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 579توثيق:
 

 

 محضر جلسة

  19:00في تمام الساعة  08/06/2021المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  T3/2021 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو - علي عدنان جبارين عضو- محمد نجيب محاميد

 عضو - توفيق سعيد جبارين عضو- غانم توفيق بويرات

 عضو - اياد احمد حج فرح عضو - محمد فوزي محاميد

 عضو- طارق زياد ابو جارور عضو- رائد كساب محاميد

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة

  عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

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

  المدير العام - تودر عوفر

 

 :الغياب

 عضو - وجدي حسن جبارين نائب - علي خليل جبارين

 عضو - احمد محمد عبد الجواد عضو- بالل ظاهر محاجنة

  عضو - رامز محمود جبارين

 

 :جدول االعمال

 -.مرفق طيه- 2021 -חוק עזר תיעול" )תיקון( התשפ"א المصادقة على تعديل قانون مساعد " 1.

  -.مرفق طيه-  2021 -חוק עזר סלילת רחובות" )תיקון( התשפ"א المصادقة على تعديل قانون مساعد " 2.

 -.مرفق طيه- 2019بحث تقرير مراقب وزارة الداخلية المفصل لعام  3.

  -.مرفق طيه- 2020بحث التقرير المالي الربع سنوي الرابع  4.

  -.طيهمرفق - 2019بحث تقرير مراقب البلدية لعام  5.

 -.مرفق طيه- 4/2006وفقا لمرسوم وزارة الداخلية رقم  2021المصادقة على معايير للمنح لسنة  6.

 



 

 :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

 

 -.مرفق طيه- 2021 -חוק עזר תיעול" )תיקון( התשפ"א المصادقة على تعديل قانون مساعد " 1.

 

 .ئيس البلدية من المحامي عالء اغبارية عرض الموضوعين امام المجلس البلديطلب ر 

تحدث المحامي عالء اغبارية شارحا حيثيات التعديل المطلوب ومراحل اعداده وكيفية اقراره من قبل شركة 

 .مختصة بناء على طلب وزارة الداخلية

 :عرض الموضوع للنقاش

 .موضوعين وأبدوا تخوف من تطبيق القانونينادلى بعض اعضاء البلدية برأيهم حول ال

 :بعد نقاش الموضوعين تقرر ما يلي

 .اوال: اقرار التعديل المقترح على القانونين

 :ثانيا: بالمقابل اقامة لجنة مكونة من السادة

 مصطفى قبالوي  .1

 عالء اغبارية  .2

 توفيق سعيد جبارين  .3

 جمعة اغبارية .4

 طارق زياد ابو جارور .5

 زياد ابو شقرة  .6

 سليمان حسين محاميد  .7

 عوفر تودر .8

اللجنة توكل من قبل المجلس البلدي بدراسة كيفية تطبيق القانون, وتفحص الحاجة الجراء التعديالت عليه حتى 

 .نهاية الشهر الجاري
 ------------------------------------------------ 

مرفق  -  2021 -" )תיקון( התשפ"א חוק עזר סלילת רחובות المصادقة على تعديل قانون مساعد " 2.

  -.طيه
 (1) انظر بند  

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

 -.مرفق طيه- 2019بحث تقرير مراقب وزارة الداخلية المفصل لعام  3.
 .تم تأجيل بحث التقرير  

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

  -.مرفق طيه- 2020بحث التقرير المالي الربع سنوي الرابع  4.



 

 .تم تأجيل بحث التقرير   
 ------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه- 2019بحث تقرير مراقب البلدية لعام  5.

 
 .تم بحث القرير 

 .تقرر باالجماع تحويل التقرير الى لجنة اصالح الخلل
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 4/2006وفقا لمرسوم وزارة الداخلية رقم  2021المصادقة على معايير للمنح لسنة  6.

 
 .عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للمصادقة 

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

 

 
 بإحترام 

 مساعد رئيس البلديه 

 اريه ناصر خالد اغب

 


