---توثيق556:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2020/8المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2020/11/03في تمام الساعة  19:00وذلك
في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

علي خليل جبارين -نائب

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

علي عدنان جبارين -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

محمد يوسف اغبارية -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

عوفر تودر -المدير العام

الغياب:
اياد احمد حج فرح -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

جدول االعمال:
.1
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.3
.4
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.6
.7

بحث التقرير المالي الربع سنوي الرابع .2019
بحث التقرير المالي الربع سنوي الثاني .2020
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمشروع ترويج هايتك.
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية القامة "גגות סולאריים" في مؤسسات البلدية.
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لدهان شوارع واجهزة امان .2019
المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة المجد للتعليم الخاص -مرفق طيه .-
المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة االمل للتعليم الخاص -مرفق طيه .-

 .8المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة االمل للتعليم الخاص
 .9المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة الرازي الثانوية -مرفق طيه .-
 .10المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة الخنساء -مرفق طيه .-
 .11المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة الخنساء -مرفق طيه .-
 .12المصادقة على اغالق حساب بنك باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة -مرفق طيه.-
 .13المصادقة على فتح حساب بنك باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة وفقا للشروط المذكورة في النموذج المرفق.
 .14المصادقة على فتح حساب بنك لالهل باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة وفقا للشروط المذكورة في النموذج المرفق.
 .15المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة قحاوش -مرفق طيه .-
 .16المصادقة على تجديد رخصة دفن الموتى لعام .2022/2021
 .17بحث طلب عضو البلدية السيد وجدي حسن جبارين من يوم : 4.10.2020الحجوزات على المواطنين.
 .18بحث طلب عضو البلدية السيد مصطفى ابو ماجد من يوم :18.10.2020
 .19المصادقة على محضر جلسة لجنة تسمية الشوارع من يوم - 11.10.2020مرفق طيه.-
 .20المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط .
 .21المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط .
 .22المصادقة على اصدار بطاقة ائتمان بنكية باسم البلدية.
 .23المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة عراق الشباب االبتدائية -مرفق طيه.-
 .24المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة عراق الشباب االبتدائية -مرفق طيه.-
 .25المصادقة على عضوية السيدة دينا محاجنة في الجمعية البلدية لتطوير التعليم والرفاه بدال من السيدة سارة حسين محاميد .
 .26المصادقة على ميثاق ونظم ادارة جلسات المجلس البلدي -مرفق طيه.-

مجرى الجلسة:
أفتتح الجلسة رئيس البلدية د .سمير محاميد بقوله :بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثم تحدث معلقا على الجلسة السابقة بتاريخ  ,27.10.2020مرفق رسالة رئيس البلدية د .سمير محاميد وتالها على الحضور.
•
•
•

طلب رئيس البلدية حتلنة اعضاء البلدية عن الوضع في حي عقادة بما يخص الشيكونات.
تحدث السيد لقمان جبارين باسم االهالي الفائزين في الشيكونات عن الوضع في حي عقادة.
الحاج فاروق عوني تحدث عن الوضع في العمل في الشيكونات وعن التفاهمات بين البلدية ولجنة الحي ممثلة بالدكتور
علي جبارين والسيد جميل احمد.

تلخيص رئيس البلدية:
 .1المقاول بدأ في العمل في القطع السكنية.
 .2نحن نحافظ على اللحمة الفحماوية والنسيج الفحماوي.
 .3اذا لم تكمل الشركة االقتصادية العمل سيتم تنفيذ العمل من قبل المنهال.

 .1بحث التقرير المالي الربع سنوي الرابع .2019
عرض السيد جمعة اغبارية محاسب البلدية التقرير واجاب عن اسئلة االعضاء.

----------------------------------------------- .2بحث التقرير المالي الربع سنوي الثاني .2020
عرض السيد جمعة اغبارية محاسب البلدية التقرير واجاب عن اسئلة االعضاء.
----------------------------------------------- .3المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمشروع ترويج هايتك.
المصدر
وزارة تطوير الضواحي
موارد ذاتية
اشتراك جمعية צופן
المجموع
اعمال مقاولة
المجموع

المدخوالت
999,450ش.ج
133,212ش.ج
199,938ش.ج
1,332,600ش.ج
المصروفات
 1,332,600ش.ج
1,333,600ش.ج

عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت.
تمت المصادقة باالجماع .
----------------------------------------------- .4المصادقة على ميزانية غير اعتيادية القامة "גגות סולאריים" في مؤسسات البلدية.
المدخوالت
المصدر
2,928,250ش.ج
قرض
2,928,250ش.ج
المجموع
المصروفات
 2,781,838ش.ج
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة  146,412ش.ج
2,928,250ش.ج
المجموع
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لدهان شوارع واجهزة امان .2019
المدخوالت
المصدر
وزارة المواصالت 124,887ش.ج
124,887ش.ج
المجموع
المصروفات
 119,887ش.ج
اعمال مقاولة
 5,000ش.ج
تخطيط ومراقبة

المجموع

124,887ش.ج

عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
اقترح عضو البلدية السيد محمد نجيب محاميد ان يكون الدهان بجودة عالية.
----------------------------------------------- .6المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة المجد للتعليم الخاص -مرفق طيه .-
حساب رقم  1083379بنك ليئومي فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة سهى
محاجنة هويه رقم 060472271,سكرتيرة المدرسة السيدة فاطمة محاجنة هوية رقم .033266438
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.
----------------------------------------------- .7المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة االمل للتعليم الخاص -مرفق طيه .-
حساب رقم  499047بنك هبوعليم فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة دنى ملك
هويه رقم 026271858,سكرتيرة المدرسة السيدة سناء اغبارية هوية رقم .036886901
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.
----------------------------------------------- .8المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة االمل للتعليم الخاص
حساب رقم  477787بنك هبوعليم فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة دنى ملك
هويه رقم 026271858,سكرتيرة المدرسة السيدة سناء اغبارية هوية رقم  ,036886901لجنة االباء السيدة
الهام السعد اغبارية هوية رقم .025786153
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 لمدرسة الرازي الثانوية -مرفق طيه .-

حساب رقم  580642بنك هبوعليم فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة حنان
محاجنة هويه رقم 065655086,سكرتيرة المدرسة السيدة جميلة ابو حسين هوية رقم  ,040160319مدير
المرحلة االعدادية السيد مصطفى محاميد هوية رقم .041946393
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 باسم البلدية لمدرسة الخنساء -مرفق طيه .-
حساب رقم  37566بنك هبوعليم فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة عواطف
اغبارية هويه رقم 055200810,سكرتيرة المدرسة السيدة اسالم محاميد هوية رقم .040634750
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.
----------------------------------------------- .11المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة الخنساء -مرفق طيه .-
حساب رقم  416966بنك هبوعليم فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة عواطف
اغبارية هويه رقم 055200810,سكرتيرة المدرسة السيدة اسالم محاميد هوية رقم  ,040634750لجنة
االباء السيد بهاء جبارين هوية رقم .065655649
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.
----------------------------------------------- .12المصادقة على اغالق حساب بنك باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة -مرفق طيه.-
حساب رقم  337950بنك هبوعليم فرع ام الفحم.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .13المصادقة على فتح حساب بنك باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة وفقا للشروط المذكورة في النموذج
المرفق.
بنك هبوعليم فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مدير المدرسة السيد احمد شيخ حسين
هويه رقم 02320332,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.
----------------------------------------------- .14المصادقة على فتح حساب بنك لالهل باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة وفقا للشروط المذكورة في
النموذج المرفق.
بنك هبوعليم فرع ام الفحم ,مدير المدرسة السيد احمد شيخ حسين هويه رقم 02320332,سكرتير المدرسة
السيد عبد الرحمن ترك هوية رقم  ,201101201لجنة االباء 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.
----------------------------------------------- .15المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة قحاوش -مرفق طيه .-
حساب رقم  10396390بنك ليئومي فرع ام الفحم ,مديرة المدرسة السيدة سماهر كبها محاجنة هوية رقم
 ,066149360سكرتير المدرسة السيد خالد جبارين هوية رقم  ,0595344951لجنة االباء السيد تامر
فحماوي هوية رقم .040459760
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.
----------------------------------------------- .16المصادقة على تجديد رخصة دفن الموتى لعام .2022/2021
تمت المصادقة باالجماع.
مع صرف المبلغ المتبقي لالضاءة وصيانة المقابر ,ومراجعة وفحص موضوع حفر القبور حسب الشريعة
االسالمية.
----------------------------------------------- .17بحث طلب عضو البلدية السيد وجدي حسن جبارين من يوم : 4.10.2020الحجوزات على المواطنين.
تحدث السيد وجدي عن االمر ممثلة بروح الرسالة المرفقة ,وطلب التخفيف وال تكون جارفة مع وجود التفاهم
بين القسم والمواطنين.
----------------------------------------------- .18بحث طلب عضو البلدية السيد مصطفى ابو ماجد من يوم :18.10.2020
 .1الحواسيب للطالب الذين ال يستطيعون امتالكها ليتسنى لهم المشاركة في التعلم عن بعد.
 .2المواصالت العامة في االحياء الجبارين والمحاميد.
 .3اخالء االرصفة من المعيقات.
تم تأجيل بحث الطلب لحين حضور السيد مصطفى ابو ماجد للجلسة القادمة.

----------------------------------------------- .19المصادقة على محضر جلسة لجنة تسمية الشوارع من يوم - 11.10.2020مرفق طيه.-
تحدث عضو البلدية السيد وجدي حسن جبارين عن الموضوع.
المصادقة على النظام لتسمية الشوارع للجلسة القادمة.
اقترح السيد زياد ابو شقرة تاكيد وتثبيت االسماء التاريخية المتعارف عليها تاريخيا وفحماويا.
اقترح د .سمير محاميد اسماء لبنك االسماء من قبل اعضاء البلدية.
اقترح د .محمد نجيب محاميد اسماء حديثة من الرجال والنساء.
المحامي توفيق سعيد جبارين  -حسب القانون ال يوجد صالحية للمصادقة من قبل وزارة الداخلية على االسماء
وانما فقط اعالم ,والصالحية الكاملة هي للمجلس البلدي فقط .اقترح اعادة االسماء مرة اخرى باسماء
فحماوية.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .20المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة
وتمويل التخطيط .
خريطة رقم  354-0791574اسم الخريطة :خريطة مفصلة البيار ,قسيمة  18بلوك .12155
تم تاجيل الموضوع للجلسة القادمة.
----------------------------------------------- .21المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة
وتمويل التخطيط .
خريطة رقم  354-0604579اسم الخريطة :خريطة مفصلة وادي ملحم ,قسيمة  2بلوك .20308
تم تاجيل الموضوع للجلسة القادمة.
----------------------------------------------- .22المصادقة على اصدار بطاقة ائتمان بنكية باسم البلدية.
تمت المصادقة باالجماع.
ابقاء البطاقة بعهدة محاسب البلدية ,ايطار  25,000ش.ج وتقديم تقرير فصلي.
----------------------------------------------- .23المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة عراق الشباب االبتدائية -مرفق طيه.-
حساب رقم  458162بنك هبوعليم فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة شفاء يونس
هويه رقم 023277528,سكرتيرة المدرسة السيدة منى محاجنة هوية رقم .057584906
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.
----------------------------------------------- .24المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة عراق الشباب االبتدائية -مرفق طيه.-
حساب رقم  476055بنك هبوعليم فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة شفاء يونس
هويه رقم 023277528,سكرتيرة المدرسة السيدة منى محاجنة هوية رقم  ,057584906لجنة االباء السيد
كارم كيوان هوية رقم .029926607
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.
----------------------------------------------- .25المصادقة على عضوية السيدة دينا محاجنة في الجمعية البلدية لتطوير التعليم والرفاه بدال من السيدة سارة
حسين محاميد .
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .26المصادقة على ميثاق ونظم ادارة جلسات المجلس البلدي -مرفق طيه.-
تم االتفاق على الغاء االقتراح باالجماع.
-----------------------------------------------بإحترام
مساعد رئيس البلديه
ناصر خالد اغباريه

