محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2019/7المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2019/08/06في تمام الساعة  19:00وذلك
في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

علي عدنان جبارين -نائب

علي خليل جبارين -نائب

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -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

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

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

الغياب:
رائد كساب محاميد -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

محمد يوسف اغبارية -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4

بحث قرار بلدية العفولة  -منع المواطنين العرب من دخول المنتزه العام  -طلب عضو البلدية المحامي توفيق سعيد
جبارين.-
بحث موضوع حي البيار  -مشاكل وقضايا  -طلب عضو البلدية السيد وجدي حسن جبارين.-
المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط -
مرفق طيه .-
المصادقة على تعديل النظام الداخلي وتوسيع اهداف جمعية البلدية لدعم التربية والرفاه  -مرفق طيه.-

.5
.6
.7
.8
.9

المصادقة على محاسب لجنة االباء السيد مصطفى اغبارية ,حسب قرار لجنة االباء في مدرسة عين ابراهيم االبتدائية -
مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتسمية شوارع وترقيم بيوت -مرفق طيه .-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مركز شبيبة (شارع علي بن ابي طالب  -عين جرار) -مرفق طيه .-
تعيين مدير استخالص الموارد والتنمية االقتصادية.
الحيز العام.

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.
اقترح رئيس البلدية ادراج بند جديد للبحث وهو :تعيين مدير استخالص الموارد والتنمية االقتصادية.
تمت المصادقة باالجماع على اضافة البند ضمن بند رقم .8
اقترح عضو البلدية السيد رامز محمود جبارين ادراج بند جديد للبحث :الحيز العام.
تمت المصادقة باالجماع على اضافة البند ضمن بند رقم .9

 .1بحث قرار بلدية العفولة  -منع المواطنين العرب من دخول المنتزه العام  -طلب عضو البلدية المحامي توفيق
سعيد جبارين.-
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش:
المحاي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -قدم شرحا موجزا عن خلفية الموضوع (مرفق طية وهو جزء
من المحضر) وعرض اقتراحه امام الحضو:
1.بلدية ام الفحم برئيسها واعضاء البلدية وموظفيها ,تعلن عن مقاطعة بلدية العفولة وعدم التواصل معها او
زيارتها باي شكل من االشكال.
2.بلدية ام الفحم تتوجه لسكان ام الفحم ووادي عارة والمواطنين العرب في كل البالد وتطلب منهم مقاطعة بلدية
العفولة وكل مؤسساتها ومصالحها التجارية ,حيث انه من االجدر واالفضل التسوق في مدينة ام الفحم والبلدات
العربية ,وايضا ننصح اهلنا بعدم التوجه للعالج في مستشفى العفولة والتوجه قدر االمكان للمستشفيات العربية
في الناصرة او في مستشفيات اخرى خارج العفولة.
3.تقديم طلب للحكومة االسرائيلية من اجل تخصيص ميزانية كبيرة القامة بارك كبير في منطقة الروحة على
اراضي دولة تقع بين منطقة البيار وعارة وهي معدة لبارك متروبوليني اقليمي حسب مخطط" تمام " 6وبذلك
سنكون بغنى عن دخول بارك العفولة او اي بارك اخر في المدن اليهودية وسنكون بغنى عن التعرض الي
مضايقة عنصرية.

قدم بعض اعضاء المجلس البلدي مداخالتهم ومالحظاتهم على الموضوع ومنهم :السيد وجدي جبارين ,السيد
محمد نجيب محاميد ,المحامي طارق زياد ,السيد اياد جبارين ,المحامي علي عدنان ,السيد بالل ظاهر ,السيد
مصطفى ابو ماجد ,السيد رامز جبارين ود .علي خليل جبارين.
لخص د .سمير محاميد رئيس البلدية بقوله:
اقترح ما يلي:
1.ان تكون لنا مقولة في الموضوع وهي تشجيع اهالي ام الفحم والمنطقة باالقتناء والقيام بالمشتريات في ام
الفحم ,والتوجه للتجار بتخفيض االسعار على الناس وبهذا يصدر بيان من البلدية (متابعة السيد عبد المنعم) مع
االخذ بعين االعتبار ما كتبه بهذا الشأن المحامي طارق زياد.
2.مقاطعة بلدية العفولة.
3.التوجه من اجل اقامة منتزه عام على اراضي الدوله في منطقة الروحة.
تمت المصادقة باالجماع.

----------------------------------------------- .2بحث موضوع حي البيار  -مشاكل وقضايا  -طلب عضو البلدية السيد وجدي حسن جبارين.-
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش:
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -قدم شرحا عن المشاكل والقضايا التي يعاني منها سكان البيار
واهمها المدخل من البيار ةاليها ,المواصالت العامة والشارع الداخلي.
د .علي خليل  -رئيس لجنة الضواحي  -تحدث عن الجلسات المشتركة مع اهالي البيار والتي كان قبل فترة
قريبة وتناولنا جميع القضايا والمشاكل ,المدخل ,الملعب ,الشارع ,المنتزه ووضعنا جدولة زمنية لهذه القضايا.
د .سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -لخص الموضوع بقوله:
1.عقدنا جلسة مع المسؤول (مهندس شركة נתיב) السيد קובי ברטוב ,حيث قام بزيارة ميدانية الم الفحم
لالطالع على القضايا عن كثب من بيت ابو جبري مرورا في عين ابراهيم ,العرايش والبيار ,حيث قدم اقتراح
بالنسبة للدخول والخروج من البيار ونقلته الهالي الحي وهو الدخول يمينا قبل الشارة الضوئية والخروج يمينا
بعد الشارة الضوئية وعليهم الوصول لمدخل عرعرة والوصول لمدخل ام الفحم.
2.الشارع الداخلي :هناك مشاكل كثيرة بين االهل ,انا طلبت منهم حل هذه المشاكل والبلدية توفر الميزانيات
لذلك.
3.تم تقديم طلب القامة  4مالعب احياء ومن ضمنهم حي البيار ,ولكن لالسف المكان الوحيد الذي يتجاوب مع
الشروط هو حي الربزة ,فطلبت من اهالي حي البياربحث موضوع قطعة االرض مع قسم الهندسة.
المقبرة :لالسف ال يوجد ترخيص للمقبرة عليه ال يمكننا دفع الميزانيات هناك.
------------------------------------------------

 .3المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة
وتمويل التخطيط -مرفق طيه .-
خريطة رقم  , 354-0555110اسم الخريطة :حي دار الرشدي بلوك  20315قسيمة .4
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش:
عرض مخطط الخريطة المهندس فاروق يحيى التخطيط امام الحضور وقدم شرحا عنه.
بعد مناقشة الموضوع من قبل اعضاء المجلس البلدي لخص د .سمير صبحي محاميد رئيس البلدية الموضوع:
يطلب من اصحاب الخريطة ومخطط الخريطة تعديل التخطيط وتخصيص مساحة مناسبة للمباني العامة.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .4المصادقة على تعديل النظام الداخلي وتوسيع اهداف جمعية البلدية لدعم التربية والرفاه  -مرفق طيه.-
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش:
بعد مناقشة ومالحظات بعض اعضاء المجلس البلدي ومداخالتهم منهم السيد وجدي حسن ,السيد مصطفى ابو
ماجد ,المحامي توفيق سعيد ,السيد زياد ابراهيم ,السيد محمد نجيب والمحامي علي عدنان ,عرض رئيس البلدية
اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت مع القتراح  10اعضاء.
صوت ضد االقتراح عضو واحد (السيد مصطفى ابو ماجد).
امتنع عن التصويت عضو واحد (السيد وجدي حسن).
نال االقتراح اغلبية اصوات اعضاء المجلس البلدي فتمت المصادقة باالكثرية.
----------------------------------------------- .5المصادقة على محاسب لجنة االباء السيد مصطفى اغبارية ,حسب قرار لجنة االباء في مدرسة عين ابراهيم
االبتدائية -مرفق طيه.-
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين.
----------------------------------------------- .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتسمية شوارع وترقيم بيوت -مرفق طيه .-
المدخوالت
وزارة تطوير الضواحي النقب والجليل 1,090,464ش.ج
1,090,464ش.ج
المجموع
المصروفات

اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

1,019,000ش.ج
71,464ش.ج
1,090,464ش.ج

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

----------------------------------------------- .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مركز شبيبة (شارع علي بن ابي طالب  -عين جرار) -مرفق
طيه .-
المدخوالت
وزارة تطوير الضواحي النقب والجليل
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

274,000ش.ج
274,000ش.ج
المصروفات
253,000ش.ج
21,000ش.ج
274,000ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين.
----------------------------------------------- .8تعيين مدير استخالص الموارد والتنمية االقتصادية.
قدم د .سمير صبحي محتميد رئيس البلدية شرحا عن الوظيفة واهميتها ,وان تكاليف الموظف على حساب
الوزارة لمدة ثالث سنوات وبعدها بامكان البلدية انهاء العمل او تمديد العمل للموظف وسيكون وقتها على
حساب البلدية .ثم قرأ على مسامع الحضور مهام الوظيفة ووزع عليهم المستندات واالوراق الخاصة.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين.
----------------------------------------------- .9الحيز العام.
تحدث عضو البلدية السيد رامز جبارين عن الحيز العام وما هي المشاكل والصعوبات ,وتوجه للرئيس بعقد
جلسة مع التنظيم ويجب مساندة ودعم الرئيس.
تمت مداخالت من اعضاء المجلس البلدي حول التعدي على الحيز العام ,وكانت اقتراحات بهدم البيت القديم في
منطقة البير المقامة في الحيز العام كمبادرة اولى.

تحدث كل من السيد محمد نجيب ,السيد مصطفى ابو ماجد ,السيد زياد ابراهيم ود .سمير

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

