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  741:توثيق

 

 محضر جلسة

وذلك في قاعة  00:11في تمام الساعة  22/10/2102المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  6/2102محضر جلسة المجلس البلدي رقم 

 .قسم الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- مصطفى سهيل محاميد رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- فيصل ظاهر محاجنة نائب أول- مصطفى احمد غليون

 عضو- رامز محمود جابر عضو- محمد صبحي جبارين

 عضو- وائل خليل ابو زينة عضو- جمال محمود محاميد

 عضو- ايوب عمر جبارين عضو- عدنان خالد طه محاميد

 عضو- خالد جمعة اغبارية عضو- محمد صبحي محاجنة

 عضو- فاروق عوني محاجنة
 

 

 :وبمشاركة كل من

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد محاسب البلدية- توفيق محمد قرمان

 مساعد المستشار القضائي- محمد فتحي محاجنة مهندس البلدية- سليمان حسين محاميد

 

 :الغياب

 عضو- موسى نمر محاميد عضو- عماد ملك محاميد

 مدير الشركة االقتصادية- محمود نيسير اغبارية عضو- محمد جمال محاجنة

 مرقب البلدية- رفعت احمد محاجنة المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه
 

 

 :جدول االعمال

 . 2102/4المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1.

 . 2102/0المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  2.

 . عضو وفق القانون 02المصادقة على تعيين لجنة األمان على الطرق بتعيين  3.

 : عال هبايس على النخو التاليشيكل بتمويل مف 007,060بمبلغ  771المصادقه على تعديل ميزانية رقم  4.

 : شيكل بتمويل التأمين الوطني على النحو التالي 38,034المصادقة على تغيير ميزانية ترميمات الماعس بمبلغ  5.

شيكل بتمويل مفعال هبايس على  200,111الخاصة بترميم مدرسة الغزالي بمبلغ  373المصادقة على تعديل ميزانية رقم  6.

 : النحو التالي

 



 :شيكل بتمويل مفعال هبايس على النحو التالي 887,140المصادقة على تعديل ميزانية القاعة الرياضية وادي النسور بمبلغ  7.

 : شيكل بتمويل وزارة العارف على النحو التالي 00,440بمبلغ  302المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  8.

 وفق األستشارة والرأي المهني لمهنس البلدية% 01المبرمة مع مقاول بناية المارشال بزيادة  المصادقة على توسيع األتفاقية 9.

. 

وفق األستشارة والرأي المهني % 01المبرمة مع مقاول بناء روضات المحاميد بزيادة  وسيع األتفاقيةالمصادقة على ت 10.

 . لمهنس البلدية

 . 2100األطالع على التقرير المالي للربع األخير للسنة المالية  11.

 . المصادقة على القوانين المساعده ألم الفحم 12.

 . للشركة األقتصادية 2101األطالع على التقرير المالي  13.

 . ألتحاد مياه وادي عاره 2101األطالع على التقرير المالي  14.

 00018060وتوكيل السيده سهام  ( 011227018اسم البلدية  على) لمدرسة ابن خلدون  المصادقة على فتح حساب لألهل 15.

 . كاصحاب حق التوقيع 88270003والسيده سعاده مرفت  23806403والسيد رائد 

 

 :مجرى الجلسة

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله  " افتتح الجلسة رئيس البلدية بالبسملة قائال

 " وصحبه وسلم

 .على رئيس البلدية بحث األمر, ل اعضاء البلدية الموجهة لرئيس البلدية والتي لم يطلع عليها رسائ:مالحظة 

 

 . 2172/4المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1.

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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

 . 2172/5المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  2.

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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

 . عضو وفق القانون 72المصادقة على تعيين لجنة األمان على الطرق بتعيين  3.

 

 رئيس الشيخ خالد محمد حمدان

 عضو سليمان حسين محاميد

 عضو محمود زهدي

 عضو فرج ابو فرج

 عضو محمد صبجي محاجنه

 عضو مصطفى احمد غليون

 عضو خالد طه  عدنان

 عضو رامز محمود جبارين

 عضو ايوب عمر جبارين

 عضو مندوب وزير المواصالت

 عضو مندوب وزير األمن الداخلي



 مركز محمد حسن ابو مسعود

  

 .تمت المصادقة على اسماء المذكورين اعاله

  

  

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

 : شيكل بتمويل مفعال هبايس على النخو التالي 751,555بمبلغ  111المصادقه على تعديل ميزانية رقم  4.

 

  

 : المدخوالت

 المدخوالت الجديدة األضافة المدخوالت السابقة المصدر

 شيكل 1,351,796 شيكل 157,565 شيكل 1,194,231 وزارة المعارف

 : المصروفات

 شيكل 1,351,796 شيكل 157,565 شيكل 1,194,231 اعمال مقاولة

 شيكل 1,351,796 شيكل 157,565 شيكل 1,194,231 المجموع

  

 . تمت المصادقة باألجماع

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

شيكل بتمويل التأمين الوطني على النحو  38,734المصادقة على تغيير ميزانية ترميمات الماعس بمبلغ  5.

 : التالي

 

 : المدخوالت

 المدخوالت الجديدة األضافة المدخوالت السابقة المصدر

 -التأمين الوطني 

 فروق غالء المعيشة
 شيكل1,142,244

83,184 

 شيكل
 شيكل1,225,427.97

 شيكل 540,000 0 شيكل 540,000 كيرن شليم

 شيكل 345,998 0 شيكل 345,998 لجنة التنظيم عاره

 المجموع
2,028,242 

 شيكل

83,184 

 شيكل

2,111,425.97 

 شيكل

 : المصروفات

 شيكل 2,28,424 اعمال مقاولة
83,184 

 شيكل 
 شيكل 2,111,424

 المجموع
2,028,242 

 شيكل

83,184 

 شيكل
 شيكل  2,111,424

 . تمت المصادقة باألجماع



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

شيكل بتمويل  205,111الخاصة بترميم مدرسة الغزالي بمبلغ  313المصادقة على تعديل ميزانية رقم  6.

 : مفعال هبايس على النحو التالي

 

 : المدخوالت

 المدخوالت الجديدة األضافة المدخوالت السابقة المصدر

 شيكل, 695,000 شيكل  295,000 شيكل 400,000 مفعال هبايس

 : المصروفات

 شيكل 695,000 شيكل 295,000 شيكل 400,000 اعمال مقاولة

 شيكل 695,000 شيكل 295,000 شيكل 400,000 المجموع

 . تمت المصادقة باألجماع

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

شيكل بتمويل مفعال هبايس  881,145المصادقة على تعديل ميزانية القاعة الرياضية وادي النسور بمبلغ  7.

 :على النحو التالي

 

 : المدخوالت

 المدخوالت الجديدة األضافة المدخوالت السابقة المصدر

 شيكل 1,643,871 شيكل 337,045 شيكل 1,306,826 مفعال هبايس

 شيكل 1,454,134 0 شيكل 1,454,134 وزارة األسكان

 شيكل 873,150 0 شيكل873,150 لجنة التنظيم عاره

 شيكل 3,971,155 شيكل 337,045 شيكل 3,634,110 المجموع

 : المصروفات

 شيكل  3,971,155 شيكل 337,045 شيكل3,634,110 اعمال مقاولة

 شيكل 3,971,155 شيكل 337,045 شيكل 3,634,110 المجموع

 . تمت المصادقة باألجماع

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

شيكل بتمويل وزارة العارف على  70,447بمبلغ  372المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  8.

 : النحو التالي

 

 : المدخوالت

 المدخوالت الجديدة األضافة المدخوالت السابقة المصدر

 شيكل  1,593,250 شيكل 19,441 شيكل 1,573,809 وزارة المعارف

 : المصروفات

 شيكل 1,593,809 شيكل  19,441 شيكل 1,573,809 اعمال مقاولة

 شيكل  1,593,250 شيكل 19,441 شيكل 1,573,809 المجموع

 . تمت المصادقة باألجماع

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

وفق األستشارة والرأي % 51المبرمة مع مقاول بناية المارشال بزيادة  المصادقة على توسيع األتفاقية 9.

 . المهني لمهنس البلدية



 
 . تمت المصادقة باألجماع, بعد سماع رأي المهندس والمستشار القضائي 

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

وفق األستشارة % 51المبرمة مع مقاول بناء روضات المحاميد بزيادة  ة على توسيع األتفاقيةالمصادق 10.

 . والرأي المهني لمهنس البلدية

 
 . تمت المصادقة باألجماع, بعد سماع رأي المهندس والمستشار القضائي 

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

 . 2177األطالع على التقرير المالي للربع األخير للسنة المالية  11.

 
 . تم األطالع على التقرير

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

 . المصادقة على القوانين المساعده ألم الفحم 12.

 

  

 :להלן דברי הסבר לחוקי העזר 

  

 :חוק עזר שמירה על איכות הסביבה 

החוק , מסדיר את נושא איכות הסביבה ומניעת המפגעים בעיר בנוסף לחוק האכיפה הסביבתית החוק

נוגע ומטפל בהרבה נושאים תברואתיים וסביבתיים החל ממחזור מוצרים וכלה באחזקת בעלי חיים 

 .בעיר

 :חוק עזר העמדת רכב וחנייתו

, רכבים בתוך העיר אום אל פחם לרבות סוגי הרכבים וגובה אגרת החניההחוק מטפל בנושא חניית 

החוק כבר קיבל אישור משרד התחבורה והצעד הבא הוא קבלת אישור מליאת המועצה להמשך טיפול 

 .במשרדים הרלוונטיים

 :חוק עזר רוכלות

החוק , פחםהחוק מסדיר את נושא הרוכלים הניידים ובעלי הדוכנים והבסטות בשטח העיר אום אל 

אוסר על הצבת דוכנים באופן שרירותי ללא פיקוח ומתנה את זה בקבלת רישיון מאגף רישוי עסקים 

 .בעיר

 :חוק עזר פיקוח על הבשר

החוק מקנה סמכויות למחלקת הפיקוח העירונית והווטרינר העירוני בנושא הפיקוח על הבשר לסוגיו 

שוטפת על מכירת הבשר בתוך שטח השיפוט של  השונים לרבות ביצוע ביקורות פתע וביצוע ביקורת

 .העיר

 :חוק עזר תעודות ואישורים

 .החוק מסדיר את נושא גביית אגרות בגין הוצאת תעודות ואישורים לתושבים

 :חוק עזר סימון רחובות ולחויות מספרי בניינים

 .מתן שימות לרחובות ומספור הבניינים, החוק מסדיר את נושא סימון הרחובות 

  

 . وامتنع عضو البلدية السيد وائل جبارين, ت المصادقة باألجماع تم

 . على ان يقدم اعضاء البلدية للجلسة القادمة اقتراحات أللية التفعيل

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

 . للشركة األقتصادية 2171األطالع على التقرير المالي  13.

 
 . تم األطالع على التقرير

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



 . ألتحاد مياه وادي عاره 2171األطالع على التقرير المالي  14. 

 
 . وتقرر دعوة السيد حسين لجلسة خاصة, تم األطالع على المحضر 

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

وتوكيل السيده  ( 511221718اسم البلدية  على) لمدرسة ابن خلدون  المصادقة على فتح حساب لألهل 15.

 . كاصحاب حق التوقيع 88217053والسيده سعاده مرفت  23855473والسيد رائد  50518750سهام 

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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

 

 
 بإحترام

  توفيق محمد قرمان


