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 607توثيق:
 

 

 محضر جلسة

  19:00في تمام الساعة  25/01/2022المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  01/2022رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو - وجدي حسن جبارين نائب - علي خليل جبارين

 عضو- جنةبالل ظاهر محا عضو- محمد نجيب محاميد

 عضو - احمد محمد عبد الجواد 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

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو - رامز محمود جبارين

 

 :وبمشاركة كل من

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مدير الشركة االقتصادية - محمود نيسير اغبارية المدير العام - تودر عوفر

  مدير مركز التشغيل البلدي - احمد مشهور محاجنة

 

 :الغياب

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- رائد كساب محاميد

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

 

 :جدول االعمال

 نقاش واقرار سياسة البلدية بخصوص تنفيذ القانون المساعد للبلدية فتح واغالق المحالت التجارية, وفقا لالقتراح المقدم من 1.

  .قبل مدير عام البلدية

 .اعادة النقاش في اتفاق ايجار محطة الوقود, وفقا للمستجات 2.

 -.مرفق طيه-ام الفحم, حسب طلب ادارة المدرسة  -المصادقة على تغيير اسم مدرسة المفتان الى مدرسة مسارات  3.

مرفق -مندوب حركة شباب التغيير في لجنة التنظيم وادي عارة  - 9/1/2022بحث طلب اعضاء شباب التغيير من يوم  4.

 -.طيه

 



  -.مرفق طيه-بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة الخيام االبتدائية  المصادقة على تغيير اصحاب حق التوقيع لحساب 5.

 . 2020االطالع على التقرير المالي للجمعيه البلدية لتدعيم التعليم والرفاه لعام  6.

 .المصادقة على عمل اضافي بارشاد طالب جامعيين للسيد ماجد اغبارية 7.

 

 :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

 

وفقا   نقاش واقرار سياسة البلدية بخصوص تنفيذ القانون المساعد للبلدية فتح واغالق المحالت التجارية, 1.

  .لالقتراح المقدم من قبل مدير عام البلدية

 

 :عرض الموضوع ثم عرض نتائج الفحص -مدير عام البلدية  -السيد عوفر تودر  

 .1981موضوع اغالق المحالت في ساعات الليل ال يوجد مانع حسب قانون  .1

 .اعطاء شهر حتى بداية تنفيذ المشروع .2

 .مشاورة مع المجلس البلديتصحيح قانون مساعد مقابل تفعيله بعد ال .3

 .اخالل بالقانون بشكل ثابت -شاقل  40,000غرامة مالية بقيمة  .4

ال يمكن تنفيذ ذلك, يوجد امكانية   -اخالل بالقانون بشكل مؤقت   -شاقل  1,600غرامة مالية بقيمة  .5

 .شاقل 730بغرامة  "ברירת משפט" لتفعيل اختيار الطريق القضائي

 .يس البلدية الموضوع للتصويتعرض نائب وقائم باعمال رئ

صباحا, وبالمقابل يتم تصحيح  04:00حتى  12:00تم الموافقة على اغالق المحالت التجارية من الساعة 

 .القانون المساعد بالنسبة للغرامات يتم البدء بالتنفيذ بعد تصحيح القانون المساعد
 ------------------------------------------------ 

 .اعادة النقاش في اتفاق ايجار محطة الوقود, وفقا للمستجات 2.

 

عرض الموضوع وقال: تم انسحاب الفائز االول وتم  -مدير الشركة االقتصادية  -السيد محمود تيسير اغبارية  

دة بقبول العرض مع تجديد الكفاالت البنكية, الموضوع طرح  الجلوس مع الفائز الثاني, وابدائه الرغبة واالرا 

بلجنة المناقصات التي اقرت بشروط تجديد الكفاالت البنكية, تجديد القدرة المالية وااللتزام بكل بنود المناقصة,  

 .بعثنا له رسالة اليوم بهذه الشروط. نطلب مصادقة المجلس البلدي

لدي السيد احمد عبد الجواد, السيد بالل ظاهر والسيد توفيق جبارين  ناقش الموضوع كل من اعضاء المجلس الب

 .حول عدم تجديد الكفالة البنكية للفائز االول وعدم سحب الكفالة

 .اجاب السيد محمود تيسير: بسبب المحكمة وتخوفنا من اشياء اخرى وخسارة مستقبلية

المجلس البلدي على اتفاقية بدون ان تكون كفالة ال يعقل ان يصوت  -عضو البلدية  -السيد توفيق سعيد جبارين 

 .بنكية او تقرير مهني للمستشار القضائي

 .كانت مراسلة مع الفائز الثاني, لجنة المناقصات بحثت االمر -رئيس البلدية  -د.سمير محاميد 



 .قمنا بلجنة المناقصات بفحص شروط الفائز الثاني -عضو البلدية  -السيد زياد ابو شقرة 

 :رارالق

 .تأجيل بحث الموضوع مع ارفاق كل المستندات المطلوبة
 ------------------------------------------------ 

مرفق -ام الفحم, حسب طلب ادارة المدرسة  -المصادقة على تغيير اسم مدرسة المفتان الى مدرسة مسارات  3.

 -.طيه

 
 .تعرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصوي 

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

مندوب حركة شباب التغيير في لجنة التنظيم وادي   - 9/1/2022بحث طلب اعضاء شباب التغيير من يوم  4.

 -.مرفق طيه-عارة 

 

المرشح هو مهندس, بيته مرخص ويستوفي الشروط, طبعا هو   -عضو البلدية  -السيد علي عدنان بركات  

 .مكاني ونائبه السيد احمد عبد الجواد

 .ضوع امام الحضور للتصويتعرض رئيس البلدية المو

تمت المصادقة باالجماع على اختيار المهندس محمد تيسير خالد اغبارية مندوب حركة شباب التغيير في لجنة 

 .التنظيم وينوب عنه السيد احمد عبد الجواد

 :وعليه تصبح لجنة التنظيم كما يلي

  
  -لجنة التنظيم 
 ةمندوبي البلدي

 و النائب للعض

1 
المحامي محمد 
 ة سليمان اغباري

 ة زكي اغباري

 يمحمد فوز ممحمد حسين كر 2

 نرامز جباري سمحمد حسن تل 3

4 
مصطفى محمد ابو  

 دماج
 ةاحمد علي أبو خليف

 يفاروق عون 5
طارق أبو جارور /  

 نجميل جباري

6 
محمد تيسير خالد  

 اغبارية 
 د احمد عبد الجوا 

  

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

مرفق -المصادقة على تغيير اصحاب حق التوقيع لحساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة الخيام االبتدائية  5.

  -.طيه



 

 

السيد عماد شاكر   اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة  ,بنك هبوعليم فرع ام الفحم 598762حساب رقم  

 .065657306رئيس لجنة االباء السيد امل محاميد هوية رقم ,23317852 رقم ية هويهاغبار

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

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

 .لمصادقة باالجماعتمت ا
 ------------------------------------------------ 

 . 2020االطالع على التقرير المالي للجمعيه البلدية لتدعيم التعليم والرفاه لعام  6.

 

قام السيد احمد مشهور مدير الجمعية والسيد رفيق محمد محاسب الجمعية بشرح التقرير المالي وشرح عن   

 .الجمعية اهدافها وفعاليتاها

 .تم االطالع على التقرير
 ------------------------------------------------ 

 .باريةالمصادقة على عمل اضافي بارشاد طالب جامعيين للسيد ماجد اغ 7.

 

 .انسحب عضو البلدية السيد توفيق سعيد جبارين من الجلسة بسبب تضارب االمر 

 .قام بشرح الموضوع كل من السيد عوفر تودر والسيد محمد نجيب 

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

 

 
 بإحترام 

 المدير العام 

 تودر  عوفر

 


