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  211:توثيق

 

 محضر جلسة

وذلك في قاعة  40:11في تمام الساعة  11/41/1144المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  41/1144محضر جلسة المجلس البلدي رقم 

 .قسم الهندسة

 :الحضور

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

 عضو- عماد ملك محاميد نائب أول- مصطفى احمد غليون

 عضو- وائل خليل ابو زينة عضو- جمال محمود محاميد

 عضو- محمد محمود صوالحة عضو- عدنان خالد طه محاميد

 عضو- فيصل ظاهر محاجنة عضو- محمد صبحي محاجنة

 عضو- محمد صبحي جبارين عضو- رياض جمال محاميد

 عضو- رامز محمود جابر
 

 

 :وبمشاركة كل من

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 مساعد المستشار القضائي- محمد فتحي محاجنة مدير الشركة االقتصادية- محمود نيسير اغبارية

 

 :الغياب

 عضو- ايوب عمر جبارين عضو- احمد صقر اغبارية

 محاسب البلدية- توفيق محمد قرمان عضو- علوان مصطفى اغبارية

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

 

 :جدول االعمال

 . 1144/41المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1.

 . اتفاقية اتحاد مياه وادي عارة ألنضمام باقة جت لألتحاد المصادقة على 2.

شيكل لتجهيز طرق الوصول للصم لصف روضة بتمويل وزارة  110111المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  3.

 .المعارف

يل من وزارة البيئة على النحو شيكل ألقرار المدارس الخضراء بتمو 070471المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  4.

 :التالي

وتكليف كل من مديرة المدرسة ماري اغبارية والسيد محمد صالح محاميد والسيد  المصادقة على فتح حساب خاص لألهل 5.

 . رائد كاصحاب حق التوقيع

 



 . البيار الشمالية 41411في بلوك  4040في القسيمتين  7بحث موضوع شق شارع رقم  6.

 111100من حساب رقم  11411711للسيد باسم محاميد  المصادقة على الغاء توكيل حق التوقيع على المستندات البنكية 7.

 . 111111وحساب رقم 

 . لجان البلدية بحث موضوع 8.

 . بحث موضوع الهوائيات 9.

 . المصادقة على تفعيل ضريبة القانون المساعد للحراسة 10.

 .تحديث عن المنطقة الصناعية 11.

 . 1141-1141خاص لمشاريع التطوير للسنوات " דקסיה "المصادقة على فتح حساب في بنك السلطات  12.

 

 :مجرى الجلسة

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

 " وصحبه وسلم

0 والسيد ايمن سليمان جبارين 0 كما وشارك في الجلسة كل من حسين محاميد والسيد ضرغام مندوبي شركة مياه وادي عاره 

 . والسيد محمد جمال محاجنه

 

 . 1122/21المجلس البلدي رقم المصادقة على محضر جلسة  1.

 

وفق الملحق الذي  "5" على ان يعدل بند رقم 1144/41مت المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم 

 . ارفق لمحضر الجلسة

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

 . اتفاقية اتحاد مياه وادي عارة ألنضمام باقة جت لألتحاد المصادقة على 2.

 

جت والتعديالت التي حصلت  -ضرغام حول تاريخ طلب انضمام بلدية باقة + تم شرح من قبل حسين محاميد 

 . على األتفاقية

 . اتفق على عرض األتفاقية على المستشار القضائي للبلدية واعطاء توصية للجلسة القادمة

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

شيكل لتجهيز طرق الوصول للصم لصف روضة  110111المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  3.

 .بتمويل وزارة المعارف

 

 :المدخوالت

 شيكل 30,000 وزارة المعارف

 :المصروفات

 شيكل 30,000 تجهيز صف روضة للصم

  

 . عرضت الميزانية على التصويت فصودق عليها باألجماع 

  

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



شيكل ألقرار المدارس الخضراء بتمويل من وزارة  070271المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  4.

 :البيئة على النحو التالي

 

 : المدخوالت

 شيكل 75,000 وزارة البيئة

 شيكل 12,170 اشتراك البلدية

 :المصروفات

 شيكل 18,750 مدرسة الخنساء

 شيكل 18,750 مدرسة دار الحكمة

 شيكل 16,670 مدرسة خديجة بنت خويلد

 شيكل 16,500 مدرسة المتنبي

 شيكل 16,500 مدرسة األمل

 شيكل 87,170 المجموع

 . عرضت الميزانية على التصويت فصودق عليها باألجماع 

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

وتكليف كل من مديرة المدرسة ماري اغبارية والسيد محمد صالح  المصادقة على فتح حساب خاص لألهل 5.

 . محاميد والسيد رائد كاصحاب حق التوقيع

 
 . على التصويت فصودق عليها باألجماع  الموضوع  عرض

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

 . البيار الشمالية 21211بلوك  في 2020في القسيمتين  7بحث موضوع شق شارع رقم  6.

 

فريد 0 محمود ابو صالح 0 عدنان خالد محاميد 0 مجمد صبحي جبارين : اتفق على ان تشكل لجنة من كل من 

 . للتفاوض مع الطرفين لألقتراح الجديد0 شقير 

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

من حساب  11251715للسيد باسم محاميد  المصادقة على الغاء توكيل حق التوقيع على المستندات البنكية 7.

 . 511151وحساب رقم  511100رقم 

 
 . عرض الموضوع على التصويت فصودق عليها باألجماع

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

 . لجان البلدية بحث موضوع 8.

 

  

 لجنة األداره
 رئيس الشيخ خالد محمد حمدان 1

 عضو مصطفى سهيل محاميد 2
 عضو مصطفى احمد غليون 3

 عضو عماد يوسف ملك 4

 عضو محمد صبحي دعدوش 5

 عضو اغباريه علوان مصطفى 6
 عضو احمد خالد صقر 7

 عضو ايوب عمر جبارين 8

 عضو محمد صبحي جبارين 9

 عضو محمد محمود ابو صالح 10
 عضو جمال محمود محاميد 11



 مركز توفيق قرمان 12

  

 لجنة المالية
 رئيس مصطفى احمد غليون 1

 عضو  عماد يوسف ملك 2
 عضو محمد صبحي دعدوش 3

 عضو  فيصل ظاهر محاجنه 4

 عضو  عدنان خالد محاميد 5

  مركز توفيق قرمان 6

  

 لجنة الصحة
 رئيس ايوب عمر جبارين 1

 عضو محمد صبحي جبارين 2

 عضو رياض جمال محاميد 3

 عضو محمد صبحي محاجنه 4
 عضو زاهر جبارين 5

 عضو محمد ابو صالح 6

 عضو ابراهيم محمود محاميد 7

 عضو مرعي جبارين 8
 عضو عبد هللا احمد الحاج خليل 9

 عضو سهيل جبر عابد 11

 عضو سمير احمد بويرات 11

 عضو خالد ماجد محاميد 12
 عضو مصطفى احمد غليون 13

  مركز  سليم حلمي 12

  

  

  

 لجنة المعارف
 رئيس الشيخ خالد محمد حمدان 1

 عضو خالد ماجد محاميد 2
 عضو مروان خالد محاجنه 3

 عضو ايمن سليمان جبارين 4

 عضو  عدنان خالد طه 5

  عضو فيصل ظاهر محاجنه 6
 عضو علوان مصطفى اغباريه 7

 عضوه خالديه محاجنه 8

 عضو علي خليل جبارين. د 9
  عضو جمال محمود محاميد 11

 عضو سمير صبحي. د 11

 عضو رياض اسعد خبايا  12

 عضو احمد نجيب طاهر 13
 عضو سعيد مصطفى اغباريه 14

 عضو لجنة الطالب 15

 عضو لجنة األباء 16

 مركز محمود زهدي. د 17

  

  



 لجنة الرفاه األجتماعي
 رئيس عماد يوسف ملك 1

 عضو مروان خالد محاجنه 2

 عضو  مصطفى سهيل محاميد 3
 عضو رياض جمال محاميد 4

 عضو جمال محمود محاميد 5

 عضو  محمد طاهر 6

  عضو مصطفى صالح اغباريه 7
 عضو قاسم رباح 8

 عضو فريد محمد شقير 9

 عضو محمود قاسم اغباريه 11

 عضو اياد رفيق جبارين 11
 عضو خالد احمد جمعه 12

 مركزه فتحيه سليم اغباريه  13

  

  

 لجنة الهندسه
 رئيس محمد صبحي محاجنه 1

 عضو ايوب عمر جبارين 2
 عضو محمد محمود ابو صالح 3

 عضو مجمد صبحي جبارين 4

 عضو مصطفى سهيل محاميد  

 عضو عمر احمد اغباريه 5

 عضو احمد خالد اغباريه 6

 عضو صالح اشقر اغباريه 7
 عضو وائل خليل جبارين 8

 عضو نائل اقطم 9

 عضو عماد فرح 11

 عضو بالل موسى محاجنه 11
 عضو اياد محمد جمال محاميد 12

 عضو وسام قحاوش 13

 مركز سليمان حسين محاميد 14

  

  

  

  

  لجنة الرياضة
 رئيس  مصطفى احمد غليون 1
 عضو جمال محمود محاميد 2

 عضو رياض جمال محاميد 3

 عضو ايوب عمر جبارين 4

 عضو فاروق عوني محاجنه 5
 عضو علوان مصطفى 6

 عضو محمد حسين كرم 7

 عضو عدنان خالد طه 8

 عضو بالل ظاهر محاجنه 9
 عضو فريق مكابي ام الفحم 11

 عضو  فريق بيتار ام الفحم 11



 عضو فريق النور ام الفحم 12

 مركز احمد يوسف جبارين 13

  

  

  

  

 لجنة االعالم
 رئيس مصطفى سهيل محاميد 1
 عضو رامز محمود جبارين 2

 عضو مهند حلوق 3

 عضو محمد سليمان موسى 4

 عضو توفيق عريعر 5
 عضو  (ابو عرب)احمد خالد محاميد  6

 عضو صالح اشقر 7

 عضو عبد اللطيف حصري 8

 عضو محمد تيسير ابو زينه 9
 مركز ايمن سليمان جبارين 11

  

  

  

  

 لجنة المناقصات
 رئيس محمد صبحي جبارين 1
 عضو عماد ملك محاميد 2

 عضو فيصل ظاهر محاجنه 3

 عضو رياض جمال محاميد 4

 عضو جمال محمود محاميد 5
 مركز ابراهيم لطفي محاميد 6

  

  

  

 الشركة األقتصادية
 رئيس خالد محمد حمدان الشيخ 1

 عضو محمد صبحي جبارين 2

 عضو فيصل ظاهر محاجنه 3
 عضو جمعة احمد اغبارية 4

 عضو مروان خالد محاجنة 5

 عضو سميح محمد اغباريه 6

 عضو ايمن سليمان جبارين 7
 عضو  سليمان حسين محاميد 8

 عضو محمد صالح اغبارية 9

 مركز محمود تيسير اغبارية 11

  

  

  

  

  



 لجنة األعفاءات
 رئيس احمد خالد صقر 1

 عضو عدنان خالد اسعد 2

 عضو  جمال محمود محاميد 3
 عضو توفيق محمد قرمان 4

 عضو خالد محمد شقاره 5

 عضوه فتحيه سليم اغباريه 6

 عضو مصطفى قبالوي 7
 عضو عبد السالم فؤاد 8

 عضو محمد وجيه محاجنه 9

 عضو جميل محمد حمدان 11

 مركز مصطفى حسين فارس 11

  

  

 لجنة الطوارئ
 رئيس  محمد صبحي محاجنه 1

 عضو رامز محمود جبارين 2

 عضو نزار ابراهيم محاجنه 3

 عضو فاروق عوني محاجنه 4
 عضو اسعد مصطفى عسلية 5

 عضو اشرف ابو الياس 6

 عضو عرب خالد محمد داود محاميد 7

 عضو بالل اغباريه 8
 عضو  طاهر رجا 9

 عضو محمد اديب اغباريه 11

 عضو عثمان مروح 11

 مركز محمد رباح 12

  

  

  

  

  

  

  

 لجنة المراقبه
 رئيس فيصل ظاهر محاجنه 1

 عضو رامز محمود جبارين 2

 عضو وائل خليل ابو زينه 3
 عضو رياض جمال محاميد 4

 عضو عدنان خالد محاميد 5

 مركز توفيق محمد قرمان 6

  

  

  

  

 لجنة المشتريات
 رئيس طاهر رجا 1
 عضو مصطفى قبالوي 2



 عضو محمود زهدي 3

 عضو  ايمن سليمان 4

 عضو ابراهيم لطفي 5
 مركز  محمد ماجد 4

  

  

 لجنة شؤون العاملين
 رئيس احمد خالد صقر 1

 عضو  علوان مصطفى اغباريه 2

 عضو رامز محمود جبارين 3
 عضو رياض جمال محاميد 4

 عضو توفيق محمد قرمان 5

 عضو نزار ابراهيم محاجنه 6

 عضو فاروق عوني محاجنه 7
 عضو فريد محمد فريد جبارين  8

 عضو لجنة العمال 9

 عضو الهستدروت 11

 مركز  احمد محمود جبارين 11

  

  

  

  

  

  

  

  

 لجنة الشؤون الدينية
 رئيس  ايوب عمر جبارين 1

 عضو  الشيخ طاهر علي 2

 عضو فاروق عوني محاجنه 3
 عضو احمد داود 4

 عضو امير طرشه 5

 عضو احمد علي حماد 6

 عضو  يوسف عارف 7
 عضو مصطفى محمد حماد 8

 عضو شفيق حسن محاجنه 9

 عضو سليمان محمد محاميد 11

 عضو محمد محمود جبارين 11
 عضو عدنان عبد الهادي 12

 عضو محمد حسن تلس 13

 مركز زياد خيري 14

  

 لجنة التجاره والصناعه
 رئيس  محمد محمود ابو صالح 1
 عضو رامز محمود جبارين 2

 عضو زياد فتحي 3

 عضو  مصطفى احمد غليون 4



 عضو نزار ابراهيم 5

 عضو رؤوف كامل 6

 عضو محمد احمد سليمان داود 7
 عضو محمد سامي شريدي 8

 عضو خالد زكي محاميد 9

  عضو  شفيق نشأت 11

 عضو محمد سالمه ابو رعد 11
  مركز توفيق محمد قرمان 12

  

  

  

  

  

  

  

 لجنة األعتراضات
 رئيس فاروق عوني محاجنه 1

 عضو مرعي جبر 2

  عضو محمد جمال محاجنه 3
 عضو احمد امين جبارين 4

 مركز  علي سليم 5

  

  

  

  

  

  

 حملة المفاتيح
 محاميد ابراهيم لطفي 1
 كارم محمود محاميد 3

  

  

 لجنة البيئه
 رئيس  علوان مصطفى اغباريه 1

 عضو سالم عياش محاميد 2

 عضو محمد محمود ابو صالح 3
 عضو رامز محمود جبارين 4

 عضو (ابو عرب ) احمد خالد محاميد  5

 عضو خالد ماجد شطاره 6

 عضو وسام مصطفى 7
 عضو مندوب وزير المحافظة على البيئه 8

  عضو محمد صبحي محاجنه 9

 مركز محمد رباح 11

  

  

 لجنة المحافظة على المواقع ذات القيمة الحضارية
 رئيس احمد خالد صقر 1



 عضو  جمال محمود محاميد 2

 عضو  سليمان حسين 3

 عضو شفيق نشأت 4
 مركز سعيد فايق 5

  

  

  

  

 لجنة منح األراضي
 رئيس الشيخ خالد محمد حمدان 1

 عضو مصطفى سهيل محاميد 2

 عضو عدنان خالد محاميد 3
 عضو مصطفى قبالوي 4

 عضو توفيق قرمان 5

 مركز سليمان حسين محاميد 6

  

  

 لجنة محاربة افة السموم الخطره
 عضو جمال محمود محاميد 1
 عضو رياض جمال محاميد 2

 عضو محمد طاهر 3

 عضو محمد جميل 4

 عضو محمد مصطفى العال 5
 عضوه فتحيه سليم اغباريه 6

 عضو احمد رشيد 7

 عضو احمد امين سليم جابر 8

 عضو الشرطة 9
 عضو سلطة مكافحة الخدرات 11

 مركز محمد احمد محاميد 11

  

  

 لجنة شؤون المرأه
 رئيس الشيخ خالد محمد حمدان 1

 عضو رياض جمال محاميد 2
 عضوه فتحيه سليم اغباريه 3

 عضوه ناهد توفيق محاميد 4

 عضوه  حنان عبد هللا 5
 عضوه ساميه مراد 6

 عضوه  خيريه قاسم 7

 عضوه ردينه ابو ردن 8

 عضوه فريال توفيق اغباريه 9
 عضوه  منتهى ابو رعد 11

 عضوه ساره حصري. د 11

  مركزه سعده ياسين 12

  

 لجنة الزراعة
 رئيس  محمد صبحي جبارين 1
 عضو فيصل ظاهر محاجنه 2



 عضو هاني منيب 3

 عضو ابراهيم علي 4

 عضو عدنان خالد طه 5
 عضو ماجد محمد سعد 6

 مركز طاهر رجا 7

  

  

  

  

  

 لجنة الممتلكات
 رئيس مصطفى احمد غليون 1

 عضو  احمد خالد صقر 2
 عضو رامز محمود جبارين 3

 عضو محمد ماجد محاميد 4

 مركز ابراهيم لطفي محاميد 5

  

 لجنة الثقافة والشباب
 رئيس  علوان مصطفى اغباريه 1
 عضو رياض جمال محاميد 2

 عضو ايوب عمر جبارين 3

 عضو  جمال محمود محاميد 4

 عضو محمود مفلح 5
 عضو مصطفى حسين الحاج ابراهيم محاميد 6

 عضو بالل سليمان خالد 7

 عضو محمد خالد فايز 8

 عضو ربيع محمد اغباريه 9
 عضو وسيم مصطفى حصري 11

 عضو ممدوح كامل اغباريه 11

 عضو  صالح اشقر 12
 مركز محمد صالح اغباريه 13

  

  

  

 لجنة المواصالت
 رئيس  مصطفى سهيل محاميد 1

 عضو  محمد محمود ابو صالح 2

 عضو فيصل ظاهر محاجنه 3
 عضو سليمان حسين محاميد 4

 عضو كارم محمود 5

 عضو محمد صبحي محاجنة 6

 عضو رياض جمال محاميد 7
 عضو زكي محمد اغباريه 8

 مركز فرج ابو فرج 9

  

  

 ועדת תיאום תנועה – لجنة شارات المرور
 رئيس الشيخ خالد محمد حمدان 1



 عضو  محمود زهدي.د 2

 عضو سليمان حسين 3

 عضو فرج ابو فرج 4
 عضو המפקח על התעבורה – مراقب المرور 5

 عضو לשכת תנועה – شرطة المرور 6

 عضو محمد سليمان اسعيد 7

 عضو فريد محمد شقير 8
 مركز فرج ابو فرج 9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 األستثمار لجنة
 رئيس توفيق قرمان 1

 عضو  محمود زهدي 2
 عضو مصطفى قبالوي 3

 عضو سليمان حسين 4

 عضو محمد صالح 5

  

  

  

  

  
 :اقترح رئيس البلديه ان يكون ممثلو البلديه في لجنة التنظيم التالية اسماؤهم 

  
  رئيسا -       محمد صبحي جبارين. 1
  وينوب عنه الشيخ هاشم عبد الرحمن – مصطفى سهيل محاميد. 2
  وينوب عنه مصطفى احمد غليون – محمد صبحي محاجنه. 3
 وينوب عنه سالم عياش محاميد – وائل خليل ابو زينه. 4
         رامز محمود جبارين وينوب عنه بالل فرح اغباريه 5
  وينوب عنه رمزي وليد محاجنه –مال محاجنهمحمد ج. 6
  



  

  

 .تمت المصادقة وفق التعديل 

  

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

 . بحث موضوع الهوائيات 9.

 

تحدث عضو البلدية محمد صبحي محاجنة حيث بين ان الخبير الذي وكل من قبل البلدية قام بتحضير خارطة 

 . لتوزيع األنتينات في انحاء المدينة

 . طلب من اعضاء لجنة صرخة التزام البلدية بتنفيذ الخطة خالل وقت محدد

ية للتنفيذوتم تحديد المواقع وفي طور وبين رئيس البلدية انه ال يمكن تحديد وقت محدد اتخذت خطوات عمل

 . التنفيذ تدريجيا

تحدث عضو البلدية وائل خليل اه حسب الجلسة التي عقدت مع الشركة يجب على البلدية ان تحدد األماكن 

 . السبعة المقترحة وبعد ذلك تبدأ الشركات بالتنفيذ

تحديد موعد مع الشركات لتحديد نهاية العمل مع األخذ بعين األعتبارامكانية اعتراضات 0 لخص رئيس البلدية 

 . من المواطنين

اجراء فحص على فترات متقاربة في األبنية   تقرر باألجماع الموافقة على خطة توزيع آمن للهوائيات مع

 . واألماكن التي تحت سلطة البلدية

  

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

 . المصادقة على تفعيل ضريبة القانون المساعد للحراسة 10.

 

 . يبعث صورة للقانون المساعد ألعضاء البلدية لتفعيل القانون المساعد

 . ويعرض الموضوع في جلسة المجلس البلدي القادمة

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

 .تحديث عن المنطقة الصناعية 11.

 

تخطيط المنطقة الصناعية والمساحات التي   حدث مدير الشركة األقتصادية السيد محمود تيسير عن تاريخ

 . الخارطة المفصلة التي تم تنفيذهاثم تم شرح 0 وتنفيذ البنية التحتية من قبل وزارة الصناعة والتجارة 0 تشملها 

وسعر 0 دونم بين تجاري صناعي بسعر كامل للتجاري الصناعي  11في المرحلة األولى يوزع حوالي 

المطلوب تشكيل لجنة من قبل 0وعلى المجلس البلدي وضع سلم اولويات تسويق هذه القطعة . مخفض للصناعة 

محمد ابو صالح وينوب   , فيصل ظاهر محاجنه0 ى غليون من مصطف  البلدية اعضاء وموظفين مؤلفة من كل

 . عنه محمد جمال ويركز اللجنة األستاذ شفيق نشأت

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

 . 1121-1121خاص لمشاريع التطوير للسنوات " דקסיה "المصادقة على فتح حساب في بنك السلطات  12.

 

 :على التصويت فصودق عليه باألجماع وفق النص االتي عرض الموضوع

המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק "



 

לכל , 2113 -ו2112מ בשנים "דקסיה ישראל בע

 .פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס

יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק 

 ".נפרד בבנק דקסיה ישראל

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

 

 . السيد توفيق قرمان  وذلك بسبب غياب0 كما وسجل المحضر الحاج طاهر رجا 

 . وصدق على ذلك رئيس البلدية

 
 بإحترام

  توفيق محمد قرمان


