توثيق546:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2020/05المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2020/07/08في تمام الساعة 19:00
وذلك في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

محمد نجيب محاميد -عضو

علي عدنان جبارين -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

اياد احمد حج فرح -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

وبمشاركة كل من:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

عوفر تودر -المدير العام

الغياب:
علي خليل جبارين -نائب

وجدي حسن جبارين -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

محمد يوسف اغبارية -عضو

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5

المصادقة على تعيين السيدة حنين جبارين مديرة لالرنونا ومسؤولة عن الجباية.
المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط .
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية القامة مبنى تجاري محاذي لشارع القدس.
بحث طلب عضو البلدية السيد مصطفى ابو ماجد بموضوع الشاحنات داخل البلد والتعدي على الملك العام.
المصادقة على طلب فتح حساب بنك باسم البلدية لمركز العلوم -مرفق طيه .-

 .6المصادقة على تخويل العاملة االجتماعية نداء جبارين االطالع وتقديم التقارير المحوسبة باسم البلدية من خالل انظمة
المعلومات التابعة لمؤسسة التأمين الوطني.
 .7المصادقة على عضوية السيدة دينا محاجنة في الجمعية البلدية لتطوير التعليم والرفاه بدال من السيدة سارة حسين محاميد .
 .8المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة -مرفق طيه.-
 .9المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة -مرفق طيه .-
 .10المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة -مرفق طيه .-

مجرى الجلسة:
 .1المصادقة على تعيين السيدة حنين جبارين مديرة لالرنونا ومسؤولة عن الجباية.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .2المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة
وتمويل التخطيط .
خريطة رقم  354-0604579חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים ,חלקה  2גוש  20308ואדי מלחם.
تم تأجيل بحث الموضوع.
----------------------------------------------- .3المصادقة على ميزانية غير اعتيادية القامة مبنى تجاري محاذي لشارع القدس.
المدخوالت
المصدر
وزارة تطوير الضواحي النقب 5,000,000
ش.ج
والجليل
791,500ش.ج
اشتراك الشركة االقتصادية
5,791,500
المجموع
ش.ج
المصروفات
5,791,000
اعمال مقاولة
ش.ج
5,791,500
المجموع
ش.ج
عرض مدير الشركة االقتصادية السيد محمود تيسير اغبارية الموضوع عن طريق عرض شرائح واجاب
عن بعض التساؤالت من قبل اعضاء البلدية.
تمت المصادقة باالجماع على الميزانية.

----------------------------------------------- .4بحث طلب عضو البلدية السيد مصطفى ابو ماجد بموضوع الشاحنات داخل البلد والتعدي على الملك العام.

طلب عضو البلدية السيد مصطفى ابو ماجد تأجيل موضوع البجروت ولجنة التنظيم للجلسة القادمة.
تم توكيل  3اعضاء بلدية للتعاقد مع مستشار قضائي خارجي لمتابعة االمر.
اعالم اللجنة الشعبية والجهات  ----اعالميا.
تلخيص رئيس البلدية:
تم التعاقد مع شركة غدير لفحص عدادات المياه والكهرباء التابعة لجميع مؤسسات البلدية.
تم تعيين لجنة:
المحامي مصطفى قبالوي" مركز اللجنة ",السيد اياد احمد جبارين ,المحامي توفيق سعيد جبارين ,السيد زكي
محمد اغبارية ,المحامي علي بركات ,المهندس سليمان محاميد ,
---------------------------------------------------------- .5المصادقة على طلب فتح حساب بنك باسم البلدية لمركز العلوم -مرفق طيه .-
بنك ليئومي ( )10فرع ام الفحم ( ,)820اصحاب حق التوقيع  :مديرة المركزالسيدة وجدان محاجنة
هويه رقم 027699545,مركز الفعاليات السيد رائد كساب محاميد هوية رقم .059409912
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المركز الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على تخويل العاملة االجتماعية نداء جبارين االطالع وتقديم التقارير المحوسبة باسم البلدية من
خالل انظمة المعلومات التابعة لمؤسسة التأمين الوطني.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .7المصادقة على عضوية السيدة دينا محاجنة في الجمعية البلدية لتطوير التعليم والرفاه بدال من السيدة سارة
حسين محاميد .
اقترح تقديم اسماء جديدة للجلسة القادمة.
----------------------------------------------- .8المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة -مرفق طيه.-
بنك هبوعليم ( )12فرع ام الفحم ( ,)548اصحاب حق التوقيع  :مدير المدرسة السيد احمد شيخ حسين
هويه رقم 023203326,سكرتير المدرسة السيد عبد الرحمن ترك هوية رقم .201101201
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .

تمت المصادقة باالجماع .

----------------------------------------------- .9المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة -مرفق طيه .-
بنك البريد( )09فرع ام الفحم ( ,)001اصحاب حق التوقيع  :مدير المدرسة السيد احمد شيخ حسين
هويه رقم 023203326,سكرتير المدرسة السيد عبد الرحمن ترك هوية رقم .201101201
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
تمت المصادقة باالجماع .
----------------------------------------------- .10المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة -مرفق طيه .-
بنك البريد( )09فرع ام الفحم ( ,)001اصحاب حق التوقيع  :مدير المدرسة السيد احمد شيخ حسين
هويه رقم 023203326,سكرتير المدرسة السيد عبد الرحمن ترك هوية رقم  ,201101201لجنة اولياء
االمور السيد موسى فندي جبارين هوية رقم .056955974
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
تمت المصادقة باالجماع .
-----------------------------------------------بإحترام
المدير العام
عوفر تودر

