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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2012/14المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2012/12/18في تمام الساعة 18:30
وذلك في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

مصطفى احمد غليون -نائب أول

خالد جمعة اغبارية -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

فيصل ظاهر محاجنة -عضو

عماد ملك محاميد -عضو

عدنان خالد طه محاميد -عضو

محمد صبحي محاجنة -عضو

محمد صبحي جبارين -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

ايوب عمر جبارين -عضو

وبمشاركة كل من:
مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

أحمد قاسم جبارين -مدير حسابات رئيسي

ابراهيم لطفي محاميد -مساعد نائب رئيس

محمد فتحي محاجنة -مساعد المستشار القضائي

محمود زهدي محاجنة -مدير جناح المعارف
والرفاه والص

الغياب:
مصطفى سهيل محاميد -قائم باالعمال

وائل خليل ابو زينة -عضو

محمد جمال محاجنة -عضو

جمال محمود محاميد -عضو

موسى نمر محاميد -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

توفيق محمد قرمان -محاسب وسكرتير عام البلدية ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

جدول االعمال:
 .1المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم .13/2012
 .2المصادقة على انضمام المجلس المحلي زيمر ألتحاد مياه وادي عاره.
 .3المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة قحاوش ( على اسم البلدية  ) 500227103وتوكيل السيده سماهر66149360
والسيد رائد  28356418والسيد اسعد اغباريه  23250871كاصحاب حق التوقيع .

 .4المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة عين ابراهيم ( على اسم البلدية  ) 500227103وتوكيل السيد جمال محاجنه
مدير المدرسه والسيد رائد  28356418والسيد ناصر 29220837كاصحاب حق التوقيع .
 .5المصادقة على فتح حساب لمدرسة خديجه األعداديه ( على اسم البلدية  ) 500227103وتوكيل السيده ناديه28308013
والسيده نهاوند  2585065كاصحاب حق التوقيع .
 .6المصادقة على فتح حساب لمدرسة التسامح الثانوية ( على اسم البلدية  ) 500227103وتوكيل السيد محمد سليمان
 57011918والسيده فرحه  3269057كاصحاب حق التوقيع .
 .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  35,200شيكل "אפק חדש " لمدرسة خديجه على النحو التالي
 .8المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  84,750شيكل للقيام بفعاليات لتوعية موضوع البيئه على النحو التالي
 .9المصادقة على التخفيضات العامة للجباية من رقم  1حتى رقم  2733للسنة المالية  2012حسب طلب مدير األعفاءات في
البلدية .
 .10المصادقة على محضر جلسة األعفاءات رقم .2012/1
 .11المصادقة على تخصيص قطعة ارض لجمعية انوش.
 .12المصادقة على تعيين عضو البلدية الجديد محمد حسن محاجنه بدل السيد خالد جمعه في جميع اللجان في البلدية بما في ذلك
لجنة العطاءات.
 .13المصادقة على طلب لجنة حي الظهر بناء نادي للحي بتمويل تبرعات من األهالي.

مجرى الجلسة:
افتتح رئيس البلدية بالبسملة قائال " بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
وسلم"
كما وحضر الجلسة عضو البلدية الجديد محمد حسن محاجنه .كما وقام رئيس البلدية بتحديث األمور ألعضاء للحضور على النحو
التالي:
1.نشكر عضو البلدية األستاذ خالد جمعه اغباريه على ما قدم من خدمات لمصلحة اهالي ام الفحم وتمنى له التوفيق .كما ونرحب
باألخ محمد حسن محاجنه كعضو بلدية جديد مكان األخ خالد جمعه.
شكر عضو البلدية محمد صبحي جبارين عضو البلدية المستقيل خالد احمد جمعه اغبارية على عمله ضمن المجلس البلدي
وخصوصا في لجنة العطاءات وتمنى له التوفيق والعطاء خارج اطار البلدية واضاف انه يشعر ان جميع اعضاء البلدية يشكلون
كتله واحده في العطاء ال فرق بين ائتالف ومعارضه ولم نشعر يوما على طول السنوات الماضية لعضو بلدية انه كان هناك تعطل
للمشاريع من قبل اعضاء المعارضه  ,كما شكر عضو البلدية عدنان خالد طه عضو البلدية المستقيل خالد احمد جمعه  .وتحدث
عضو البلدية خالد احمد جمعه بالشكر لجميع اعضاء البلدية ولرئيس البلدية على الموضوعية في اتخاذ القرارات المناسبة
لمواضيع البحث في جلسات البلدية  ,وتمنى للعضو الجديد الذي يخلفه األخ محمد حسن محاجنه بالتوفيق والعطاء ألهالي مدينة ام
الفحم  ,واتعهد ان اتابع انفيذ القرارات الكثيره التي اتخذها المجلس البلدي .
2.لقد تم المصادقة على توكيل السيد احمد قاسم جبارين كقائم باعمال محاسب البلدية  ,واطلب من المستشار القضائي ان يطلعنا
على الصورة القانونية لتوظيف محاسب بلدية وسكرتير بلدية.
تحدث المستشار القضائي مبينا انه منذ ان خرج األخ جمال عبد الهادي للتقاعد قام األستاذ توفيق قرمان بمهام محاسب البلدية
وسكرتير البلدية  ,وفي هذه الفتره استقال محاسب البلدية األستاذ توفيق كمحاسب في  8/11/2012وفي  31/12/2012سينتهي
عمله كسكرتير للبلدية.

القانون يعطي صالحية لعمل قائم باعمال محاسب البلدية لمدة ثالثة اشهر ويمكن ان تتجدد  3اشهر اخرى والقانون غير واضح
اذا كان باألمكان ارجاء المناقصة ألشغال وظيفة محاسب بعد األنتخابات .22/11/2013
رأي المستشار القضائي:
بالنسبة لمحاسب البلدية بالنسبة لمحاسب البلدية انه يجب اصدار مناقصة في اقرب وقت.
اما بالنسبة للسكرتير او مدير عام فال حاجة لتعيين وظيقة جديدة.
كما وطلب رئيس البلدية من اعضاء البلدية ابداء رأيهم حول هذا األمر فكانت ارائهم على النحو التالي:
خالد احمد جمعه  -وظيفة السكرتير تلقى على عاتق احد الموظفين  -وظيفة محاسب البلدية اصدار مناقصة.
رامز جبارين  -وظيفة السكرتير تلقى على عاتق احد الموظفين  -وظيفة محاسب البلدية اصدار مناقصة.
فيصل محاجنه  -وظيفة السكرتير تلقى على عاتق احد الموظفين  -وظيفة محاسب البلدية اصدار مناقصة.
محمد صبحي محاجنه -وظيفة السكرتير تلقى على عاتق احد الموظفين  -وظيفة محاسب البلدية اصدار مناقصة.
ايوب جبارين  -وظيفة السكرتير تلقى على عاتق احد الموظفين  -وظيفة محاسب البلدية اصدار مناقصة " داخليه".
عدنان خالد  -وظيفة السكرتير تلقى على عاتق احد الموظفين  -وظيفة محاسب البلدية اصدار مناقصة.
محمد صبحي جبارين -وظيفة السكرتيرتلقى على عاتق احد الموظفين" تعيين مدير عام  " -وظيفة محاسب البلدية اصدار
مناقصة.
فاروق عوني  --وظيفة السكرتير تعيين مدير عام ا -وظيفة محاسب البلدية اصدار مناقصة.
محمد حسن جبارين  --وظيفة السكرتير تعيين مدير عام ا -وظيفة محاسب البلدية اصدار مناقصة.
مصطفى غليون  -وظيفة السكرتير تلقى على عاتق احد الموظفين  -وظيفة محاسب البلدية اصدار مناقصة.
عماد ملك  -مدير عام مناقصة اذا لم تكن وظيفة ثقه " السكرتير تلقى على عاتق احد الموظفين  -وظيفة محاسب البلدية اصدار
مناقصة.
ثم طلب رئي البلدية باضافة البنود التالية لجدول األعمال:
11تخصيص قطعة ارض لجمعية انوش.
12تعيين عضو البلدية الجديد محمد حسن محاجنه بدل السيد خالد جمعه في جميع اللجان في البلدية بما في ذلك لجنة العطاءات.
13طلب لجنة حي الظهر بناء نادي للحي بتمويل تبرعات من األهالي.
عرض طلب رئيس البلدية باضافة المواضيع التي ذكرت فصودق على طلبه باألجماع.
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المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم .13/2012
صودق على محضر الجلسة باألجماع.
-----------------------------------------------المصادقة على انضمام المجلس المحلي زيمر ألتحاد مياه وادي عاره.
يتم تأجيل البحث حتى استكمال المستندات في مجلس زيمر.
-----------------------------------------------المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة قحاوش ( على اسم البلدية  ) 500227103وتوكيل السيده
سماهر 66149360والسيد رائد  28356418والسيد اسعد اغباريه  23250871كاصحاب حق التوقيع .
صودق على الموضوع باألجماع.
-----------------------------------------------المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة عين ابراهيم ( على اسم البلدية  ) 500227103وتوكيل السيد
جمال محاجنه مدير المدرسه والسيد رائد  28356418والسيد ناصر 29220837كاصحاب حق التوقيع .
صودق على الموضوع باألجماع.
-----------------------------------------------المصادقة على فتح حساب لمدرسة خديجه األعداديه ( على اسم البلدية  ) 500227103وتوكيل السيده
ناديه 28308013والسيده نهاوند  2585065كاصحاب حق التوقيع .
صودق على الموضوع باألجماع.
-----------------------------------------------المصادقة على فتح حساب لمدرسة التسامح الثانوية ( على اسم البلدية  ) 500227103وتوكيل السيد
محمد سليمان  57011918والسيده فرحه  3269057كاصحاب حق التوقيع .
صودق على الموضوع باألجماع.
-----------------------------------------------المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  35,200شيكل "אפק חדש " لمدرسة خديجه على النحو
التالي
المدخوالت:
35,200شيكل
المصروفات:
35,200شيكل

وزارة المعارف
اعمال مقاولة

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  84,750شيكل للقيام بفعاليات لتوعية موضوع البيئه على النحو
التالي
المدخوالت:
76,275شيكل
8,475شيكل

وزارة البيئة
اشتراك ذاتي

84,750شيكل
المصروفات:
84,750شيكل

المجموع
اعمال مقاولة

عرضت الميزانية على التصويت فصودق عليه باألجماع.
----------------------------------------------- .9المصادقة على التخفيضات العامة للجباية من رقم  1حتى رقم  2733للسنة المالية  2012حسب طلب مدير
األعفاءات في البلدية .
عرض الموضوع على التصويت فصودق عليه باألجماع.
----------------------------------------------- .10المصادقة على محضر جلسة األعفاءات رقم .2012/1
عرض المحضر على التصويت فصودق عليه باألجماع.
----------------------------------------------- .11المصادقة على تخصيص قطعة ارض لجمعية انوش.
عرض الموضوع على التصويت فصودق عليه باألجماع.
----------------------------------------------- .12المصادقة على تعيين عضو البلدية الجديد محمد حسن محاجنه بدل السيد خالد جمعه في جميع اللجان في
البلدية بما في ذلك لجنة العطاءات.
عرض الموضوع على التصويت فصودق عليه باألجماع.
----------------------------------------------- .13المصادقة على طلب لجنة حي الظهر بناء نادي للحي بتمويل تبرعات من األهالي.
عرض الموضوع على التصويت فصودق عليه باألجماع ,على ان ينسق األمر مع قسم الهندسة وتسجل البناية
باسم بلدية ام الفحم.
------------------------------------------------

كما وسجل المحضر الحاج طاهر محاميد .
بإحترام
سكرتير عام البلدية
توفيق محمد قرمان

