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 522توثيق:
 

 

 محضر جلسة

  18:00في تمام الساعة  04/12/2019المنعقدة يوم االربعاء الموافق  11/2019رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 نائب- علي عدنان جبارين قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد

 عضو- فاروق عوني محاجنة نائب- علي خليل جبارين

 عضو- اميدمحمد نجيب مح عضو - وجدي حسن جبارين

 عضو- توفيق سعيد جبارين عضو- بالل ظاهر محاجنة

 عضو - اياد احمد حج فرح عضو- محمد فوزي محاميد

 عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة عضو- طارق زياد ابو جارور

 عضو - وافي فخري زيتاوي عضو- رامز محمود جبارين

  عضو- محمد يوسف اغبارية

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية 
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي

  مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه

 

 :الغياب

 عضو- رائد كساب محاميد رئيس- سمير صبحي محاميد

  عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 

 :جدول االعمال

  -.مرفق طيه- 2020-2019المصادقة على تحسين اتفاقية خطة االشفاء بين البلدية ووزارة الداخلية لعام  1.

  -.مرفق طيه - 2018بحث التقرير المالي للبلدية لعام  2.

 -.مرفق طيه - 2019بحث التقرير الربع سنوي الثاني للعام  3.

 -.مرفق طيه-ربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء  -بحث طلب عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين  4.

 -.مرفق طيه-لمركز العلوم والفنون  المصادقة على طلب فتح حساب على اسم البلدية 5.

 



المصادقة على تعيين السيد اياد احمد فرح رئيس للجنة الهندسة بدال من السيد زكي اغبارية بناء على طلب السيد زكي  6.

 .اغبارية

 

 :مجرى الجلسة

لرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين أفتتح الجلسة نائب وقائم باعمال رئيس البلدية السيد زكي محمد اغبارية بقوله: بسم هللا ا  

والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تحدث عن تصوير الجلسات وابلغ اعضاء  

المجلس البلدي عن عدم السماح بتصوير الجلسات من اي جهة خارجية وسيكون التصوير فقط من قبل مكتب رئيس البلدية, بعد 

 .ة والمالحظات والردود اتفق الجميع على هذه الخطوة بان يكون التصوير فقط من قبل مكتب رئيس البلديةالمناقش

 

  -.مرفق طيه- 2020-2019المصادقة على تحسين اتفاقية خطة االشفاء بين البلدية ووزارة الداخلية لعام  1.

 

 .تحدث عن خطة االشفاء المقترحة -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية  

 .19:00دخل للقاعة السيد بالل ظاهر محاجنة وانضم للجلسة الساعة 

دي مالحظاتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم, منهم المحامي توفيق سعيد جبارين, قدم بعض اعضاء المجلس البل

السيد وجدي حسن جبارين, د.علي خليل جبارين, السيد اياد احمد حج فرح, المحامي علي عدنان جبارين والسيد 

 .بالل ظاهر محاجنة

د عليها وتوجه العضاء المجلس  رد على المالحظات وقدم ردو -عضو البلدية  -السيد زياد ابراهيم ابو شقرة 

 .البلدي بالمصادقة على خطة االشفاء المحسنة

تحدث عن الخطة حيث قال: هذه خطة تحسين  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد زكي محمد اغبارية 

 .ويجب المصادقة عليها وهي لمصلحة البلد, ثم عرض االقتراح على التصويت

 .اعضو 14  :صوت مع االقتراح

 -- :صوت ضد االقتراح

 .عضو )المحامي توفيق جبارين( 1  :امتنع عن التصويت

 .تمت المصادقة باغلبية االعضاء الحاضرين
 ------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه - 2018بحث التقرير المالي للبلدية لعام  2.
 .تم تأجيل بحث الموضوع  

 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه - 2019بحث التقرير الربع سنوي الثاني للعام  3.
 .تم تأجيل بحث الموضوع  

 ------------------------------------------------ 

مرفق -ربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء  -بحث طلب عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين  4.

 -.طيه



 

 

 :عرض رئيس الجلسة الموضوع للنقاش 

تحدث عن الموضوع وقدم شرحا عن مشكلة عدم ربط البيوت  -عضو البلدية  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

رباء وعن معاناة مئات العائالت الفحماوية نتيجة لعدم ربط بيوتهم, ثم قدم اقتراحا:  غير المرخصة بشبكة الكه

التوجه للحكومة االسرائيلية من اجل اصدار انظمة واوامر ادارية تلزم شركة الكهرباء بربط كل بيوت ام الفحم 

 .بشبكة الكهرباء واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة من اجل تحقيق ذلك

كان هناك تواصل مع وزير المالية بهذا  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -ي محمد اغبارية السيد زك

 .وكان توجه بهذا الشأن وتشكلت لجنة من البلدية وعقدت جلسة 1/2019الخصوص بشهر 

اشكر االخ توفيق واطلب المتابعة الحثيثة النه لم يتبقى لنا  -نائب رئيس البلدية  -المحامي علي عدنان بركات 

 .الوقت حتى نهاية هذا الشهر

 .هذا االمر قانوني ويجب الطلب من اللجنة باضافة هذا البند -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 .تحدث عن المشكلة وعن االجراءات -سؤول الكهرباء في البلدية م -السيد محمود محمد محاميد  

 .عرض رئيس الجلسة اقتراح المحامي توفيق سعيد جبارين على التصويت

 .تمت المصادقة باالجماع
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-فنون المصادقة على طلب فتح حساب على اسم البلدية لمركز العلوم وال 5.

 

(, اصحاب حق التوقيع : مديرة المركز السيدة وجدان محاجنة 520( فرع ام الفحم )46بنك مساد )

 .059409912مركز الفعاليات السيد رائد كساب محاميد هوية رقم ,027699545 رقم هويه

 . ز الزاميتوقيع مدير المرك .2  .. ملزم بتوقيعين1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 

  . "תיק ממסרים" البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت

 .عرض رئيس الجلسة اقتراح المصادقة على التصويت

 .تمت المصادقة باالجماع
 ------------------------------------------------ 

المصادقة على تعيين السيد اياد احمد فرح رئيس للجنة الهندسة بدال من السيد زكي اغبارية بناء على طلب  6.

 .السيد زكي اغبارية

 
 .عرض رئيس الجلسة اقتراح المصادقة على التصويت 

 .تمت المصادقة باالجماع
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


