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  312:توثيق

 

 محضر جلسة

وذلك في المركز  08:11في تمام الساعة  10/10/3102المنعقدة يوم االحد الموافق  8/3102محضر جلسة المجلس البلدي رقم 

 .الجماهيري

 :الحضور

 قائم باالعمال- مصطفى سهيل محاميد رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- فاروق عوني محاجنة نائب أول- مصطفى احمد غليون

 عضو- وائل خليل ابو زينة عضو- فيصل ظاهر محاجنة

 عضو- عماد ملك محاميد عضو- محمد صبحي جبارين

 عضو- عمر احمد اغبارية عضو- محمد حسن محاجنة

 

 :وبمشاركة كل من

 مهندس البلدية- سليمان حسين محاميد
السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية

 مدير وحدة الكهرباء سابقا- جعفر محمد محاميد التخطيط االستراتيجي مدير- قاسم نشأت شفيق

 

 :الغياب

 عضو- محمد صبحي محاجنة عضو- عدنان خالد طه محاميد

 عضو- محمد جمال محاجنة عضو- رامز محمود جابر

 عضو- موسى نمر محاميد عضو- جمال محمود محاميد

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية
مسؤول - محمود محمد موسى راغب محاميد

 وحدة الكهرباء

  مهندس معماري- محاميد كارم محمود
 

 

 :جدول االعمال

 .اخطاره وتداعياته على اراضي ام الفحم, مد خط الكهرباء القطري في اراضي الروحة 1.

 .قاعة المسرح بالمركز الجماهيري -غير االعتيادية المصادقة على التعديل الثالث في الميزانية 2.

 .وفق خطة التنجيع من بنك ديكسيا, مليون شاقل 2المصادقة على قرض بنكي طويل االمد بقيمة  3.

مليون شيقل من  2قرض بقيمة  ممولة من, وفق خطة التنجيع المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لسد العجز المتراكم 4.

 



 . بنك ديكسيا

 

 :مجرى الجلسة

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله   بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين: افتتح الجلسة رئيس البلدية بقوله 

 .وصحبه وسلم

اللجنة الشعبية للدفاع , البلدية, ميع االطراف ثم رحب بالحضور وحياهم على تلبيتهم لحضور هذه الجلسة الهامة والمصيرية لج

 .لجنة التنظيم وادي عارة واصحاب االراضي, عن اراضي الروحة

 

 .اخطاره وتداعياته على اراضي ام الفحم, مد خط الكهرباء القطري في اراضي الروحة 1.

 

نحن في البلدية قمنا وما زلنا نقوم بالدور المطلوب من خالل االدارة والمهنيين في قسم   :قال رئيس البلدية

 .الهندسة ومن خالل المتابعة المستمرة على يد االستاذ طاهر ممثل البلدية في لجنة الروحة

 :ثم نقل الحديث لرئيس اللجنة المهندس سليمان الفحماوي ليطلعنا على أخر التطورات والمستجدات

عرض امام الحضور الخطوات العملية التي قامت بها اللجنة والجلسات بهذا : مهندس سليمان الفحماوي ال

واخيرا نتوجه لتضافر الجهود .الخصوص سواء كان مع ممثلي البلدية في قسم الهندسة ومع شركة الكهرباء

ومن اعضاء اللجنة الشعبية  وبعد المداخالت من اعضاء المجلس البلدي. والعمل كفريق واحد لمنع هذا المخطط

ومن اصحاب االراضي وتقديم االقتراحات وعرض البلدية من خالل المهنيين لما قامت به ومن خطوات بدائل 

كذلك رئيس لجنة التنظيم الذي عرض ما قامت به لجنة التنظيم في هذا الصدد واعرب عن , واعتراضات 

 .لمخططاستعداده تقديم ما يمكن تقديمه من اجل منع هذا ا

 :وفي نهاية االمر قام رئيس البلدية بتلخيص الجلسة 

, سلطات محلية في منطقة وادي عاره. اهمية التواصل والتعامل على مستوى جميع االطراف ذات الصلة 1-

 .ويجب تحديد االلية باشخاص من كل طرف, اللجنة الشعبية ولجنة التنظيم

, تظاهرات, مظاهرات ) وى الرسمي وعلى المستوى الشعبي استمرارية القيام بخطوات عملية على المست 2-

 .(... وسائل اعالم

 .استمرار البلدية بالقيام بدورها الى جانب دور اللجنة الشعبية الروحه 3-

 .تحديد جلسة قريبة مع رؤساء السلطات المحلية في المنطقة والمهندسين خالل االسبوع وسنقوم بتحديدها 4-

استثمار فترة التمديد والعمل بقدر االمكان على تقديم البدائل وكتابة االعتراضات من قبل اصحاب االراضي  5-

كذلك تقديم طلب تمديد جديد من قبل رؤساء السلطات المحلية في المنطقة , والتواصل مع المؤسسات والوازرة

كز للمراجعات وكذلك توكيل محامي البلدية على ان يتم تحديد قسم الهندسة كمر. مراعاة لشهر رمضان والعيد

 .بالمتابعة القانونية

على ان يتابع . تقديم تخطيط بديل من قبل لجنة التنظيم وادي عارة بعد وصول تخطيط شركة الكهرباء  6-

السيد محمد هاني فياض ومهندس البلدية سليمان , السيد محمد صبحي رئيس لجنة التنظيم: الموضوع من قبل 

 .اميدحسين مح



 .6اطالع رؤساء المنطقة على المصادقةعلى مخطط خريطة تمام 7- 

بخصوص المنطقة الصناعية في  02\6\32كانت جلسة مع حاكم اللواء في حيفا السيد يوسف مشلب يوم  8-

 . منطقة الروحة

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

 .قاعة المسرح بالمركز الجماهيري -غير االعتيادية ث في الميزانيةالمصادقة على التعديل الثال 2.

 

 
 االضافة السابقة الجديدة

       المدخوالت

 0 2,920,000 2,920,000 وزارة االسكان

 1,006.238 11,999,608 13,005,846 مفعال هبايس

 1,006,238 14,919,608 15,925,846 المجموع

       المصروفات

 1,006,238 14,919,608 15,925,846 اعمال مقاولة

 1,006,238 14,919,608 15,925,846 المجموع

  .باالجماع تمت المصادقة

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

 .وفق خطة التنجيع من بنك ديكسيا, مليون شاقل 2المصادقة على قرض بنكي طويل االمد بقيمة  3.

 

 .5.04%سنوات بفائدة قدرها  01مليون شيقل مربوط بجدول غالء المعيشة لمدة  2القرض بمبلغ 

 .شروط القرض من بنك ديكسيا  -0ملحق رقم -مرفق طيه 

 .تمت المصادقة باالجماع

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

 2قرض بقيمة  ممولة من, وفق خطة التنجيع المصادقة على الميزانية غير االعتيادية لسد العجز المتراكم 4.

 . مليون شيقل من بنك ديكسيا

 
 .تمت المصادقة باالجماع

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

 

 
 بإحترام

  احمد محمود صادق جبارين


