع.
----------------------------------------------- .2المصادقة على تعيينات للجباية وفق نظم وزارة الداخلية على النحو التالي:
السيد جمعه احمد اغبارية محاسب البلدية هوية رقم  09304093كمسؤول عن
الجباية (جابي رئيسي),وتعيين السيد احمد صالح جبعي هوية رقم
 109400041موظف جباية .مرفق طيه رسالة المستشار القضائي ,وانظمة
وزارة الداخلية.
عرض رئيس البلديه الموضوع على اعضاء المجلس البلدي.
قدم المستشار القضائي شرحا موجزا عن نظم وزارة الداخليه بخصوص الموضوع وقال:
هذا اعالن من قبل وزير الماليه فمحاسب البلديه هو مسؤول عن الجبايه والمسؤول عن االجراء هو موظف
الجبايه وهذا التفويض بصفتهم كمناصب وليسوا كاسماء.
عضو البلديه السيد مصطفى ابو ماجد  -هل يترتب على ذالك دخل اخر للمحاسب او للموظف االخر ؟
المستشار القضائي  -الجواب ال.
عضو البلديه السيد اياد زيد  -اقترح تعيين موظف اخر غير السيد جمعه اغباريه محاسب البلديه الن وضع
الجبايه عندنا غير مرض وهذا ملحوظ وصالحيات المحاسب كثيره واالفضل ان يكون في هذه الصالحيه غير

محاسب البلديه.
المحامي مصطفى قبالوي المستشار القضائي  -الصالحيات االساسيه بيد موظف الجبايه وصالحيات المسؤول
عن الجبايه هي المسؤوليه العامه وال يعيق وجود محاسب البلديه في هذه المسؤوليه عمل اخر.
عضو البلديه السيد رياض محاميد  -من كان يشغل هذه الصالحيه قبل السيد جمعه اغباريه ؟ وهل هو فرض
من وزارة الداخليه ام بمبادرة البلديه ؟
المستشار القضائي  :كان محاسب البلديه السيد توفيق قرمان محاسب البلديه السابق وكذلك االمر بمبادرة البلدية.
عضو البلديه السيد رامز جبارين  -لماذا لم نفصل بين الصالحيتين نصوت لوظيفة موظف الجبايه اما بالنسبه
للمسؤول عن الجبايه السيد جمعه فعليه مشكله قانونيه كونه تدخل بامور سياسيه.
السيد جمعه احمد اغباريه  -نفى االمر قطعيا.
رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه  -نحن نريد ان نصوت على الصالحيتين وعلى االسمين فاني اعرض
اقتراحي على التصويت حسب ما يلي:
تعيين السيد جمعه احمد اغباريه محاسب البلديه هويه رقم  59374793مسؤول الجبايه ( جابي رئيسي )
وتعيين السيد احمد صالح جبعي هويه رقم  059455840موظف جبايه وفقا النظمة وزارة الداخليه ورسالة
المستشار القضائي.
عرض االقتراح على التصويت.
صوت جميع اعضاء المجلس البلدي الحاضرين على االقتراح فتمت المصادقه عليه.

----------------------------------------------- .3المصادقة على استقالة السيد دمحم فوزي محاميد من منصب نائب الرئيس .وتعديالت جديدة في النيابة.
عرض رئيس البلديه الموضوع كما يلي:
الشق االول قبول استقالة السيد دمحم فوزي محاميد.
الشق الثاني تعديالت في النيابه بناء على االستقاله وبناء على رسالة وزارة الداخليه المرفقه والتي تعتبر جزء
من محضر الجلسه
عضو البلديه السيد اياد زيد  :في الجلسه االولى سال عضو البلديه السيد رامزجبارين المستشار القضائي
المحامي مصطفى عن قانونية تعيين خمسة النواب ؟
لماذا هذه التعيينات ما دام االمر غير قانوني ؟
المستشار القضائي  :ما زلت على رايي وموقفي بان عدد النواب غير محدد وايضا الوزاره عدلت من قرارها
وسمت النواب ( משנה לראש העיר ( وفي اللغه العربيه هو نفس االسم وحسب القراءه التمحيصيه للقانون
تعطي نفس النتيجه

عضو البلديه السيد جمال جبارين  :ال نريد ان تكون سابقة تعيين משנה לראש העירייה.
عضو البلديه رامز جبارين  :لم يرفق في الدعوه مسبقا موضوع التعديالت ولم نشرح حسب القانون كذالك
تحدث عن امتيازات خاصه التي منحت لعضو البلديه السيد رائد محاميد مكتب خاص به ولنائب رئيس البلديه
السيد خالد ماجد سياقة سيارة طوارئ خاصه للبلديه وهي غير قانونيه.
رئيس البلديه  :نطلب تقديم طلب خطي باالستفسارات  ,ال توجد امتيازات خاصه لعضو البلديه السيد رائد
محاميد فالمكتب ليس معدا له خصيصا كذالك بالنسبه لنائب رئيس البلديه السيد خالد محاميد فهو مسؤول عن
الطوارئ.
عضو البلديه السيد وسام اغباريه  :اؤكد على ما قاله المحامي مصطفى قبالوي فهو دقيق وصحيح هذا من
جهه ومن جهه ثانيه فانا اتنازل واستقيل عن منصبي كنائب لرئيس البلديه.
اشاد الجميع بموقف السيد وسام اغباريه.
عرض رئيس البلديه االقتراح على التصويت بشقين:
ا .قبول استقالة السيد دمحم فوزي محاميد من منصب نائب رئيس بلديه.
فصوت جميع اعضاء المجلس البلدي الحاضرين على االقتراح.
فتم قبول استقالة السيد دمحم فوزي من منصب نائب رئيس البلديه.
ب .التصويت على التعديالت الجديده وهي كما يلي:
*الشيخ طاهر علي جبارين  -نائبا وقائما باعمال رئيس البلديه  ,مقابل راتب ومنحه صالحيات في مجال الرفاه
االجتماعي وفق الماده ( )00من قانون السلطات المحليه ( انتخاب رئيس السلطه ونوابه ومزاولتهم ) .0900
*السيد بالل ظاهر محاجنه  -نائبا لرئيس البلديه مقابل راتب ومنحه صالحيات مجال الماليه والجبايه وفق
من قانون السلطات المحليه ( انتخاب رئيس السلطه ونوابه ومزاولتهم ) .0900
الماده )(17
*السيد خالد ماجد محاميد  -نائبا لرئيس البلديه بدون راتب ومنحه صالحيات في مجاالت الطوارئ  ,الصيانه
والنظافه وفق الماده ) (17من قانون السلطات المحليه ( انتخاب رئيس السلطه ونوابه ومزاولتهم ) .0900
*السيد وسام قاسم اغباريه عضو بلديه وتبقى معه صالحيات في مجال الهندسه كما كانت.
عرض االقتراح على التصويت:
صوت لصالح االقتراح  11عضوا وهم:
السيد خالد دمحم اغباريه
السيد جميل احمد جبارين

السيد بالل ظاهر محاجنه

السيد خالد ماجد محاميد

السيد طاهر علي جبارين

السيد رياض توفيق محاميد السيد عادل ابراهيم اغباريه

السيد دمحم فوزي محاميد

السيد قاسم زيد
السيد وسام قاسم اغباريه

وامتنع عن التصويت  4اعضاء وهم:
السيد مصطفى دمحم ابو ماجد
جبارين

السيد جمال اسعد جبارين السيد رامز محمود جبارين

السيد موسى اسعد

فنال اقتراح رئيس البلديه االغلبيه وتمت المصادقه على التعديالت المذكوره.

-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

