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 587توثيق:
 

 

 محضر جلسة

  19:00في تمام الساعة  04/08/2021المنعقدة يوم االربعاء الموافق  06/2021رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو - محمد فوزي محاميد نائب - علي خليل جبارين

 عضو- حاجنةفاروق عوني م عضو - اياد احمد حج فرح

 عضو- محمد نجيب محاميد عضو - وجدي حسن جبارين

 عضو- غانم توفيق بويرات عضو - احمد محمد عبد الجواد

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :الغياب

 عضو- رائد كساب محاميد عضو - توفيق سعيد جبارين

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

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو - رامز محمود جبارين

 عضو - علي عدنان جبارين عضو- بالل ظاهر محاجنة

  المدير العام - تودر عوفر

 

 :جدول االعمال

  -.مرفق طيه- M21 لتصميم مساحات تعليمية 661في الميزانية غير االعتيادية رقم  2المصادقة على تغيير رقم  1.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء حضانات في قطاين الشومر  2.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لفعاليات تطوير التربية بموضوع البيئة  3.

مرفق  - 2020لمالئمة صفوف لذوي الخلل في السمع  154في ميزانية غير اعتيادية رقم  3المصادقة على تغيير رقم  4.

  -.طيه

 -.مرفق طيه- المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الصالح ترخيص االعمال  5.

  .المصادقة على اغالق ميزانيات غير اعتيادية حسب القائمة المرفقة 6.

 



لقرض:  ش.ج لسد العجز المالي المتراكم من بنك هبوعليم, شروط ا 1,754,000المصادقة على قرض طويل االمد بمبلغ  7.

  .% سنويا مربوطة بجدول غالء المعيشة0.42سنوات بفائدة ثابتة  10ترجيع شهري لمدة 

  .-مرفق طيه–المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة المتنبي  8.

  .-مرفق طيه–المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لألهل باسم البلدية لمدرسة المتنبي  9.

 .صادقة على اضافة السيد محمد حسن تلس عضو في لجنة ترخيص المحالتالم 10.

 .المصادقة على تعيين السيدة هيالنة اغبارية مديرة قسم الرفاه االجتماعي بناء على توصيات وزارة الداخلية 11.

 .بحث اقتراح لتوسعة حدود نفوذ مدينة ام الفحم حسب الخرائط المرفقة 12.

 1/9/2021عيل ام الفحم, من الف شاقل لهبو 300المصادقة على تمديد كفالة بنكية لطرف ثالث التحاد كرة القدم, بقيمة  13.

  .30/8/2022وحتى 

ح" لنظم البلديات مناقصات  22المصادقة على اقرار التعاقد مع المقاول نضال حاج داود "نيدو خدمات اعالنية" وفقا للبند " 14.

 ."أ "تركيب الفتات ترقيم بيوت وشوارع12/2021, مناقصة رقم 1987

 

 :مجرى الجلسة

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

  .المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :عرض رئيس البلدية تعديل جدول االعمال واضافة بندين

وحتى  1/9/2021الف شاقل لهبوعيل ام الفحم, من  300يمة المصادقة على تمديد كفالة بنكية لطرف ثالث التحاد كرة القدم, بق 1.

30/8/2022. 

لنظم البلديات مناقصات,   "ح22" وفقا للبند "نيدو خدمات اعالنية" المصادقة على اقرار التعاقد مع المقاول نضال حاج داود 2.

 ".تركيب الفتات ترقيم بيوت وشوارع" أ12/2021مناقصة رقم 

 .14و  13لبندين على جدول االعمال للبحث ضمن البنود تم الموافقة على اضافة ا

 

مرفق  - M21 لتصميم مساحات تعليمية 661في الميزانية غير االعتيادية رقم  2المصادقة على تغيير رقم  1.

  -.طيه

 

  المصدر
المدخوالت 

 ة الجديد
 ةاالضاف 

المدخوالت  

 ةالسابق

 جش. 880,000  --- جش. 880,000 فوزارة المعار

  --- جش. 55,000 جش. 55,000  קרן היטל השבחה

 جش. 880,000  جش. 55,000 جش. 935,000 عالمجمو

     ت المصروفا  

 جش. 825,000  جش. 55,000  ش.ج 880,000 ة اعمال مقاول

تخطيط ومراقبة 

 ةهندسي
 جش. 55,000 - --  ش.ج 55,000

 جش. 880,000 جش. 55,000  ش.ج 935,000 عالمجمو



 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء حضانات في قطاين الشومر  2.

 

  المدخوالت  المصدر

وزارة العمل والشؤون 

 ةاالجتماعي
 جش.4,704,000

 جش.4,704,000 عالمجمو

 ت المصروفا  

  ش.ج 4,327,680 ة اعمال مقاول

  ش.ج 376,320 ةتخطيط ومراقبة هندسي

  ش.ج 4,704,000 عالمجمو

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لفعاليات تطوير التربية بموضوع البيئة  3.

 

  المدخوالت  المصدر

 جش.168,975 ةوزارة البيئ

اشتراك البلدية من صندوق  

الفائض من الموازنة الغير 

   اعتيادية

 جش. 18,775

 جش.187,750 عالمجمو

 ت المصروفا  

  ش.ج 187,750 ةفعاليات تربوي

  ش.ج 187,750 عالمجمو

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

لمالئمة صفوف لذوي الخلل في السمع   154في ميزانية غير اعتيادية رقم  3المصادقة على تغيير رقم  4.

  -.مرفق طيه- 2020

 
 تالمدخوال ةاالضاف  ة المدخوالت الجديد  المصدر

 جش. 600,000  جش. 180,000 جش. 780,000 فوزارة المعار

 جش. 600,000 جش. 180,000 جش. 780,000 عالمجمو



     ت المصروفا  

 جش. 568,500 جش. 171,000 جش.  739,500 ة اعمال مقاول

 جش. 31,500 جش. 9,000 جش.  40,500 ةتخطيط ومراقبة هندسي 

 جش.600,000 جش. 180,000  ش.ج 780,000 عالمجمو
 

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

 -.مرفق طيه- المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الصالح ترخيص االعمال  5.

 

  المدخوالت  المصدر

 جش.268,364 ة وزارة الداخلي

 جش.268,364 عالمجمو

 ت المصروفا  

اجور ومصروفات ترخيص  

 لاالعما
  ش.ج 268,364

  ش.ج 268,364 عالمجمو

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

  .المصادقة على اغالق ميزانيات غير اعتيادية حسب القائمة المرفقة 6.

 
 .تعرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصوي 

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

ش.ج لسد العجز المالي المتراكم من بنك هبوعليم,   1,754,000المصادقة على قرض طويل االمد بمبلغ  7.

  .% سنويا مربوطة بجدول غالء المعيشة0.42سنوات بفائدة ثابتة  10شروط القرض: ترجيع شهري لمدة 

 
 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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

  .-مرفق طيه–المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة المتنبي  8.

 

السيدة منتهى   بنك هبوعليم فرع ام الفحم, اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة 425388حساب رقم  

 .034798918رسة السيدة ريما عصام جبارين هوية رقم سكرتيرة المد,24776338 رقم محاميد هويه

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

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

 .حضور للتصويتعرض رئيس البلدية الموضوع امام ال

  .تمت المصادقة باالجماع



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

  .-مرفق طيه–المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لألهل باسم البلدية لمدرسة المتنبي  9.

 

السيدة منتهى   بنك هبوعليم فرع ام الفحم, اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة 425388حساب رقم   

, رئيس  034798918سكرتيرة المدرسة السيدة ريما عصام جبارين هوية رقم ,24776338 رقم محاميد هويه

 .029787504لجنة االباء السيد عصام اغبارية هوية رقم 

 . الزامي توقيع مدير المدرسة .2  .. ملزم بتوقيعين1كالتالي : تركيبة اصحاب التوقيع تكون 

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

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

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

 .المصادقة على اضافة السيد محمد حسن تلس عضو في لجنة ترخيص المحالت 10.

 

 :اللجنة الحالية 

   ت لجنة ترخيص المحال  

 س رئي حاياد احمد حج فر 1

 و عض دمصطفى ابو ماج 2

 و عض  طارق زياد 3

 و عض تعلي عدنان بركا 4

 و عض ةزياد ابراهيم أبو شقر 5

 ة مركز د وفاء خال  

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للمصادقة, وايضا اضافة السيد عوفر تودر للجنة

تم المصادقة باالجماع على اضافة كل من السيد محمد حسن تلس والسيد عوفر تودر اعضاء في لجنة ترخيص 

 .المحالت

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

المصادقة على تعيين السيدة هيالنة اغبارية مديرة قسم الرفاه االجتماعي بناء على توصيات وزارة  11.

 .الداخلية

 

على تعيين السيدة هيالنة مديرة لقسم الرفاه االجتماعي بثلثي  23/05/2021صادق المجلس البلدي في يوم  

و شقرة بصلة القرابة بينهم, طلبت وزارة عضوا(, وبعد تصريح السيد زياد اب 12اعضاء المجلس البلدي )

اعادة المصادقة والتصويت على تعيين السيدة هيالنة بثلثي اعضاء المجلس  15/07/2021الداخلية بيوم 

 .البلدي بدون مشاركة كل من السيد توفيق جبارين والسيد زياد ابو شقرة

 .تم الغاء بحث البند
 ------------------------------------------------ 

 .بحث اقتراح لتوسعة حدود نفوذ مدينة ام الفحم حسب الخرائط المرفقة 12.



 

 
 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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

الف شاقل لهبوعيل ام الفحم, من   300المصادقة على تمديد كفالة بنكية لطرف ثالث التحاد كرة القدم, بقيمة  13.

  .30/8/2022وحتى  1/9/2021

 
 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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

ح" لنظم 22مصادقة على اقرار التعاقد مع المقاول نضال حاج داود "نيدو خدمات اعالنية" وفقا للبند "ال 14.

 ."أ "تركيب الفتات ترقيم بيوت وشوارع12/2021, مناقصة رقم 1987البلديات مناقصات 

 

شرح المستشار القضائي حيثيات الموضوع, واضاف مدير عام البلدية ان بعد التفاوض اعطى المقاول 

 .%23.5تخفيض اضافي ليصبح مجموع التخفيض 

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت

 .تم المصادقة باالجماع على التعاقد مع المقاول نضال حاج داوود
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام 

 مساعد رئيس البلديه 

 ناصر خالد اغباريه 

 


