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 551توثيق:
 

 

 محضر جلسة

  19:00في تمام الساعة  11/08/2020المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  06/2020رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد نائب - علي خليل جبارين

 عضو- محاميدمحمد نجيب  عضو - وجدي حسن جبارين

 عضو - اياد احمد حج فرح عضو - محمد فوزي محاميد

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

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو - رامز محمود جبارين

 

 :وبمشاركة كل من

 مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي

  المدير العام - تودر عوفر

 

 :الغياب

 عضو- رائد كساب محاميد عضو - توفيق سعيد جبارين

 عضو- محمد يوسف اغبارية عضو - وافي فخري زيتاوي

 عضو - علي عدنان جبارين عضو- بالل ظاهر محاجنة

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 

 :جدول االعمال

  -.مرفق طيه- 15.07.2020المصادقة على محضر جلسة لجنة المنح من يوم  1.

بما يخص االعفاءات للمؤسسات التطوعية وذلك وفق مرسوم  27.07.2020المصادقة على توصية لجنة االعفاءات من يوم  2.

 -.مرفق طيه- 9/2020و   5/2019وزارة الداخلية رقم 

 -.مرفق طيه-المصادقة على فتح حساب باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة  3.

  -.مرفق طيه-ل باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة المصادقة على فتح حساب لاله 4.

 ."צדק חלוקתיالمصادقة على التقسيم العادل " 5.

 

 



 :مجرى الجلسة

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

 .لى آله وصحبه أجمعينالمرسلين سيدنا محمد وع

 :طلب رئيس البلدية اضافة بند لجدول البحث

 ."צדק חלוקתי" المصادقة على التقسيم العادل

 باالجماع على اضافة البند  تمت المصادقة

 .للمرة العاشرة اطلب طرح موضوع التعدي على الحيز العام وال حياة لمن تنادي -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

 .ول المباشر عن هذا االمر هو البلدية بادارتها ومجلسها واعضائهاالمسؤ

 

  -.مرفق طيه-  15.07.2020المصادقة على محضر جلسة لجنة المنح من يوم  1.

 

 .تحدث السيد عوفر عن الموضوع موضحا بعض االمور والنقاط 

يبارك الخطوة ولكن يجب اعطاء جميع المجاالت الرياضية وليس  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .االكتفاء بفرق كرة القدم

 .ال يمكن التناسي ان هناك شرائح رياضية اخرى غير هبوعيل -عضو البلدية  -السيد اياد احمد فرح 

 .19:20انضم د محمد نجيب الى الجلسة الساعة  *

االدارة السليمة   "ניהול תקין" من الشروط االساسية هي ما يسمى -عضو البلدية  -يد زياد ابراهيم ابو شقرة الس

 .وهذا طلب حق وقانوني وال يجب التنازل عنه وال باي حال

 بشأن الجمعيات الرياضية؟  "ל"חוזר מנכ" هل يوجد -عضو البلدية   -السيد مصطفى محمد ابو ماجد 

منها   ,"ניהול תקין" من المجاالت الرياضية لم تقدم طلب بسبب ما يسمى االدارة السليمةيوجد الكثير  ---

 .البوكس والكراتيه وغيرها

والذي يحدد االدارة لكيفية اعطاء المنح للفرق   "ל"חוזר מנכ" يوجد -مدير عام البلدية  -السيد عوفر تودر 

 .ماجدالرياضية, سيتم تحويله لعضو البلدية السيد مصطفى ابو 

% من الميزانية ووضعها جانبا لحين استكمال  30يقترح اقتطاع  -عضو البلدية  -السيد اياد احمد حج فرح 

 ."ניהול תקין" بعض الجمعيات اوراقها الرسمية

 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 .اعضاء 9صوت مع االقتراح: 



 .بو ماجد(صوت ضد االقتراح: عضو واحد )السيد مصطفى ا

 .امتنع عن التصويت: عضو واحد )السيد اياج حج فرح(
 ------------------------------------------------ 

بما يخص االعفاءات للمؤسسات التطوعية  27.07.2020المصادقة على توصية لجنة االعفاءات من يوم  2.

 -.مرفق طيه- 9/2020و  5/2019وذلك وفق مرسوم وزارة الداخلية رقم 

 

تحدث السيد مصطفى ابو ماجد عضو البلدية ورئيس لجنة االعفاءات عن االمر موضحا بان الجمعية التي  

 .اوب على الطلبات لم يتم المصادقة على طلبهتقدمت وال تج

 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 .تمت المصادقة باالجماع

طلب عضو البلدية السيد طارق زياد ابو جارور ارفاق قسائم الراتب لمديري الجمعيات قبل المصادقة على  

 .الطلب
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على فتح حساب باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة  3.

 

بنك هبوعليم, فرع ام الفحم, اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة السيد احمد شيخ حسين   

 .201101201سكرتير المدرسة السيد عبد الرحمن ترك هوية رقم ,023203326 رقم هويه

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .. ملزم بتوقيعين1توقيع تكون كالتالي : تركيبة اصحاب ال

  . "תיק ממסרים" البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على فتح حساب لالهل باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة  4.

 

بنك هبوعليم, فرع ام الفحم, اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة السيد احمد شيخ حسين     

, لجنة اولياء 201101201سكرتير المدرسة السيد عبد الرحمن ترك هوية رقم ,023203326 رقم هويه

 .056955974السيد موسى فندي جبارين هوية رقم  االمور

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .. ملزم بتوقيعين1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 

  . "תיק ממסרים" البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت

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

 ."צדק חלוקתיالمصادقة على التقسيم العادل "  5.

 
 .تحدث السيد عوفر تودر المدير العام عن هذا البند وتوضيح المطلوب 

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

 



 

 
 بإحترام 

 مساعد رئيس البلديه 

 ناصر خالد اغباريه 

 


