
   

 

 محضر جلسة

 19:00في تمام الساعة  29/01/2019المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  T1/2019 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 عضو- وجدي حسن جبارين رئيس- سمير صبحي محاميد

 عضو- توفيق سعيد جبارين عضو- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- اياد احمد حج فرح عضو- فوزي محاميدمحمد 

 عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة عضو- طارق زياد ابو جارور

 عضو- وافي فخري زيتاوي عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو- علي عدنان جبارين

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- علي خليل جبارين

  عضو- اغباريه زكي محمد

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

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

  مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :الغياب

 عضو- كمال احمد اغبارية عضو- محمد يوسف اغبارية

  عضو- محمد نجيب محاميد

 

 :جدول االعمال

مرفق طيه الرأي المهني لمحاسب البلدية والمحاسب -انتخاب وتعيين نواب رئيس البلديه وتحديد مهامهم وصالحياتهم  1.

 -.المرافق

  :تشكيل لجان المجلس البلدي مرفق بهذا اقتراح تشكيل اللجان, وانتخاب مندوبي البلدية لدى االجسام االعتبارية كما يلي 2.

 

 :مجرى الجلسة

 



أفتتح الجلسة رئيس البلدية د. سمير محاميد بقوله: بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف   

 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المرسلين

 

مرفق طيه الرأي المهني لمحاسب البلدية -انتخاب وتعيين نواب رئيس البلديه وتحديد مهامهم وصالحياتهم  1.

 -.والمحاسب المرافق

 

 من 14نائبا وقائما باعمال رئيس البلدية, مقابل راتب, وفقا للبند  -انتخاب السيد زكي محمد اغبارية  1.1أ.

 .1975 "انتخاب رئيس السلطة ونوابه" قانون السلطات المحلية

( من قانون 17منح السيد زكي محمد اغبارية صالحيات رئيس البلدية في ملف الهندسة, وفقا للمادة )  .ب

 .1975 "انتخاب رئيس السلطة ونوابه" السلطات المحلية

وقيع على المستندات والصكوك المالية وفقا للبند صالحيات رئيس البلدية الت منح السيد زكي محمد اغبارية  .ج

 "انتخاب رئيس السلطة ونوابه" ( من قانون السلطات المحلية17أ( من قانون البلديات, وفقا للمادة )191)

1975. 

من قانون السلطات  15نائبا لرئيس البلدية مقابل راتب, وفقا للبند  -انتخاب السيد علي عدنان جبارين  1.2أ.

 .1975 "انتخاب رئيس السلطة ونوابه" المحلية

صالحيات رئيس البلدية في ملف البيئة وتحسين وجه المدينة, وفقا للمادة  منح السيد علي عدنان جبارين  .ب

 .1975 "انتخاب رئيس السلطة ونوابه" ( من قانون السلطات المحلية17)

على المستندات والصكوك المالية وفقا للبند  صالحيات رئيس البلدية التوقيع منح السيد علي عدنان جبارين  ج.

 "انتخاب رئيس السلطة ونوابه" ( من قانون السلطات المحلية17أ( من قانون البلديات, وفقا للمادة )191)

1975. 

من قانون السلطات  15وفقا للبند   ,نائبا لرئيس البلدية بدون راتب -انتخاب السيد علي خليل جبارين   1.3أ.

 .1975 "تخاب رئيس السلطة ونوابهان" المحلية

( من قانون 17صالحيات رئيس البلدية في ملف المعارف, وفقا للمادة )  منح السيد علي خليل جبارين  .ب

 .1975 "انتخاب رئيس السلطة ونوابه" السلطات المحلية

وفقا للمادة  , منح السيد زياد ابراهيم ابو شقرة صالحيات رئيس البلدية في ملف المالية والموارد البشرية  .أ

 .1975 "انتخاب رئيس السلطة ونوابه" ( من قانون السلطات المحلية17)

ة وفقا صالحيات رئيس البلدية التوقيع على المستندات والصكوك المالي منح السيد زياد ابراهيم ابو شقرة  .ب

 "انتخاب رئيس السلطة ونوابه" ( من قانون السلطات المحلية17أ( من قانون البلديات, وفقا للمادة )191للبند )

1975. 

 :عليه يكون اصحاب حق التوقيع كما يلي

او السيد علي  --------او السيد زكي محمد اغبارية هوية رقم: ---------د. سمير صبحي محاميد هوية رقم:  -أ

 ,-----------او السيد زياد ابراهيم ابو شقرة هوية رقم:  --------جبارين هوية رقم:  عدنان

 .-------------محاسب البلدية السيد جمعة اغبارية هوية رقم: -ب



 .-----------المحاسب المرافق السيد عوني ريان هوية رقم:  -ج

( من 17االجتماعي , وفقا للمادة ) منح السيد محمد نجيب محاميد صالحيات رئيس البلدية في ملف الرفاه 1.5.

على ان تحدد صالحيات عضو البلدية السيد  ,1975 "انتخاب رئيس السلطة ونوابه" قانون السلطات المحلية

 .فاروق عوني محاجنة الحقا

رئيسا للجنة العطاءات )المناقصات(, يقر مع  -انتخاب السيد رامز محمود جبارين )قائمة االفق الجديد(  1.6.

 .2لجان البلدية كما هو مفصل في البند  باقي

 :عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش والتصويت 

قدم بعض اعضاء المجلس البلدي مداخالتهم واستفساراتهم حول تحمل ميزانية البلدية تكاليف النائبين وعن 

, وبعد ردود كل من رئيس البلدية د. العجز المالي للبلدية وخطة االشفاء, ومنهم من قدم اقتراحا حول الموضوع

سمير صبحي محاميد, عضو البلدية السيد زياد ابو شقرة, محاسب البلدية السيد جمعة اغبارية, المحاسب 

المرافق السيد عوني ريان, وبعد تقديم المستشار القضائي للبلدية المحامي مصطفى قبالوي تصريحه بالراي 

القتراح المطروح من قبل رئيس البلدية هو وفقا للنظم والقوانين المعمول بها القانوني امام المجلس البلدي بان ا

 .بهذا الشأن

 :عرض رئيس البلدية االقتراح على التصويت

 :عضوا وهم 11صوت لصالح االقتراح: 

 د. سمير صبحي محاميد

 السيد زكي محمد اغبارية

 السيد محمد فوزي محاميد

 السيد مصطفى ابو ماجد

 وني محاجنةالسيد فاروق ع

 السيد على عدنان جبارين

 السيد زياد ابراهيم ابو شقرة

 السيد وافي فخري زيتاوي

 السيد رامز محمود جبارين

 السيد علي خليل جبارين

 السيد اياد احمد حج فرح

 :اعضاء وهم 4امتنع عن التصويت: 



 السيد طارق زياد ابو جارور

 السيد بالل ظاهر محاجنة

 السيد وجدي حسن جبارين

 السيد توفيق سعيد جبارين

 اعضاء 0صوت ضد االقتراح: 
 ------------------------------------------------ 

تشكيل لجان المجلس البلدي مرفق بهذا اقتراح تشكيل اللجان, وانتخاب مندوبي البلدية لدى االجسام  2.

  :االعتبارية كما يلي

 

   ةلجنة االدار  

 سرئي يد.سمير صبح 1

 وعض ةزكي محمد اغباري 2

 وعض تعلي عدنان بركا 3

 وعض لد.علي خلي 4

 وعض ةزياد ابراهيم أبو شقر 5

 وعض حاياد احمد حج فر 6

 وعض ممحمد فوزي كر 7

 وعض يفاروق عون 8

 وعض ةد.محمد أبو حفيظ 9

 وعض يتاويري زخوافي ف 10

 وعض نرامز محمود جباري 11

 وعض دمحمد نجيب محامي 12

 زمرك ناحمد محمود جباري 13

      

   ةلجنة المراقب  

 سرئي ربالل الظاه 1

 وعض ةكمال احمد اغباري 2

 وعض ةطارق زياد محاجن 3

 وعض نوجدي حسن جباري 4

 وعض دمصطفى محمد أبو ماج 5

 وعض نتوفيق سعيد جباري 6

 وعض ةرفعت احمد محاجن 7

 زمرك ةجمعة احمد اغباري 8

      

   ةلجنة المالي  

 سرئي ةزياد إبراهيم أبو شقر 1

 وعض دزكي محم 2

 وعض تعلي بركا 3



 وعض حاياد احمد حج فر 4

 وعض دطارق زيا 5

 زمرك ةجمعة احمد اغباري 6

      

   تلجنة المناقصا  

 سرئي نرامز محمود جباري 1

 وعض ةزياد أبو شقر 2

 وعض بمحمد نجي 3

 وعض ةد. محمد حفيظ 4

 وعض نوجدي حس 5

 وعض دمصطفى محمد أبو ماج 6

 وعض حاياد احمد حج فر 7

 زمرك نجباريمحمد إبراهيم  8

  

 :حملة المفاتيح

 نرامز محمود جباري

 نجباريمحمد إبراهيم 

  

   ةالثانويلجنة الدعم والمنح   

 سرئي يد.سمير صبح 1

 وعض ةزياد أبو شقر 2

 وعض يفاروق عون 3

 وعض ربالل ظاه 4

 وعض دكمال احم 5

 زمرك ةجمعة احمد اغباري 6

      

   تلجنة اإلعفاءا  

 سرئي نرامز محمود جباري 1

 وعض بمحمد نجي 2

 وعض دمصطفى أبو ماج 3

 وعض يمصطفى قبالو 4

 وعض دجمعة احم 5

 وعض مفتحية سلي 6

 وعض ةيوسف أبو حفيظ 7

 زمرك ةمصطفى حسين محاجن 8

      

   ח"מלلجنة   

 سرئي يد.سمير صبح 1

 وعض يمحمد فوز 2

 وعض دمصطفى أبو ماج 3



 وعض دجمعة احم 4

 وعض نسليمان حسي 5

 وعض ناحمد محمود جباري 6

 وعض يمحمود زهد 7

 وعض حمحمد ربا 8

 زعضو ومرك دعبد الفتاح يوسف محامي 9

      

   قلجنة المواصالت واألمان على الطر  

 سرئي تعلي بركا 1

 وعض حاياد احمد حج فر 2

 وعض ربالل ظاه 3

 وعض دكمال احم 4

 وعض نسليمان حسي 5

 وعض يد. محمود زهد 6

 وعض دد. راشد محامي 7

 وعض ةهند مناصر 8

9 
ممثل سلطة االمان على  -خضر اغبارية

 قالطر
 وعض

   ةشرط 10

 وعض ءممثلة االحيا –ميس بويرات  11

 وعض تممثل وزارة المواصال 12

   فممثل وزارة المعار 13

 زمرك ةنايف فؤاد محاجن 14

      

   رلجنة اشارات المرو  

 سرئي دد.سمير محامي 1

 وعض ةزكي اغباري 2

 وعض دمصطفى أبو ماج 3

 وعض ناما -خضر اغبارية 4

 وعض ةشرط 5

 وعض ةخالد أبو فرو 6

 وعض دياسين أبو رع 7

 وعض نإبراهيم كمال جباري 8

 وعض ةوائل أبو زين 9

 وعض رشباب التغيي 10

 زمرك جفرج أبو فر 11

      

   علجنة تسمية الشوار  

 سرئي دد.سمير محامي 1



 وعض حاياد احمد حج فر 2

 وعض لعلي خلي 3

 وعض نرامز جباري 4

 وعض نوجدي حس 5

 وعض دطارق زيا 6

 وعض دمصطفى أبو ماج 7

 وعض تشفيق نشأ 8

 وعض تمحمد رفع 9

 وعض نعطاف جباري 10

 زمرك دكارم محمو 11

      

   فلجنة المعار  

 سرئي يد.سمير صبح 1

 وعض لد. علي خلي 2

 وعض بمحمد نجي 3

 وعض ةد.محمد أبو حفيظ 4

 وعض دكمال احم 5

 وعض نوجدي حس 6

 وعض رمدي-ايمن سليمان 7

 وعض ةمدير -ماري خليفة 8

 وعض ةمحمد لطفي محاجن 9

 وعض برزان عجي 10

 وعض برئيس مجلس الطال 11

 زمرك يد.محمود زهد 12

      

   ةلجنة الشباب والثقاف  

 سرئي ةوافي اغباري 1

 وعض نرامز جباري 2

 وعض يفاروق عون 3

 وعض دطارق زيا 4

 وعض دتوفيق سعي 5

 وعض بمحمود ذيا 6

 وعض رمحمد ظاف 7

 وعض ناحمد محمود غليو 8

 وعض ةفادي مصطفى محاجن 9

 وعض داسراء محامي 10

 وعض اانس مهن 11

 زمرك ةمحمد صالح اغباري 11

      

   ةلجنة البيئة وتحسين وجه المدين  



 سرئي تعلي بركا 1

 وعض حاياد احمد حج فر 2

 وعض لد.علي خلي 3

 وعض دكمال احم 4

 وعض نوجدي حس 5

 وعض فناهد سي 6

 وعض ةناديا ابوشقر 7

 وعض لإبراهيم كما 8

 وعض حمحمود محمد مفل 9

 وعض ةمنظمة البيئ 10

 زمرك حمحمد ربا 11

  
على  تتابع السيدة ناهد سيف المصادقة

 ةاالعضاء في الجهات المختص
  

   ةلجنة الرياض  

 سرئي يمحمد فوز 1

 وعض يفاروق عون 2

 وعض ةوافي اغباري 3

 وعض دمصطفى أبو ماج 4

 وعض ربالل ظاه 5

 وعض دطارق زيا 6

 وعض ةفرق رياضي 7

 وعض ةفرق رياضي 8

 وعض ةفرق رياضي 9

 وعض םנכיفرق رياضية  10

 وعض ةامرأ 11

 وعض داحمد قاسم محامي 12

 وعض ناحمد محمود غليو 13

 زمرك فاحمد يوس 13

      

   ةلجنة الزراع  

 سرئي حاياد احمد حج فر 1

 وعض ربالل ظاه 2

 وعض دماجد السع 3

 وعض ضمحمد وجيه فيا 4

 وعض ريوسف محمد طاه 5

 رممثل جمهو نخضر احمد جباري 6

 زمرك قسعيد فاي 7

      

  
وشرف العاملين لجنة تعزيز مكانة 

 ةالمهن
  



 سرئي ةزياد أبو شقر 1

 وعض يفاروق عون 2

 وعض دكمال احم 3

 وعض داحمد محمو 4

 وعض دجمعة احم 5

 وعض يمصطفى قبالو 6

 وعض لعما -ياسين أبو رعد 7

 ةعضو نعطاف جباري 8

 ةمركز دجماالت محم 9

      

   ءلجنة تخليد الشهدا  

 تمؤق -رئيس يمحمد فوز 1

 وعض فعضو ائتال 2

 وعض دمصطفى أبو ماج 3

 وعض مإبراهيم صيا 4

 وعض قعدنان العي 5

 وعض دمريد فري 6

 وعض تزكريا عويدا 7

 ةعضو ةناهد صالح أبو شقر 8

 زمرك دمحمد أبو مسعو 8

      

   يلجنة الرفاة االجتماع  

 سرئي بمحمد نجي 1

 وعض يفاروق عون 2

 وعض فعضو ائتال 3

 وعض ربالل ظاه 4

 وعض دكمال احم 5

 وعض مخالد فرح كر 6

 وعض ناحمد رفعت جباري  

 وعض ةامرأ 7

 ةمركز مفتحية سلي 8

      

   ةلجنة شؤون المرأ  

 سرئي يد.سمير صبح 1

 وعض فعضو ائتال 2

 وعض دتوفيق سعي 3

 وعض نليلى غليو 4

 وعض دناهدة توفيق محامي 5

 وعض يزهور زهد 6



 وعض ةامرأ 7

 وعض ةامرأ 8

 ةمركز بسعدة خطي 9

      

   ملجنة مكافحة المخدرات والسمو  

 سرئي فعضو ائتال 1

 وعض فعضو ائتال 2

 وعض دتوفيق سعي 3

 وعض مفتحية سلي 4

 وعض تسلطة مكافحة المخدراممثل  5

 وعض فمعار 6

 وعض رممثل جمهو 7

 وعض فرياض عبد اللطي 8

 وعض داحمد رشي 9

 وعض ةشرط 10

 زمرك نمحمد احمد كيوا 11

      

   ةلجنة الهندس  

 سرئي دزكي محم 1

 وعض حاياد احمد حج فر 2

 وعض فعضو ائتال 3

 وعض فعضو ائتال 4

 وعض ربالل ظاه 5

 وعض دطارق زيا 6

 وعض دتوفيق سعي 7

 وعض ةوائل أبو زين 8

 وعض نمصطفى احمد سليما 9

 زمرك نسليمان حسي 10

      

   ةالثانوي لجنة تخصيص األراضي  

 سرئي يد.سمير صح 1

 وعض ةزياد أبو شقر 2

 وعض ةزكي اغباري 3

 وعض رشباب التغيي 4

 وعض بمحمد نجي 5

 وعض دمصطفى أبو ماج 6

 وعض دكمال احم 7

 زمرك نسليمان حسي 8

      

   يلجنة الضواح  



 سرئي تعبد المنعم بويرا 1

 وعض همحمد فوزي معلق 2

 وعض دطارق زيا 3

 وعض هعراق سالم –محمود زهير  4

 وعض رمحمد ماه 5

 وعض يوسيم فتح 6

 وعض هجميل بدوي 7

 وعض ند. علي خليل جباري 8

 وعض دمحمد فوزي محامي 9

 زمرك دكارم محمو 10

      

   ةلجنة التجارة والصناع  

 سرئي فعضو ائتال 1

 وعض فعضو ائتال 2

 وعض فعضو ائتال 3

 وعض ربالل ظاه 4

 وعض دتوفيق سعي 5

 وعض ركمال يوسف طاه 6

 وعض يرشدي عارف رشد 7

 وعض دعبد اللطيف علي حما 8

 وعض ممصطفى احمد شري 9

 وعض ننائل أبو حسي 10

 وعض نخضر احمد غليو 11

 زمرك تشفيق نشأ 11

      

   ملجنة التنظي  

 وعض حاياد احمد حج فر 1

 وعض ممحمد حسين كر 2

 وعض سمحمد حسن تل 3

 وعض دمصطفى محمد ابو ماج 4

 وعض مزياد ابراهي 5

 وعض نوجدي حس 6

      

   ثلجنة الترا  

 سرئي فعضو ائتال 1

 وعض فعضو ائتال 2

 وعض دمصطفى أبو ماج 3

 وعض نسليمان حسي 4



 زمرك قسعيد فاي 5

      

   تلجنة الممتلكا  

 سرئي ةزياد أبو شقر 1

 وعض فعضو ائتال 2

 وعض دتوفيق سعي 3

 وعض قسعيد فاي 4

 زمرك نأيوب جباري 5

      

   ةلجنة الشؤون الديني  

 سرئي يفاروق عون 1

 وعض فعضو ائتال 2

 وعض نوجدي حس 3

 وعض دمحمود مصطفى محامي 4

 وعض ةعمران مصطفى اسعد اغباري 5

 وعض نتوفيق يوسف جباري 6

 وعض تد. نور الدين عزا 7

 زمرك يزياد خير 8

      

   ةلجنة الصح  

 سرئي ةد. محمد أبو حفيظ 1

 وعض فعضو ائتال 2

 وعض رمحمد ظاف 3

 وعض دكمال احم 4

 وعض دطارق زيا 5

 وعض ةد. عبد الكريم اغباري 6

 وعض بد. رياض محمد نجي 7

 وعض اد. نضال بالل مهن 8

 زمرك حمحمد ربا 9

      

   تلجنة ترخيص المحال  

 سرئي فعضو ائتال 1

 وعض فعضو ائتال 2

 وعض ربالل ظاه 3

 وعض نوجدي حس 4

 وعض تزكريا عويدا 5

 وعض ةشموع حسن عسلي 6

 ةمركز دوفاء خال 7

      



   للجنة رعاية الطف  

 سرئي يد.سمير صبح 1

 وعض رعائشه حجا 2

 وعض دطارق زيا 3

 وعض نوجدي حس 4

 وعض يمحمود زهد 5

 وعض مفتحية سلي 6

 وعض ةسهام أبو شقر 7

 وعض نممثل عن نقابة المعلمي 8

 وعض برزان عجي 9

 وعض ةمحمد لطفي محاجن 10

 وعض ممفتش شرطة ام الفح 11

 وعض ةممثل حركات شبابي 12

 وعض نناديا جباري 13

 ةمركز ةفلة محاجن 14

      

   ةالشركة االقتصادي  

 سرئي يد.سمير صبح 1

 وعض دزكي محم 2

 وعض دتوفيق سعي 3

 وعض دجمعة احم 4

 وعض نسليمان حسي 5

 وعض ماحمد قاس 6

 رممثلة جمهو تمدققة حسابا –سهير اغبارية  7

 وعض ةاغباريعائشة  8

 وعض اانس مهن 9

  
على  يتابع السيد محمود تيسير المصادقة

 ةاالعضاء في الجهات المختص
  

   هالجمعية البلدية لتطوير التعليم والرفا  

 سرئي يد.سمير صبح 1

 وعض فعضو ائتال 2

 وعض نوجدي حس 3

 وعض دجمعة احم 4

 وعض مفتحية سلي 5

 وعض يمحمود زهد 6

 وعض ةامرأ 7

 وعض ةامرأ 8

 رتغيي-عضو ةيوسف أبو شقر 9

 زمرك راحمد مشهو 10



  
على  يتابع السيد احمد مشهور المصادقة

 ةاالعضاء في الجهات المختص
  

لجان 
 ةمهني

    

      

   تلجنة المشتريا  

 سرئي ةناصر اغباري 1

 وعض ماحمد قاس 2

 وعض يمحمد فتح 3

 وعض ننايف رياض جباري 4

 وعض نأيوب جباري 5

 زمرك دمحمد ماج 6

      

   תועדת תמיכו  لجنة المنح  

 زرئيس ومرك دجمعة احم 1

 وعض يمصطفى قبالو 2

 وعض داحمد محمو 3

      

   للجنة تصليح الخل  

 سرئي يمصطفى قبالو 1

 وعض نسليمان حسي 2

 وعض يمحمود زهد 3

 زمرك دجمعة احم 4

      

  
منوط  –على االرنونا  لجنة االعتراضات

 نبفحص التعليمات حسب القانو
  

 سرئي  احمد يوسف اسعد 1

 وعض دعالء حسن محامي 2

 وعض ةاسعد سعيد اغباري 3

 زمرك ةمحاجنمصطفى حسين  4

 عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش والتصويت على جميع اللجان ما عدا لجنة التنظيم:

بعد المناقشة وتبادل االراء بتأجيل اقرار اللجان ليقوموا اعضاء كتل المعارضة باختيار مواقعهم باللجان, 

 هذا ما قاله عضو البلدية السيد بالل ظاهر محاجنة.

امد ما قاله السيد بالل ولكن هذا اقتراح رئيس البلدية وتم  -القضائي  المستشار -المحامي مصطفى قبالوي 

ساعة كان باالمكان تقديم التعديالت او  48ارسال الدعوة واللجان قبل انعقاد جلسة المجلس البلدي ب 

 حتى باالمكان تقديمها خالل هذه الجلسة والتصويت عليها.



اقتراح معدل بان يتم التصويت على لجنة االدارة ولجنة تقدم ب -رئيس البلدية  -د. سمير صبحي محاميد  

العطاءات ولجنة المالية في هذه الجلسة حتى انعقاد جلسة المجلس البلدي االعتيادية يوم الثالثاء القادم 

 31.1.2019, ويطلب من الجميع تقديم التعديالت حتى يوم الخميس الموافق 5.2.2019بتاريخ 

 د محمود جبارين.لسكرتير البلدية السيد احم

 تمت المصادقة باالجماع.

 عرض رئيس البلدية البنود التالية على التصويت حسب الترقيم التالي:

.  ,ممثلو البلدية في مجلس سلطة صرف مياه االودية شارون : عضو البلدية السيد اياد احمد حج فرح
 السيد كارم محمود محاميد, وقائم باالعمال السيد محمد رباح اغبارية .

 تمت المصادقة باالجماع.

. مد اغبارية.ممثل البلدية في لجنة التنظيم والبناء اللوائية حيفا: عضو البلدية السيد زكي مح 

 تمت المصادقة باالجماع.

. .ممثل البلدية في شركة اتحاد مياه وادي عارة السيد جمال محمد محاميد 

 تمت المصادقة باالجماع.

. .لجنة مكافحة العنف تقر الحقا في المجلس البلدي بعد تشكيلها من هيئة فحماوية مهنية وسياسية 

 تمت المصادقة باالجماع.
 ------------------------------------------------ 

 

في قاعة  2.2.2019اكد رئيس البلدية على حضور جميع اعضاء المجلس البلدي اليوم الدراسي الذي سيعقد يوم السبت الموافق  

 .المدرسة االهلية

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


