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  243:توثيق

 

 محضر جلسة

وذلك  00:11في تمام الساعة  12/10/2102المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2/2102رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- طاهر علي جبارين رئيس- خالد دمحم حمدان اغبارية

 نائب- وسام قاسم اغبارية نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- دمحم توفيق محاميد نائب- رائد كساب محاميد

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- اياد قاسم زيد

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- خالد ماجد محاميد عضو- دمحم فوزي محاميد

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- جمال اسعد جبارين
 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي
 

 

 :الغياب

 عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة عضو- علي احمد محاجنة

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه
 

 

 :جدول االعمال

 -. ارسلت سابقا - 2102/0المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 -.ارسلت سابقا- T1/2016 المصادقة على محضر جلسة رقم 2.

 -.مرفق طيه- T2/2016 المصادقة على محضر جلسة رقم 3.

 -.مرفق طيه المشورة القضائية- 2102/0تأجل من جلسة المجلس البلدي رقم  -بحث موضوع فرض امر الضريبي  4.

  -.مرفق طيه-تجهيز وتأثيث بناية البلدية الجديدة  505ية رقم المصادقة على تغيير الموازنة غير االعتياد 5.

 



 -.مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لتركيب وتشغيل انذارات في المدارس  6.

  -.مرفق طيه-" السحب التربوية"المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لتجهيز المدارس بخطة التواصل  7.

  -.مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير االعتيادية تأثيث صفوف جديدة مدرسة افاق ومدرسة االقواس  8.

  -.مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لتجهيز وحدة التكنولوجيا في المدرسة الثانوية  9.

  -.مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لترميم قاعة الرياضة  10.

  -.مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لالمان على الطرق  11.

 -.مرفق طيه-" العسر السمعي"المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة الصفوف لذوي االحتياجات الخاصة  12.

 -.مرفق طيه-روضات عين الشعرة  500المصادقة على تغيير الموازنة غير االعتيادية رقم  13.

 -.مرفق طيه-روضات البيار  502المصادقة على تغيير الموازنة غير االعتيادية رقم  14.

 -.مرفق طيه-المصادقة على موازنة لقرض لسد العجز المتراكم  15.

% 5..0سنين بفائدة 01ج يعاد دفعه خالل .ش 060276111ض بمبلغ .المصادقة على قرض طويل االمد من بنك ديكسيا م 16.

  -.مرفق طيه-مربوط بجدول غالء المعيشة 

في قانون اسس الموازنة  51حسب تصحيح رقم )المصادقة على فتح حساب لهبات التطوير خاص بهبات مفعال هبايس  17.

  -.ق طيهمرف-( 0.05

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لمدرسة ابن خلدون االبتدائية على اسم البلدية  18.

  -.مرفق طيه-المصادقة على تعديل في حساب االهل لمدرسة عمر بن الخطاب  19.

  -.مرفق طيه-بحث توصية مجلس االئمة بشأن توقيت استقبال المعزين في بيوت العزاء  20.

 . عين الدالية 053-1002110بحث موضوع تبني المجلس البلدي خريطة رقم  21.

 . ظيمبحث موقف البلدية من موضوع ضرورة فحص وارجاع المال العام الذي تم دفعه بشكل غير قانوني في لجنة التن 22.

 . حادثة اطالق النار قرب مدرسة االقواس 23.

 

 :مجرى الجلسة

افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف 

ثم قام بتعزية السيد اياد قاسم زيد بوفاة قريبة .حياكم هللا جميعا واهال وسهال بكم .المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين 

 . سيد اياد قاسم زيد خبر الوفاة ترك الجلسة وغادر قاعة الجلسة قبل البدأ ببحث البنودوبعد سماع ال

 

 -. ارسلت سابقا - 3102/0المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة 

 . جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع  صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة

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

 -.ارسلت سابقا- T1/2016 المصادقة على محضر جلسة رقم 2.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة 

 . جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع  صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة

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

 -.مرفق طيه- T2/2016 المصادقة على محضر جلسة رقم 3.



 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة 

 . جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع  صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة

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

مرفق طيه المشورة - 3102/0تأجل من جلسة المجلس البلدي رقم  -بحث موضوع فرض امر الضريبي  4.

 -.القضائية

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

بعد طرح الموضوع للنقاش في جلسة المجلس البلدي  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

رغم اننا ارفقنا المشورة 6 االعتيادية السابقة تقرر تأجيل البت في الموضوع ليتم دراسته من الجانب القانوني 

فخالصة االمر 6 ب 0ني مستندا على نظام القانونية مع الدعوة للمجلس البلدي فاني اقرأ بين يديكم الرأي القانو

 . فاالمر محسوم قضائيا6 بان القانون ال يسمح بتاتا بالتغيير بطريقة احتساب القياسات 

 . انا ساتوجه للقضاء: رد على اقوال المستشار القضائي بقوله  -عضو البلدية  -السيد دمحم فوزي محاميد 

قدم اقتراحا باحتساب الداخل من الجدران وخصم االطار الخارج  -عضو البلدية  -السيد دمحم توفيق محاميد 

ومن جهة 6 معلال التغيير بان وجهة النظر القانونية غير حاسمة وهي ال تمنع ذلك 6 % 0منها وهي تقدر بنسبة 

 . اخرى فان البلدية قامت بالتعدي على قانون التجميد

من خاطرنا انما % 05بمداخلته لم نعيد احتساب نسبة قال  -نائب رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

اما بخصوص قياس العقارات فهناك خطة .كان ذلك نتيجة توجهات من وزارة الداخلية ومطالبة حثيثة منهم 

 . تدرس لدى وزارة الداخلية باتباع قياسات موحدة لجميع البلدان

هذا قرار : وقال % 05ة احتساب نسبة وضح موضوع اعاد -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

 . 2100مكررللمجلس البلدي من الدورة السابقة وتحديدا في سنة 

حسب ما ذكر امامنا فان المجلس البلدي هو : قال في مداخلته  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . ن نريد ان نخفف على الناسفنح6 المخول باالضافة او االلغاء وهذا ينافي ما قاله المستشار القضائي 

وبين طريقة احتساب القياسات % 05يجب ان نفرق بين نسبة  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

توفيق محاميد وبين ما قاله المستشار القانوني سيما وانه كانت  دمحم السيد اقترحه ما بين توفيقيا فنحن نريد شيئا

لسنوات سابقة باثر % 05لنسبة   لوزارة اللزام البلدية استرجاع القيمة المالةخطورة ان يؤدي رفض توجه ا

 . رجعي من قبل وزارة الداخلية

حيث كانت على % 05تحدث في مداخلته عن خصم نسبة  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

 . مرحلتين وقال انا اوافق الرأي الذي قدمه السيد دمحم توفيق محاميد

اعرب عن تأييده القتراح السيد دمحم توفيق  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -خ طاهر علي جبارين الشي

 . محاميد بقوله هذا اقتراح وسطي وعلمي وهو ايضا مخرج لنا

لماذا اتبعنا عدم : طلب ان يعاين الرأي القانوني وتابع قوله  -عضو البلدية  -السيد موسى احمد جبارين 

 وبعدها قررنا اعادة احتسابها ؟ 2103حتى سنة % 05 احتساب نسبة

كان وضع : حيث قال % 05شرح في مداخلته عن خلفية خصم نسبة  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

اما اليوم فنحن ال 6 البلدية صعبا جدا وادارة البلدية في حينه ارادت ان تشجع الناس وادخال ثقافة الجباية 



فانا مثلي مثلكم لدي شفقة ورحمة على الناس فهم اهلي ولكن نريد ان نتبع الجانب القانوني فان نستطيع ذلك 

 . ادارة البلدية ال تتحمل مخالفة القانون النه سيكون التزام ذاتي وبالنهاية البلدية ملزمة بتنفيذ القانون

ب وختم 0لسة ثم قرأ مجداا نظام اكد ما قاله في بداية الج -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 . قوله انا رأيي واضح فاالمر غير قانوني

تحدث عن عدم امكانية السيطرة على القياسات في الشكل  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . المطروح وهو غير قابل للتطبيق العملي ناهيكم عن الخسارة المالية جراء ذلك

بعد ان : تحدث عن عمل الشركة التي تقوم بمسح القياسات ثم قال -عضو البلدية  - السيد جميل احمد جبارين

تقوم الشركة باالنتهاء من عملية القياسات بامكاننا الخصم من مساحات العقارات النسبة التي نريدها فاالمر 

 . نحن نقرره

لدي اقتراح توفيقي نحن مع : قوله رد على االقتراحات المذكورة ب -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

وحاليا ال نريد ان نقرر فالموضوع هو للبحث فيجب ان نبقي 6 رأي المستشار القانوني فيجب ان يكون ملزما 

الوضع على ما هو عليه وفي المقابل نقوم بالتوجه لوزارة الداخلية بمبادرة منا وبالروح والرأي الذي اقترحه 

ى ان يتم صياغة الرسالة من قبل المستشار القضائي للبلدية وبمشاركة السيد دمحم السيد دمحم توفيق محاميد عل

 . توفيق محاميد

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

  -.مرفق طيه-تجهيز وتأثيث بناية البلدية الجديدة  525المصادقة على تغيير الموازنة غير االعتيادية رقم  5.

 

  المصدر
المدخوالت 

 الجديدة
 االضافة المدخوالت

صندوق استرجاع قروض اصحاب 

 شركة المياه
 ج.ش2,319,000

819,000 

 ج.ش

1,500,000 

 ج.ش

 ج.ش2,319,000 المجموع
819,000 

 ج.ش

1,500,000 

 ج.ش

     المصروفات  

 ج.ش2,286,000 اعمال مقاولة
819,000 

 ج.ش

1,467,000 

 ج.ش

 ج.ش 33,000   ج.ش 33,000 اعمال تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ج.ش2,319,000

  

819,000 

 ج.ش

1,500,000 

 ج.ش

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

وطلب ارفاق 6 المبلغ كبير جدا: استفسر عن الموضوع وقال  -عضو البلدية  -السيد دمحم فوزي محاميد 

 . المضمون والكميات

رد على االستفسار ووضح االمر وقال كتاب الكميات  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . والمضامين فيما بعد حاليا هذا اطار ميزانية غير اعتيادية

نحن نريد ان ننتقل لبناية جديدة ويجب ان يكون االثاث مالئم ويليق  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 



 . سنقوم بتخزين االثاث من البناية الحالية وتوزيعه على االقسام التي بحاجة لهذا االثاث6 في البناية الجديدة 

 كبير هل هناك نوع واحد ام عدة انواع ؟المبلغ  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

التصويت هو للميزانية غير االعتيادية وهذا تقدير اولي من  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

 . اجل ان نعد الكميات والمناقصة

لي الى البناية اعترض على شراء االثاث واقترح ان ينقل االثاث الحا -عضو البلدية  -السيد خالد ماجد محاميد 

 . الجديدة وطالب بدال عن شراء االثاث توفير الزفته للشوارع

 . اقتراح المصادقه على التصويت  عرض رئيس البلدية

 . اعضاء .صوت لصالح االقتراح 

 . اعضاء 0امتنع عن التصويت 

 . صوت ضد االقتراح عضو واحد

 . تمت المصادقه باغلبية اعضاء المجلس البلدي

 
 0: االمتناع 0: ال .:نعم :يتالتصو

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لتركيب وتشغيل انذارات في المدارس  6.

 

 المدخوالت  المصدر

 ج.ش 72,000 وزارة المعارف

 ج.ش 72,000 المجموع

 المصروفات  

 ج.ش 72,000 اعمال مقاولة

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

  -.مرفق طيه-" السحب التربوية"المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لتجهيز المدارس بخطة التواصل  7.

 

 المدخوالت  المصدر

 ج.ش 920,000 وزارة المعارف

 ج.ش 920,000 المجموع

 المصروفات  

 ج.ش 920,000 اعمال مقاولة

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت



 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

  

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير االعتيادية تأثيث صفوف جديدة مدرسة افاق ومدرسة االقواس  8.

 

 المدخوالت  المصدر

 ج.ش 323,400 وزارة المعارف

 ج.ش 323,400 المجموع

 المصروفات  

 ج.ش 323,400 شراء اثاث

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

  

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لتجهيز وحدة التكنولوجيا في المدرسة الثانوية  9.

 

 المدخوالت  المصدر

 ج.ش 45,000 وزارة المعارف

 ج.ش 45,000 المجموع

 المصروفات  

 ج.ش 45,000 شراء اثاث

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

  

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لترميم قاعة الرياضة  10.

 

 المدخوالت  المصدر

 ج.ش56,861 وزارة الرياضة

 ج.ش 6,319  

 ج.ش 63,180 المجموع

 المصروفات  

 ج.ش 63,180 اعمال مقاولة



 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

  

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

  -.مرفق طيه-طرق المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لالمان على ال 11.

 

 المدخوالت  المصدر

 ج.ش59,500 سلطة االمان على الطرق

 ج.ش59,500 المجموع

 المصروفات  

 ج.ش59,500 اعمال مقاولة

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

  

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

مرفق -" العسر السمعي"المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة الصفوف لذوي االحتياجات الخاصة  12.

 -.طيه

 

 المدخوالت  المصدر

 ج.ش150,000 وزارة المعارف

 ج.ش150,000 المجموع

 المصروفات  

 ج.ش142,500 اعمال مقاولة

 ج.ش 7,500 تخطيط وهندسة

 المجموع
 ج.ش150,000

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-روضات عين الشعرة  500المصادقة على تغيير الموازنة غير االعتيادية رقم  13.

 

 االضافة المدخوالت المدخوالت الجديدة  المصدر

 ج.ش510,019 ج.ش 3,029,895 ج.ش 3,539,914 وزارة المعارف

 ج.ش510,019 ج.ش 3,029,895 ج.ش 3,539,914 المجموع



     المصروفات  

 ج.ش 248,019 ج.ش 2,925,895 ج.ش3,173,914 اعمال مقاولة

 ج.ش262,000  --- ج.ش 262,000 اعمال تخطيط ومراقبة هندسية

 --- ج.ش 104,000 ج.ش 104,000 تجهيز وتأثيث صفوف

 المجموع
 ج.ش 3,539,914

  
 ج.ش 3,029,895

 ج.ش 510,019

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

  

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

 -.مرفق طيه-روضات البيار  503المصادقة على تغيير الموازنة غير االعتيادية رقم  14.

 

 االضافة المدخوالت المدخوالت الجديدة  المصدر

 ج.ش 523,440 ج.ش 1,514,947 ج.ش 2,038,387 وزارة المعارف

 ج.ش 523,440 ج.ش 1,514,947 ج.ش 2,038,387 المجموع

     المصروفات  

 ج.ش 372,040 ج.ش 1,462,947 ج.ش1,834,987 اعمال مقاولة

 ج.ش151,400  --- ج.ش 151,400 اعمال تخطيط ومراقبة هندسية

 --- ج.ش 52,000 ج.ش 52,000 تجهيز وتأثيث صفوف

 المجموع
 ج.ش 2,038,387

  
 ج.ش 523,440 ج.ش 1,514,947

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

  

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على موازنة لقرض لسد العجز المتراكم  15.

 

 . التصويت عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

سنين  01ج يعاد دفعه خالل .ش 260276111ض بمبلغ .المصادقة على قرض طويل االمد من بنك ديكسيا م 16.

  -.مرفق طيه-مربوط بجدول غالء المعيشة % 5..2بفائدة

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت 

 . رين فتمت المصادقه باالجماعصوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاض



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

في قانون  51حسب تصحيح رقم )المصادقة على فتح حساب لهبات التطوير خاص بهبات مفعال هبايس  17.

  -.مرفق طيه-( 0.95اسس الموازنة 

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لمدرسة ابن خلدون االبتدائية على اسم البلدية  18.

 

مديرة المدرسة السيدة سهام   : اصحاب حق التوقيع6  530بنك هبوعليم فرع ام الفحم  353002حساب رقم  

6 103110152ية هوية رقم سكرتير لجنة االباء السيد عقاب اغبار , .15.510002ابو شقرة هويه رقم 

 . 125005223سكرتيرة المدرسة السيدة رنا صالح جبارين هوية رقم 

 . الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت عرض رئيس البلديه الموضوع امام

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على تعديل في حساب االهل لمدرسة عمر بن الخطاب  19.

 

6  530بنك هبوعليم فرع ام الفحم  337220حساب رقم  

لجنة االباء عضو  ,026459081 رقم هويه اغبارية ماري السيدة المدرسة مديرة  : التوقيع حق اصحاب

 . 20052300رائد سعيد اغبارية هوية رقم 6 122022110السيد دمحم صالح محاميد هوية رقم 

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

 . التصويتعرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

  -.مرفق طيه-بحث توصية مجلس االئمة بشأن توقيت استقبال المعزين في بيوت العزاء  20.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش

قدم شرحا عن الموضوع وتحدث عن مجلس  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -الشيخ طاهر علي جبارين 

االئمة المكون من االئمة الرسميين وغير الرسميين اما بخصوص الجلسة التي تم فيها بحث الموضوع 

قتراح بشأن توقيت استقبال المعزين في بيوت العزاء من بعد صالة الظهر فحضرها االئمة الرسميون وكان اال

 . ليال 11:.حتى الساعة 

6 ما الهدف من االمر ؟ اذ انني ا حضرت االن وجئت متأخرا -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . وماذا مع تبعات االمر؟ مثل زحمة السير وغيرها جراء الوقت المحدد

وضح االمر ثانية ثم عرض االقتراح بتبني توصية مجلس االئمة  -رئيس البلدية  -د دمحم اغبارية الشيخ خال

 . بشأن توقيت استقبال المعزين في بيوت العزاء من بعد صالة الظهر حتى الساعة التاسعة ليال على التصويت

 . لمساجد جميعهمتمت المصادقه باالجماع على ان يتم ترتيب االمر مع اللجنة الشعبية وائمة ا

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



 . عين الدالية 254-1292112بحث موضوع تبني المجلس البلدي خريطة رقم  21.

 

 . عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش

قمنا مع قسم : قدم السيد دمحم توفيق محاميد عضو البلدية شرحا وتوضيحا عن اهمية هذه الخريطة حيث قال  

كذلك بامكان جميع 6 الهندسة باعداد تصور لكل منطقة عين الدالية تشمل ترخيص جميع االبنية القائمة 

ل منطقة ام الفحم عن منطقة بفص  كما قمنا. اصحاب االراضي في المنطقة اقامة ابنية لهم في المنطقة 

هذه الخريطة المفصلة تم التداول بها في لجنة التنظيم وادي عارة ونطلب من المجلس البلدي . مصمص 

المصادقة عليها وتبنيها ومشاركتها كمبادر على ان تكون تكلفة اعداد الخريطة وكل مستلزماتها على اصحاب 

 . االراضي

ومشاركة البلدية كمبادر على  053-1002110على تبني الخريطة رقم  عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة

 . ان تكون تكلفة الخريطة وكل مستلزماتها على اصحاب االراضي على التصويت

 . تمت المصادقة باالجماع

לאור חשיבותה התכנונית והשלמת  453-3406334' מליאת מועצת העיר מאמצת יזום התכנית מס

רת חיבורים מערכתיים ברמה שכונתית ומאפשרת שימושים התורמים לציבור תכנון מרקם עירוני ויצי

אין בהחלטה זו בכדי לחייב את הרשות בהוצאות עריכת התוכנית או כל מטלה אחרת הקשורה , 

 . בגיבוש מסמכיה

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

بحث موقف البلدية من موضوع ضرورة فحص وارجاع المال العام الذي تم دفعه بشكل غير قانوني في لجنة  22.

 . التنظيم

 

 . عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش 

 . وبعد مناقشته تقرر تفويض االخوة اعضاء لجنة التنظيم ممثلي البلدية باتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا

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

 . حادثة اطالق النار قرب مدرسة االقواس 23.

 

عرض الموضوع امام اعضاء المجلس البلدي وتحدث عن حادثة  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

اطالق النار التي حصلت في ساعات دوام مدرسة االقواس وبجانب المدرسة ومن اطلق النار كان كاشف 

معربين عن استنكارهم ورفضهم  لقد توجه الينا بعض اهالي الطالب: ثم تابع حديثه قائال 6 الوجه ال يأبه بشيئ 

( الخنساء6 وادي النسور 6 االقواس )لما حصل واقترحوا ان نقوم بفعالية يشارك فيها طالب المدارس القريبة 

كذلك كان توجه من اللجنة الشعبية في ام الفحم للمشاركة في هذه 6 واهاليهم بمسيرة شجب ورفض لما حصل 

 . الفعالية

اقدم اقتراحي للمجلس البلدي الموافقة والمشاركة في هذه الفعالية على ان تتواصل بناء على ما ذكرت فانني 

مع لجنة االباء المحلية واللجنة الشعبية في ام الفحم من اجل المشاركة في هذه المسيرة في وسط االسبوع القادم 

ستشارتهم بجدوى هذه الفعالية مع االخذ بعين االعتبار اقتراح السيد رائد كساب بالتوجه للمهنيين في البلدية وا

 . ومدى تأثيرها

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

 

 : في نهاية الجلسة اقترح الشيخ خالد دمحم اغبارية رئيس البلدية اضافة ثالثة بنود لبحثها في الجلسة وهي 

 . عين الدالية 053-1002110بحث موضوع تبني المجلس البلدي خريطة رقم  1.



 . بحث موقف البلدية من موضوع ضرورة فحص وارجاع المال العام الذي تم دفعه بشكل غير قانوني في لجنة التنظيم 2. 

 . حادثة اطالق النار قرب مدرسة االقواس 3.

 . يس البلدية ادراج وبحث ثالثة البنود في الجلسةصوت جميع اعضاء المجلس البلدي على اقتراح رئ

 . 620 622 20ترتيب البنود الثالثة في محضر الجلسة هو بند  -مالحظة 

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


