توثيق528:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2020/1المنعقدة يوم االثنين الموافق  2020/01/13في تمام الساعة  19:00وذلك
في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

علي خليل جبارين -نائب

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

محمد يوسف اغبارية -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:
مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

الغياب:
اياد احمد حج فرح -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

علي عدنان جبارين -عضو

عوفر تودر -المدير العام

احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بحث التقرير المالي للبلدية لعام  - 2018المؤجل من الجلسة السابقة .-
بحث التقرير الربع سنوي الثاني للعام  - 2019المؤجل من الجلسة السابقة .-
اطالع المجلس البلدي على مهام ونشاطات رئيس البلدية في السنة االولى الستالمه ادارة البلدية.
اطالع المجلس البلدي على تقرير رئيس البلدية لرحلة برشلونة بخصوص المدينة الذكية.
المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية  -مرفق طيه.-
المصادقة على طلب فتح حساب خاص باسم البلدية لمدرسة المفتان  -مرفق طيه.-

 .7المصادقة على تخويل كل من :السيد عوفر تودر مدير عام البلدية والسيدة منى مصالحة مديرة وحدة تطوير االقتصاد
واستنفاد الموارد في البلدية ,

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.

.1

.2

.3

.4

.5

بحث التقرير المالي للبلدية لعام  - 2018المؤجل من الجلسة السابقة .-
تم بحث التقرير.
-----------------------------------------------بحث التقرير الربع سنوي الثاني للعام  - 2019المؤجل من الجلسة السابقة .-
تم بحث التقرير.
-----------------------------------------------اطالع المجلس البلدي على مهام ونشاطات رئيس البلدية في السنة االولى الستالمه ادارة البلدية.
تم تقديم شرح وعارضة من قبل رئيس البلدية.
-----------------------------------------------اطالع المجلس البلدي على تقرير رئيس البلدية لرحلة برشلونة بخصوص المدينة الذكية.
تم تقديم شرح وعارضة من قبل رئيس البلدية.
-----------------------------------------------المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية  -مرفق طيه.-
بنك ليئومي ( )10فرع ام الفحم ( ,)820اصحاب حق التوقيع  :مدير المدرسة السيد نائل محاجنة
هويه رقم __________,سكرتيرة المدرسة السيدة هناء محاجنة هوية رقم _______________.
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المركز الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على طلب فتح حساب خاص باسم البلدية لمدرسة المفتان  -مرفق طيه.-
بنك البريد فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة هناء محاجنة
هويه رقم ___________,سكرتيرة المدرسة السيدة فردوس جبارين هوية رقم _______.
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المركز الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
تمت المصادقة باالجماع.
------------------------------------------------

 .7المصادقة على تخويل كل من :السيد عوفر تودر مدير عام البلدية والسيدة منى مصالحة مديرة وحدة تطوير
االقتصاد واستنفاد الموارد في البلدية ,
االطالع وتقديم التقارير المحوسبة باسم البلدية من خالل انظمة المعلومات التابعة للوزارة والمؤسسات
المختلفة مثل :مفعال هبايس ,معوف ,مركفاه....
"מתן אישור למר עופר תודר מנכ"ל העירייה וגב' מונא מסאלחה מנהלת היחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי
משאבים ,אישור גישה ודיווח ,כאנשי קשר מטעם העירייה למערכות המידע הממוחשבות של משרדי
הממשלה וגורמים אחרים לרבות מעוף ,מרכב"ה ופורטל משרד החינוך".
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت مع االقتراح  10اعضاء.
صوت ضد االقتراح  3اعضاء (علي بركات ,د.محمد ,وافي زيتاوي).
تمت المصادقة باالغلبية.
------------------------------------------------

قرأ السيد مصطفى ابو ماجد رسالة استقالته من ادارة البلدية امام المجلس البلدي (مرفق الرسالة).
بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

