توثيق504:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2019/8المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2019/09/10في تمام الساعة  19:00وذلك
في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

علي عدنان جبارين -نائب

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

توفيق سعيد جبارين -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

وبمشاركة كل من:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

الغياب:
علي خليل جبارين -نائب

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

كارم محمود محاميد -مهندس معماري

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجديد مركز ثقافي "هيلة ".
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمركز ثقافي الخنساء .
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشراء معدات لتخصصات تكنولوجية مدرسة عين جرار ومدرسة الرازي .
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لملعب رياضي مدرسة التسامح .
المصادقة على تغيير رقم  1في الميزانية غير االعتيادية رقم  675لمركز شبيبة ومركز متعدد المهام .
المصادقة على تغيير رقم  1في الميزانية غير االعتيادية رقم  437لترميم ملعب الظهر .

 .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتطوير منتزه الظهر .
 .8المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك مع التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط -
مرفق طيه عبر البريد االلكتروني .-
 .9المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك مع التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط -
مرفق طيه عبر البريد االلكتروني .-
 .10المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك مع التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط -
مرفق طيه عبر البريد االلكتروني .-
 .11تركيب لجنة اختيار مدير عام للبلدية (מנכ"ל).
 .12طلب لتقديم استئناف على قرار لجنة الحفاظ على االراضي الزراعية والمساحات المفتوحة (ולקח ש"ב).
 .13بحث طلب عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين حول منع المستشار القضائي من التوقيع على اتفاقيات بدون مصادقة
المجلس البلدية -مرفق طيه.-
 .14بحث طلب عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين حول تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قرار الحكومة بعدم ادراج ام
الفحم كمنطقة افضلية وطنية -مرفق طيه.-
 .15المصادقة على نص قانون مساعد النفايات الزائدة -مرفق طيه عبر البريد االلكتروني.-

مجرى الجلسة:
 .1المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجديد مركز ثقافي "هيلة ".
وزارة المعارف
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

المدخوالت
100,000ش.ج
100,000ش.ج
المصروفات
92,000ش.ج
8,000ش.ج
100,000ش.ج

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .2المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمركز ثقافي الخنساء .
وزارة االسكان
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع
تمت المصادقة باالجماع.

المدخوالت
4,500,000ش.ج
4,500,000ش.ج
المصروفات
4,157,000ش.ج
343,000ش.ج
4,500,000ش.ج

----------------------------------------------- .3المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشراء معدات لتخصصات تكنولوجية مدرسة عين جرار ومدرسة
الرازي .
وزارة المعارف
المجموع
شراء معدات
المجموع

المدخوالت
181,000ش.ج
181,000ش.ج
المصروفات
181,000ش.ج
181,000ش.ج

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .4المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لملعب رياضي مدرسة التسامح .
وزارة االسكان
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

المدخوالت
2,000,000ش.ج
2,000,000ش.ج
المصروفات
1,848,000ش.ج
152,000ش.ج
2,000,000ش.ج

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على تغيير رقم  1في الميزانية غير االعتيادية رقم  675لمركز شبيبة ومركز متعدد المهام .

مفعال هبايس

المدخوالت
المدخوالت الجديدة
السابقة
300,000ش.ج 300,000ش.ج

وزارة االسكان

4,500,000ش.ج

---

وزارة تطوير الضواحي النقب
والجليل

1,400,000ش.ج

---

المصدر

المجموع

6,200,000ش.ج 300,000ش.ج

االضافة
--4,500,000
ش.ج
1,400,000
ش.ج
5,900,000
ش.ج

المصروفات
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

5,727,000
--5,727,000ش.ج
ش.ج
473,000ش.ج 300,000ش.ج 173,000ش.ج
5,900,000
6,200,000
300,000ش.ج
ش.ج
ش.ج

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على تغيير رقم  1في الميزانية غير االعتيادية رقم  437لترميم ملعب الظهر .
المدخوالت الجديدة
المصدر
سلطة اراضي اسرائيل 1,020,300ش.ج
3,085,600ش.ج
طوطو
1,000,000ش.ج
مفعال هبايس
600,000ش.ج
اشتراك البلدية
5,705,900ش.ج
المجموع
المصروفات
5,705,000ش.ج
اعمال مقاولة
5,705,000ش.ج
المجموع

المدخوالت السابقة
1,020,300ش.ج
3,085,600ش.ج
--600,000ش.ج
4,705,900ش.ج

االضافة
----1,000,000ش.ج
--1,000,000ش.ج

4,705,900ش.ج
4,705,900ش.ج

1,000,000ش.ج
1,000,000ش.ج

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتطوير منتزه الظهر .
وزارة تطوير الضواحي النقب والجليل
مفعال هبايس
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

المدخوالت
500,000ش.ج
471,000ش
971,000ش.ج
المصروفات
897,000ش.ج
74,000ش.ج
971,000ش.ج

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك مع التزام البلدية بتكلفة وتمويل
التخطيط -مرفق طيه عبر البريد االلكتروني .-
خريطة رقم  , 354-0772590اسم الخريطة :توسيع مسطح المعلقة.
تمت المصادقة باالجماع مع التوصية :تقليص الخط االزرق للخارطة ليشمل فقط مساحة نفوذ بلدية ام الفحم
ومنطقة التخطيط وادي عارة.
----------------------------------------------- .9المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك مع التزام البلدية بتكلفة وتمويل
التخطيط -مرفق طيه عبر البريد االلكتروني .-
خريطة رقم  , 354-0787374اسم الخريطة :دوار العيون.
تم تأجيل بحث الموضوع لجلسة قادمة.

----------------------------------------------- .10المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك مع التزام البلدية بتكلفة وتمويل
التخطيط -مرفق طيه عبر البريد االلكتروني .-
خريطة رقم  , 354-0783100اسم الخريطة :تبديل مساحات.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .11تركيب لجنة اختيار مدير عام للبلدية (מנכ"ל).
د .سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -اقترح تشكيل لجنة االختيار:
عضو البلدية السيد زياد ابراهيم ابو شقرة.
عضو البلدية السيد طارق زياد ابو جارور.
عضو البلدية د.علي خليل جبارين  -مندوب رئيس البلدية.
مندوب وزارة الداخلية.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .12طلب لتقديم استئناف على قرار لجنة الحفاظ على االراضي الزراعية والمساحات المفتوحة (ולקח ש"ב).
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .13بحث طلب عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين حول منع المستشار القضائي من التوقيع على
اتفاقيات بدون مصادقة المجلس البلدية -مرفق طيه.-
----------------------------------------------- .14بحث طلب عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين حول تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قرار الحكومة
بعدم ادراج ام الفحم كمنطقة افضلية وطنية -مرفق طيه.-
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .15المصادقة على نص قانون مساعد النفايات الزائدة -مرفق طيه عبر البريد االلكتروني.-
تم تأجيل بحث الموضوع لحين البت به في لجنة المالية.
-----------------------------------------------بإحترام
محاسب البلدية
جمعة اغبارية

