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 576توثيق:
 

 

 محضر جلسة

وذلك في قاعة   19:00في تمام الساعة  06/04/2021المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  03/2021رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-الحكمة 

 :الحضور

 نائب - علي خليل جبارين قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد

 عضو - وجدي حسن جبارين عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 عضو - بارينعلي عدنان ج عضو- محمد نجيب محاميد

 عضو - توفيق سعيد جبارين عضو- غانم توفيق بويرات

 عضو- طارق زياد ابو جارور عضو - اياد احمد حج فرح

 عضو - رامز محمود جبارين عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة

  عضو- فاروق عوني محاجنة

 

 :وبمشاركة كل من

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

  المدير العام - تودر عوفر

 

 :الغياب

 عضو- بالل ظاهر محاجنة رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو- رائد كساب محاميد عضو - محمد فوزي محاميد

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية عضو - احمد محمد عبد الجواد

  مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :جدول االعمال

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتخطيط حضانات اسرية جديدة  1.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميمات مدرسة عراق الشباب االبتدائية  2.

 -.مرفق طيه-لمدرسة اسكندر  322في ميزانية غير اعتيادية رقم  11المصادقة على تغيير رقم  3.

 -.مرفق طيه- 2020في السمع   لمالئمة صفوف لذوي الخلل 154في ميزانية غير اعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  4.

 -.مرفق طيه-لبناء روضات البيار  512في ميزانية غير اعتيادية رقم  2المصادقة على تغيير رقم  5.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات في منطقة الحريقة  6.

 



  -.مرفق طيه-מכונת טיאוט ורכב תפעולי( ارع كبيرة وسيارة تشغيلية )المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشراء سيارة تكنيس شو 7.

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة ابن خلدون االبتدائية  8.

 .المصادقة على تعديل لجان البلدية  9.

 -.مرفق طيه- 22.03.2021بحث طلب اعضاء حركة شباب التغيير من يوم  10.

  .المصادقة على منح المحاسب المرافق السيد نصري سرحان حق التوقيع على المستندات المالية في البلدية 11.

 

 :مجرى الجلسة

م هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم  أفتتح الجلسة نائب وقائم باعمال رئيس البلدية السيد زكي محمد اغبارية بقوله: بس 

 .على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :ثم طلب اضافة بندين على جدول االعمال

 .المصادقه على منح المحاسب المرافق السيد نصري سرحان حق التوقيع على المستندات المالية في البلدية •

 هيالنة •

 .مصادقة على اضافة البنود للبحثتمت ال

 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتخطيط حضانات اسرية جديدة  1.

 

 تالمدخوال رالمصد

وزارة الشؤون  

 ةاالجتماعي
 جش. 196,000

 جش. 196,000 عالمجمو

 ت المصروفا  

 جش. 196,000 ط تخطي

 جش. 196,000 عالمجمو

 .عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميمات مدرسة عراق الشباب االبتدائية  2.

 

 تالمدخوال رالمصد

 جش.300,000 س مفعال هباي 

 جش.300,000 عالمجمو

 ت المصروفا  

 جش.288,000 ة اعمال مقاول

 جش. 12,000 ةتخطيط ومراقب



 جش.300,000 عالمجمو

 .عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

 -.مرفق طيه-لمدرسة اسكندر   322في ميزانية غير اعتيادية رقم  11المصادقة على تغيير رقم  3.

 

 ةالمدخوالت السابق ةاالضاف ة المدخوالت الجديد  المصدر

 ج ش. 27,526,981 --  ش.ج 27,526,981 س مفعال هباي

 ج ش. 22,105,124 ج ش.  1,640,268 ج ش.  23,745,392 ف وزارة المعار

 جش.49,632,105 ج ش.1,640,268  ش.ج 51,272,373 عالمجمو

 ت المصروفا      

 ج ش. 46,215,786 ج ش.1,543,782 ج ش.  47,759,568 ة اعمال مقاول

 ج ش.264,600 --- جش. 264,600 ثاثا

 ج ش.3,151,719 ج ش.96,486 ج ش.  3,248,205 ة تخطيط ومراقب

 جش. 49,632,105 ج ش.1,640,268 ج ش. 51,272,373  عالمجمو

 .عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

 -.مرفق طيه- 2020لمالئمة صفوف لذوي الخلل في السمع   154في ميزانية غير اعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  4.

 

 تالمدخوال ةاالضاف  ة المدخوالت الجديد  المصدر

 جش. 30,000 جش. 390,000 جش. 420,000 فوزارة المعار

 جش. 30,000 جش. 390,000 جش. 420,000 عالمجمو

     ت المصروفا  

 جش. 28,500 جش. 369,000 جش.  397,500 ة اعمال مقاول

 جش. 1,500 جش. 21,000 جش.  22,500 ةتخطيط ومراقبة هندسي 

 جش. 30,000 جش. 390,000  ش.ج 420,000 عالمجمو

 .عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

 -.مرفق طيه-لبناء روضات البيار   512في ميزانية غير اعتيادية رقم  2المصادقة على تغيير رقم  5.

 

 تالمدخوال ةاالضاف  ة المدخوالت الجديد  المصدر

 جش. 2,038,387 جش. 407,677 جش. 2,446,064 فوزارة المعار

 جش. 2,038,387 جش. 407,677 جش. 2,446,064 عالمجمو

     ت المصروفا  



 جش. 1,834,987 جش. 376,607 جش. 2,211,594 ة اعمال مقاول

 جش. 151,400 جش. 31,070 جش. 182,470 ة اعمال تخطيط ومراقبة هندسي

 جش. 52,000 --- جش. 52,000 ف تجهيز وتأثيث صفو

 جش. 2,038,387 جش. 407,677 2,446,064  عالمجمو

 .عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات في منطقة الحريقة  6.

 

 ة المدخوالت الجديد  المصدر

 جش. 4,755,714 فعاروزارة الم

 جش. 4,755,714 عالمجمو

 ت المصروفا  

 جش. 4,249,158 ة اعمال مقاول

 جش. 350,556 ةتخطيط ومراقبة هندسي 

 جش. 156,000  تجهيز وتأثيث

 جش. 4,755,714  عالمجمو

 .عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

مرفق -מכונת טיאוט ורכב תפעולי( المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشراء سيارة تكنيس شوارع كبيرة وسيارة تشغيلية ) 7.

  -.طيه

 

 تالمدخوال رالمصد

 جش. 610,000  وزارة الداخلية

اشتراك البلدية من صندوق   

الفائض من الميزانية غير 

 االعتيادية

 ش.ج 26,430

 جش.636,430  عالمجمو

 ت المصروفا  

 جش.636,430  شراء سيارات

 ش.ج 636,430  

 .عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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



 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة ابن خلدون االبتدائية  8.

 

السيدة سهام ابو شقرة    بنك هبوعليم فرع ام الفحم, اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة  454116حساب رقم    

, ممثلة لجنة اولياء االمور السيدة سماهر اغبارية  066696337,سكرتيرة المدرسة السيدة شيرين الزير هوية رقم 059503169رقم هويه

 .03651088هوية رقم 

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

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

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

 .المصادقة على تعديل لجان البلدية 9.

 

  

     االدارة  لجنة  

   رئيس  صبحي د.سمير 1

   عضو زكي محمد اغبارية  2

   عضو خليل  د.علي 3

   عضو زياد ابراهيم أبو شقرة 4

   عضو احمد حج فرح  اياد 5

   عضو محمد فوزي كرم 6

   عضو عوني فاروق 7

   عضو رامز محمود جبارين 8

   عضو نجيب محاميد  محمد 9

   عضو وجدي حسن جبارين  10

   عضو  أبو جارور طارق 11

   مركز  ناصر اغبارية   

        

     المراقبة  لجنة  

   رئيس  عدنان بركات علي 1

   عضو توفيق سعيد  2

   عضو كساب محاميد رائد 3

   عضو بالل ظاهر 4

   عضو الجواد/غانم بويرات احمد عبد 5

   عضو مصطفى ابو ماجد  6

   مركز  احمد اغبارية جمعة  

        

     لجنة المالية   



   رئيس  زياد إبراهيم أبو شقرة 1

   عضو اغبارية زكي محمد 2

   عضو غانم بويرات/ احمد عبد الجواد  3

   عضو ظاهر محاجنة بالل 4

   عضو د.علي خليل  5

   مركز  احمد اغبارية جمعة  

        

     لجنة المناقصات   

   رئيس  رامز محمود جبارين 1

   عضو ابراهيم أبو شقرة  زياد 2

   عضو محمد نجيب  3

   عضو  الجواد /علي عدنان احمد عبد 4

   عضو طارق زياد أبو جارور  5

   عضو محمد أبو ماجد مصطفى 6

   عضو بالل ظاهر محاجنة  7

   مركز  إبراهيم جبارين  محمد  

     حملة المفاتيح:   

     محمود جبارين  رامز  

   محمد إبراهيم جبارين   

        

   اإلعفاءات  لجنة  

   رئيس  أبو ماجد  مصطفى 1

   عضو زياد ابراهيم أبو شقرة 2

   عضو كساب محاميد / علي عدنان بركات  رائد 3

   عضو مصطفى قبالوي / محمد فتحي 4

   عضو احمد جمعة 5

   عضوة عنها فتحية سليم اغبارية/ او من ينوب 6

   عضوة جبارين  حنين 7

   مركز  مصطفى حسين محاجنة   

        

     מל"ח لجنة  

   رئيس  صبحي د.سمير 1

   عضو زكي محمد اغبارية  2

   عضو عدنان بركات / بالل ظاهر علي 3

   عضو جمعة احمد  4

   عضو حسين سليمان 5



   عضو عوفر تودر  6

   عضو زهدي محمود 7

   عضوة نجاح جبارين  8

   عضو زياد أبو جارور طارق 9

   عضو أيوب جبارين  10

    عضوة  سليم اغبارية/ او من ينوب عنها فتحية 11

   عضو ومركز عبد الفتاح محاميد   

        

     األمان على الطرق  لجنة  

   رئيس  محاميد د.سمير 1

   عضو اياد احمد حج فرح  2

   عضو الجواد / بالل ظاهر احمد عبد 3

   عضو رائد كساب محاميد  4

   عضو حسين سليمان 5

   عضو د. محمود زهدي  6

   عضوة مناصرة  هند 7

   عضو على الطرق  ممثل سلطة االمان -خضر اغبارية 8

   عضو شرطة 9

   عضوة  ميس بويرات 10

   عضو وزارة المواصالت  ممثل 11

   عضو جميل جبارين  12

   مركز  فؤاد محاجنة نايف  

        

     لجنة المواصالت واشارات المرور  

   رئيس  وجدي حسم جبارين  1

   عضو عدنان بركات علي 2

   عضو زكي اغبارية 3

   عضو احمد حج فرح  اياد 4

   عضو امان  -خضر اغبارية 5

   عضو كمال جبارين  إبراهيم 6

   عضو وسيم حصري  7

   عضو شقير  ماجد 8

   عضوة هند مناصرة 9

   مركزة  حاتم ربى احمد  

        

     لجنة تسمية الشوارع   



   رئيس  د.سمير محاميد  1

   عضو جبارين وجدي حسن 2

   عضو د. علي خليل جبارين  3

   عضو جبارين رامز 4

   عضو احمد عبد الجواد/غانم بويرات  5

   عضو ظاهر بالل 6

   عضو شفيق نشأت  7

   عضو رفعت  محمد 8

   عضوة عطاف جبارين  9

   عضو حصري مصطفى 10

   عضو  ثائر محاجنة 11

   عضو ابو حفيظة  ابراهيم 12

   مركز  كارم محمود  

        

     المعارف  لجنة  

   رئيس  صبحي د.سمير 1

   عضو د. علي خليل  2

   عضو نجيب  محمد 3

   عضو علي عدنان/ احمد عبد الجواد  4

   عضو كساب محاميد / بالل ظاهر رائد 5

   عضو وجدي حسن  6

   عضو مدير -سليمان ايمن 7

   عضوة مديرة -ماري خليفة 8

   عضو الحلو سمير 9

   عضو رئيس مجلس الطالب  10

   مركز  زهدي د.محمود  

        

     الشباب والثقافة  لجنة  

   رئيس  وجدي حسن جبارين  1

   عضو بويرات/ احمد عبد الجواد  غانم 2

   عضو فاروق عوني 3

    عضو  ظاهر بالل 4

    عضو مصطفى ابو ماجد  5

   عضو ذياب  محمود 6

   عضو محمد ظافر 7

   عضو محمود غليون احمد 8



   عضو فادي مصطفى محاجنة  9

   عضوة محاميد  اسراء 10

   عضو انس مهنا  11

   عضو  شريف محمود 12

   عضو  فراس درويش 13

    عضو  حسين مصطفى 14

    عضو  سعيد خضر جبارين 15

    عضو  حسين محاجنة محمد 16

   عضو  محمد مازن درويش 17

   عضو سعيد جبارين ينال 18

   عضو نضال بسمان 19

   مركز  صالح اغبارية  محمد  

        

     البيئة وتحسين وجه المدينة لجنة  

   رئيس  طارق زياد أبو جارور  1

   عضو بركات علي 2

   عضو اياد احمد حج فرح  3

   عضو عوني فاروق 4

   عضوة ناهد سيف  5

   عضوة ابوشقرة  ناديا 6

   عضو  طه عياش 7

   مركز  القسم مدير  

  
على االعضاء في  تتابع السيدة ناهد سيف المصادقة

 الجهات المختصة 
    

        

     الرياضة  لجنة  

   رئيس  فوزي محمد 1

   عضو فاروق عوني 2

   عضو الجواد/غانم بويرات احمد عبد 3

   عضو رائد كساب محاميد  4

   عضو زياد طارق 5

   مركز  احمد يوسف   

        

     تخليد الشهداء  لجنة  

   رئيس  فوزي محمد 1

   عضو رائد كساب محاميد / بالل ظاهر 2



   عضو أبو ماجد  مصطفى 3

   عضو إبراهيم صيام 4

   عضو العيق عدنان 5

   عضو مريد فريد  6

   عضو عويدات  زكريا 7

   عضوة ناهدة صالح أبو شقرة 8

   مركز  مسعود  محمد أبو  

        

     الرفاة االجتماعي  لجنة  

   رئيس  محمد نجيب  1

   عضو عوني فاروق 2

   عضو مصطفى ابو ماجد  3

   عضو كساب محاميد / بالل ظاهر رائد 4

   عضو احمد عبد الجواد/ غانم بويرات 5

   عضو عجايب خالد فرح 6

   عضو احمد رفعت جبارين  7

   عضوة  عودة اغبارية الهام 8

   عضو  محمد توفيق عسلية 9

   عضو  محمد امين امين 10

   عضوة  نادية جبارين 11

   عضو الباسط شقير عبد 12

   عضو فتحي ابو خليفة  13

   مركزة  سليم فتحية  

        

     شؤون المرأة  لجنة  

   رئيس  د.سمير صبحي  1

   عضو  نجيب محمد 2

   عضو احمد عبد الجواد/غانم بويرات  3

   عضوة غليون  ليلى 4

   عضوة ناهدة توفيق محاميد  5

   عضوة زهدي  زهور 6

   عضوة  حنين اغبارية 7

   عضوة جبارين صوفيا 8

   عضوة جفرا رياض محاميد  9

   عضوة  حجار عائشة 10

   عضوة ميس بويرات  11



   عضوة  شريدي جبارين ناديا 12

   عضوة ديما احمد اغبارية  13

   عضوة شقرة  رحاب ابو 14

   مركزة  سعدة خطيب   

        

     مكافحة المخدرات والسموم لجنة  

   رئيس   عوني فاروق 1

   عضو مصطفى ابو ماجد  2

   عضو الجواد/ غانم بويرات احمد عبد 3

   عضوة فتحية سليم 4

   عضو سلطة مكافحة المخدرات ممثل 5

   عضو محمود زهدي  6

   عضو  عودة اغبارية الهام 7

   عضو صالح محمد ابراهيم 8

   عضو رشيد احمد 9

   مركز  أيوب جبارين   

        

     الهندسة  لجنة  

   رئيس  احمد حج فرح  اياد 1

   عضو زكي محمد اغبارية  2

   عضو ابو ماجد  مصطفى 3

   عضو محمد فوزي محاميد  4

   عضو ظاهر بالل 5

   عضو طارق زياد  6

   عضو سعيد  توفيق 7

   عضو ماهر أبو زينة  8

   عضو احمد سليمان مصطفى 9

   عضو محمد حسن تلس  10

   عضو حسن عبد الجواد  محمود 11

   عضو فؤاد محاميد  12

   عضو  مصطفى بويرات مالك 13

   عضو حسني نواف رزق  14

   عضوة مناصرة  هند 15

   عضو جميل احمد جبارين  16

   عضو كمال جبارين  ابراهيم 17

   مركز  سليمان حسين   



        

     الضواحي  لجنة  

   رئيس  خليل جبارين  د. علي 1

   عضو بالل ظاهر / رائد كساب  3

   عضو بويرات  غانم 5

   عضو  فاروق عوني 7

   عضو جبارين رامز 9

   مركز  مندوب من قسم الهندسة ؟  

        

 النائب للعضو   مندوبي البلدية  -التنظيم  لجنة  

 زكي اغبارية رئيس/عضو محمد سليمان اغبارية المحامي 1

 محمد فوزي عضو محمد حسين كرم 2

 رامز جبارين عضو تلس محمد حسن 3

 احمد علي أبو خليفة  عضو مصطفى محمد ابو ماجد  4

 جبارين طارق أبو جارور / جميل عضو عوني فاروق 5

 الجواد  خالد محاجنة / احمد عبد عضو علي عدنان بركات 6

        

     الشؤون الدينية  لجنة  

   رئيس  عوني فاروق 1

   عضو رامز جبارين  2

   عضو الجواد/غانم بويرات احمد عبد 3

   عضو محمود مصطفى محاميد  4

   عضو مصطفى اسعد اغبارية  عمران 5

   عضو توفيق يوسف جبارين  6

   عضو الدين عزات  د. نور 7

   عضو مصطفى حبوب  8

   عضو جميل اغبارية  عصام 9

   عضو احمد خليفة  10

   عضو محمد عبد حسن عفيف 11

   مركز  محمود عبد السالم  

        

     ترخيص المحالت  لجنة  

   رئيس  احمد حج فرح  اياد 1

   عضو مصطفى ابو ماجد  2



   عضو  زياد طارق 3

   عضو علي عدنان بركات 4

   عضو ابراهيم أبو شقرة  زياد 5

   مركزة  وفاء خالد   

        

     رفع مكانة الطفل  لجنة  

   رئيس  صبحي د.سمير 1

   عضو عائشه حجار  2

   عضو  ظاهر بالل 3

   عضو محمود زهدي  4

   عضوة سليم فتحية 5

   عضوة سهام أبو شقرة 6

   عضو نقابة المعلمين  ممثل عن 7

   عضوة طالب/ممثل مجلس الطالب  8

   عضو الحلو سمير 9

   عضو مفتش شرطة ام الفحم 10

   عضوة بويرات  غانم 11

   عضوة ناديا جبارين  12

   عضوة عصام محاجنة نرجس 13

   عضوة ناديا محاميد  14

   عضوة خبايا مها 15

   عضوة اميمة رفيق 16

   عضو اغبارية زكريا 17

   مركزة  فلة محاجنة   

        

     االقتصادية  الشركة  

   رئيس  صبحي د.سمير 1

   عضو مصطفى ابو ماجد  2

   عضو سعيد  توفيق 3

   عضو جمعة احمد  4

   عضو حسين سليمان 5

   عضو احمد قاسم 6

   عضوة اغبارية منال 7

   عضوة هند مناصرة 8

   عضوة علي اغبارية  أسماء 9



  
على االعضاء   يتابع السيد محمود تيسير المصادقة

 في الجهات المختصة 
    

        

     البلدية لتطوير التعليم والرفاه   الجمعية  

   رئيس  صبحي د.سمير 1

   عضو  د. علي خليل 2

   عضو ظاهر محاجنة بالل 3

   عضو جمعة احمد  4

   عضوة سليم فتحية 5

   عضو د. محمود زهدي  6

   عضوة محاجنة  دينا 7

   عضوة مها محمد حسن  8

   عضوة أبو شقرة  نادية 9

   مركز  احمد مشهور   

  
االعضاء في    على السيد احمد مشهور المصادقة يتابع

 الجهات المختصة 
    

       مهنية  لجان

        

     المشتريات  لجنة  

   رئيس  اغبارية  ناصر 1

   عضو رائد سعيد اغبارية  2

   عضو فتحي  محمد 3

   عضو نايف رياض جبارين  4

   عضو جبارين  أيوب 5

   مركز  محمد حسن أبو مسعود   

        

     ועדת תמיכות   المنح لجنة  

   ومركز رئيس احمد جمعة 1

   عضو مصطفى قبالوي  2

   عضو تودر عوفر 3

        

  
بفحص    منوط – على االرنونا االعتراضات لجنة

 التعليمات حسب القانون
    

   رئيس   احمد يوسف اسعد 1

   عضو  زينة وائل ابو 2



   عضو المحامي محمد طالل جبارين  3

        

     مكافحة العنف  لجنة  

   رئيس  د. سمير محاميد  1

   مراقب عوني فاروق 2

   عضو د.علي خليل جبارين  3

   عضو محمود زهدي محاجنة  د. 4

   عضو بالل ظاهر محاجنة  5

   عضو نشأت قاسم شفيق  6

   عضو محمد احمد محاميد  7

   عضو الفتاح يوسف محاميد   عبد 8

   عضوة فتحية سليم اغبارية  9

   عضو قائد محطة الشرطة  -يتسحاق   حوفيف 10

   عضوة ميس الريم رياض 11

   مراقب خالد محاجنة  هشام  12

   عضو د. زياد محمد محاميد  13

   عضو فياض محاميد  احمد 14

   عضو د. سامي جمال محاجنة  15

   عضو ايمن كامل اغبارية د. 16

   مراقب د. مهند مصطفى محاجنة 17

   عضو سعيد جودات اغبارية د. 18

   مراقب تيسير محمد سلمان محاميد  19

   عضو ملك  نادية 20

   مراقبة عطاف قاسم جبارين  21

   عضو محاميد  اسراء 22

 :تم االتفاق على

 .فحص قانونية مركز اللجنة .1

 .على مراقب البلدية مراقبة عمل وتفعيل اللجان .2

 .تقديم تقرير عن عمل الجمعية لتطوير التعليم والرفاه .3

4.  
------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 22.03.2021بحث طلب اعضاء حركة شباب التغيير من يوم  10.

 
السيد وجدي حسن جبارين وبدل المحامي   تم اختيار ممثل البلدية عضو في لجنة التنظيم وادي عارة المحامي علي عدنان بركات بدال من 

 .توفيق سعيد جبارين, وهذا القرار يلغي القرار السابق



 

 :وعليه يكون ممثلي البلدية في لجنة التنظيم على النحو التالي 

 و النائب للعض   ةمندوبي البلدي -لجنة التنظيم   

 ة زكي اغباري ورئيس/عض ةالمحامي محمد سليمان اغباري 1

 يمحمد فوز و عض ممحمد حسين كر 2

 نرامز جباري و عض سمحمد حسن تل 3

 ةاحمد علي أبو خليف و عض د مصطفى محمد ابو ماج 4

 نطارق أبو جارور / جميل جباري و عض يفاروق عون 5

 د خالد محاجنة / احمد عبد الجوا و عض تعلي عدنان بركا 6

  
 ------------------------------------------------ 

  .المصادقة على منح المحاسب المرافق السيد نصري سرحان حق التوقيع على المستندات المالية في البلدية 11.

 
 .عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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

 

 
 بإحترام 

 المدير العام 

 تودر  عوفر

 


