محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2019/6المنعقدة يوم االثنين الموافق  2019/07/01في تمام الساعة  20:00وذلك
في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

علي عدنان جبارين -نائب

علي خليل جبارين -نائب

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

اياد احمد حج فرح -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

زكي محمد اغباريه -عضو

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

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

الغياب:
محمد يوسف اغبارية -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بحث موضوع االعتداء على الحيز العام  -المؤجل من الجلسة السابقة.
بحث موضوع اراضي دريهمة  -حسب طلب عضو البلدية السيد وجدي جبارين.
تقرير رئيس البلدية عن زيارته التعليمية في الواليات المتحدة.
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية عوز لتموراه مدرسة اسكندر -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتظليل مالعب في المدارس :الرازي ,الخنساء والمتنبي -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة ملعب كرة القدم -مرفق طيه.-

مجرى الجلسة:
أفتتح الجلسة رئيس البلدية د .سمير محاميد بقوله :بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .1بحث موضوع االعتداء على الحيز العام  -المؤجل من الجلسة السابقة.
اقترح رئيس البلدية تأجيل بحث الموضوع ,فصادق الجميع على تأجيله.
----------------------------------------------- .2بحث موضوع اراضي دريهمة  -حسب طلب عضو البلدية السيد وجدي جبارين.
رحب رئيس البلدية في الوفد الممثل من اصحاب اراضي دريهمة واللجنة الشعبية ولجنة الروحة ,ثم عرض
الموضوع للنقاش:
السيد وجدي حسن جبارين  -ممثل المجلس البلدي المتابع لموضوع اراضي دريهمة باللجنة الشعبية للدفاع عن
اراضي دريهمة  -قدم شرحا عن الموضوع وتحدث عن الخطوات واالجراءات التي اتخذوها بهذا الخصوص ثم
طلب من المجلس البلدي تبني الموقف الذي اتخذته اللجنة اعالن رفض البلدية لتوصيات اللجنة الفرعية لمسائل
التخطيط المنبثقة عن مجلس التخطيط العالي ולנתע في جلستها المنعقدة في  ,19.4.2016جملة وتفصيال
وااللتزام باالبقاء على ماهية ووضعية اراضي دريهمة الواقعة في بلوك  20286كاراضي زراعية ومدنية
ضمن الخارطة الهيكلية الم الفحم.
المحامي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -تحدث بمداخلته :انه يجب التطرق لموضوع تاما  22تغيير رقم
 10وليس فقط الراضي دريهمة ,انما لجميع اراضي ام الفحم ,ويجب مطالبة اللجنة القطرية بابقاء  1000دونم,
اما بخصوص دريهمة وصلتنا خرائط وحسبها هم استجابوا لمعظم المطالب في دريهمة.
السيد جمال عبد الهادي  -من اصحاب االراضي وعضو في اللجنة الشعبية الراضي دريهمة  -تحدث عن
الموضوع وقال :الحقائق مكتوبة على االوراق ,الواقع ان هناك تحريش  500م عمق من الشارع الرئيسي
باتجاه زلفة ,امامنا  22يوما فيجب على رئيس البلدية تكثيف االتصاالت مع الجهات المختصة ويجب العمل
بكثافة وقوة واقناع.
د .سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -لخص الموضوع بقوله:
.1ستكون لنا جلسة في المجلس القطري للتخطيط والبناء في القدس لبحث مواضيع تخص منطقة احراش وادي
عارة ومن ضمنها دريهمة.
.2نطلب حضور اللجنة لجلسة المهندسين في لجنة التنظيم غدا.
.3اقترح تبني الموقف الذي قرأه السيد وجدي حسن جبارين.
عرض رئيس البلدية اقتراح تبني البلدية الموقف الذي اتخذته اللجنة الشعبية للدفاع عن اراضي دريهمة.
صوت جميع الحاضرين على تبني الموقف.
----------------------------------------------- .3تقرير رئيس البلدية عن زيارته التعليمية في الواليات المتحدة.

قدم د .سمير تقريرا موجزا عن الرحلة ولخصها بما يلي:
.1شارك في الرحلة  7رؤساء سلطات ( 6من الوسط اليهودي) وانا من الوسط العربي ,وكانت ممثلة الجبهة
الداخلية.
.2محور التعليم في الدورة كان في موضوع الطوارئ.
.3الدورة كانت في غاية االهمية ومفيدة جدا وسنقوم بتطبيقها في البلدية قدر االمكان.
.4سيكون العمل فيها بشكل متكامل بين االقسام وعلى وجه الخصوص قسم ترخيص المحالت التجارية.
----------------------------------------------- .4المصادقة على ميزانية غير اعتيادية عوز لتموراه مدرسة اسكندر -مرفق طيه.-
وزارة المعارف
المجموع
اعمال مقاولة
المجموع

المدخوالت
141,500ش.ج
141,500ش.ج
المصروفات
141,500ش.ج
 141,500ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين.

----------------------------------------------- .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتظليل مالعب في المدارس :الرازي ,الخنساء والمتنبي -مرفق طيه.-
وزارة المعارف
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

المدخوالت
450,000ش.ج
450,000ش.ج
المصروفات
432,692ش.ج
17,308ش.ج
 450,000ش.ج

عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش:
المحامي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -اعترض على نشر المناقصة قبل مصادقة المجلس البلدي فيجب
مصادقة المجلس البلدي على الميزانية ومن ثم االعالن عن مناقصة.

المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -رد بقوله :بسبب ضيق الوقت يتم االعالن عن المناقصة قبل
مصادقة المجلس البلدي اذ ان هناك مساران مختلفان ,كل مناقصة يكتب فيها انها مشروطة بوجود ميزانية
والمجلس البلدي اذا لم يقر الميزانية ال نستطيع تنفيذ العمل.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح 14 :عضوا.
امتنع عن التصويت  :عضو واحد (المحامي توفيق سعيد جبارين) بسبب التصرف غير قانوني.
تمت المصادقة مع االخذ بعين االعتبار المالحظة التي ذكرت  -مصادقة المجلس البلدي على الميزانية قبل نشر
المناقصة.

----------------------------------------------- .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة ملعب كرة القدم -مرفق طيه.-
مفعال هبايس
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

المدخوالت
9,200,000ش.ج
9,200,000ش.ج
المصروفات
8,250,000ش.ج
950,000ش.ج
9,200,000ش.ج

عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور وقدم شرحا عن المراحل الثالث للمشروع.
كانت مالحظة من المحامي توفيق سعيد جبارين حيث قال :كان من االفضل عرض شرائح عن المشروع ,النه
مشروع كبير ومهم ,وكانت مداخالت ومالحظات حول مواقف السيارات في الواحة وعن تقارير المالية من
جميع الفرق.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت جميع االعضاء الحاضرين مع االخذ بعين االعتبار مطالبة الجمعيات الخاصة بالفرق الرياضية ابراز
التقارير المالية وكذلك ان يكون اعضاء من المجلس البلدي في ادارات الفرق.
تمت المصادقة باالجماع.

-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

