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 425:توثيق

 جلسة محضر

 تمام في 01/08/2017 الموافق الثالثاء يوم المنعقدة 08/2017 رقم االعتيادية غير العطاءات لجنة جلسة محضر

 .الجديدة البناية-الهندسة قاعة في وذلك 18:00 الساعة

 :احلضور

 عضو- جميل احمد جبارين رئيس- علي احمد محاجنة

 عضو- جبارين احمد موسى عضو- ماجد ابو محمد مصطفى

 عضو- محاجنة حسن محمد
 

 

 :من كل وبمشاركة

 المستشار مساعد- محاجنة فتحي محمد

 القضائي

 االنظمة قسم- جبارين ابراهيم محمد

 والمعلومات

 

 :الغياب

 عضو- محاميد كساب رائد عضو- محاميد توفيق رياض

 البلدية محاسب- اغبارية جمعة
 

 

 :االعمال جدول

 . 07/2017 رقم السابقة الجلسة بنود على المصادقة 1.

  " הפעלת פרוייקט מסיכון לסיכוי " א 33 / 2017 البت في العطاء رقم 2.

 

 :مجرى الجلسة

 . 07/2017 رقم السابقة الجلسة بنود على المصادقة 1.

 
 .  07/2017تم المصادقة على بنود الجلسة السابقة رقم 

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

  " הפעלת פרוייקט מסיכון לסיכוי " א 33 / 2017 البت في العطاء رقم 2.
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 " مزري وغير مناسب  ان وضع البناية  أكد اعضاء اللجنة اللذين زارو بناية دار الطفل العربي -- 

 "مرفق طيه التقرير

تقدم السيد ماجد اغبارية بشرح عن المشروع واكد رغم سوء البناية ان الطاقم اللذي يعمل مع ذوي  -

 .  وبسبب انجازه نمنح هذا المشروع كل سنة   االحتياجات الخاصة مؤهل وناجح

ي , السيد مصطفى ابو ماجد , والسيد بعد سماع راي اعضاء اللجنة ومالحظاتهم ) السيد موسى فند --

فقد   وشرح السيد ماجد اغبارية الممثل عن الشؤون االجتماعية  (  محمد حسن , السيد جميل احمد

פרוייקט מסיכון לסיכוי -   لمشروع " دار الطفل العربي " جمعية   وافقت اللجنة على استمرار ادارة

خالل   في الطابق السفلي وحل مشكلة الرطوبةبشرط ان تقوم الجمعية بالتصليحات الالزمة  -

والعمل على االنتقال الى بناية تفي بالشروط الالزمة الدارة المشروع بعد انتهاء فترة  ,  اسبوعين

 . بدون التوقيع على فترة تمديد اضافية  03/2018  االتفاقية الحالية وبشرط ان تكون مدة االتفاقية حتى

  

    : التوصيات

ونوصي امام رئيس البلدية   على جمعية دار الطفل العربي  א 33/2017بارساء العطاء رقم   نوصي

 . بعدم تمديد االتفاقية لسنة اضافية بسبب وضع البناية كما جاء في تقرير اعضاء اللجنة

  

 

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

 باحترام

 قسم االنظمة والمعلومات

 ابراهيم جبارينمحمد 

 


