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 محضر جلسة

وذلك   19:00في تمام الساعة  04/03/2020المنعقدة يوم االربعاء الموافق  3/2020رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد رئيس- سمير صبحي محاميد

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد نائب- علي خليل جبارين

 عضو- جبارين توفيق سعيد عضو - علي عدنان جبارين

 عضو- رائد كساب محاميد عضو- محمد فوزي محاميد

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

 عضو - وافي فخري زيتاوي عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو- محمد يوسف اغبارية

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

  المدير العام - تودر عوفر

 

 :الغياب

 عضو - وجدي حسن جبارين عضو - اياد احمد حج فرح

 عضو- بالل ظاهر محاجنة عضو- محمد نجيب محاميد

 

 :جدول االعمال

ش.ج لسد العجز المالي المتراكم في اطار الميزانية االعتيادية وخطة االشفاء,  3,152,000بحث قرض طويل االمد بمبلغ  1.

  .% سنويا مربوطة بجدول غالء المعيشة1.8سنوات بفائدة ثابتة  10شروط القرض: ترجيع شهري لمدة 

  .بحث ميزانية غير اعتيادية ليوم النظافة 2.

  .بحث ميزانية غير اعتيادية لدعم منظومة الطوارئ 3.

 -.مرفق طيه-المصادقة على الخطة الخماسية الخاصة بمفعال هبايس  4.

المعلومات التابعة المصادقة على تخويل السيد ايوب جبارين االطالع وتقديم التقارير المحوسبة باسم البلدية من خالل انظمة  5.

 .لوزارة االمن الداخلي

 



المصادقة على االسماء المقترحة للتمثيل النسائي كعضوات في مجلس ادارة الشركة االقتصادية وهن : السيدة صفاء   6.

  .اغبارية والسيدة منال محاميد

 -.ق طيهمرف- 5/2001المصادقة على المعايير لتخصيص االراضي وفقا لمرسوم وزارة الداخلية  7.

 -.مرفق طيه- 16.02.2020بحث طلب عضو البلدية المحامي علي عدنان جبارين من يوم  8.

 .22.02.2020بحث طلب عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين من يوم  9.

 -.مرفق طيه- 26.02.2020بحث طلب اعضاء حركة شباب التغيير من يوم  10.

- 0576983على قرار اللجنة اللوائية برفض واغالق ملف خارطة عين الدالية رقم ערר( المصادقة على تقديم استئناف ) 11.

354. 

 .08.02.2020ارسل عبر الواتس اب بتاريخ -פסולת עודפת" " -نفايات زائدة-المصادقة على قانون مساعد  12.

 

 :مجرى الجلسة

ش.ج لسد العجز المالي المتراكم في اطار الميزانية االعتيادية  3,152,000بحث قرض طويل االمد بمبلغ  1.

% سنويا مربوطة بجدول 1.8سنوات بفائدة ثابتة  10وخطة االشفاء, شروط القرض: ترجيع شهري لمدة 

  .غالء المعيشة

 
 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 .تمت المصادقة باجماع الحاضرين
 ------------------------------------------------ 

  .بحث ميزانية غير اعتيادية ليوم النظافة 2.

 

 المدخوالت المصدر

 ش.ج 94,512 وزارة حماية البيئة

اشتراك البلدية من صندوق الفائض من 

 الميزانية غير االعتيادية
 ش.ج 23,628

 المجموع
118,140 

 ش.ج

 المصروفات  

 اعمال مقاولة وشراء معدات 
118,140 

 ش.ج

 المجموع
118,140 

 ش.ج

 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 .تمت المصادقة باجماع الحاضرين

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

  .بحث ميزانية غير اعتيادية لدعم منظومة الطوارئ 3.

 تالمدخوال المصدر 



 ش.ج 120,000 وزارة الداخلية 

 ش.ج 30,000 اشتراك من الموازنة االعتيادية

 ش.ج 150,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 150,000 اعمال مقاولة وشراء معدات 

 ش.ج 150,000 المجموع

 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 .تمت المصادقة باجماع الحاضرين
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على الخطة الخماسية الخاصة بمفعال هبايس  4.

 

 .عرض رئيس البلدية الخطة الخماسية على الحضور

ابدى تحفظا ومعارضة على بناء قاعة قرب المدرسة االهلية   -عضو البلدية  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

 .النها تبنى في ارض ليست ملكا للبلدية

على اعادة حقوق في لن تبني البلدية قاعة اال اذا وافقت الجمعية  -رئيس البلدية  -د. سمير صبحي محاميد 

 .االرض التي تبنى عليها القاعة للبلدية

 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 .عضوا 11صوت مع االقتراح: 

اعضاء )المحامي توفيق سعيد جبارين, المحامي علي عدنان جبارين, د. محمد يوسف  3صوت ضد االقتراح: 

 .اغبارية(
 ------------------------------------------------ 

المصادقة على تخويل السيد ايوب جبارين االطالع وتقديم التقارير المحوسبة باسم البلدية من خالل انظمة   5.

 .المعلومات التابعة لوزارة االمن الداخلي

 
 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 .تمت المصادقة باجماع الحاضرين
 ------------------------------------------------ 

المصادقة على االسماء المقترحة للتمثيل النسائي كعضوات في مجلس ادارة الشركة االقتصادية وهن :  6.

  .السيدة صفاء اغبارية والسيدة منال محاميد
 .ئي ومندوبات جمهورتمت المصادقة باالجماع على تمثيل نسا  

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

 -.مرفق طيه- 5/2001المصادقة على المعايير لتخصيص االراضي وفقا لمرسوم وزارة الداخلية  7.

 

 .من المعايير 7بعد المداولة اتفق على الغاء البند رقم 

 .عرض رئيس البلدية االقتراح على التصويت



 

 .لمصادقة باالجماع على اقتراح رئيس البلدية باجراء التعديالتتمت ا
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 16.02.2020بحث طلب عضو البلدية المحامي علي عدنان جبارين من يوم  8.

 

يوجد في لجنة التنظيم عضوان للمعارضة ممثلة بالسيد  1بند رقم  -رئيس البلدية  -د. سمير صبحي محاميد 

 .وجدي جبارين والسيد مصطفى ابو ماجد

ن وهم: السيد طارق ابو جارور, السيد علي عدنان اقترح رئيس البلدية تشكيل لجنة العادة تشكيل اللجا

جبارين, السيد توفيق جبارين, السيد زياد ابو شقرة, د.علي خليل جبارين, السيد رامز جبارين. بمرافقة  

 .المستشار القضائي ومركز اللجنة السيد توفيق سعيد جبارين

وقسم الهندسة   بلدية السيد وافي زيتاوياقترح رئيس البلدية تحديد جلسة بين عضو ال -بند الدوار الرئيسي 

 .بمتابعة نائب وقائم باعمال رئيس البلدية السيد زكي اغبارية

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

 .22.02.2020بحث طلب عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين من يوم  9.

لموضوع ودعوة السيد مصطفى احمد شريم او من ينوب عنه المهندس اقترح رئيس البلدية تاجيل البحث في ا  

 .فاروق يحيى
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 26.02.2020بحث طلب اعضاء حركة شباب التغيير من يوم  10.

 

 .والسيد زكي اغبارية والقيام بجولة في المنطقة  تم االتفاق على مراجعة السيد وافي فخري زيتاوي   .أ 

د. محمد يوسف اغبارية, السيد زياد ابو   ,توكيل السيد زكي اغبارية  -تعديالت على نادي حي الجبارين   .ب

 .والسيد عوفر بمتابعة االمر  شقرة, السيد فاروق محاجنة
 ------------------------------------------------ 

على قرار اللجنة اللوائية برفض واغالق ملف خارطة عين الدالية رقم ערר( المصادقة على تقديم استئناف ) 11.

0576983-354. 
 . البلدية بتقديم االستئناف حتى يوم االحد صباحا  تم االتفاق ان تقوم 

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

ارسل عبر الواتس اب بتاريخ - פסולת עודפת" " -نفايات زائدة-المصادقة على قانون مساعد  12.

08.02.2020. 

 
 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 .تمت المصادقة على القانون باجماع الحاضرين
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام

 مساعد رئيس البلديه

 ناصر خالد اغباريه

 


