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 محضر جلسة

  19:00في تمام الساعة  02/11/2021المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  09/2021رقم  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 - رينعلي عدنان جبا عضو- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- غانم توفيق بويرات عضو - احمد محمد عبد الجواد

 عضو - اياد احمد حج فرح عضو - توفيق سعيد جبارين

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

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو - رامز محمود جبارين

  عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

  المدير العام - تودر عوفر

 

 :الغياب

 عضو - محمد فوزي محاميد نائب - علي خليل جبارين

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة عضو- رائد كساب محاميد

  مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه

 

 :جدول االعمال

 .المؤجل من جلسة سابقة 2019بحث التقرير المالي للبلدية لعام  1.

 .المؤجل من جلسة سابقة 2020بحث التقرير الربع مالي الرابع  2.

 -.مرفق طيه- 2021بحث التقرير الربع سنوي االول لعام  3.

 -.مرفق طيه- 2021بحث التقرير الربع سنوي الثاني لعام  4.

 .المصادقة على تغيير اصحاب حق التوقيع لحساب بنك باسم البلدية لمدرسة وادي النسور االعدادية  5.

 .ساعة 24بحث موضوع تحديد ساعات عمل المحالت التجارية  6.

 



 .الخطة االقتصادية لتطوير المجتمع العربي لتقليص الفجوات 550حتلنة حول قرار الحكومة  7.

  .المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لدفع تعويضات مصادرة ارض في حي الميدان 8.

 

 :مجرى الجلسة

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

 .المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :طلب رئيس البلدية اضافة بند على جدول االعمال

 .بحث ميزانية غير اعتيادية لدفع تعويضات مصادرة ارض في حي الميدان   *

 .اضافة البند المذكور ضمن بنود الجلسة تمت الموافقة على

  

 

 .المؤجل من جلسة سابقة 2019بحث التقرير المالي للبلدية لعام   1.

 

 عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش: 

شرع المجلس البلدية بنقاش الموضوع ثم تقرر باجماع األعضاء الحاضرين استكمال بحث الموضوع في الجلسة  

 .لى ان يرسل التقرير الى اعضاء البلدية تسليما يدويا باالضافة الى البريد االلكترونيالقادمة ع

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

 .المؤجل من جلسة سابقة 2020بحث التقرير الربع مالي الرابع  2.

 
 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش 

 .شرح محاسب البلدية تفاصيل التقرير وتم النقاش مع اعضاء البلدية
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 2021بحث التقرير الربع سنوي االول لعام  3.

   

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش 

  .شرح محاسب البلدية تفاصيل التقرير وتمت مناقشة الموضوع من قبل اعضاء البلدية
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 2021بحث التقرير الربع سنوي الثاني لعام  4.

 
   .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش 

 .شرح محاسب البلدية تفاصيل التقرير وتمت مناقشة الموضوع من قبل اعضاء البلدية
 ------------------------------------------------ 

 .المصادقة على تغيير اصحاب حق التوقيع لحساب بنك باسم البلدية لمدرسة وادي النسور االعدادية 5.

   بنك ليئومي فرع ام الفحم,  1092220حساب رقم  



اصحاب حق التوقيع كما يلي   عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش واقترح المصادقة على ان يكون

:  

  ,36226975رقم  هويه       السيد محمود جبارين            مدير المدرسة                           

 .029864360هوية رقم         جبارين  السيدة وردة     سكرتيرة المدرسة                            

  .ملزم بتوقيعين    تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 

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

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت 

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

 .ساعة 24بحث موضوع تحديد ساعات عمل المحالت التجارية  6.

 

  

 :عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش

حول الموضوع وأضاف ان فتح المحالت طوال الليل يشكل عبئا وازعاجا  تحدث عضو البلدية السيد اياد جبارين 

بسبب العنف وهناك اقتراح بمنع فتح هذه المحالت ليال, وهذا الموضوع نوقش ايضا في    وخطورة على المواطنين

ساعة  لجنة الترخيص, كان هناك اتفاق على ان تبدأ البلدية في فرض القانون وانفاذه بحيث تغلق المحالت من ال

, ثم طرح موضوع وجود ضرورة لتعديل القانون المساعد بحيث يتم تخويل البلدية  04:00حتى الساعة  24:00

 .اسوة بباقي القوانين المساعدة " ברירת קנס"اصدار غرامات 

القانون تاريخي وتم استثناءه من التعديالت خوفا على تغييره جذريا والمساس اجاب المستشار القضائي ان هذا 

 .بماهيته وهيئته

اقترح رئيس البلدية ان يقوم مدير عام البلدية والمستشار القضائي باجراء استشارات حول القانون والبلدية تعلم 

     االعضاء

 .نتقرر قبول اقتراح رئيس البلدية باجماع االعضاء الحاضري
 ------------------------------------------------ 

 .الخطة االقتصادية لتطوير المجتمع العربي لتقليص الفجوات 550حتلنة حول قرار الحكومة  7.

عرض مدير عام البلدية السيد عوفر تودر تفاصيل الموضوع, ثم اكمل رئيس البلدية د.سمير محاميد الموضوع وتم   

 .نقاشه
 ------------------------------------------------ 

  .المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لدفع تعويضات مصادرة ارض في حي الميدان 8.

 

 المدخوالت المصدر

 ش.ج219,000 صندوق تحسين االراضي

 ش.ج219,000 المجموع

 المصروفات   

 ش.ج219,000 دفع تعويضات 



 

 ش.ج219,000 المجموع

 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش

 .ناقش اعضاء البلدية الموضوع وعرض للتصويت

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

 

 
 بإحترام 

 المدير العام 

 تودر  عوفر

 


