------توثيق614:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2022/03المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2022/03/08في تمام الساعة 20:00
وذلك في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

بالل ظاهر محاجنة -عضو

احمد محمد عبد الجواد -عضو

غانم توفيق بويرات -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

اياد احمد حج فرح -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

عوفر تودر -المدير العام

الغياب:
علي خليل جبارين -نائب

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

علي عدنان جبارين -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المصادقة على تغيير رقم  1في الميزانية غير االعتيادية رقم 680مشاريع ملزمة  922وتعديل اسم الميزانية الى مشاريع
ملزمة  - 922الفتات تسمية وترقيم شوارع -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمشاريع ملزمة  - 922منظومة GIS -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمشاريع ملزمة  - 922قوانين مساعده -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمشاريع ملزمة  - 922جباية مكثفه -مرفق طيه.-
المصادقة على تعديل راتب محاسب البلدية ومراقب البلدية -مرفق طيه.-
المصادقة على معايير للمنح لسنة  2021وفقا لمرسوم وزارة الداخلية رقم - 2006/4مرفق طيه.-

 .7المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة االمل للتعليم الخاص -مرفق طيه .-
 .8المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة االمل للتعليم الخاص -مرفق طيه .-

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 .وذلك بعد مرور نصف ساعة وانتظار اكتمال النصاب ,قرر المجلس البلدي
البدء بالجلسة وفقا لبند 22أ من االضافة الثانية لقانون البلديات.
طلب رئيس البلدية ادراج بندين على جدول االعمال:
•
•

المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة االمل للتعليم الخاص.
المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة االمل للتعليم الخاص.

تم الموافقة باالجماع على اضافة البنود المذكورة ضمن بنود البحث.

 .1المصادقة على تغيير رقم  1في الميزانية غير االعتيادية رقم 680مشاريع ملزمة  922وتعديل اسم الميزانية
الى مشاريع ملزمة  - 922الفتات تسمية وترقيم شوارع -مرفق طيه.-
المصدر
وزارة الداخلية
المجموع

المدخوالت الجديدة
2,349,000ش.ج
2,340,000ش.ج

اعمال تخطيط
المجموع

2,349,000ش.ج
2,349,000ش.ج

تخفيض
 880,000ش.ج880,000ش.جالمصروفات
880,000ش.ج880,000-ش.ج

المدخوالت السابقة
3,229,000ش.ج
3,229,000ش.ج
3,229,000ش.ج
3,229,000ش.ج

عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .2المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمشاريع ملزمة  - 922منظومة GIS -مرفق طيه.-
المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
منظومة GIS
المجموع

المدخوالت
 300,000ش.ج
 300,000ش.ج
المصروفات
 300,000ش.ج
 300,000ش.ج

عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت.

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .3المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمشاريع ملزمة  - 922قوانين مساعده -مرفق طيه.-
المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
المجموع

المدخوالت
 80,000ش.ج
 80,000ش.ج
المصروفات
 80,000ش.ج
 80,000ش.ج

عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .4المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمشاريع ملزمة  - 922جباية مكثفه -مرفق طيه.-
المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
المجموع

المدخوالت
 500,000ش.ج
 500,000ش.ج
المصروفات
 500,000ش.ج
 500,000ش.ج

عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على تعديل راتب محاسب البلدية ومراقب البلدية -مرفق طيه.-
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش ,ثم طلب من محاسب البلدية بالتصريح على وجود
ميزانية.
صرح محاسب البلدية السيد جمعة اغبارية بوجود ميزانية مرصودة ثم انسحب من الجلسة.
تحدث عضو الب لدية السيد زياد ابو شقرة عن عمل السيد جمعة بالثناء والمثابرة ,كما اثنى عضو البلدية السيد
بالل محاجنة على عمل السيد جمعة وجهوده الطيبة واكد ان البلدية ستخرج قريبا من خطة االشفاء وان وضع
البلدية المالي تحسن كثيرا.
د.سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -اثنى وايد حديث السيد زياد ابو شقرة.
اقترح المحامي وميض محاميد تصحيح مدى الراتب من  %85الى  %95على ان يعدل الراتب حسب ما هو
منوط عليه في" חוזר מנכ"ל  1/2011و ", 2011/4وقد شرح ان تعديل الراتب منوط بالتصويت من قبل

المجلس البلدي حسب طلب وزارة الداخلية ,مع انه قد حاول بالرأي القانوني ان يقنع الوزارة انه ال يوجد حاجة
لتصويت المجلس البلدي ,لكن هذا طلب وزارة الداخلية
كما اقترح رئيس البلدية اضافة  %5ابتداءا من تاريخ .1.1.2022
المحامي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -اثنى على عمل السيد جمعة اغبارية واداءه واكد على المصادقة
على اضافة  %5ابتداء من  ,1.1.2022وقد عارض اقتراح المحامي وميض محاميد على ان يتم التصويت على
مدى حتى %.95
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على تعديل راتب محاسب البلدية اضافة  %5ابتداء من  1.1.2022على
التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحضور على تعديل الراتب باضافة  %5على ان يكون  %90من معاش المدير العام
ابتداء من 1.1.2022
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على تعديل راتب مراقب البلدية اضافة  %5ابتداء من  1.1.2022على
التصويت.
شرح المحامي وميض محاميد الموضوع وضرورية التعديل حسب طلب وزارة الداخلية.
السيد زياد ابو شقرة  -عضو البلدية  -اثنى على عمل المراقب.
المحامي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -تسائل لماذا يجب تعديل راتب المراقب وهل وزارة الداخلية
تستطيع ان تحدد لنا ماذا نعمل.
د.سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -قال انه يأمل ان هذا التعديل يحفز المراقب.
المحامي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -التصويت والمصادقة من اجل تحفيز وتشجيع المراقب على ان
يقوم بعمله كما يجب.
تمت المصادقة باجماع الحضور على ان يصبح الراتب  %90ابتداء من . 1.1.2022
----------------------------------------------- .6المصادقة على معايير للمنح لسنة  2021وفقا لمرسوم وزارة الداخلية رقم - 2006/4مرفق طيه.-
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للتصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .7المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك باسم البلدية لمدرسة االمل للتعليم الخاص -مرفق طيه .-
حساب رقم  477787بنك هبوعليم فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة دنى ملك
هويه رقم 026271858,سكرتيرة المدرسة السيدة سناء اغبارية هوية رقم .036886901
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب بنك لالهل باسم البلدية لمدرسة االمل للتعليم الخاص -مرفق طيه .-
حساب رقم  499047بنك هبوعليم فرع ام الفحم ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة دنى ملك
هويه رقم 026271858,سكرتيرة المدرسة السيدة سناء اغبارية هوية رقم  ,036886901لجنة االباء السيدة
ريهام عسلي هوية رقم .300724630
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
تمت المصادقة باالجماع.

-----------------------------------------------بإحترام
مساعد رئيس البلديه
ناصر خالد اغباريه

