
  

 585توثيق:
 

 

 محضر جلسة

  19:00في تمام الساعة  06/07/2021المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  05/2021رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو- محمد نجيب محاميد عضو - وجدي حسن جبارين

 عضو- يراتغانم توفيق بو  عضو - علي عدنان جبارين

 عضو - محمد فوزي محاميد عضو - توفيق سعيد جبارين

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

 

 :وبمشاركة كل من

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

 

 :الغياب

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد نائب - علي خليل جبارين

 عضو - اياد احمد حج فرح عضو- بالل ظاهر محاجنة

 عضو - رامز محمود جبارين عضو- رائد كساب محاميد

 عضو - احمد محمد عبد الجواد عضو- فاروق عوني محاجنة

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية مهندس البلدية- سليمان حسين محاميد

 المدير العام - تودر عوفر مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :جدول االعمال

 -.مرفق طيه- 20/06/2021من يوم  400بحث اتفاقية الروحة بشأن خط الكهرباء رقم  1.

  . المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط 2.

 -.مرفق طيه- 15/05/2021بحث طلب اعضاء شباب التغيير من يوم  3.

 

 :مجرى الجلسة

 



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

  .المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 -.مرفق طيه- 20/06/2021من يوم  400بحث اتفاقية الروحة بشأن خط الكهرباء رقم  1.

 

 .عتحدث عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين عن االمر وعرض شرحا مفصال عن الموضو 

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة   2.

  . وتمويل التخطيط

 

 ., وادي ملحم20308بلوك  2اسم الخريطة : تقسيم جديد, قسيمة  354-0960161خريطة رقم   

رح عن ذلك, وبعد اجابته على  عرض المهندس رياض امين محاجنة الخارطة على اعضاء المجلس وقدم ش

 .مرفق مع المحضر رقم )أ(-استفسارات وتساؤالت االعضاء باالضافة الى توصية قسم الهندسة 

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

 .تمت المصادقة باالجماع بشرط ان المواطنين هناك يتم تسييجها على حسابهم الشخصي

, 20308חלקה   2, חלוקה מחדש, גוש 354 -0960161ום את התוכנית מס' העירייה מחליטה לאמץ וליז

זאת לאחר שבחנה את מכלול השיקולים והגיעה לכלל מסקנה על קידום התוכנית כיוזמת מצטרפת וכפוף 

לקבלת כתב שיפוי מהייזם וללא השתתפות במימון הוצאות בעריכתה ובביצועה של התוכנית מצד  

 .יגדרו את חלקיהם על חשבונם הפרטי העירייה , ובתנאי שהבעלים
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 15/05/2021بحث طلب اعضاء شباب التغيير من يوم  3.

 

تحدث عضو البلدية السيد غانم بويرات عن اامر وعرض خارطة على الحضور وكذلك تحدث السيد زكي  

 .لة تعمل عليها بلدية ام الفحم وقسم الهندسة اغبارية عن خارطة مقاب

 :اقتراح رئيس البلدية

 .تقديم الى لجنة التنظيم المحلية .1

 .التوجه الى الوزارة .2

 .التوجه الى المهنيين في المواصالت .3

 .التوجه الى القضاء في حالة فشلت .4

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

 



 

 
 بإحترام 

 مساعد رئيس البلديه 

 ناصر خالد اغباريه 

 


