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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  5102/01المنعقدة يوم االربعاء الموافق  5102/01/50في تمام الساعة 00:11
وذلك في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:
خالد دمحم حمدان اغبارية -رئيس

طاهر علي جبارين -قائم باالعمال

بالل ظاهر محاجنة -نائب

خالد ماجد محاميد -نائب

اياد قاسم زيد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

دمحم توفيق محاميد -عضو

مصطفى دمحم ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

رياض توفيق محاميد -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

دمحم فوزي محاميد -عضو

وسام قاسم اغبارية -عضو

وبمشاركة كل من:
احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

زياد خيري شوربجي -مدير قسم الشؤون الدينيه

الغياب:
رائد كساب محاميد -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4

المصادقة على محضر جلسة رقم - 5102/9مرفق طيه.-
بحث موضوع ميزانية الدفن والمقابر -مرفق طيه رسالة عضو البلدية السيد رامز محمود جبارين.-
المصادقة على اعالن فريق اتحاد ام الفحم لكرة القدم برعاية بلدية ام الفحم -مرفق طيه رسالة عضو البلدية السيد جمال
اسعد عزام.-
المصادقة على التعديالت في بعض اللجان والنيابة وترتيبات ادارية اخرى.

 .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتحسين مالمح المدينة -مرفق طيه.-
 .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصليحات وترميمات في مؤسسات البلدية -مرفق طيه.-
 .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لقرض لسد عجز متراكم في اطار خطة التنجيع -مرفق طيه.-
 .8المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيزات المركز العالجي اليومي - +50مرفق طيه.-
 .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز البنية التحتية لشبكات االتصال ونظام المراقبة لمبنى البلدية الجديد -مرفق
طيه.-
 .10المصادقة على قرض طويل االمد من بنك دكسيا م.ض بمبلغ  002110111ش.ج يعاد دفعه خالل  01سنين بفائدة %0..2
مربوط بجدول غالء المعيشة -مرفق طيه.-
 .11المصادقة على شروط االتصال مع بنك دكسيا م.ض حسب ارشادات بنك اسرائيل الجديدة -مرفق طيه.-

مجرى الجلسة:
افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف
المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين ثم قال  :نرحب باالخوة الحضور اعضاء المجلس البلدي والموظفين واعضاء من
الفرق كرة القدم الفحماوية  0حياكم هللا واهال وسهال بكم جميعا  0ثم بودي ان اقف على قضيتين وهما:
 .1استقبال العام الجديد الهجري (030.هـ)  0كل عام ونحن جميعا بالف خير ونسال هللا ان يكون هذا العام كل الخير الهلنا
ولبلدنا ولشعبنا والمتنا.
 .2االحداث التي يمر بها شعبنا في هذه الفترة على مستوى اهلنا في الداخل  0هناك هبة شعبية واجواء متوترة يسودها العدوانية
واالضطهاد والظلم البناء شعبنا  0وشعبنا المناضل في هذه االيام يقدم الشهداء والجرحى والمعتقلين فباسمنا جميعا نترحم على
ارواح الشهداء وندعو بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للمعتقلين ونسأل هللا جل وعال ان يمن شعبنا باالمن واالمان والحرية
وبالسالم الشامل على كل شعوب المنطقة.

 .1المصادقة على محضر جلسة رقم - 2302/9مرفق طيه.-
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -هناك بعض المالحظات.
 .1يجب ان يكون رقم محضر الجلسة  9/5102وليس .0/5102
 .2ارسال محضر الجلسة بعد  03يوما من انعقاد الجلسة ليتسنى لنا مراجعته.
 .3ترقيم القرارات  -االفضل العمل على ترقيم االرقام التي نصادق عليها.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -اؤكد على ما قاله االخ رياض مما يسهل االمر.
السيد احمد محمود جبارين  -سكرتير البلدية ومدير الموارد البشرية  -سنقوم بفحص الموضوع مع السيد دمحم
رفعت مع ان االمر معمول به في برنامج الجلسات.
السيد دمحم توفيق محاميد  -عضو البلدية  -يجب اضافة جملة" ويتبنى القرار المرفق "على اقوال رئيس البلدية

في بند رقم .5
السيد مصطفى ابو ماجد  -عضو البلدية  -اطلب تعديل قرار بند  05واضافة معارضتي على االقتراح.
تمت المصادقة على ادخال التعديالت المقترحة من قبل السيد رياض توفيق بخصوص رقم محضر الجلسة
ومن قبل السيد دمحم توفيق محاميد بخصوص اضافة الجملة المذكورة ومن قبل السيد مصطفى ابو ماجد اضافة
معارضته على االقتراح في قرار بند .05
صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .2بحث موضوع ميزانية الدفن والمقابر -مرفق طيه رسالة عضو البلدية السيد رامز محمود جبارين.-
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة.
طلب من مدير الشؤون الدينية الشيخ زياد خيري تقديم شرح عن الموضوع:
الشيخ زياد خيري  -قدم شرحا على ميزانية دفن الموتى وصيانة المقابر حيث اجاب على تساؤالت المقدمة من
قبل عضو البلدية السيد رامز جبارين وقال بان السيد رامز اعتمد باستجوابه على تقرير صحفي فيه مغالطات
وارقام غير صحيحة وانا ابرز بين اياديكم التقارير المالية المدفوعة من قبل مؤسسة التامين الوطني بهذا
الخصوص  0ثم اكد على حقيقة المناقصات وبانها ليست وهمية كما ورد في استجواب السيد رامز ونحن اليوم
بصدد االعالن عن الفائز بالمناقصة التي تم االعالن عنها مؤخرا حيث تقدم لهذه المناقصة كل من  :مركز
النور الطبي ومركز الحياة الطبي.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -قدم مالحظاته بالنسبة لصيانة مقبرة الجبارين مدخل عين النبي
بانه ينقصها االضاءة وقص الشجر هناك.
الشيخ طاهر علي جبارين  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -اجاب على هذه المالحظة وقال نحن بانتظار
شركة الكهرباء من اجل قص االشجار الن قص االشجار تحت مسؤوليتهم وال يسمح لنا بذلك.
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -سيقوم الفائز بالمناقصة بمتابعة الصيانة في المقابر.
----------------------------------------------- .3المصادقة على اعالن فريق اتحاد ام الفحم لكرة القدم برعاية بلدية ام الفحم -مرفق طيه رسالة عضو البلدية
السيد جمال اسعد عزام.-
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة بعد ان طلبت تأجيل بحث البند الثالث بناء على
المشاورات وبعض المالحظات التي تم تداولها مع بعض االخوة اعضاء المجلس البلدي وذلك من اجل بحثه
بشكل مستفيض واشمل وبتفاصيل اكثر بجلسة المجلس البلدي القادمة بتاريخ .3/00/5102
عرض رئيس البلدية اقتراح تاجيل البند " "3للتصويت.
تمت المصادقة على اقتراح التاجيل باالجماع.
----------------------------------------------- .4المصادقة على التعديالت في بعض اللجان والنيابة وترتيبات ادارية اخرى.
لجنة االدارة  -انسحاب السيد دمحم فوزي محاميد والسيد رياض توفيق محاميد.

لجنة المراقبة  -اضافة السيد رياض توفيق محاميد.
لجنة الطوارئ  -اضافة السيد دمحم فوزي محاميد.
لجنة الثقافة والشباب  -اضافة السيد بالل ظاهر محاجنة.
لجنة الرياضة  -رئاسة السيد عادل ابراهيم اغبارية.
لجنة الزراعة  -السيد طاهر رجا محاميد بدل السيد توفيق ترك.
لجنة الصحة  -المركز السيد دمحم رباح بدل المرحوم سليم حلمي.
لجنة מל"ח  -السيد دمحم رباح بدل المرحوم سليم حلمي.
لجنة التنظيم  -عضو بديل من قائمة التوحيد بديل للسيد فتحي فوزي (في حال تغيبه(.
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة بعد ان طلب تأجيل بحث البند الرابع بناء على
المشاورات وبعض المالحظات التي تم تداولها مع بعض االخوة اعضاء المجلس البلدي وذلك من اجل بحثه
بشكل مستفيض واشمل وبتفاصيل اكثر بجلسة المجلس البلدي القادمة بتاريخ .3/00/5102
تمت المصادقة على تاجيل بحث الموضوع للجلسة القادمة  0وتمت الموافقة والمصادقة من قبل اعضاء
المجلس البلدي باالجماع على االقتراح الذي تقدم به رئيس البلدية بضم عضوي البلدية وهما السيد رياض
توفيق محاميد والسيد دمحم فوزي محاميد للجنة المراقبة  0وكذلك تعديل رئاسة لجنة الرياضة فبدل السيد دمحم
فوزي محاميد السيد يترأس اللجنة السيد عادل ابراهيم اغبارية.
عرض رئيس البلدية االقتراح للتصويت فتمت المصادقة على االقتراحين المذكورين باالجماع.

----------------------------------------------- .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتحسين مالمح المدينة -مرفق طيه.-
المصدر
صندوق استرجاع قروض اصحاب
شركة المياه
المجموع
اعمال مقاولة
المجموع

المدخوالت
1,000,000ش.ج
1,000,000ش.ج
المصروفات
1,000,000ش.ج
1,000,000ش.ج

قدم السيد مصطفى ابو ماجد  -عضو البلدية  -شرحا عن الموضوع.
عرض رئيس البلدية الموضوع للتصويت.
تمت المصادقة باالجماع.

انسحب عضو البلدية السيد مصطفى ابو ماجد من الجلسة بعد التصويت على هذا البند.
----------------------------------------------- .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصليحات وترميمات في مؤسسات البلدية -مرفق طيه.-
المدخوالت

المصدر
صندوق استرجاع قروض اصحاب شركة
350,000ش.ج
المياه
350,000ش.ج
المجموع
المصروفات
350,000ش.ج
اعمال مقاولة
350,000ش.ج
المجموع
عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -على ماذا تصرف هذه الميزانية ؟
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -تصرف على االكثر للمدارس وال يوجد تحديد.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -قدم مالحظاته بخصوص مخزن البلدية حيث يجب ان يتم العمل
به حسب االنظمة والقوانين.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -رد على االستفسارات والمالحظات 0ثم قال زرنا المخزن وطلبنا
من السيد محمود ابراهيم اعداد قائمة بالمواد الناقصة وسنقوم بالعمل حسب االنظمة والقوانين الخاصة بذلك.
----------------------------------------------- .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لقرض لسد عجز متراكم في اطار خطة التنجيع -مرفق طيه.-
المصدر
بنك دكسيا
المجموع
تسديد العجز
المتراكم
المجموع

المدخوالت
3,500,000ش.ج
3,500,000ش.ج
المصروفات
3,500,000ش.ج
3,500,000ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيزات المركز العالجي اليومي - +20مرفق طيه.-
المصدر

المدخوالت

581,507ش.ج

التامين الوطني
صندوق استرجاع قروض اصحاب شركة
64,612ش.ج
المياه
646,119ش.ج
المجموع
المصروفات
646,119ش.ج
تجهيزات وتأثيث
646,119ش.ج
المجموع
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم تحدث الشيخ طاهر علي جبارين عن المركز.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز البنية التحتية لشبكات االتصال ونظام المراقبة لمبنى البلدية
الجديد -مرفق طيه.-
المدخوالت

المصدر
صندوق استرجاع قروض اصحاب شركة
819,000ش.ج
المياه
819,000ش.ج
المجموع
المصروفات
819,000ش.ج
تجهيزات وتأثيث
819,000ش.ج
المجموع
تحدث عن الوضوع السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -في جلسة سابقة طلبنا غرفة للمعارضة وكان جوابك ممتاز.
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -عند االنتقال للمبنى الجديد.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -صندوق استرجاع القروض كم يبقى من الصندوق ؟ ومتى متوقع
استالم المنحة الثانية ؟
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -بقي لنا حوالي  51مليون ش.ج تقريبا واالرجاع حسب قدراتهم
هناك تحديد لفترة زمنية بالسنة مليونين  0مليونين ونصف  . 15%من المبلغ هي مشروط  00911 0مليون
وقلت في الميزانية العادية .اما بالنسبة للمنحة الثانية فنحن على اتصال مع وزارة الداخلية  0لهم طلبات اهمها
جدول زمني لمسح االمالك خالل االسابيع القادمة ننهي االمر.
----------------------------------------------- .10المصادقة على قرض طويل االمد من بنك دكسيا م.ض بمبلغ  002330333ش.ج يعاد دفعه خالل  03سنين
بفائدة  %0..2مربوط بجدول غالء المعيشة -مرفق طيه.-

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .11المصادقة على شروط االتصال مع بنك دكسيا م.ض حسب ارشادات بنك اسرائيل الجديدة -مرفق طيه.-
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -حساب للجنة المعارف لليوم الطويل.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية -
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

