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بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

----10/05/2017--415:

محضر جلسة
محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم  04/2017المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  09/05/2017في تمام الساعة  06:00وذلك
في قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور :
علي احمد محاجنة -رئيس

جميل احمد جبارين– عضو

رياض توفيق محاميد -عضو

رائد كساب محاميد– عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

محمد حسن محاجنة– عضو

وبمشاركة كل من:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

محمد فتحي محاجنة -مساعد المستشار القضائي

محمد ابراهيم جبارين -قسم االنظمة والمعلومات
الغياب:
موسى احمد جبارين -عضو

جدول االعمال:
- .1المصادقة على قرار اللجنة المهنية في موضوع تشغيل امدرسة الرازي الثانوية للعلوم والفنون.
- .2البت في مناقصة الحراسة.
مجرى الجلسة:
.1

المصادقة على قرار اللجنة المهنية في موضوع تشغيل مدرسة الرازي الثانوية للعلوم والفنونقام السيد محمود زهدي بعرض تفاصيل مراحل اختيار وتقييم المعهد المناسب الدارة
مدرسة الرازي للعلوم والفنون عطاء رقم. 5/2017 .
ممثل المستشار القضائي كان عضوا في اللجنة المهنية واعطى شرحا مسهبا عن مراحل
اختيار المعهد المالئم بما في ذلك وذع عالمات للمشتركين وفقا لمرسوم وزارة الداخلية .
 ,طلب رئيس اللجنة ادراج التقرير المفصل الموجود لدى السيد محمود زهدي مع محضر
الجلسة لتبني التوصيات.
تم دعوة  3معاهد من اصل  1- 6דארכא בתי ספר 2 -
רשת עתיד للمقابله وذلك لحصولها على اعلى عالمات تقييم
 דארכא -רשת עמל

 04-8285600 

רשת עמל - 3

86%
82%
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79%

تم التصويت من قبل اعضاء لجنة العطاءات على تقرير اللجنة المهنية  -حيث صادق
اغلبية االعضاء على قرار اللجنة المهنية وتبني توصياتها  ,وبمعارضة االخ مصطفى ابو
ماجد واالخ رائد كساب (علل السيد مصطفى ابو ماجد اعتراضه على هذه الجمعية
بسبب انها تتلقى دعما من مؤسسات صهيونية ).
نوصي بترسية المناقصة رقم  2017/5عللى المشترك דרכא בתי ספר.
------------------------------------------------ .2البت في مناقصة الحراسة.

 تم االتفاق باالجماع على تقسيم عمل الحراسة بين المشتركين א.הכח و ארז ב.א تم االتفاق على اقتراح تشكيل لجنة ثانوية لوضع الية تقسيم مكونة من1جمعه احمد  2-جميل احمد جبارين  3 -محمد حسن محاجنة  4-مصطفى ابو ماجد.------------------------------------------------

بإحترام
قسم االنظمة والمعلومات
محمد ابراهيم جبارين

 04-8285600 
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