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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي رقم  2102/8المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2102/10/10في تمام الساعة  00:11وذلك في قاعة
قسم الهندسة.
الحضور:
مصطفى سهيل محاميد -قائم باالعمال

عماد ملك محاميد -عضو

وائل خليل ابو زينة -عضو

محمد صبحي جبارين -عضو

رامز محمود جابر -عضو

محمد جمال محاجنة -عضو

جمال محمود محاميد -عضو

خالد جمعة اغبارية -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

فيصل ظاهر محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:
مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

الغياب:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

مصطفى احمد غليون -نائب أول

عدنان خالد طه محاميد -عضو

محمد صبحي محاجنة -عضو

ايوب عمر جبارين -عضو

موسى نمر محاميد -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

توفيق محمد قرمان -محاسب وسكرتير عام البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5

بحث استجوابات ورسائل اعضاء البلدية السيد خالد جمعه والسيد وائل جبارين ألتخاذ قرارات في عدد من األمور التي
تخص مواطني البلد.
المصادقة على اتفاقية المشاركة لقطعة ارض  011قسم من قسيمة  07بلوك  21071بين البلدية بواسطة الشركة األقتصادية
وشركة (א.ח.מ.ג השקעות ומסחר בע"מ( .
بحث موضوع " תוכנית לצורכי רישום " قطاين الشومر.
بحث موضوع تأجير غرف دراسيه لتعليم دورات السياقه الواقيه في المدينه .
بحث موضوع الشارع األلتفافي في عراق الشباب.

مجرى الجلسة:

افتتح نائب وقائم باعمال رئيس البلدية بالبسملة قائال " بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم"

 .1بحث استجوابات ورسائل اعضاء البلدية السيد خالد جمعه والسيد وائل جبارين ألتخاذ قرارات في عدد من
األمور التي تخص مواطني البلد.
يؤجل البحث في البنود التالية الى الجلسة القادمة.
----------------------------------------------- .2المصادقة على اتفاقية المشاركة لقطعة ارض  611قسم من قسيمة  47بلوك  01371بين البلدية بواسطة
الشركة األقتصادية وشركة (א.ח.מ.ג השקעות ומסחר בע"מ( .
قام المستشار القضائي بشرح الموضوع  ,ونوقش الموضوع من قبل اعضاء البلدية.
عرض الموضوع على التصويت فصودق عليه باألجماع.
----------------------------------------------- .3بحث موضوع " תוכנית לצורכי רישום " قطاين الشومر.
قام المستشار القضائي بشرح الموضوع  ,وعرض الموضوع للنقاش وتمت المصادقة باألجماع على اقرار
تسجيل األراضي الواقعة ضمن خارطتي تسجيل لدى دائرة تسجيل األراضي ( תצ"ר) رقم  2009/843و
 872/2110وفقا للوائح التسجيل المرفقة لطلب تسجيل الخارطتين.
طلب مصادقة المجلس البلدي على ذلك  ,حيث صودق عليه باألجماع.
----------------------------------------------- .4بحث موضوع تأجير غرف دراسيه لتعليم دورات السياقه الواقيه في المدينه .
يؤجل بحث الموضوع.
----------------------------------------------- .5بحث موضوع الشارع األلتفافي في عراق الشباب.
يؤجل بحث الموضوع.
-----------------------------------------------بإحترام
توفيق محمد قرمان

