محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2019/1المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2019/01/08في تمام الساعة  19:00وذلك
في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

اياد احمد حج فرح -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

محمد يوسف اغبارية -عضو

علي عدنان جبارين -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

علي خليل جبارين -عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

زكي محمد اغباريه -عضو

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

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه
الغياب:
كمال احمد اغبارية -عضو
جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المصادقة على محضر جلسة رقم  - 2018/9ارسل سابقا.-
المصادقة على محضر جلسة رقم  T6/2018 -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز صفوف التخصصات التكنولوجية -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الشتراك المدرسة االعدادية وادي النسور ببرنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
- 2019مرفق طيه.-
المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة -مرفق طيه .-
المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة دار الحكمة "قطاين الشومر" -مرفق طيه .-

 .7اقتراح رئيس البلدية المصادقة على تشكيل لجنة عطاءات الى حين اكتمال تشكيل االئتالف البلدي وذلك لسيرورة العمل
البلدي وللضرورة الملحة ,حسب التركيبة التالية:
 .8بحث موضوع الخارطة الهيكلية ام الفحم حسب طلب عضو البلدية السيد توفيق جبارين  -مرفق طيه.-
مجرى الجلسة:
أفتتح الجلسة رئيس البلدية د .سمير محاميد بقوله :بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .1المصادقة على محضر جلسة رقم  - 2018/9ارسل سابقا.-
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة.
صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .2المصادقة على محضر جلسة رقم  T6/2018 -مرفق طيه.-
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة.
صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .3المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز صفوف التخصصات التكنولوجية -مرفق طيه.-
المصدر
وزارة المعارف
المجموع
معدات وتجهيزات
المجموع

المدخوالت
130,000ش.ج
130,000ش.ج
المصروفات
130,000ش.ج
130,000ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش:
السيد توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -قدم مالحظته بان البت في المسائل المالية حتى وان كان الموضوع
ميزانيات غير اعتيادية يجب ان تعرض على اللجنة المالية قبل عرضها على المجلس البلدي ,ويجب ان يتم
ارسالها العضاء المجلس البلدي قبل  10ايام عمل من يوم الجلسة ,ثم قرأ بنود القانون ذات الشأن.
د .سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -انا مع التمشي حسب القانون واقترح تأجيل البت في البندين الثالث
والرابع في جلسة قادمة .
عرض رئيس البلدية اقتراح تأجيل البت في البندين الثالث والرابع على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين ,فتم تأجيل البت في البندين الثالث والرابع.
------------------------------------------------

 .4المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الشتراك المدرسة االعدادية وادي النسور ببرنامج تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت - 2019مرفق طيه.-
المصدر
وزارة المعارف
المجموع
معدات وتجهيزات
المجموع

المدخوالت
250,000ش.ج
250,000ش.ج
المصروفات
250,000ش.ج
250,000ش.ج

تم تأجيل البت في الموضوع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة -مرفق طيه .-
حساب رقم  -----------بنك البريد فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مدير المدرسة السيد احمد شيخ
حسين هويه رقم  ------------,سكرتير المدرسة السيد نشأت محاجنة هوية رقم  ,----------لجنة االباء السيد
موفق اغبارية هوية رقم ---------------.
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة دار الحكمة "قطاين الشومر" -مرفق طيه .-
حساب رقم ---------بنك ليئومي فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مدير المدرسة السيد محمد جبارين
هويه رقم  -------------,سكرتير المدرسة السيد اعبد هللا اغبارية هوية رقم .-------------
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .7اقتراح رئيس البلدية المصادقة على تشكيل لجنة عطاءات الى حين اكتمال تشكيل االئتالف البلدي وذلك
لسيرورة العمل البلدي وللضرورة الملحة ,حسب التركيبة التالية:
السيد رامز محمود جبارين  -رئيس اللجنة.

السيد وجدي حسن جبارين ,محمد يوسف اغبارية ,السيد فاروق عوني محاجنة ,السيد مصطفى محمد ابو ماجد
 اعضاء اللجنة.السيد محمد ابراهيم جبارين  -مركز اللجنة.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح )16( :عضوا.
صوت ضد االقتراح ): (0اعضاء.
امتنع عن التصويت - )1( :عضو البلدية السيد توفيق سعيد جبارين.
تمت المصادقة باغلبية الحضور.
----------------------------------------------- .8بحث موضوع الخارطة الهيكلية ام الفحم حسب طلب عضو البلدية السيد توفيق جبارين  -مرفق طيه.-
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش ثم طلب من عضو البلدية السيد توفيق سعيد جبارين تقديم
الشرح عن الموضوع وتعليل االقتراح المقدم من قبله.
بعد العرض من السيد توفيق سعيد جبارين والشرح عن موضوع الخريطة توجه العضاء المجلس البلدي
التصويت والمصادقة على اقتراحه.
د.سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -طلب من اعضاء المجلس البلدي االدالء بارائهم واقتراحاتهم وكذلك
طلب من مهندس البلدية السيد سليمان محاميد تقديم شرحا عن الموضوع.
بعد المناقشة واالستماع الى االراء واالقتراحات والمداخالت من قبل اعضاء المجلس البلدي قدم رئيس البلدية
تلخيصا حيث قال :رغم اطالعنا على موضوع الخريطة ولكن االمر بحاجة لدراسة معمقة ,ثم قرأ على مسامع
الجميع رسالة مدير اللجنة اللوائية السيد ايتمار ,كذلك اطلع المجلس البلدي على الجلسة التي كانت اليوم الثالثاء
 15.1.2019مع رؤساء السلطات المحلية منطقة وادي عارة وكان الحديث عن خريطة حريش واتخذنا خطوات
بهذا الشأن.
ثم عرض اقتراحه للتصويت وهو:
االقتراح :عقد يوم دراسي لدراسة موضوع الخارطة بشكل معمق واجراء جولة ميدانية ,حيث يدعى لهذا اليوم
اناس مختصون لهم صلة واطالع ,طاقم الهندسة ,مخطط الخريطة ,حيث يقوم قسم الهندسة باالعداد لليوم
الدراسي الذي سيعقد يوم السبت الموافق  ,2.2.2019وبعدها سنقوم ببحث الموضوع في جلسة المجلس البلدي.
تمت المصادقة باجماع الحضور على اقتراح رئيس البلدية.
-----------------------------------------------في نهاية الجلسة اطلع د .سمير محاميد رئيس البلدية الحضور على عزمه وقراره بتبرع  %10من راتبه الشهري عن روح ابنه
محمد رحمه هللا تعالى لوضعها في صندوق خاص القامة مشاريع مختلفة في المدينة يشرف عليه السيد ناصر خالد اغبارية.
انتهت الجلسة الساعة .20:10

بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

