------توثيق464:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T4/2018المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2018/09/05في تمام الساعة
 18:00وذلك في قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور:
بالل ظاهر محاجنة -قائم باالعمال

رائد كساب محاميد -نائب

رامز محمود جبارين -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

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

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

الغياب:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

وسام قاسم اغبارية -نائب

طاهر علي جبارين -نائب

علي احمد محاجنة -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

عوض محمد عوض محاميد -عضو

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

محمد توفيق محاميد -عضو

خالد ماجد محاميد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

جدول االعمال:
 .1المصادقة على تمديد القانون المساعد "شق شوارع وارصفة" חוק עזר "סלילת רחובות" התשע"ד - 2014مرفق طيه.-
 .2المصادقة على تمديد القانون المساعد "صرف مياه" חוק עזר "תיעול" התשע"ד - 2014مرفق طيه.-

مجرى الجلسة:

تم افتتاح الجلسة الساعة السادسة والنصف بحضور سبعة اعضاء من اعضاء المجلس البلدي.
أفتتح الجلسة نائب وقائم ياعمال رئيس البلدية السيد بالل ظاهر محاجنة بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .ثم قال :نهنئ انفسنا على افتتاح السنة الدراسية
يوم االحد بدون اي عواطف وستكون جلسة خاصة بهذا الشأن بعد اسبوعين.

 .1المصادقة على تمديد القانون المساعد "شق شوارع وارصفة" חוק עזר "סלילת רחובות" התשע"ד
- 2014مرفق طيه.-
بناء على بند رقم  14لنفس القانون وذلك ابتداء من .1.1.2018
يذكر انه من تاريخ  1.1.2018لم يتم الزام اي مواطن وفقا للقانون اعاله.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -شرح عن القوانين المساعدة ثم طلب المصادقة على هذه القوانين
من جديد واالن تنتهي صالحياتها ,عدا عن التكلفة الباهظة والمعاناة من كتابة وجمع وارسالها لوزارة الداخلية
والمصادقة عليها فنطلب المصادقة عليها من اجل البدء بها والزام المواطنين وفقا للقانون اعاله.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -هل القانون يلزم المواطنين الذين يشقون الشوارع دون تخطيط او
المتعدين على الشارع؟ وكم نسبة الدفع من المواطن وكم من البلدية؟
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -رد على التساؤل وقرأ البنود من القانون.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -هذه القوانين جدا مهمة لضبط النظام وايضا لفائدة البلدية المالية؟
لماذا لم يتم تفعيله من قبل؟ وهل سيتم تذميم الناس باثر رجعي؟
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -اهم شيئ ان يصادق على القانون اما بالنسبة للمنحة المشروطة
فسنحصل عليها.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -ممكن جباية االرنونا ولكن يمكن ايضا ازالة البناء المتعدي على
الشارع العام.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -الهدف من القانون هو لمصلحة البلدية وضبط
النظام والمواطنين يشاركون بالتكاليف.
اقترح نائب وقائم باعمال رئيس البلدية السيد بالل ظاهر محاجنة المصادقة على تمديد القانون المساعد" شق
شوارع وارصفة"
تمت المصادقة باجماع الحضور.
----------------------------------------------- .2المصادقة على تمديد القانون المساعد "صرف مياه" חוק עזר "תיעול" התשע"ד - 2014مرفق طيه.-
بناء على بند رقم  14لنفس القانون وذلك ابتداء من .1.1.2018

يذكر انه من تاريخ  1.1.2018لم يتم الزام اي مواطن وفقا للقانون اعاله.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -تصريف المياه هو من مسؤولية البلدية بخالف الصرف الصحي,
وهو بنفس القانون االول المصاقة عليه من جديد.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -هل يعطي القانون صالحية للبلدية مصادرة اراضي من المواطنين
من اجل ادخال شبكة صرف المياه؟ انا اسف ان تدار جلسة فيها قوانين مساعدة لم يكن فيها المستشار القضائي
لشرح الموضوع ويعتبر استهتار ونطلب من الرئيس ان ال يتكرر هذا الموضوع.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -القانون لم يتدخل على االنفاذ ولكن يتدخل بالرسوم.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -نحن نتحدث عن القانون الذي صودق عليه في
المجلس البلدي وهذه الجلسة هي للمصادقة عليه من جديد .اقترح المصادقة تمديد القانون المساعد" صرف
مياه" .
تمت المصادقة باجماع الحضور.
------------------------------------------------

مالحظة:
بعد فحص جهاز التسجيل تبين ان الجهاز لم يعمل في الجلستين يوم  15.8.2018وجلسة  5.9.2019لسبب خلل فني .
بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

