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  446توثيق:

 

 محضر جلسة

وذلك  18:00في تمام الساعة  07/02/2018المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2/2018رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الهندسة

 :الحضور

 باالعمالقائم - بالل ظاهر محاجنة رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- محمد حسن محاجنة نائب- وسام قاسم اغبارية

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- وجدي حسن جبارين

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- محمد توفيق محاميد

 عضو- جمال اسعد جبارين عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- علي احمد محاجنة

 عضو- خالد ماجد محاميد عضو- احمد جبارينجميل 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي
 

 

 :الغياب

 نائب- طاهر علي جبارين نائب- رائد كساب محاميد

 عضو- محمد فوزي محاميد عضو- عوض محمد عوض محاميد

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

 مهندس البلدية- سليمان حسين محاميد
 

 

 :جدول االعمال
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 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمكافحة استعمال المخدرات في المدارس  3.

 -.مرفق طيه- 2018المصادقة على ميزانية غير اعتيادية المان على الطرق  4.

 -.مرفق طيه-لسلطات المحلية المصادقة على ميزانية غير اعتيادية القامة وصيانة وسائل رقمية في ا 5.

 



 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة صفوف لذوي الخلل في السمع  6.

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة االقواس االبتدائية  7.

  -.مرفق طيه-لمدرسة االقواس االبتدائية  المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية 8.

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة وادي النسور االعدادية  9.

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة وادي النسور االعدادية  10.

  . ة المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيطالمصادقة على تبني البلدي 11.

  . المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط 12.

بارين, ايمن مصطفى كيوان محاميد لشبكة الكهرباء نظرا لظروفهما بحث ربط بيتي السيدين: احمد فضل خليل جلبوني ج 13.

  .الصحية الصعبة جدا

  .بحث موضوع مد خط الكهرباء في اراضي الروحة, اقتراح عضو البلدية السيد وجدي حسن جبارين 14.

 -.مرفق طيه-محاجنة بحث طلب ادراج موضوع المساعدات في المدارس حسب طلب عضو البلدية السيد محمد حسن  15.

 

 :مجرى الجلسة

أفتتح الجلسة رئيس البلدية الشيخ خالد محمد إغبارية بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 

جل نأخذ أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .استميحكم عذرا نبدأ بموضوع الروحة, كنا معا في سفر من ا

فكرة ونحررهم, طرحنا موضوع الروحة وهو متزامن مع زيارة االمن وزارة الدفاع بمشاركة رئيس واعضاء لجنة الروحة وكان 

 .يونس واالخ يوسف جبارين ---من المفروض ان يكون معنا االخ 

 .14ة بدءا من البند مالحظة: طلب رئيس البلدية ببحث النقاط والبنود من اخر بند الى البند االول بصورة عكسي

 

 -.ارسل سابقا- 1/2018المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 

 : عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

, بسياق الجلسة تم اقتراح للقرار من قبلي كان 12لي مالحظة لبند  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 .أعضاء 7تصويت وصوتوا 

لم يكن تصويت تعمدت ان نتحدث مع بعض في منتهى الصراحة,  -رئيس البلدية  -محمد اغبارية الشيخ خالد 

اوال: الموضوع اثير للنقاش لالسف لم نحضره من اجل ان يثار للنقاش وهذا جراء مناكفات وصلت المحكمة, 

ولم يكن وصار حديث رده للمحكمة, صار نقاش وكان نقاش عادي وصحي, واالن تقول انه كان تصويت 

تصويت, ال نريد ان ندخل في ذلك نحن نعرف من هو السيد توفيق من اجل ان نتحمل المسؤولية, كلنا نبقى 

اصحاب مسؤولية تجاه ام الفحم لذلك هذا الموضوع على مستوانا ال توجد اشكالية من اجل تصويت وليس 

نصوت عليه من ام الفحم, هو من ام بحاجة لتصويت, ان نصوت على السيد توفيق من ام الفحم وال ينبغي ان 

الفحم ويسكن في ام الفحم, هناك اشكالية انه كان في كتسير, والمناكفات ال تحدد موقفنا, دورنا كمجلس بلدي 

اول ناس يجب ان نثبت روح التسامح والتصافح للمجتمع الفحماوي من هنا من هذه الطاولة. نحن نتتبع بعض 

لفحم من هذا المنطق وانا تعمدت ان اقول هذه الكلمات للجميع وانا لم اتشاور محاكم وقضايا نحن نجرم في ام ا

اشهر وتنتهي وال ينبغي ان نختمها  10مع احد, تعالوا نحن جميعا نتحمل المسؤولية هذه الدورة بقي لها 

اهيب  بمكاتيب ومحاكم ولواء, ال توجد حاجة وممنوع ذلك وانا شخصيا لن اسمح ان يكون ذلك في فترتي انا

بالجميع وهذا ممنوع وهذا يسطر بالتاريخ, هذا الميراث الذي سنورثه الوالدنا واهلنا ومجتمعنا في مسيرة من 

المفروض تكون مشرفة وان تكون على القضايا المشتركة وانا تعهدت أن أتحدث في البداية على قضية اكثر 

نفقد البوصلة اذا نحن نحرص على مصلحة بكثير وهي قضية الروحة وال نسمح لألمور ان تدهور لدرجة ان 

ونريد مصلحة ام الفحم, وغدا   ام الفحم وندعي حب ام الفحم, فيجب ان نتنازل عن الطابع الشخصي واالنا



عضوا, انا اختم االخ توفيق منا  17يتحدث التاريخ الذي سيسطر ويكتب ليس انا الشيخ خالد لوحده انما هناك 

يه وال نريد ان تستغل ام الفحم ان تكون مسرح للمناكفة يجب ان نقف مع بعضنا وفينا ال نريد احد ان يمس ف

من باب التزامنا الديني واالخالقي الوطني تجاه بلدنا ووطنا الفحماوي, هذه النقاط السوداء التي في الصفحة 

هذا الدور  يجب ان نسحبها وكلنا نبدي حسن النوايا بكل الجهات والمواقف, النقاش الحوار يجب ان نمثل

بأحسن صورة وابهى صورة وهذا يهمني ويهم الجميع, اهيب بالجميع ان نتحلى بالمسؤولية وانا اوكلكم تجاه 

بلدنا وكل هذه الفسفسات يجب ان نضعها جانبا, ممنوع ان نستمر رحمة في ام الفحم ورحمة الوالدنا واوالد 

نتحلى بهذه الروح كل شيئ نضعه وراء ظهورنا اوالدنا, ارجو تلقى اذان صاغية, نقول نحن كلنا يجب ان 

وهذا ما انا أتواخاه واتمناه من كل اخواني اعضاء البلدية ومن االخ توفيق, يجب ان تظهر العظمة والرجولة 

هذا موقفنا كلنا ننسجم مع هذا الموقف ونرفع راس ام الفحم وال نسمح ان تكون ام الفحم  ,واصحاب مواقف

 .سامة للمناكفات

توضيح ايجابي, كان حديث بيني وبين االخ توفيق اين سنصل؟  -عضو البلدية  -رامز محمود جبارين  السيد

 .والشجاع هو المبادر, نسلك طريق ان ال يكون االمر شخصي بغض النظر عن المحضر والمصادقة

 . غادر السيد جميل الجلسة لمشكلة خاصة بعد ان طلب من رئيس البلدية

د جبارين حديثه: ال يوجد شيئ ضد فالن وعالن بشكل شخصي, ونحن على استعداد اكمل السيد رامز محمو

 .ان نقدم االمور

ال شك ان السيد توفيق سعيد هو اخ لنا  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 .والمناكفات الشخصية تعطي ضرر كما قال االخ رامز المبادر هو الشجاع وهو القوي

بارك هللا فيك شيخ على الكلمات يجب ان تكون هذه الكلمات امام  -عضو البلدية  -لسيد موسى احمد جبارين ا

 . الجميع

ما تفضلت به يا شيخ هو شيء جوهري وهذا شيء متأصل فينا  -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

ط على جميع االطراف نريد جميع ونحن سباقين لعمل الخير, اهل ام الفحم اصيلين, ولكن يجب ان نضغ

 .االطراف

اشكر الشيخ خالد على موقفه, هذا الموضوع تحدثنا فيه اكثر من  -عضو البلدية  -السيد تيسير ابراهيم محاجنة 

 .مرة, وال مرة قلنا ان السيد توفيق سعيد هو ليس من ام الفحم

 .شيخ يعطيك العافية -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

هذا الكالم أحببت أن اقوله بحضور الجميع, بما اننا نريد ان  -رئيس البلدية  -شيخ خالد محمد اغبارية ال

نصادق على المحضر واالمر اقتضى ان نقوله, ال نريد ان نسجل موقف على الطاولة ولكن نريد ان يتحقق من 

س لبعض وهذا دور الجميع ولذلك الجميع والمسؤولية مسؤولية الجميع ونحن دورنا ان نقرب القلوب والنفو

نؤكد بالنسبة للبند نصادق على المحضر ونؤكد ان السيد توفيق سعيد جبارين انه من ابناء ام الفحم وممثل بلدية 

ام الفحم في لجنة التنظيم ونؤكد على روح التصالح والتسامح بين كل اعضاء المجلس البلدي واالبتعاد عن 

 .هاالمناكفات بكل اشكالها والوان

  الكلمة اثرت في وفي نفسي ونشكر االخ توفيق -عضو البلدية  -السيد خالد ماجد محاميد 

 .تمت المصادقة بإجماع الحاضرين

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

 -.مرفق طيه-لتخطيط ترميم موقع النفايات عين النبي  المصادقة على ميزانية غير اعتيادية 2.



 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 300,000 سلطة االراضي االسرائيلية

 ش.ج 300,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 300,000 اعمال تخطيط

 المجموع
 ش.ج 300,000

قدم رئيس البلدية الشيخ خالد محمد اغبارية شرحا عن الموضوع وقال: يجب تاهيل وترميم, نحن بصدد 

 .للتخطيط والعمل

 هل هناك مكان اخر لوضع النفايات؟ -عضو البلدية  -احمد اغبارية السيد موسى 

كل النفايات التي في االطراف نريد تجميعها لموقع عين الزيتونه,  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 .سيكون الموضوع اول باول

طقة العرايش تعاني وكل طرح موضوع النفايات عدة مرات, من -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

 .البيوت معرضة للخطر, يجب ايجاد بديل لتخطيط ونقل النفايات اليها

الموضوع بحاجة لبحث, ثم عرض اقتراح المصادقة على  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

  

  

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمكافحة استعمال المخدرات في المدارس  3.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 25,236 وزارة المعارف

 ش.ج 25,236 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 25,236 فعاليات

 ش.ج 25,236 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

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

 -.مرفق طيه- 2018المصادقة على ميزانية غير اعتيادية المان على الطرق  4.



 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 136,029 سلطة االمان على الطرق

 ش.ج136,029 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 136,029 فعاليات

 ش.ج136,029 المجموع

 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش

احضار المسؤول عن االمان في الطرق ليقدم شرحا عن  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .المشاريع

 .البلدية اقتراح المصادقة على التصويتعرض رئيس 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

 .مالحظة: لماذا ال يتم دعوة اعضاء البلدية للقاءات مثل اللقاء مع مدير اللواء المعارف

 .مع المدراءالوقت كان محدد والبرنامج خاص  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية القامة وصيانة وسائل رقمية في السلطات المحلية  5.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 227,358 وزارة المساواة االجتماعية

 ش.ج 70,061 2019اشتراك البلدية من موازنة 

 ش.ج297,419 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 297,419 اعمال مقاولة ومشتريات

 ش.ج297,419 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة صفوف لذوي الخلل في السمع  6.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 120,000 وزارة المعارف

 ش.ج 120,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 117,000 اعمال مقاولة



 ش.ج 3,000 هندسةتخطيط ومراقبة 

 ش.ج 120,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

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

  -.مرفق طيه-لمدرسة االقواس االبتدائية المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية  7.

 

السيد محمود  اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة ,  بنك ليئومي فرع ام الفحم 108508/89حساب رقم  

 .029215787سكرتير المدرسة السيد مسعود جبارين هوية رقم  ,026197442 رقم علي جبارين هويه

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .ملزم بتوقيعين. 1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 

  . "תיק ממסרים" البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

 . رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويتعرض 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة االقواس االبتدائية  8.

 

السيد محمود  اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة ,  بنك ليئومي فرع ام الفحم 108527/85حساب رقم  

, لجنة 029864360سكرتيرة المدرسة السيدة وردة جبارين هوية رقم  ,026197442 رقم علي جبارين هويه

 .037303831االباء السيد محمد خالد جبارين هوية رقم 

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .. ملزم بتوقيعين1تكون كالتالي : تركيبة اصحاب التوقيع 

  . "תיק ממסרים" البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . ه باالجماعصوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادق 

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة وادي النسور االعدادية  9.

 

السيد محمد  اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة ,  بنك ليئومي فرع ام الفحم 12772/03حساب رقم   

, لجنة 059496851سكرتيرة المدرسة السيدة شيرين جبارين هوية رقم  ,036226975 رقم هويهجبارين 

 .021819461االباء السيد كمال محمد جبارين هوية رقم 

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .. ملزم بتوقيعين1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 



  . "תיק ממסרים" ق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالتالبلدية توافق على منح الصالحية الصحاب ح

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

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

  -.مرفق طيه-باسم البلدية لمدرسة وادي النسور االعدادية المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب  10.

 

السيد محمد  اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة ,  بنك ليئومي فرع ام الفحم 10922/20حساب رقم  

 .059496851سكرتيرة المدرسة السيدة شيرين جبارين هوية رقم  ,036226975 رقم جبارين هويه

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .. ملزم بتوقيعين1كالتالي : تركيبة اصحاب التوقيع تكون 

  . "תיק ממסרים" البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 .رقابة على الحسابات هل البلدية لديها -عضو البلدية  -السيد تيسير ابراهيم محاجنة 

 . نعم -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

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

وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة  11.

  . وتمويل التخطيط

 

, قسيمة : 20408, اسم الخريطة: توحيد وتقسيم لقسائم حي ابو الحم , بلوك : 354-0487009خريطة رقم 

39,45.  

 :عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش 

 .ثم قال: نتحدث عن خريطة توحيد وتقسيمقدم شرحا عن التخطيط  -مخطط الخريطة  -السيد عبد هللا الزير 

  

 .اطرح القضية للنقاش -عضو البلدية  -السيد محمد توفيق محاميد 

  

 .انسحب عضو البلدية السيد محمد توفيق محاميد من الجلسة

  

كل خريطة تطرح للمجلس البلدي يجب ان تمر على قسم  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

 .الهندسة

  

 .اذا قسم الهندسة المهني يوافق عليها لماذا ال نوافق عليها -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

  

هذا ال يعني ان عضو المجلس البلدي المسؤول ال يشرح  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .الموضوع

  

الخريطة الى المجلس البلدي اال بعبورها على قسم ال تصل  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

الهندسة, ليس كل خريطة تمر هناك انا اراها, الجسم المهني هو من يبحثها وتطرح على المجلس البلدي 



 .للمصادقة على التبني والمبادرة وهو بدوره يقوم بعرضها على لجنة التنظيم

  

خطط, هل هناك خالف مع اصحاب االراضي؟ ال نريد سؤال للم -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .ان نصادق على خريطة ويكون مواطن ثاني له اعتراض على ذلك

  

الخرائط عندما تحضر تحضر على قسم الهندسة, نريد مكتوب من  -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

 .قسم الهندسة مرفق مع كل خريطة

  

اقتراح السيد علي في محله, فنطلب ارفاق الرأي المهني من قسم  -البلدية  رئيس -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 .الهندسة خطيا

  

اؤكد على ما قاله السيد علي واقترح ان يتبنى المجلس البلدي  -عضو البلدية  -السيد تيسير ابراهيم محاجنة 

 .اقتراحه ان يرفق مع كل خريطة كتاب خطي من قسم الهندسة

 .قتراح المصادقة على التصويتعرض رئيس البلدية ا

 .تمت المصادقة باالجماع

 39,45, איחוד וחלוקה לחלוקות 354 -0487009העירייה מחליטה לאמץ וליזום את התוכנית מס' 

שכ' אבו לאחם, זאת לאחר שבחנה את מכלול השיקולים והגיעה לכלל מסקנה על קידום  20408בגוש 

שיפוי מהייזם וללא השתתפות בעריכתה ובביצועה של  התוכנית כיוזמת מצטרפת וכפוף לקבלת כתב

 . התוכנית מצד העירייה

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

المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة  12.

  . وتمويل التخطيط

 

 ., اسم الخريطة: مجمع سكني شمال الخانوق354-0607200خريطة رقم  

 :عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش 

تحدث عن المخطط والهدف منه تحويل االرض واستخدامها من ارض زراعية  -المخطط قاسم قبالوي 

العام الم الفحم,  الرض سكن شمال الظهر الجديد وبين مصمص )حي السالم(, اعتمدنا على المخطط الهيكلي

 .االهل باشروا في البناء وهناك امر هدم للبناية

 المخطط هو ملحق للمخطط القائم ام هو خارج عنه؟ -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

االرض هي ما بين مصمص وام الفحم بقيت زراعية, بالنسبة لالستمرارية او ارض  -المخطط قاسم قبالوي 

نعم موجودة نحن اعتمدنا على ذلك, الهدف ان نستمر في عملية التخطيط وتقديمها للجنة حدودية للتطوير 

 .التنظيم

نطلب ان يكون المجلس البلدي مبادر الن صاحب االرض ال يملك  -عضو البلدية  -السيد محمد توفيق محاميد 

 .% من االرض فمن الضرورة ان يتبنى المجلس البلدي المخطط75

الخريطة بحثت في قسم الهندسة, الوضع الطبيعي ان تكون كل  -نائب رئيس البلدية  -اغبارية السيد وسام قاسم 

 .%40قسيمة في التخطيط في التخطيط الحالي والذي بين ايدينا هو امر خاص, نسبة المصادرة 



 .يحل ازمةاريد ان اثني على االستاذ قاسم في حال هذا الموضوع  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

التبني في االجماع مشروط بان يكون على نفقتهم الخاصة  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . وتصريح ضمان

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . تمت المصادقة باالجماع

אום אל פחם, זאת  , צפון אלחאנוק354 - 0607200העירייה מחליטה לאמץ וליזום את התוכנית מס' 

לאחר שבחנה את מכלול השיקולים והגיעה לכלל מסקנה על קידום התוכנית כיוזמת מצטרפת וכפוף 

 . לקבלת כתב שיפוי מהייזם וללא השתתפות בעריכתה ובביצועה של התוכנית מצד העירייה

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

احمد فضل خليل جلبوني جبارين, ايمن مصطفى كيوان محاميد لشبكة الكهرباء  بحث ربط بيتي السيدين: 13.

  .نظرا لظروفهما الصحية الصعبة جدا

 

  

عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور, ثم قدم نبذة عن ظروفهم الصحية والتي تتطلب ان يكون بشكل 

بيوتهما بالكهرباء وهذا نوع من المعاناة وهم توها لنا دائم باالرتباط مع االجهزة الكهربائية وهما يفتقدان ربط 

لمساعدتهما بشكل استثنائي ووضعهما الصحي ليساعد على ربط بيتهما, واالخوة نحن نعرضهم وسعدنا 

 برؤياهم اهال وسهال, القضية ال تريد شرح وال نقاش نوصي

يالمصادقة على ربط بيوتهما في شبكة نوصي  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

  .الكهرباء

خطوة مباركة اذا باستطاعتنا كبلدية ام الفحم ان نساعدهم وكذلك  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

يجب ان تبادر بلدية ام الفحم لحاالت الخاصة وبحاجة الجهزة التنفس او غيرها ليس فقط على الحالتين 

 .المطروحتين

للقانون, القانون مهم ان هناك حاالت كثيرة  101شرح عن تعديل  -عضو البلدية  -مد توفيق محاميد السيد مح

رغم انه بامكان رئيس اللجنة ومهندس اللجنة باستطاعتهم اعطائهما ذلك, باستطاعة كل انسان يتوجه للبلدية 

 .توصية للجنة التظيموعليه ان يقنع المجلس البلدي وكل موضوع يبحث بعينية انا اقترح ان تقدم 

موضوع الكهرباء مشكلة, الجماعة توجهوا, اوضاعهم  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

واضحة اقترح ان يكون قرارنا كما يلي: ان نعطي ونصادق على االثنتين والحاالت,الحالت الثانية يتم بحثها 

 .فيما بعد

مثل هذين االخوين هناك العشرات, قسم الشؤون يعلن عن الحاالت  - عضو البلدية -السيد خالد ماجد محاميد 

 .المشابه ويتابع االمر

اضم صوتي لصوت االخ وسام الموضوع هو استثنائي اقترح ان  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

قة على هذه الحاالت؟ نصادق على االقتراح والحاالت الثانية يمكن ان نبحثها, ماذا يترتب علينا كبلدية للمواف

 .اذا المسألة قانونية ان يكون عن طريق قسم الشؤون



 .ال يترتب اي شيئ على البلدية -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

نضم صوتنا لالخ وسام واالخ وجدي, يجب ان نوافق على هذا البند  -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

 .م بحث كل قضية بعينهاالحالي وبعدها يت

اضم صوتي لصوت الجميع ان نصادق على هذه الحالة العينية  -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

 .وبعدها نقوم ببحث الحالت المشابهه

 .نأخذ هاتين واتابعهما بشكل شخصي -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 .كل حالة استثنائية مثلها تعرض على المجلس البلدي -عضو البلدية  -جنة السيد محمد حسن محا

 .لم يحضروا من فراغ الكل يريد مساعدتهم حاليا -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

جميع المجلس البلدي يوصي باالجماع بضرورة ربط بيوت االخوة  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 .وني, ايمن مصطفى كيوان باسرع وقت بالكهرباءاحمد جلب

 .تمت المصادقة باالجماع

  

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

  .بحث موضوع مد خط الكهرباء في اراضي الروحة, اقتراح عضو البلدية السيد وجدي حسن جبارين 14.

 

لجنة الروحة لحضورهم ومشاركتهم الجلسة ثم اعطى عرض رئيس البلدية الموضوع مرحبا برئيس واعضاء 

 .حق الحديث لرئيس اللجنة السيد سليمان فحماوي

قدم شرحا عن موضوع الروحة وعن المحطات في مسيرة  -رئيس لجنة الروحة  -السيد سليمان فحماوي  

الكهربائي في اراضي عمل اللجنة واالحداث التي كانت سابقا واهم المستجدات الطارئة واهمها مد خط التيار 

الروحة, واكمل حديثه عن التطورات االخيرة بصدد منع مد التيار الكهربائي في اراضي الروحة او على االقل 

مد خط التيار الكهربائي تحت االرض ثم تحدث عن النشاطات والفعاليات التي قامت بها اللجنة واخرها الجلسة 

كنا الشيخ خالد حمدان رئيس البلدية, كانت الجلسة ساخنة تحدثنا التي عقدت اليوم في مكتب وزارة االمن وشار

بشكل واضح وابلغناهم انه سيكون تصادم مع االهالي كما كانت في السابق, كان اقتراح لدينا بان يكون مد خط 

الكهرباء تحت االرض في منطقة )ج( حتى لو كان بمحاذاة منطقة )ب,ج( ال يوجد مشكلة, خرجنا من الجلسة 

 .شيء بقي مفتوحا وكل

نجاحنا بقضية الروحة اننا لم نلجئ الى المحكمة مما ادى  -عضو لجنة الروحة  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

 .الى توقيع االتفاقية مع الحكومة ونرفض التوجه للمحكمة

شكر رئيس توجه بالشكر للشيخ خالد على ان ادرج البند للبحث و -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين  

واعضاء لجنة الروحة بمشاركتهم الجلسة ثم قال: مهم ان نسمع ومهم جدا ان نتجند جميعا وان نكون في مقدمة 

المشاركين, ارض الروحة هي المخزون الوحيد الهالي ام الفحم والمنطقة, وقفتنا كمسؤولين وعلى رأسهم 

لبلدية في الجلسة التي كانت اليوم مع ممثلي الشيخ خالد رئيس البلدية مهمة جدا, ومهم جدا مشاركة رئيس ا

 .الوزارة, يجب ان نقف موقف جدي بدون تراخي وتردد

وعن  1998تحدث عن احداث الروحة سنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

اء في منطقتين أ,ب واذا االتفاقية التي ابرمت ثم قال: يجب ان نقف صفا واحدا وال نسمح ان يمر خط الكهرب



 .98اقتضى االمر العودة لنضال 

نشكر رئيس واعضاء لجنة الروحة, اطلب من المجلس البلدي  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 .واالهالي الوقوف جانب اللجنة واعضاء البلدية ان يكونوا في المقدمة

ة واهميته وقدم شرحا عن اهم االعمال والنشاطات تحدث عن دور البلدي -عضو اللجنة  -السيد محمد هاني 

وعن مشاركة رئيس البلدية الشيخ خالد في جلسة اليوم وقال لقد شعرنا بقوة بوجوده, نطلب  96التي بدأت منذ 

 .من البلدية المرافقة والمشاركة في كل الخطوات والجلسات

باسم المجلس البلدي نشكر اخواننا في لجنة  قدم تلخيصا بقوله: -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

الروحة ونقدر جهودهكم ال شك انها جهود مباركة وكبيرة جدا, مهم جدا ان يكون التواصل بيننا والتعاون 

وتكامل االدوار, ثم تحدث عن الجلسة التي كانت مع ممثلي الوزارة وقال: انا انطباعي عن الجلسة ايجابي 

وجرأة ووضوح, كان تكامل في االدوار, هذا اعطى قوة ووضوح واصرار ومهم وطرحنا موقفنا بقوة 

واصدار لموقفنا, واضم صوتي لالخوة ان نتواصل معا, ال شك انه يعطي دعما للجنة والقضية قضية دينية 

ووطنية من الدرجة االولى هي رئتنا ورصيدنا المستقبلي, ان شاء هللا ربنا يعيننا الكمال المشوار حتى تحقيق 

 .الهداف المرجوه ثم شكر رئيس واعضاء لجنة الروحة وقال: شكرا وهللا يعطيكم العافيةا

  

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

-بحث طلب ادراج موضوع المساعدات في المدارس حسب طلب عضو البلدية السيد محمد حسن محاجنة  15.

 -.مرفق طيه

 

موضوع المساعدات عمل اشكالية في البلدية النه ال يوجد معايير,  -عضو البلدية  - السيد محمد حسن محاجنة 

 .االقتراح ان تكون معايير من دخلت في االخر تخرج في االول

لدي اقتراح بالروح الذي تحدثته معك, المعايير موجودة, لدينا عدد  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

من مئات. اقترح: لدينا لجنة ال مانع ان نضيف اعضاء ال اشكالية أن يكون عضواً من  كبير من الطلبات اكثر

 .المعارضة فيها من اجل تعديل او وضع معايير

 .لدي اقتراح اريد عليه تصويت -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

محاجنة ولكن بشكل ثاني, رأيي من رأي السيد محمد حسن  -عضو البلدية  -السيد تيسير ابراهيم محاجنة 

 .حسب قانون العمل ما قاله السيد محمد حسن محاجنة سليم من دخل اخرا يخرج اوال, المعايير موجودة

قدم شرحاً عن المعايير المتبعة وعن عمل  -السيد أحمد محمود سكرتير البلدية ومدير جناح الموارد البشرية 

 .المساعدات وعن طريقة اختيارهن

في السنوات االخيرة هناك تعديل كان المجلس البلدي يفصل  -المستشار القضائي  -قبالوي  المحامي مصطفى

مدير عام/سكرتير, " العمال ولكن في الفترة االخيرة تم تعديل في القانون ومن يقوم بالفصل للجنة الثالثية

كانه ابداء رايه في ال يوجد صالحية للمجلس البلدي بالفصل المجلس البلدي بام ,"مستشار قضائي ومحاسب

 .المعايير اقترح ان تكون جلسة مع لجنة العمال والهستدروت بهذا الصدد ثم احضاره للمجلس البلدي

ان يكون معايير دائما جيد اما بما يتعلق بمن دخل اخرا وخرج  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

 .ق, هذه ممكن تدخلنا على محل ال نخرج منهاوال في هذه الحالة لم اراه مناسبا الصفوف تغل

انا ارى موضوعين في طرح السيد محمد حسن محاجنة, قضية  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 



التعيينات وضية الفصل, اقترح الفصل بين بين التعيين وبين الفصل التعيين له معايير وشروط واذا هي  

ثانية قضية الفصل وليس بامكاننا ان نفصل, اقترح اللجنة الموجودة موجودة باالمكان دراستها والقضية ال

 .ممكن تتوسع وتدرس قبل فصل اي موظف وعلى اي اساس الفصل وقضية التعيين

بالنسبة للمعايير هناك لجنة مهنية تضع المعايير واللجنة تطرحها  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . ا وباألمكان اإلضافة والحذفعلى المجلس البلدي ويناقشه

السيد محمد حسن محاجنة جاء باقتراح ممكن تطوير الفكرة فيما  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 .بعد هو طالب التصويت ما المانع القانوني ان نصوت عليه؟

ع بدون توصية مهنية اذا نتخذ قرار في موضوع من هذا النو -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

لدي شك بأن ال نستطيع ان نقف امام المحكمة الننا نريد المهنية أنصح البلدية بأن يتخذ القرار بناءاً على 

التوصية المهنية. الرأي القانوني اذا اتخذ القرار بدون التوصية المهنية االقتراح في الصيغة الحالية غير 

 .مقبول

 هل يحق لعضو البلدية أن يطلب التصويت؟ -البلدية عضو  -السيد وجدي حسن جبارين 

من حق عضو البلدية أن يطلب التصويت على الموضوع  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

الذي طرحه فقط, والمستشار القضائي باستطاعته أن يقول هل االقتراح قانوني أو غير قانوني االقتراح في 

 .ة المهنية هو غير قانوني وال أستطيع أن أتبناهالصيغه الحالية دون التوصي

الموضوع ذو حساسية هامة ال نستطيع بشكل عشوائي نُقر قراراً  -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

 .وان نصوت وبدون ان نفهم المعايير

 .اطالب التصويت على االقتراح المطروح -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 .عرض اقتراح السيد محمد حسن محاجنة على التصويت -رئيس البلدية -لد محمد اغبارية الشيخ خا

 .اعضاء 7صوت مع االقتراح: 

 .اعضاء 6صوت ضد االقتراح: 

هذا القرار غير مقبول المجلس البلدي ال يستطيع اتخاذ قرار ضد االستشاره القضائية  -المستشار القضائي 

 .لس وتقدم توصياتها, والمستشار القضائي يحضر الرأي القانونيلذلك على اللجنة المهنية أن تج

 .هذا منوط حسب المعايير ورأي المستشار القضائي

  

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

 

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


