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 محضر جلسة

وذلك   19:00في تمام الساعة  23/05/2021المنعقدة يوم االحد الموافق  04/2021رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو- محمد نجيب محاميد عضو - وجدي حسن جبارين

 عضو - جواداحمد محمد عبد ال عضو - علي عدنان جبارين

 عضو - توفيق سعيد جبارين عضو- غانم توفيق بويرات

 عضو - اياد احمد حج فرح عضو - محمد فوزي محاميد

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

 

 :وبمشاركة كل من

 مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي

  المدير العام - تودر عوفر

 

 :كما انضم متاخرا كل من

  عضو- بالل ظاهر محاجنة

 

 :الغياب

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد نائب - علي خليل جبارين

 عضو - رامز محمود جبارين عضو- رائد كساب محاميد

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية عضو- فاروق عوني محاجنة

  مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :جدول االعمال

 .المصادقة على تعيين السيدة هيالنة اغبارية مديرة قسم الرفاه االجتماعي بناء على توصيات وزارة الداخلية 1.

 -.مرفق طيه- 2019بحث تقرير مراقب البلدية لعام  2.

 



 -.مرفق طيه-مع دائرة اراضي اسرائيل הסכם גג" المصادقة على توقيع اتفاقية سقف " 3.

 

 :مجرى الجلسة

لسة رئيس البلدية د. سمير محاميد بقوله: بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف  أفتتح الج 

  .المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 .المصادقة على تعيين السيدة هيالنة اغبارية مديرة قسم الرفاه االجتماعي بناء على توصيات وزارة الداخلية 1.

 

 بمناقشة هذا الموضوع النه يتعلق بزوجته  غادر المحامي توفيق جبارين القاعة قبل البدء

عضوا, ثانيا    12تحدث المستشار القضائي للبلدية قائال مطلوب للمصادقة تصويت ثلثي اعضاء البلدية وهم  

الفت نظر اعضاء البلدية ان الموضوع ادرج بناء على طلب وزارة الداخلية وليس توصية وزارة الداخلية, حيث 

 .ن مصادقة ثلثي اعضاء البلديةدو "ועדת שירות" انها رفضت ادراج الموضوع للبحث امام لجنة الخدمات

من اجل الشفافية اصرح ان السيدة هيالنة تكون ابنة خالي لكن انا لم  -عضو البلدية  -السيد زياد ابو شقرة 

اتدخل في هذه المناقصة ولم اتدخل بعدها وال يوجد لي تأثير على وظيفتها, وعالقتي بها عادية ولن تؤثر على 

 .موقفي وال على تصويتي

موضوع هذه القرابة غير مدرج حسب القانون, القرابة حسب القانون هي قائمة مغلقة  -مي وميض محاميد المحا

 .وال يوجد مانع من مشاركتك بهذا الموضوع

عضوا فقط يؤجل  11بما ان عدد اعضاء البلدية الحاضرين  -رئيس البلدية  -د. سمير صبحي محاميد 

 .الموضوع لربما انضم للجلسة اعضاء جدد

 .في هذه االثناء دخل عضو البلدية المحامي توفيق جبارين للقاعة وبدأ مشاركة الجلسة
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 2019بحث تقرير مراقب البلدية لعام  2.
 .تم تأجيل بحث التقرير لعدم تواجد مراقب البلدية حيث يمكث باستكمال مهني  

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

 -.مرفق طيه-مع دائرة اراضي اسرائيل הסכם גג"  المصادقة على توقيع اتفاقية سقف " 3.

 

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش

 .ادلى اعضاء البلدية باراءهم ومواقفهم, ثم عرض رئيس البلدية الموضوع للتصويت

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

 

توفيق جبارين   اثناء بحث البند الثاني والثالث انضم عضو البلدية السيد بالل ظاهر محاجنة للجلسة وغادر عضو البلدية المحامي 

 .قاعة البلدية بعد التصويت على البند الثالث



 

 .من المحامي وميض عرض تقريره المهني الذي قدمه للمجلس البلدي اعاد رئيس البلدية طرح البند االول وطلب

لب مدير مجال كبير في القسم القضائي واعطى شرحا عن ظروف كتابة تقريره وماهية الط - تحدث المحامي وميض محاميد 

 .المقدم وتعليالته

 .بعد سماع المحامي وميض محاميد عرض رئيس البلدية الموضوع للتصويت

 .عضوا وتمت المصادقة باالجماع  12صوت لصالح القرار جميع االعضاء الحاضرين وهم 

 
 بإحترام 

 مساعد رئيس البلديه 

 ناصر خالد اغباريه 

 


