توثيق549:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T5/2020المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2020/08/25في تمام الساعة 19:00
وذلك في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

علي خليل جبارين -نائب

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

علي عدنان جبارين -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

عوفر تودر -المدير العام

محمود زهدي محاجنة -مدير جناح المعارف
والرفاه والص

الغياب:
اياد احمد حج فرح -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

محمد يوسف اغبارية -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4

المصادقة على ميزانيات غير اعتيادية لترميمات في المدارس حسب القائمة ادناه -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانيات غير اعتيادية لشراء حواسيب للمدارس حسب القائمة ادناه -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانيات غير اعتيادية لمعدات لغرف علمية للمدارس حسب القائمة ادناه -مرفق طيه .-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة صفوف ذوي الخلل في السمع -مرفق طيه .-

 .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لفحص احتياجات البلدية للتوقيع على االتفاقية "הסכם גג תמ"ל - "1077 , 1030
مرفق طيه .-
 .6المصادقة على تغيير رقم  2في الموازنة غير االعتيادية رقم  690لترميمات استاد السالم -مرفق طيه.-
 .7المصادقة على تغيير رقم  2في الموازنة غير االعتيادية رقم  675لمركز شبيبة -مرفق طيه.-
 .8المصادقة على تغيير رقم  2في ميزانية غير اعتيادية رقم  796لترميمات قاعة رياضية وادي النسور -مرفق طيه.-
 .9المصادقة على تغيير رقم  2في الميزانية غير االعتيادية رقم  317لترميمات قاعة رياضية خديجة -مرفق طية.-
 .10المصادقة على قرض طويل االمد بمبلغ  2,600,000ش.ج لشراء قطعة ارض اقيم عليها مركز نمو الطفل ,شروط
القرض :ترجيع شهري لمدة  10اعوام .
 .11المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشراء قطعة ارض اقيم عليها مركز نمو الطفل -مرفق طيه.-
 .12المصادقة على تعيين السيد عوفر تودر المدير العام مركز جلسات المجلس البلدي.

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 عن تطورات الكورونا في المدينة وخطوات البلدية لمواجهة الجائحة.
اقترح رئيس البلدية باسم المجلس البلدي تأجيل االعراس او االختصار باالعراس باعداد صغيرة.
طلب رئيس البلدية اضافة بند لجدول البحث:
*المصادقة على تعيين السيد عوفر تودر المدير العام مركز جلسات المجلس البلدي.
تمت المصادقة باالجماع على اضافة البند.

 .1المصادقة على ميزانيات غير اعتيادية لترميمات في المدارس حسب القائمة ادناه -مرفق طيه.-
المصروفات
المدخوالت
المصدر
المدرسة
تخطيط ومراقبة هندسية
اعمال مقاولة
 12,000ش.ج
مفعال هبايس  300,000ش.ج 288,000
الغزالي
ش.ج
 19,200ش.ج
مفعال هبايس  480,000ش.ج 460,800
الثانوية الشاملة
ش.ج
 12,000ش.ج
الرازي االغدادية مفعال هبايس  300,000ش.ج 288,000
ش.ج
 12,000ش.ج
مفعال هبايس  300,000ش.ج 288,000
خديجة الثانوية
ش.ج
 16,000ش.ج
مفعال هبايس  400,000ش.ج 384,000
وادي النسور
ش.ج
 12,000ش.ج
مفعال هبايس  300,000ش.ج 288,000
المتنبي
ش.ج
 12,000ش.ج
مفعال هبايس  300,000ش.ج 288,000
الزهراء
ش.ج

الخيام

مفعال هبايس  300,000ش.ج

عين ابراهيم

مفعال هبايس  300,000ش.ج

قحاوش

مفعال هبايس  300,000ش.ج

ابن سينا

مفعال هبايس  300,000ش.ج

288,000
ش.ج
288,000
ش.ج
288,000
ش.ج
288,000
ش.ج

 12,000ش.ج
 12,000ش.ج
 12,000ش.ج
 12,000ش.ج

قدم د .محمود زهدي محاجنة مدير جناح المعارف شرحا مفصال عن ترميمات المدارس وكيفية اختيار
المدارس وحسب االولويات باالمن واالمان بمشاركة قسم المعارف والهندسة.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .2المصادقة على ميزانيات غير اعتيادية لشراء حواسيب للمدارس حسب القائمة ادناه -مرفق طيه.-
المصروفات
المدخوالت
المصدر
المدرسة
شراء حواسيب
مفعال هبايس  119,232ش.ج  119,232ش.ج
قطاين الشومر
مفعال هبايس  119,232ش.ج  119,232ش.ج
اسكندر الشاملة
مفعال هبايس  119,232ش.ج  119,232ش.ج
الغزالي
مفعال هبايس  119,232ش.ج  119,232ش.ج
الرازي
مفعال هبايس  119,232ش.ج  119,232ش.ج
عمر بن الخطاب
مفعال هبايس  119,232ش.ج  119,232ش.ج
االخوة
تمت المصادقة باالجماع.

----------------------------------------------- .3المصادقة على ميزانيات غير اعتيادية لمعدات لغرف علمية للمدارس حسب القائمة ادناه -مرفق طيه .-
المصروفات
المدخوالت
المصدر
المدرسة
شراء معدات
 200,000ش.ج
 200,000ش.ج
مفعال هبايس
الثانوية الشاملة
 150,000ش.ج
 150,000ش.ج
مفعال هبايس
وادي النسور
 200,000ش.ج
 200,000ش.ج
مفعال هبايس
خديجة الثانوية
 150,000ش.ج
 150,000ش.ج
مفعال هبايس
قطاين الشومر
اسكندر
الرازي
قطاين الشومر

منحة رقم 1135
مفعال هبايس
مفعال هبايس
مفعال هبايس
منحة رقم 1141

 100,000ش.ج
 150,000ش.ج
 150,000ش.ج

 100,000ش.ج
 150,000ش.ج
 150,000ش.ج

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .4المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة صفوف ذوي الخلل في السمع -مرفق طيه .-
وزارة المعارف
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

المدخوالت
30,000ش.ج
30,000ش.ج
المصروفات
28,500ش.ج
1,500ش.ج
30,000ش.ج

تمت المصادقة باالجماع.

----------------------------------------------- .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لفحص احتياجات البلدية للتوقيع على االتفاقية "הסכם גג תמ"ל
- "1077 , 1030مرفق طيه .-
سلطة اراضي اسرائيل
المجموع
اجرة خبراء
المجموع

المدخوالت
250,000ش.ج
 250,000ش.ج
المصروفات
 250,000ش.ج
 250,000ش.ج

تمت المصادقة باغلبية الحضور (المحامي توفيق سعيد جبارين ضد).
----------------------------------------------- .6المصادقة على تغيير رقم  2في الموازنة غير االعتيادية رقم  690لترميمات استاد السالم -مرفق طيه.-
المدخوالت السابقة
االضافة
المدخوالت الجديدة
المصدر
15,700,000ش.ج 6,500,000ش.ج 9,200,000ش.ج
مفعال هبايس
2,250,000ش.ج
--2,250,000ش.ج
وزارة الرياضة
17,950,000ش.ج 6,500,000ش.ج 11,450,000ش.ج
المجموع
المصروفات
16,582,000ش.ج 5,980,000ش.ج 10,602,000ش.ج
اعمال مقاولة
848,000ش.ج
تخطيط ومراقبة هندسية 1,368,000ش.ج 520,000ش.ج
17,950,000ش.ج 6,500,000ش.ج 11,450,000ش.ج
المجموع
تمت المصادقة باغلبية الحضور (المحامي توفيق سعيد جبارين ضد).

----------------------------------------------- .7المصادقة على تغيير رقم  2في الموازنة غير االعتيادية رقم  675لمركز شبيبة -مرفق طيه.-
المدخوالت
المصدر
الجديدة
2,300,000ش.ج 2,000,000ش.ج 300,000ش.ج
مفعال هبايس
4,500,000ش.ج
--4,500,000ش.ج
وزارة االسكان
1,400,000ش.ج
--وزارة تطوير الضواحي النقب والجليل 1,400,000ش.ج
8,200,000ش.ج 2,000,000ش.ج 6,200,000ش.ج
المجموع
المصروفات
7,727,000ش.ج 2,000,000ش.ج 5,727,000ش.ج
اعمال مقاولة
473,000ش.ج
--473,000ش.ج
تخطيط ومراقبة هندسية
8,200,000ش.ج 2,000,000ش.ج 6,200,000ش.ج
المجموع
االضافة

المدخوالت السابقة

تمت المصادقة باغلبية الحضور (المحامي توفيق سعيد جبارين ضد).

----------------------------------------------- .8المصادقة على تغيير رقم  2في ميزانية غير اعتيادية رقم  796لترميمات قاعة رياضية وادي النسور -
مرفق طيه.-
المصدر
مفعال هبايس
المجموع
شراء معدات
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة
المجموع

المدخوالت الجديدة
735,000ش.ج
735,000ش.ج
المصروفات
135,000ش.ج
550,000ش.ج
50,000ش.ج
735,000ش.ج

االضافة
600,000ش.ج
600,000ش.ج

المدخوالت السابقة
135,000ش.ج
135,000ش.ج

--550,000ش.ج
50,000ش.ج
600,000ش.ج

135000ش.ج
----135,000ش.ج

اقترح عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين تفعيل القاعات بعد دوام المدارس.
تمت المصادقة باالجماع.

----------------------------------------------- .9المصادقة على تغيير رقم  2في الميزانية غير االعتيادية رقم  317لترميمات قاعة رياضية خديجة -مرفق
طية.-
المصدر
مفعال هبايس
المجموع

المدخوالت الجديدة
462,921ش.ج
462,921ش.ج

االضافة
275,000ش.ج
275,000ش.ج

المدخوالت السابقة
187,921ش.ج
187,9210ش.ج

اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة
المجموع

المصروفات
420,000ش.ج
102,921ش.ج
462,921ش.ج

210,000ش.ج
65,000ش.ج
275,000ش.ج

150,000ش.ج
37,921ش.ج
187,921ش.ج

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .10المصادقة على قرض طويل االمد بمبلغ  2,600,000ش.ج لشراء قطعة ارض اقيم عليها مركز نمو الطفل,
شروط القرض :ترجيع شهري لمدة  10اعوام .
تمت المصادقة باغلبية الحضور (المحامي توفيق سعيد جبارين ضد).
----------------------------------------------- .11المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشراء قطعة ارض اقيم عليها مركز نمو الطفل -مرفق طيه.-
المصدر
قرض طويل االمد
المجموع
شراء قطعة االرض
المجموع

المدخوالت
 2,600,000ش.ج
 2,600,000ش.ج
 2,600,000ش.ج
 2,600,000ش.ج

تمت المصادقة باغلبية الحضور (المحامي توفيق سعيد جبارين ضد).
----------------------------------------------- .12المصادقة على تعيين السيد عوفر تودر المدير العام مركز جلسات المجلس البلدي.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باالجماع على تعيين السيد عوفر تودر المدير العام للبلدية مركز جلسات المجلس البلدي والسيد
ناصر خالد اغبارية مساعد رئيس البلدية مسؤول البروتوكول.
-----------------------------------------------بإحترام
المدير العام
عوفر تودر

