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 568توثيق:
 

 

 محضر جلسة

  16:00في تمام الساعة  31/01/2021المنعقدة يوم االحد الموافق  T1/2021 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .وذلك في مكتب رئيس البلدية

 :الحضور

 قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد نائب - علي خليل جبارين

 عضو- محمد نجيب محاميد عضو - سن جبارينوجدي ح

 عضو - علي عدنان جبارين عضو- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- غانم توفيق بويرات عضو - احمد محمد عبد الجواد

 عضو - محمد فوزي محاميد عضو - توفيق سعيد جبارين

 عضو- رائد كساب محاميد عضو - اياد احمد حج فرح

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

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو - رامز محمود جبارين

 

 :وبمشاركة كل من

  مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه

 

 :الغياب

 المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 المدير العام - تودر عوفر مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :جدول االعمال

 .المصادقة على تقديم استئناف ضد اللجنة اللوائية لخارطة الهيكلية 1.

شارع عقادة مع التزام البلدية بتكلفة وتمويل   354-0916700المصادقة على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم  2.

  . طيطالتخ

 

 :مجرى الجلسة

 



, في نفس الساعة وافق 16:03قام المحامي توفيق سعيد جبارين عضو البلدية بكتابة نص القرارات والموافقة عليهم في الساعة 

السيد زكي اغبارية مع المحامي توفيق جبارين, بعد ذلك تم االتصال من قبل رئيس البلدية د.سمير صبحي محاميد وقراءة النص 

 :المجلس البلدي والموافقة طرفهمالعضاء 

 .السيد اياد احمد جبارين 16:56

 .السيد محمد فوزي محاميد 17:07

 .السيد فاروق عوني محاجنة 17:08

 .د. محمد نجيب محاميد 17:09

 .السيد رامز محمود جبارين 17:11

 .السيد رائد كساب محاميد  17:22

 .السيد بالل ظاهر محاجنة 18:02

 .السيد زياد ابراهيم ابو شقرة 18:05

 .السيد علي عدنان بركات 18:13

 .السيد طارق زياد ابو جارور 18:17

 .السيد وجدي حسن جبارين 18:19

 .السيد احمد عبد الجواد 18:47

 .السيد غانم بويرات 18:49

 .السيد مصطفى ابو ماجد 19:55

 .جباريند. علي خليل  18:38

1 

 

 .المصادقة على تقديم استئناف ضد اللجنة اللوائية لخارطة الهيكلية 1.

 

 .354-0247221تم المصادقة باالجماع على تقديم استئناف ضد اللجنة اللوائية للخارطة الهيكلية رقم  

מועצת העיר מחליטה להגיש ערר כנגד החלטת הוועדה המחוזית בהתנגדויות כנגד תכנית כוללנית 

 .354-0247221א.א.פחם, תכנית מס' 
 ------------------------------------------------ 

م البلدية  شارع عقادة مع التزا 354-0916700المصادقة على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم  2.

  . بتكلفة وتمويل التخطيط



 

 

شارع عقادة مع   354-0916700تم المصادقة باالجماع على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم 

 .التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط

 .ולשאת בעלויות התכנון של התכנית 354-0916700מועצת העיר מחליטה להיות יזם של תכנית מס' 
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام 

 مساعد رئيس البلديه 

 ناصر خالد اغباريه 

 


