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  852:توثيق

 

 محضر جلسة

وذلك  00:11في تمام الساعة  10/10/4102المنعقدة يوم االربعاء الموافق  7/4102رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

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

 نائب- خالد ماجد محاميد نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- رائد كساب محاميد

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- دمحم توفيق محاميد

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد عضو- وسام قاسم اغبارية

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- جمال اسعد جبارين
 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 

 :الغياب

 عضو- اياد قاسم زيد عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي عضو- دمحم فوزي محاميد

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

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد
 

 

 :جدول االعمال

  .- ارسل إليكم سابقا -T3/2014 المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي غير اإلعتيادية رقم 1.

  .- ارسل إليكم سابقا - 0/4102المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي اإلعتيادية رقم  2.

 .- ارسل اليكم سابقا- T4/2014 المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي غير اإلعتيادية رقم 3.

 .-مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية بشأن مالءمة اإلتاحة للمؤسسات التعليمية القائمة 4.

 .-مرفق طيه-بالمفتان المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية بشأن تجهيزات وتصليحات 5.

 



 .-مرفق طيه-.المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية بشأن ترميمات بمدرسة الثانوية خديجة 6.

 

 :مجرى الجلسة

 -:أفتتح الجلسة رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم إغبارية بقوله

 ثم قال حياكم هللا وكل عام وأنتم بخير وتقبل هللا منا ومنكم, رسول هللا والصالة والسالم على بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل

نحن جزء ال يتجزء من هذه األمة ومن هذا الشعب المنكوب  فرغم الواقع الذي نحياه في مجتمعنا وشعبنا وأمتنا إذ, الطاعات 

أن تعود غزة إلى سابق عهدها وإلى حريتها والذي ما زال يعاني في أحداث غزة ونسأل هللا أن يفرج الكرب عن أهلنا في غزة و

 .وأن يفك الحصار عنهم

 .لدينا عدة نقاط ومع قلتها وددنا أن نلتقي في هذه الجلسة اإلعتيادية للتواصل فيما بيننا لشحذ الهمم

 

  .- ارسل إليكم سابقا -T3/2014 المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي غير اإلعتيادية رقم 1.

 

 .عرض رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم إغبارية إقتراح المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي المذكور

 .تمت المصادقة على المحضر المذكور بإجماع الحضور

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

  .- ارسل إليكم سابقا - 6/8102المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي اإلعتيادية رقم  2.

 

 .عرض رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم إغبارية إقتراح المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي المذكور

 .تمت المصادقة على المحضر المذكور بإجماع الحضور

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

 .- ارسل اليكم سابقا- T4/2014 المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي غير اإلعتيادية رقم 3.

 

 .عرض رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم إغبارية إقتراح المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي المذكور

 .تمت المصادقة على المحضر المذكور بإجماع الحضور

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

 .-مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية بشأن مالءمة اإلتاحة للمؤسسات التعليمية القائمة 4.

 

 المدخوالت المصدر

 شاقل 1,210,000 وزارة المعارف

 شاقل 1,210,000 المجموع

   وجه الصرف

 شاقل 1,210,000 اعمال مقاوله

 

        المجموع
 شاقل 1,210,000



 .السيد مصطفى أبو ماجد, السيد رامز جبارين, السيد موسى جبارين -:أعضاء اللبدية وهم إنضم للجلسة كل من

 -:عرض رئيس البلدية الموضوع أمام الحضور للمصادقة

 -:أنا أصادق على هذا البند ولكن لدي بعض المالحظات: عضو البلدية السيد رياض محاميد

, أي تصديق الوزارة على الميزانية وكان األفضل بحث المستند حال وصوله - 0/0وصل المستند بتاريخ  -أ

 .اآلن الفترة قصيرة فال يمكننا التحضير كما هو الزم

منها , لمرفق من قبل وزارة المعارف تم اختيار ثالث مدارسحسب الرمز الرقمي في التصديق ا -ب

هل نحن نقوم بإختيار هذه المدارس , وهناك مدارس أخرى غير مقترحة هي بحاجة ماسة, ليست بحاجة مدارس

 .أم يتم أختيارها من قبل وزارة المعارف؟

وتقوم الوزارة , القيام بالمسح الميداني تقوم البلدية بتقديم الطلبات بعد -:عضو البلدية السيد دمحم توفيق محاميد 

 .وهم الذين يحددون المدارس, بإرسال المستشاريين الذين يقومون بدورهم بزيارة المدارس

 .ال يوجد مسح لسهولة الوصول والتنقل في المدارس والمفروض أن تقوم به البلدية -ت

, أحمد سليمان جبارين لعامل اإلجتماعي وهولدينا مركز اإلتاحة ا -:رئيس البلدية-الشيخ خالد دمحم إغبارية

 .سنكلفه بالقيام بالمسح المذكور مع قسم الهندسة

 .قمت بإرسال طلب تشكيل لجنة إتاحة في البلدية وهذه اللجنة تتابع كل األمور المتعلقة باإلتاحة -ث

 .قوم بذلكال حاجة للجنة ومركز اإلتاحة ي -:الشيخ طاهر علي نائب وقائم بأعمال رئيس البلدية

 .جيد أن نعرف المعايير والمقاييس لمثل هذه اللجنة -:الشيخ خالد دمحم إغبارية رئيس البلدية

 .حسب القانون كل بلدية ملزمة أن تقوم بتعيين مركز لإلتاحة -:عضو البلدية السيد دمحم توفيق محاميد

أما , لعامل اإلجتماعي أحمد سليمان جبارينا قمنا بتكليف مركز اإلتاحة -:الشيخ خالد دمحم إغبارية رئيس البلدية

ثم نطلب منك أخ رياض تقديم مالحظاتك , بخصوص اللجنة سنقوم بدراسة الموضوع في الجلسة القادمة

  .ومتابعتها مع قسم الهندسة

 .عرض رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم إغبارية إقتراح المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية المذكورة

 .تمت المصادقة على الميزانية المذكورة بإجماع الحضور

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

 .-مرفق طيه-المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية بشأن تجهيزات وتصليحات بالمفتان 5.

 

 المدخوالت المصدر

 شاقل 134,910 وزارة الرفاه

 شاقل 14.990 -היטל השבחה-اشتراك البلدية من صندوق ضريبة التحسين 

 شاقل 149,900 المجموع



 
   وجه الصرف

 شاقل 149,900 اعمال مقاوله

 

                                                              المجموع
 شاقل 149,900

 .المذكورة عرض رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم إغبارية إقتراح المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية 

 .المذكورة بإجماع الحضور الميزانية تمت المصادقة على

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

 .-مرفق طيه-.المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية بشأن ترميمات بمدرسة الثانوية خديجة 6.

 

 المدخوالت المصدر

 شاقل 600,000 وزارة المعارف

 شاقل 600,000 المجموع

   وجه الصرف

 شاقل 600,000 اعمال مقاوله

 

 شاقل 600,000         المجموع

 .عرض رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم إغبارية إقتراح المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية المذكورة

 .تمت المصادقة على الميزانية المذكورة بإجماع الحضور

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

 

لبحث قضية عاجلة في جلسة المجلس البلدي الحالية بناء على   المجلس البلدي توجه الشيخ خالد دمحم إغبارية رئيس البلدية ألعضاء

مشروع العلوم الفضاء -محمود زهدي مدير جناح المعارف وهو المصادقة واإلعالن عن تبني المجلس البلدي . طلب د

العلوم هي التي تقوم بتغطية  زارةفو. من أجل إدخاله في المدارس اإلبتدائية. -רוביטיקה.חלל. מדעי-ר "תוכנית מח -والربوتيكا

 .ج سنويا وال يكلف خزانة البلدية شيئا.ألف ش 011تمويل المشروع بتكلفة 

 .على التصويت-عرض رئيس البلدية المصادقة وتبني المجلس البلدي المشروع

 .تمت المصادقة وتبني أعضاء المجلس البلدي المشروع باإلجماع

 .ר"פחם כרשות מח-עיר מאשרת פה אחד להכריז על אום אלמליאת מועצת ה -:وباللغة العبرية 

  

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


