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 محضر جلسة

  19:00في تمام الساعة  08/09/2021المنعقدة يوم االربعاء الموافق  07/2021رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو - علي عدنان جبارين عضو- محمد نجيب محاميد

 عضو- يق بويراتغانم توف عضو - احمد محمد عبد الجواد

 عضو - محمد فوزي محاميد عضو - توفيق سعيد جبارين

 عضو- طارق زياد ابو جارور عضو- رائد كساب محاميد

 عضو - رامز محمود جبارين عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة

  عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 المدير العام - تودر عوفر مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه

 

 :الغياب

 عضو - وجدي حسن جبارين نائب - علي خليل جبارين

 عضو - اياد احمد حج فرح عضو- بالل ظاهر محاجنة

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة عضو- فاروق عوني محاجنة

 

 :جدول االعمال

المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط   1.

  )منوط بارسال الخارطة(

 -.مرفق طيه- 6.9.2021و   23.8.2021المصادقة على توصية اللجنة المهنية للمنح من يوم  2.

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة ابن خلدون االبتدائية  3.

  -.مرفق طيه-بتدائية المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة ابن خلدون اال 4.

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة عراق الشباب االبتدائية  5.

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة عراق الشباب االبتدائية  6.

 



  -.مرفق طيه-حساب بنك باسم البلدية لمدرسة االخوة االبتدائية   المصادقة على طلب تغيير ملكية 7.

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة االخوة االبتدائية  8.

بنك هبوعليم,  ش.ج لسد العجز المالي المتراكم وفق خطة االشفاء من 5,140,000المصادقة على قرض طويل االمد بمبلغ  9.

  .% سنويا مربوطة بجدول غالء المعيشة0.42سنوات بفائدة ثابتة  10شروط القرض: ترجيع شهري لمدة 

 .المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لسد العجز المالي وفق خطة االشفاء 10.

 المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشراء قطعة ارض )موقف سيارات بمحاذاة مبنى قسم الرفاه االجتماعي(  11.

 -.مرفق طيه- 4.8.2021بحث طلب عضو البلدية السيد مصطفى محمد ابو ماجد من يوم  12.

 

 :مجرى الجلسة

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

  .المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة   1.

  وتمويل التخطيط )منوط بارسال الخارطة(

 

اسم الخريطة : تغيير تخصيص االرض من زراعي لسكن في منطقة بين  354-0947770خريطة رقم  

 .20430بلوك  1,44  الظهر ومصمص, قسيمة

 .تحدث المهندس محمد توفيق عن الخارطة مبين االمر من خالل عرض الخارطة, وشرح لجميع الحضور 

 .طلب رئيس البلدية بحث االمر بحضور اعضاء البلدية فقط

بعد استشارة رأي االكثرية العضاء البلدية تقرر تأجيل البند لجلسة قادمة بحضور مهندس البلدية والسيد كارم, 

 .خالل اسبوع لجلسة بلدية غير اعتيادية

 تم تأجيل بحث الموضوع باالغلبية )السيد زكي اغبارية والسيد مصطفى ابو ماجد ضد التأجيل(

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

 -.مرفق طيه- 6.9.2021و  23.8.2021المصادقة على توصية اللجنة المهنية للمنح من يوم  2.

 
 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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

  -.مرفق طيه-لكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة ابن خلدون االبتدائية المصادقة على طلب تغيير م 3.

 

السيد بالل رباح   بنك هبوعليم فرع ام الفحم, اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة 448965حساب رقم   

 .066696337سكرتيرة المدرسة السيدة شيرين الزير هوية رقم ,029150125 رقم اغبارية هويه

 . الزامي توقيع مدير المدرسة .2  .. ملزم بتوقيعين1اب التوقيع تكون كالتالي : تركيبة اصح



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

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة ابن خلدون االبتدائية  4.

 

السيد بالل رباح   بنك هبوعليم فرع ام الفحم, اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة 448965حساب رقم   

, لجنة 066696337سكرتيرة المدرسة السيدة شيرين الزير هوية رقم ,029150125 رقم اغبارية هويه

 .036510881اولياء االمور السيدة سماهر اغبارية هوية رقم 

 . الزامي توقيع مدير المدرسة .2  .. ملزم بتوقيعين1كون كالتالي : تركيبة اصحاب التوقيع ت

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

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة عراق الشباب االبتدائية  5.

 

السيدة سهى   بنك هبوعليم فرع ام الفحم, اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة 458162حساب رقم   

 .057584906ة منى محاجنة هوية رقم سكرتيرة المدرسة السيد,060472271 رقم محاجنة هويه

 . الزامي توقيع مدير المدرسة .2  .. ملزم بتوقيعين1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 

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

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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

مرفق -هل باسم البلدية لمدرسة عراق الشباب االبتدائية المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لال 6.

  -.طيه

 

السيدة سهى محاجنة   بنك هبوعليم فرع ام الفحم, اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة 476055حساب رقم 

, لجنة االباء السيد  057584906سكرتيرة المدرسة السيدة منى محاجنة هوية رقم ,060472271 رقم هويه

 .029926607ن كارم كيوا

 . الزامي توقيع مدير المدرسة .2  .. ملزم بتوقيعين1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 

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

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

  .عتمت المصادقة باالجما



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

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة االخوة االبتدائية  7.

 

السيد محمد   بنك هبوعليم فرع ام الفحم, اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة 453845حساب رقم   

 .054479712هوية رقم   سكرتير المدرسة السيد احمد محاجنة,300291325 رقم اغبارية هويه

 . الزامي توقيع مدير المدرسة .2  .. ملزم بتوقيعين1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 

  . "תיק ממסרים" بلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالتال

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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

  -.مرفق طيه-ل باسم البلدية لمدرسة االخوة االبتدائية المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لاله 8.

 

السيد محمد    بنك ليئومي فرع ام الفحم, اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة 108073/98حساب رقم  

, لجنة االباء  054479712هوية رقم   سكرتير المدرسة السيد احمد محاجنة,300291325 رقم اغبارية هويه

 .059463109ية رقم ابراهيم اغبارية هو

 . الزامي توقيع مدير المدرسة .2  .. ملزم بتوقيعين1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 

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

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

  .الجماعتمت المصادقة با
 ------------------------------------------------ 

ش.ج لسد العجز المالي المتراكم وفق خطة االشفاء  5,140,000المصادقة على قرض طويل االمد بمبلغ  9.

% سنويا مربوطة 0.42سنوات بفائدة ثابتة  10من بنك هبوعليم, شروط القرض: ترجيع شهري لمدة 

  .بجدول غالء المعيشة

 
 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

  .ة باالجماعتمت المصادق
 ------------------------------------------------ 

 .المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لسد العجز المالي وفق خطة االشفاء 10.

 

 المدخوالت لمصدر 

قرض طويل االمد من بنك  

 هبوعليم

 5,140,000 

 ش.ج

 المجموع
 5,140,000 

 ش.ج

 سد العجز المالي 
 5,140,000 

 ش.ج



 

 المجموع
 5,140,000 

 ش.ج

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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

المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشراء قطعة ارض )موقف سيارات بمحاذاة مبنى قسم الرفاه  11.

 تماعي(االج

 

 المدخوالت المصدر

 ش.ج 400,000  קרן היטל השבחה

 ش.ج 400,000  المجموع

 ش.ج 400,000  شراء قطعة االرض

 ش.ج 400,000  المجموع

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

 -.مرفق طيه- 4.8.2021بحث طلب عضو البلدية السيد مصطفى محمد ابو ماجد من يوم  12.
 .تم بحث الموضوع وتحويله الى االقسام المعنية ورد االقسام للجلسة القادمة  

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

 

 :مالحظة 

 .بعد اعتذار رئيس البلدية بسبب التزامه بموعد اخر 08:15تسلم رئاسة الجلسة السيد زكي اغبارية الساعة 

 
 بإحترام 

 لديه مساعد رئيس الب

 ناصر خالد اغباريه 

 


