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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  5102/4المنعقدة يوم االربعاء الموافق  5102/14/10في تمام الساعة  00:11وذلك
في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:
خالد دمحم حمدان اغبارية -رئيس

طاهر علي جبارين -قائم باالعمال

بالل ظاهر محاجنة -نائب

خالد ماجد محاميد -نائب

اياد قاسم زيد -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

مصطفى دمحم ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

رياض توفيق محاميد -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

دمحم فوزي محاميد -عضو

وسام قاسم اغبارية -عضو

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

دمحم توفيق محاميد -عضو

وبمشاركة كل من:
احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

الغياب:
ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

دمحم صالح اغبارية -مدير قسم الشبيبة

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5

المصادقة على محضر جلسة اعتيادية رقم - 5102/3مرفق طيه.-
بحث رسالة عضو البلدية السيد رامز جبارين -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة مبنى البلدية للمعاقين -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لصبغ (دهان) شوارع -مرفق طيه.-
المصادقة على اقامة جمعية بلدية للتربية والتعليم -مرفق طيه.-

 .6المصادقة على اتفاقيات عمل خاصة ببعض الموظفين -مرفق طية اتفاقيات الموظفين.-

مجرى الجلسة:
افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف
المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه أجمعين .رحب بالحضور وحياهم.

 .1المصادقة على محضر جلسة اعتيادية رقم - 7102/3مرفق طيه.-
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة.
صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .2بحث رسالة عضو البلدية السيد رامز جبارين -مرفق طيه.-
طرح رئيس البلدية مواضيع رسالة عضو البلدية السيد رامز جبارين للنقاش وهي حسب الترتيب التالي:
.1الالفتات  :عرض السيد رامز جبارين طلبه وقدم شرحا ثم عرض اقتراحه للنقاش.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -قدم مالحظاته على اقتراح السيد رامز حول ابطال االتفاقية
فقال  :ال يمكن ابطال وايقاف االتفاقية مع المقاول بدون تعليل ,ناهيك عن الهدفين اللذين حققناهما من خالل هذه
االتفاقية وهما  :اوقفنا الفوضى العارمة في الشوارع العامةحيث كانت الالفتات تعلق و توضع بشكل عشوائي
وبدون ترخيص في الساحات العامة تقدمنا جدا كذالك بدانا باتخاذ االجراءات فيما يخص الالفتات الخاصة  ,كما
واعلمكم ان المحكمة المركزية في حيفا اقرت اتفاقية البلدية مع الشركة واقرت ما تقوم به البلدية من خالل
شركة نادويبس.
السيد اياد قاسم زيد  -عضو البلدية  -طلبنا في الرسالة من  , 52/5/5102ارفاق االتفاقية والمستندات.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -الذي تقدم بالطلب هو السيد رامز جبارين وتسلم االتفاقية
والمستندات في الدورة السابقة للبلدية ودرسها في حينه واقرها  .ولو تقدم اي عضو اخر بطلب االتفاقية فال مانع
ان نطلعه عليها ونسلمه اياها.
السيد جمعه احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -تحدث عن الدفعات واالقساط التي تدفعها الشركة سنويا وقال :
هناك شيكات واقساط دفعتها الشركة وهناك شيكات واقساط لم تدفعها بعد  ,وبعد عقد جلسة مع ممثلي الشركة
قاموا بدفع معظم المبالغ وتبقى منها مبلغ  01الف ش.ج.
بعد المداخالت من اعضاء البلدية واالستفسارات حول االتفاقية  ,وما هي فترة التعاقد  ,ومن هو ممثل الشركة
امام البلدية ؟ وعن الالفتات في المدخل الرئيسي وعلى الجدار الكبير ,وبعد تقديم الردود من رئيس البلدية
والمستشار القضائي والمحاسب عرض رئيس البلدية االقتراحين على التصويت.
االقتراح االول المقدم من عضو البلدية السيد رامز جبارين وهو  :ابطال االتفاقية مع الشركة.
االقتراح الثاني المقدم من رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم اغبارية وهو  :االستمرار باالتفاقية الموقعة مع شركة
نادويبس مع التهذيب المطلوب بما يتمشى مع اقتراحات اعضاء المجلس البلدي وفي حال تقديم اي عرض

افضل من اي شركة اخرى يتم مناقشتها.
صوت لصالح االقتراح االول ابطال االتفاقية  6 -اعضاء.
صوت ضد االقتراح االول  00 -عضوا.
فتمت المصادقة باغلبية اعضاء المجلس البلدي  00 -عضوا  -على اقتراح رئيس البلدية وهو االستمرار
باالتفاقية.
.2الجدار  :ابدى عضو البلدية السيد اياد زيد مالحظته قائال  :قمت بارسال استجواب للبلدية بخصوص الجدار
قبل  4-3اشهر ولم يصلني حتى االن اي رد  ,ارجو ان تؤخذ هذه المالحظة بعين االعتبار وحقي ان يبعث الي
رد على االستجواب.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -عرض طلبه حول الجدار وقدم شرحا عن ما هية الطلب وقدم
استفسارات حول بناء الجدار وتكاليفه ثم عرض اقتراحه بان يقوم السيد وسام اغبارية باعادة تكاليف الجدار
لخزانة البلدية خالل  31يوما ثم تابع حديثه قائال اذ استعصى االمر على البلدية ساقوم بالتوجه للشرطة لمقاضاة
السيد وسام اغبارية.
السيد جميل احمد جبارين  -عضو البلدية  -قدم شرحا عن اقامة الجدار وعن تكلفة الجدار  ,اذ ان الجدار ليس
خاص بالسيد وسام اغبارية انما لجميع االهل هناك ويفيد الجميع ومنهم طالب المدارس وقال  :بدانا في
المشروع بعد ما قمنا برصف االرصفة جانب الشرطة وراينا من الحاجة بمكان اتمام المشروع ومن ضمنه بناء
الجدار اذ اننا تقدمنا للسيد قاسم قحاوش اغبارية من اجل حفر االرض الخاصة به وهو بدوره رحب بالموضوع
وهكذا تم المشروع وكان بتكلفة  41الف ش.ج ولم يكن حينها السيد وسام اغبارية في البالد.
السيد تيسير ابراهيم محاجنة  -عضو البلدية  -عقب على الموضوع بقوله  :لقد قمت بزيارة المشروع اذ ان
الجدار هو امتداد للجدار االساس واصحاب االرض تنازلوا عن ارضهم مجانا واعطوها موقفا للسيارات.
السيد علي احمد محاجنة  -عضو البلدية  -تحدث عن تكملة الجدار اذ ان هذا الجدار تابع للمناقصة االولى ,
حيث ان اساس الجدار كان قبل قدوم السيد وسام اغبارية واستالمه مهام عضو بلدية وكان جدارا ضخما.
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -اكد على اقوال االعضاء وقال  :الجدار هو تتمة للجدار القائم وهو
جدار ضخم لم تكف الميزانية في حينه  ,وتعهدت البلدية باالستمرار في الدورة السابقة قبل ان يكون السيد وسام
اغبارية عضوا للبلدية .توجه السيد قاسم قحاوش اغبارية اكثر من مرة مطالبا متابعة المشروع النه يشكل
خطورة كبيرة  ,هذا المشروع ضمن شارع القدس  ,واؤكد اننا نحن الذين دخلنا في ارضهم وكان هذا طلب
البلدية منهم وليس العكس.
السيد جمال اسعد جبارين  -عضو البلدية  -قدم مالحظته حول الزمان والمكان وتساءل لماذا لم يتم اقامة مشاريع
مشابهه في اماكن اخرى ؟
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -عقب على اقوال رئيس البلدية قائال  :انت وعدت متابعة المشروع
هذا ممتاز  ,ولكن في الوقت الذي يشغل فيه السيد وسام اغبارية عضو بلدية ورئيس قسم الهندسة ؟
السيد اياد قاسم زيد  -عضو البلدية  -عقب ايضا بقوله  :من باب المسؤولية وبكون السيد وسام اغبارية رئيسا
لقسم الهندسة كان يجب تاجيل المشروع  ,وهل هذا الجدار من حيث االمان والضرورة هو باالفضلية االولى ؟!
ام ان هناك اماكن اخطر منه!

الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -انا اؤكد بان الطلب كان من والد السيد وسام اغبارية وليس منه والطلب
كان من الدورة السابقة ومن ناحية خطورة فهو يشكل خطورة كبيرة  ,وال مانع ان نراعي االولويات والمواقع
التي فيها خطورة.
السيد دمحم توفيق محاميد  -عضو البلدية  -من هذا المشروع يجب استخالص العبر  ,اعتقد ان السيد وسام هو
مواطن وله حق مع ذالك اقترح ومن باب الشفافية بان نقوم بدراسة ومناقشة اي مشروع يخص احد اعضاء
البلدية قبل الشروع به.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -انا اكن كل التقدير للعم قاسم قحاوش ولكن غير مقبول علي ان
يقول رئيس البلدية هل نقوم بترحيله ولو كان عن طريق...
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -قاطعه قائال من باب الحق كل ذلك.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -حتى ولو كان  ,ثم اكمل االمر الثاني ليس من اخالقيات المهنة بان
يكون العمل باب البيت وانت في منصب معين  .انا اوافق اقتراح السيد دمحم توفيق  ,ثم اكمل حديثه وقال  :لقد
وصل لمسامعي بان البلدية قامت بتبليط الشارع المار امام بيت السيد تيسير ابراهيم محاجنة.
السيد تيسير ابراهيم محاجنة  -عضو البلدية  -رد على استفسار السيد رامز بقوله  :نعم لقد تم تبليط الشارع
المار امام بيتي ولكن هذا المشروع تم تنفيذه منذ ثالث سنوات ولم يكتمل في حينه الن المقاول توقف عن العمل
اي قبل ان اصبح عضو بلدية وهذا الشارع يربط بين حارتين المحاجنة والمحاميد.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -هناك قرار اقتراح  -اعادة المبلغ  -تكلفة الجدار  -من قبل السيد
وسام اغبارية.
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -هذا عمل نفذته البلدية  ,هناك حق لكل مواطن وهو مثل اي مواطن
وليس للسيد وسام اي عالقة بالموضوع  ,وهذا الجدار تتمة لجدار سابق.
.3بناية البلدية  :المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -قدم مالحظته بقوله :عالج نقض االتفاقية
ليس ابطالها ,وفي حال اوقفنا االتفاقية سيقوم المقاول باحضار قرار من المحكمة وسيقوم بتوقيف المشروع.
السيد اياد قاسم زيد  -عضو البلدية  -طرحنا الموضوع سابقا في المجلس البلدي الستالم بناية البلدية حتى
 , 05/30هل هناك اتفاقية اخرى ؟
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -قدم مالحظاته بقوله  :لقد خسرت البلدية مقابل ضريبة االرنونا
جراء تاخر المقاول  2سنوات  ,ثم حتى متى سيتم انهاء العمل ؟ ومن اين فترة التمديد حتى  30/3/5102؟
السيد تيسير ابراهيم محاجنة  -عضو البلدية  -هل يلتزم المقاول بالفترة القادمة ؟
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -رد على االستفسارات التي طرحت واجاب  :لقد اقر االتفاق
في المجلس البلدي على انهاء العمل حتى  30/05/5104وبنفس القرار ايضا اقر المجلس البلدي التمديد حتى
 , 30/3/5102ثم تابع اقواله  :اناارسلت بالغا لوكيل المقاول حول نقض جذري لالتفاق  ,انا اقر ان البلدية
بدات تخسر منذ  , 0/0/5102ونحن نطالب المقاول بالتعويضات  ,ولكننا اليوم امام خيارين وهما  :اما انهاء
عمل المقاول واما االستمرار مع المقاول ومطالبته باالضرار الناجمة عن التاخير ونحن اعلمناه بذالك من خالل
الرسالة التي ارسلناها اليه وابلغناه باننا نقوم باحتساب الخسائر للبلدية وهذا وفقا للقانون  ,اما بالنسبة للفترة متى
سينتهي؟ فانا ال اضمن اي فترة  ,وجوابي على الشق الثاني للسؤال " :ارسال رسالة للمقاول نخبره فيه بانه
ناقض االتفاق ونطلب منه التوقف عن العمل  ,ثم نقوم باحضار مقاول اخر " ,فانني كمستشار قضائي ال اوصي

بذالك بتاتا نتيجة ذالك ستكون خسارة  ,وستقوم المحكمة باعطائه فرصة اخرى النهاء العمل حسب مبدأ في
القانون تنفيذ االتفاق  ,يجب ان ينفذ االتفاق بحسن نية وليس من حسن النية توقيفه عن العمل سيما وانه انهى
اكثر من نسبة  %52من العمل وكلفة المشروع اكثر من  41مليون ش.ج.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب رئيس البلدية  -تحدث عن التغييرات التي حصلت في مواقف السيارات  ,وفتح
مدخل جديد من شارع القدس  ,ناهيك على ان المقاول يقوم بدفع غرامات ومخالفات لبنك مزراحي اذ انه يخسر
كل يوم فيه تاخير  ,وهو يريد انهاء المشروع قبل البلدية.
السيد علي احمد محاجنة  -عضو البلدية  -لماذا لم نحضر تمديد االتفاقية للمجلس البلدي قبل شهر .0/02
السيد اياد قاسم زيد  -عضو البلدية  -يرد على المستشار القضائي قائال  :نحن امام امرين :االتفاقية قد انتهت من
الناحية القضائية ويجب ان نشتكي عليه لمقاضاته  ,واما نقوم بتمديد االتفاقية.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي -رد على السيد اياد قاسم زيد بقوله  :هذا غير مقبول.
السيد وسام قاسم اغبارية  -عضو البلدية  -قدم مالحظاته عطفا على اقوال السيد اياد بقوله  :فعال نحن امام
امرين اما استصدار مناقصة جديدة وهذا بحاجة لفترة زمنية اقلها سنة واحدة وفي حال تمديد االتفاقية مع
المقاول ففي هذا تنازل عن حقنا والحل هو استمرار المقاول واكماله للعمل خالل نقضه لالتفاقية ونحن نحتفظ
بحقنا.
السيد دمحم توفيق محاميد  -عضو البلدية  -قدم مداخلته بشقين االول  :يقدم المقاول طلب رسمي لتمديد مع ارفاق
االسباب  ,الشق الثاني من الناحية الهندسية ال يوجد اصعب من انهاء عمل المقاول في مرحلة النهائية واحضار
مقاول اخر  ,االمر غير سهل  ,ولكن هذا ال يعني عدم تحديد سقف زمني النهاء المشروع.
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -لخص الموضوع بقوله  :انا اقوم بمتابعة الموضوع مع المستثمر
(المقاول) نفسه ومع المستشار القضائي ومع قسم الهندسة  ,التاخير نجم عن امور كثيرة مثال طلبات لجنة
التنظيم الكثيرة  ,وكذالك طلبات لجنة التنظيم اللوائية  ,انا اؤكد ما قيل من االخوة كان من المفروض ان يتم انهاء
العمل حتى  . 30/3/5102ليس من الحكمة ان نقوم بايقاف المقاول سيما وان تقدمه بالعمل بشكل ممتاز وعلى
قدم وساق  ,نحن سنتفق معه ونحدد السقف الزمني النهاء العمل.
عرض الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -االقتراحين للتصويت وهما  :اقتراح عضو البلدية السيد رامز
جبارين وهو ابطال االتفاقية مع المقاول  ,واقتراح رئيس البلدية وهو االستمرار مع المقاول.
صوت لصالح اقتراح السيد رامز جبارين  2 -اعضاء.
صوت ضد اقتراح السيد رامز جبارين  05 -عضوا.
فتمت المصادقة باغلبية اعضاء المجلس البلدي ( 05عضوا) على اقتراح رئيس البلدية  ,وهو االستمرار مع
المقاول.
----------------------------------------------- .3المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة مبنى البلدية للمعاقين -مرفق طيه.-
المدخوالت
المصدر
472,599ش.ج
وزارة الداخلية
صندوق استرجاع قروض اصحاب شركة 157,532ش.ج

المياه
المجموع
اعمال تخطيط

630,131ش.ج
المصروفات
630,131ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .4المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لصبغ (دهان) شوارع -مرفق طيه.-
المدخوالت
323,993ش.ج

المصدر
وزارة المواصالت
صندوق استرجاع قروض اصحاب شركة
86,830ش.ج
المياه
323,993ش.ج
المجموع
المصروفات
323,993ش.ج
اعمال مقاولة
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش.
بعد مناقشة االعضاء وتقديم االستفسارات والمالحظات وبعد الردود على االستفسارات.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على اقامة جمعية بلدية للتربية والتعليم -مرفق طيه.-
عرض رئيس البلدية الموضوع للمناقشة.
السيد رامز جبارين  -عضو البلدية  -نحن استلمنا الموضوع يوم االثنين اي قبل يومين  ,هذا الموضوع كبير
وهام وبحاجة لدراسة اكثر  ,اقترح تاجيل الموضوع اوال نفهم الموضوع بشكل كلي وبعدها نقوم بالمصادقة
عليه.
السيد جمعه احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -قدم شرحا عن اهمية تقديم اوراق الجمعية للوزارة بعد مصادقة
المجلس البلدي ال سيما وان المجلس البلدي صادق على اقامة الجمعية سنة  , 5100اال انها توقفت في مرحلة
معينة في الوزارة  ,التاخير ليس بصالحنا وسابقا احتاج االمر اكثر من سنتين  ,عقدنا جلسة خاصة في الوزارة
وكان معنا السيد فايز حنا وطلبوا منا مصادقة المجلس البلدي.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -ربما يوجد لبس في الموضوع قمنا بهذه االجراءات سابقا
هناك محاولة من الوزارة بالمماطلة والشروط التعجيزية الجديدة دليل على ذالك .طرح الموضوع سابقا في

المجلس البلدي بشكل مستفيض.
السيد دمحم توفيق محاميد  -عضو البلدية  -قرات المادة  ,الموضوع مهم جدا  ,االمر بحاجة لدراسة  ,هناك نقلة
نوعية للتربية في ام الفحم  ,نرجو ادراجه في جلسة خاصة ونرجو تاجيل الموضوع.
السيد رائد كساب محاميد  -عضو البلدية  -اقترح تقديم الطلب للجمعية االن من اجل االسراع باالجراءات
وبحث االمر في جلسة قادمة.
السيد اياد قاسم زيد  -عضو البلدية  -اضم صوتي لالخ دمحم توفيق  ,وموضوع التربية والتعليم شيئ اساسي ,
نريد تاجيل الموضوع لالستفسارات واالستفادة والمصلحة العامة.
السيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -اريد ان اضيف امر واؤكد عليه اوال هذا الموضوع طرحناه في الدورة
السابقة في المجلس البلدي  ,االمر واجهنا لبدء االدارة الذاتية في المدارس  ,وهناك نوع من االستقاللية في
االدارة وعليه بحاجة خاصة الدارة الموضوع  ,وايضا مشروع اليوم الطويل وهذا ادارته ايضا من خالل
الجمعية وهذا جعلنا ان نذهب بهذا االتجاه وليس بالضرورة كل امور التربية والتعليم ستنقل للجمعية انما هي
بعض المشاريع لذالك اقترح من اجل ان نجيب على التوجه اوال نصادق من الناحية المبدئية على الجمعية
والجلسة القادمة نرتب لقاء موسع مع جميع االبعاد واتفاصيل.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -ال مانع ان تكون جمعية او عدة جمعيات بخصوص تجنيد االموال
حسب بند .03
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -هذا االمر موجود من الوزارة.
اقتراح الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -المصادقة على اقامة الجمعية واتمام مناقشة الموضوع في
جلسة خاصة في غضون شهر .4/5102
اقتراح السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -تاجيل البحث في الموضوع.
التصويت على االقتراح االول  03 -عضوا مع االقتراح.
ضد االقتراح  3 -اعضاء.
----------------------------------------------- .6المصادقة على اتفاقيات عمل خاصة ببعض الموظفين -مرفق طية اتفاقيات الموظفين.-
عرض رئيس البلدية الموضوع للمناقشة.
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -تحدث ان هناك اضافات لبعض الموظفين طلبوا زيادة في المعاشات
واحال الحديث لمحاسب البلدية السيد جمعة احمد اغبارية.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -بالنسبة للدكتور محمود زهدي تم االتفاق مع الهستدوت %05
كسقف اعلى لعدد السكان  ,راتبه االن يصل نسبة % 77الدكتور محمود ان تصل النسبة الى  , %05وفي نفس
الوقت يتم ابطال الساعات االضافية وبهذه الحالة يزيد معاشه  0411ش.ج تقريبا صافي.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -هناك مالحظة ان الدكتور محمود زهدي اعطى الكثير وال يخفي
على احد انه يستحق وال نعترض ولكن حبذا لو تم خصم الساعات االضافية منذ وقت مضى.

السيد اياد قاسم زيد  -عضو البلدية  -اضم صوتي لصوت السيد رامز ان الرجل يقوم بواجبه على اكمل وجه.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -الدكتو محمود يستحق ذالك.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -بالنسبة للسيد احمد محمود جبارين االمر يتكرر هو يستحق معاش
حسب اتفاقية االجور لكبار الموظفين.
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -أكد ان السيد احمد محمود جبارين يقوم بمهمة سكرتير البلدية وهو
ويوفر وظيفة كاملة على البلدية.
السيد تيسير ابراهيم محاجنة  -عضو البلدية  -أكد ان للرجل حق بأن يأخذ الراتب حسب اتفاقية عمل خاصة.
السيد جمعه احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -االقرار على نسبة % .61
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب رئيس البلدية  -بعد فحص هنا وهناك الرجل يستحق نسبة  %01هناك موافقة
من قبل كل الجهات لكننا وبسبب تخفيض المصروفات نصادق على نسبة % .61
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -من اجل االنصاف هناك في الفترة الرئاسية السابقة تم المصادقة
على مجموعة كبيرة من الموظفين وهم لم يصلوا في اقدمية العمل مدة اطول من السيد احمد محمود جبارين بل
اقل منه وتم المصادقة لهم على زيادة في المعاش.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.

-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

