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  352توثيق:

 

 محضر جلسة

وذلك  18:00في تمام الساعة  09/05/2016المنعقدة يوم االثنين الموافق  4/2016رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- طاهر علي جبارين رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- علي احمد محاجنة نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- محمد توفيق محاميد
 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 عضو- محمد حسن محاجنة المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 

 :كما انضم متاخرا كل من

 عضو- رامز محمود جبارين
 

 

 :الغياب

 نائب- رائد كساب محاميد نائب- وسام قاسم اغبارية

 عضو- محمد فوزي محاميد عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة عضو- خالد ماجد محاميد

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه
 

 

 :جدول االعمال

ب ادراج المصادقة على محضر جلسة غير . -. مرفق طيه - 3/2016أ المصادقة على محضر جلسة االعتيادية رقم . 1.

 -.مرفق طيه- t3/2016 االعتيادية رقم

 



 . اختيار ممثلين العضاء في اتحاد مياه وادي عاره 2.

 -.مرفق طيه محضر الجلسة- 2016/5/2المصادقة على توصية لجنة المنح من تاريخ  3.

 -.مرفق طيه-بناء مدرسة اسكندر  322في الموازنة غير االعتيادية رقم  5المصادقة على تغيير رقم  4.

 -.مرفق طيه-ي الخلل السمعي لمالئمة الصفوف لذو 547في الموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  5.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لزيادة على موقف السيارات في بناية البلدية الجديدة  6.

 -.مرفق طيه- 2015المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصليح شوارع  7.

 -.مرفق طيه- 2015المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتخطيط مفصل  8.

 -.مرفق طيه- 2015المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتطوير منتزه شارع المدينة  9.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترقيم الشوارع والمباني  10.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم بناية البلدية القديمة  11.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصليح شوارع وموقف منطقة الغزاالت  12.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لحوسبة معلومات  13.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتظليل روضات المدينة  14.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصليح مواقف وطرق وصول للمؤسسات التربوية  15.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الضائة شوارع  16.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الحصاء بنايات المدينة  17.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم ومالئمة قسم الهندسة  18.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة المدارس لذوي االحتياجات الخاصة  19.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجربة علمية للطالب  20.

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة الفارابي االبتدائية  21.

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب المدرسة باسم البلدية لمدرسة الفارابي االبتدائية  22.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شارع المدينة  23.

 . ادراج عضو البلدية السيد محمد حسن تلس عضويته في لجان البلدية 24.

 

 :مجرى الجلسة

افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف  

المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . تحية طيبة لالخوة الحضور , هذه فرصة ومناسبة طيبة نبارك فيها لالخ محمد 

ويته كعضو بلدية جديد في هذه الدورة نسأل هللا ان يكتب له ولنا النجاح والتوفيق لما يحبه ويرضاه حسن تلس على مباشرة عض

لخدمة بلدتنا , هذا ما نعرفه عنه , كذلك نشكر االخ اياد زيد ونقدر جهوده التي قام بها خالل السنتين والنصف كعضو بلدية ونتمنى 

 . ئه لبلده ما بعد العضويةله التوفيق والنجاح في حياته وان يستمر بعطا

اشكركم جميعا وانا ال احسب نفسي معارضة او ائتالف وانا دائما مع االنسان المظلوم  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن تلس 

 . واقف لجانبه بحق في حال له الحق

 

ب ادراج المصادقة على محضر . -. مرفق طيه - 3/2016أ المصادقة على محضر جلسة االعتيادية رقم . 1.

 -.مرفق طيه- t3/2016 جلسة غير االعتيادية رقم

 

 . أ عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة. 



جميع االعضاء الحاضرين  3/2016االعتيادية رقم   صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة

 . ماعفتمت المصادقه باالج

 . T3/2016 ب عرض رئيس البلدية اقتراح ادراج المصادقة على محضر الجلسة غير االعتيادية رقم. 

 . تمت المصادقة باالجماع على ادراج البند المذكور

فتمت المصادقة  T3/2016 الجلسة غير االعتيادية رقم  عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على محضر

 . باالجماع

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

 . اختيار ممثلين العضاء في اتحاد مياه وادي عاره 2.

 

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش حيث قال : ان حصة بلدية ام الفحم ثالثة اعضاء  

ساء عن طريق البلدية حيث تم انتخابها من قبل كممثلين عن البلدية في شركة مياه وادي عارة , هناك ممثلة للن

المجلس البلدي في بداية الدورة الحالية كممثلة جمهور وهي المحامية ميس الريم , ثم تم انتخاب كل من عضو 

البلدية السيد رائد كساب محاميد ممثال عن المجلس البلدي والسيد احمد امين كممثل جمهور ثان , لم يتم 

سباب تقنية , ثم تم اختيار عضو البلدية السيد محمد توفيق محاميد بدال من السيد رائد عليهما ال المصادقة

اال انهم طالبوه بتعديل الشهادة التي حصل عليها من ايطاليا , وتبقى   كساب محاميد ممثال عن المجلس البلدي

عة احمد اغبارية والسيد لنا اضافة عضو اخر ممثال عن البلدية فانا اقترح اختيار عضوان وهما : السيد جم

 . مصطفى يوسف خبزان

 . اقترح السيد سائد عباسي -عضو البلدية  -السيد محمد حسن تلس 

هذا الموضوع تداولنا به للمرة الرابعة في المجلس البلدي , يظهر  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

 ان هناك خلل في الموضوع ؟

ال يوجد اي خلل فنحن نختار الممثلين حسب االنظمة المتبعة في  -يس البلدية رئ -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . شركة مياه وادي عارة ومن يتجاوب مع هذه االنظمة يتم تكليفه

من اجل ان ال نقع بنفس الخطأ اقترح اختيار مندوبين اثنين من  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

 . جمهور واقترح السيد جمال محمد عوض ممثل جمهورالبلدية ومندوبين اثنين من ال

 . اقترح السيد يوسف محمد عياش جبارين -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

 : لخص الموضوع على النحو التالي -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

نؤكد على االخ محمد توفيق محاميد مندوبا عن البلدية ونطلب منه اتمام االجراءات المطلوبة منه من قبل  1.

 . شركة مياه وادي عارة

في حال تعذر على االخ محمد توفيق  عارةنقترح : السيد جمعة احمد اغبارية كمندوب ثان عن البلدية 2.

 د محمد عوض عضوا ثالثا.محاميد اتمام االجراءات المطلوبة فيصبح السي

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

 -.مرفق طيه محضر الجلسة- 2016/5/2المصادقة على توصية لجنة المنح من تاريخ  3.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

 100ابارك ذلك , ولكن يا حبذا لو زدنا الميزانية للرياضة فمنحة  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 



 . الف ش.ج ال تكفي للمشاريع الرياضية التي تحد من ظاهرة العنف

ح الف ش.ج فهذه الميزانية هي من 100الميزانية هي ليست فقط  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

وهو قيد التنفيذ وهناك ميزانية القامة   للفرق الرياضية ولكن هناك ميزانيات اخرى , ميزانية القامة ملعب

قاعة , هذا من جانب , ومن جانب اخر ممكن تخصيص بند خاص لبحث موضوع الرياضة الحديث بشكل 

 . معمق , وانا مع التوجه لتشجيع الرياضة وعلينا ان نفكر كيف نقوي هذا الجانب

 . عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-بناء مدرسة اسكندر  322في الموازنة غير االعتيادية رقم  5المصادقة على تغيير رقم  4.

 

 االضافة المدخوالت المدخوالت الجديدة  المصدر

 ش.ج 2,246,805 ش.ج 22,992,075 ش.ج 25,238,880 وزارة المعارف

 ش.ج 2,246,805 ش.ج 22,992,075 ش.ج 25,238,880 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 1,958,805 ش.ج 21,639,640 ش.ج 23,598,445 اعمال مقاولة

 ش.ج 288,000 ش.ج 1,352,475 ش.ج 1,640,475  تخطيط

 ش.ج 2,246,805 ش.ج 22,992,115 ش.ج 25,238,880 المجموع

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

الذي  4قدم مالحظته حول المنحة حيث قال : في الملحق رقم  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

ش.ج رغم ان المبلغ الموجود في الملحق  2,246,805يتبع لهذا البند تبين المنحة التي نصادق هي عليها بمبلغ 

 ش.ج لماذا ؟ 5,761,040هو 

 . تعطى المنحة على مراحل من قبل الوزارة -ية محاسب البلد -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . اقتراح المصادقه على التصويت  عرض رئيس البلدية

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

-لمالئمة الصفوف لذوي الخلل السمعي  547في الموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  5.

 -.مرفق طيه

 

 االضافة المدخوالت المدخوالت الجديدة  المصدر

 ش.ج 30,000 ش.ج 150,000 ش.ج 180,000 وزارة المعارف

 ش.ج 30,000 ش.ج 150,000 ش.ج 180,000 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 30,000 ش.ج 142,500 ش.ج 172,500 اعمال مقاولة

 ----- ش.ج 7,500 ش.ج 7,500 تخطيط ومراقبة وهندسة

 ش.ج 30,000 ش.ج 150,000 ش.ج 180,000 المجموع



 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه مع التعديل على التصويت

ش.ج , تخطيط ومراقبة وهندسة  103,500التعديل في المبالغ التي سجلت ) المصروفات : اعمال مقاولة 

ومراقبة ش.ج , تخطيط  28,500ش.ج . االضافة :  75,000ش.ج . المدخوالت : اعمال مقاولة  76,500

ش.ج , تخطيط  172,500ش.ج ( والمبالغ الصحيحة هي : ) المصروفات : اعمال مقاولة  1,500وهندسة 

ش.ج . االضافة : اعمال مقاولة  142,500ش.ج . المدخوالت : اعمال مقاولة  7,500ومراقبة وهندسة 

 . ( 0ش.ج , تخطيط ومراقبة وهندسة  30,000

 .  الحاضرين فتمت المصادقه مع التعديل باالجماع صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لزيادة على موقف السيارات في بناية البلدية الجديدة  6.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 1,500,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 1,500,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 1,500,000 اعمال مقاولة

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش

 لماذا نريد ان نزيد على موقف السيارات في بناية البلدية الجديدة ؟ -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

طوابق  4.5هناك اتفاقية مع المستثمر اقامة  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

اتاحة الوصول وان   ونصف لسببين اثنين وهما طابق باضافة اقتراح كان , انجزت المهمة وهذه للمواقف

 80-70وسنضيف عليها   موقف سيارة 280  يكون موازيا لشارع القدس , حتى االن المواقف تستوعب

طابق ونصف جاء من البلدية  اضافة االقتراح ان بما , القدس شارع مع المرور حركة موقف سيارة , وسنسهل

% للمقاول , 50% للبلدية وبنسبة 50فالمبلغ سيكون مناصفة بين البلدية والمقاول والمدخول سيكون بنسبة 

 . سيكون نظام وترتيب لتوقيف السيارات

 هل مواقف السيارات تكفي ومالئمة لحجم بناية البلدية ؟ -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

نعم هي كفاية , ناهيك على انه ستكون اضافة وزيادة على  -المستشار القضائي  -السيد مصطفى قبالوي 

 . المواقف المصادق عليها

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقه على التصويت

عضاء الحاضرين بمعارضة السيد جمال اسعد جبارين فتمت المصادقه صوت لصالح االقتراح جميع اال

 . باالجماع

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

 -.مرفق طيه- 2015المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصليح شوارع  7.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 1,497,000 وزارة الداخلية



 ش.ج 1,497,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 1,439,000 اعمال مقاولة

 ش.ج 58,000 تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 1,497,000 المجموع

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش

 . اقترح ادخال شارع في ابو الحم ضمن هذه الميزانية -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 هل سيتم توزيع الميزانية على جميع االحياء ؟ -عضو البلدية  -السيد محمد حسن تلس 

اوال الترقيع نعم , لقد تم التخطيط من قبل قسم الهندسة , سيكون  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . االن هناك شوارع مهترئة والمقترح هو مسح جميع الشوارع وليس الترقيع

هناك شارع حيوي جدا يربط حارة المحاميد بجانب بيت السيد  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

 . سعيد طاهر والسيد زهير هاني , نريد ان يكون لهذا الشارع نصيب

 . هذه الميزانية لها مفاتيح خاصة حسب تعليمات وزارة الداخلية -محاسب البلدية  -ية السيد جمعة احمد اغبار

 . كذلك منطقة الظهر نرجو اخذها بعين االعتبار -عضو البلدية  -السيد موسى احمد جبارين 

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقه مع التعديل على التصويت

ش.ج . المصروفات : اعمال مقاولة  400,000خوالت : وزارة الداخلية التعديل في المبالغ التي سجلت ) المد

ش.ج ( والمبالغ الصحيحة هي : ) المدخوالت :وزارة  15,385وهندسة  ش.ج , تخطيط ومراقبة 384,615

تخطيط ومراقبة  , ش.ج 1,439,000 المصروفات : اعمال مقاولة . ش.ج 1,497,000  الداخلية

 . ( ش.ج 58,000 وهندسة

 . ت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه مع التعديل باالجماعصو

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

 -.مرفق طيه- 2015المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتخطيط مفصل  8.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 400,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 400,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 400,000 اعمال مقاولة

 ش.ج 400,000 المجموع

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع



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

 -.مرفق طيه- 2015المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتطوير منتزه شارع المدينة  9.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 500,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 500,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 480,769 اعمال مقاولة

 ش.ج 19,231 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 500,000

  
 

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترقيم الشوارع والمباني  10.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 500,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 500,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 476,190 اعمال مقاولة

 ش.ج 23,810 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 500,000

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم بناية البلدية القديمة  11.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 400,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 400,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 377,358 اعمال مقاولة

 ش.ج 22,642 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 400,000

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع



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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصليح شوارع وموقف منطقة الغزاالت  12.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 805,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 805,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 759,434 اعمال مقاولة

 ش.ج 45,566 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 805,000

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لحوسبة معلومات  13.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 100,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 100,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 100,000 اعمال مقاولة

 المجموع
 ش.ج 100,000

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه مع التعديل على التصويت

التعديل بعنوان البند الذي سجل ) المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لحوسبة معلومات ترميم شارع المدينة ( 

 . ( والعنوان الصحيح ) المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لحوسبة معلومات

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه مع التعديل باالجماع

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتظليل روضات المدينة  14.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 150,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 150,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 141,509 اعمال مقاولة

 ش.ج 8,491 تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 150,000 المجموع



  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصليح مواقف وطرق وصول للمؤسسات التربوية  15.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 300,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 300,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 283,019 اعمال مقاولة

 ش.ج 16,981 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 300,000

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الضائة شوارع  16.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 300,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 300,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 283,019 اعمال مقاولة

 ش.ج 16,981 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 300,000

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الحصاء بنايات المدينة  17.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 700,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 700,000 المجموع



 المصروفات  

 ش.ج 700,000 اعمال مقاولة

 المجموع
 ش.ج 700,000

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-الهندسة المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم ومالئمة قسم  18.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 250,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 250,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 235,849 اعمال مقاولة

 ش.ج 14,151 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 250,000

  

 عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش

 . ما هو الترميم في قسم الجباية -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

تعديل بدل قسم الجباية قسم الهندسة , هناك اتفاق بان نقوم بارسال رسالة لوزارة الداخلية بخصوص  - ------

 . طريقة القياسات -% 15

كتابة الرسالة   طلب من السيد محمد توفيق محاميد االسراع في -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . وانهاء االمر

 . ال يوجد تنفيذ قرارات من قبل ادارة البلدية يا حبذا االهتمام بذلك -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

اؤكد على تنفيذ قرار المجلس البلدي من قبل السيد محمد توفيق  -ة رئيس البلدي -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت , محاميد والسيد مصطفى قبالوي

 . االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه مع التعديل باالجماع صوت لصالح االقتراح جميع

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة المدارس لذوي االحتياجات الخاصة  19.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج284,977 وزارة المعارف

 ش.ج284,977 المجموع

 المصروفات  



 ش.ج284,977 اعمال مقاولة

 المجموع
 ش.ج284,977

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجربة علمية للطالب  20.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 100,000 وزارة المعارف

 ش.ج 100,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 100,000 اعمال مقاولة

 المجموع
 ش.ج 100,000

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة الفارابي االبتدائية  21.

 

مدير المدرسة السيد محمد   : , اصحاب حق التوقيع 548بنك هبوعليم فرع ام الفحم  449597حساب رقم   

, سكرتيرة  029866738هوية رقم   رئيس لجنة االباء السيد عالء ابو شقرة ,059426726شفيق هويه رقم 

 . 040464091المدرسة السيدة ريما جبارين هوية رقم 

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

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

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

  

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

  -.مرفق طيه-دية لمدرسة الفارابي االبتدائية المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب المدرسة باسم البل 22.

 

مدير المدرسة السيد محمد   : , اصحاب حق التوقيع 548بنك هبوعليم فرع ام الفحم  449600حساب رقم  

 . 040464091, سكرتيرة المدرسة السيدة ريما جبارين هوية رقم 059426726شفيق هويه رقم 

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



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

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . الح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماعصوت لص

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شارع المدينة  23.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 1,000,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 1,000,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 962,000 اعمال مقاولة

  ش.ج 38,000 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع

 ش.ج 1,000,000

  

  

 . الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت  عرض رئيس البلديه ادراج

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 . ادراج عضو البلدية السيد محمد حسن تلس عضويته في لجان البلدية 24.

 

 . هناك بند جديد نريد اضافته وهو بخصوص عضو البلدية الجديد السيد محمد حسن تلس 

 . االقتراح : يسد السيد محمد حسن تلس مكان السيد اياد زيد في جميع اللجان التي كان عضوا فيها

  . تمت المصادقة باالجماع

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

 

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


