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 محضر جلسة

وذلك  00:11في تمام الساعة  19/19/5102المنعقدة يوم االربعاء الموافق  9/5102رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- طاهر علي جبارين رئيس- خالد دمحم حمدان اغبارية

 نائب- خالد ماجد محاميد نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- رائد كساب محاميد عضو- اياد قاسم زيد

 عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- وسام قاسم اغبارية

 عضو- دمحم توفيق محاميد
 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

  مهندس معماري- محاميد كارم محمود مهندس البلدية- سليمان حسين محاميد

 مساعد المستشار القضائي- دمحم فتحي محاجنة
 

 

 :الغياب

 عضو- دمحم فوزي محاميد
 

 

 :جدول االعمال

  -. مرفق طيه - 0/5102المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 . عرض اخر المستجدات التي طرأت على الخريطة الهيكلية لتقديمها للجان التنظيم 2.

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب فتح حساب خاص باسم البلدية لمدرسة عين ابراهيم االبتدائية  3.

 



 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب فتح حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة قحاوش االبتدائية  4.
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 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية دفع بدل امتار ومياه مؤسسات جديدة  6.

 -.مرفق طيه -مدرسة الرازي  0المصادقة على ميزانية غير اعتيادية تغيير رقم  7.

 -.مرفق طيه -المصادقة على ميزانية غير اعتيادية شراء حواسيب للمدارس  8.

 -.مرفق طيه - 5102المصادقة على ميزانية غير اعتيادية مالئمات في المدارس لذوي االحتياجات الخاصة  9.

 -.مرفق طيه -شوارع ( دهان)المصادقة على ميزانية غير اعتيادية صبغ  10.

 -. مرفق طيه - 5102المصادقة على ميزانية غير اعتيادية خطة االمان على الطرق الوسط العربي  11.

 مرفق طيه تصديق -ممثلين جمهور  3من كبار موظفين و  3, اعضاء بلدية  3, اختيار اعضاء جمعية المعارف والرفاه  12.

 -. الوزارة على فتح الجمعية

 -. مرفق طيه محضر الجلسة - 5102/0/09المصادقة على قرار لجنة المنح من تاريخ  13.

 

 :مجرى الجلسة

افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف   

جلستنا هي اعتيادية بالتنسيق مع جميع االخوة االعضاء وتم تاجيلها هذا  :  قال المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين ثم

حيث اننا   الموضوع االساس الخريطة الهيكلية . 5102/9/9اليوم جراء االضراب الذي كان معلن وتم االتفاق ان تعقد اليوم 

الوضع بشكل عام جيد هناك , هندسين والمحامين راجعه بعض االخوة الم, قطعنا مرحلة كبيرة واليوم تسلمنا النظام الداخلي 

 . مالحظات سنسمعها قبل البحث في موضوع الخريطة الهيكلية نبدأ بالمصادقات

 . قدمنا طلب لبحثه -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

 . تعديل لجنة التنظيم -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

 . الجلسة القادمة ستكون تعديالت شاملة -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

 

  -. مرفق طيه - 3/5112المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة  

 . تعديل بسبب تقاعس بعض المهنيين -عضو البلدية  -السيد دمحم توفيق محاميد 

 . جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع  صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة

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

 . عرض اخر المستجدات التي طرأت على الخريطة الهيكلية لتقديمها للجان التنظيم 2.

 

بال عبد الغني اغبارية اصحاب البيوت المهددة بالهدم )عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ورحب  

ة النهائية للنظام لقد توصلنا الى الصيغ: ثم قال .) في منطقة عين الدالية الذين تواجدوا عند بحث الموضوع 

, الداخلي ونطمح من المجلس البلدي ان ننظر جميعا بنظرة ايجابية على ان نقوم بتقديم الخريطة الهيكلية للجنة 

 . ثم طلب من المهنيين تقديم الشرح حول ما توصلت اليه اللجنة المهنية التي شكلت خصيصا لهذه الغاية

لم توقع وزارة الداخلية على الخريطة : حدث في مداخلته وقال ت -مهندس البلدية  -المهندس سليمان محاميد 



 . النهم يريدون راينا اوال ثم تقديمها للجنة التنظيم وادي عارة

قدم شرحا مسهبا ومستفيضا حول جميع بنود  -عضو البلدية ومركز اللجنة المهنية  -السيد دمحم توفيق محاميد 

, ت واالستفسارات التي طرحت من قبل اعضاء المجلس البلدي واجاب على جميع التساؤال, النظام الداخلي 

ثم تطرق للجنة المهنية التي شكلها رئيس البلدية وعن ما قامت به حتى توصلت الى صيغة المسودة حيث 

اخذت بعين االعتبار االتفاقية ما بين بلدية ام الفحم ووزارة الداخلية اذ انها تعد السابقة االولى بان تكون مكانه 

الم الفحم حيث ان المجلس البلدي بيده القرار بالمصادقة على الخريطة الهيكلية وقال حصلنا على حاجيات 

: ثم ذكر اسماء اعضاء اللجنة التي تكونت من كل .من كل الجوانب الحياتية  5131مدينة ام الفحم حتى سنة 

 صبحي جبارين بصفته شغل منصب رئيس المحامي دمحم, ممثلي البلدية في لجنة التظيم , اعضاء لجنة الهندسة 

 . والمستشار القضائي للبلدية, لجنة التنظيم سابقا 

بعد الشرح المستفيض من قبل السيد دمحم توفيق محاميد اجاب على بعض االستفسارات والتساؤالت من قبل 

 . اعضاء المجلس البلدي ثم قدم بعض اعضاء المجلس البلدي مداخالتهم حول الموضوع

هل لديكم سلم اولويات : وجه سؤاله للسيد دمحم توفيق محاميد  -عضو البلدية  -جمال عزام جبارين  السيد

 بالطلبات ؟

 . الكل بالنسبة لنا سواسية -عضو البلدية  -السيد دمحم توفيق محاميد 

بالذات بعد جلستنا مع لقد قفزنا قفزة كبيرة بالنسبة للخريطة الهيكلية و -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

 . "פינת שוורץ" السيدة

كتابة هذه الصيغة ليس : شكر في مداخلته اللجنة المهنية ثم قال  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

فبالسابق كانت وزارة الداخلية هي التي تملي علينا شروطها ولكن االمر اليوم مختلف فنحن , بالشيئ البسيط 

المنطقة : بتنا هي باالجماع ثم تطرق لبعض المالحظات والتي تعتبر خطوطا حمراء منها من نطالب ومطال

وعن حيوية شارع الخدمة وشارع االقواس وعن الحفاظ على كل , دونم  0111الصناعية يجب ان ال تقل عن 

لته وختم مداخ, اراضي منطقة عين الدالية والعمل على التواصل الجغرافي مع منطقة مشيرفة ومصمص 

 . بقوله انا اشكر اللجنة المهنية على ما قامت به حيث انني كنت متابعا لالمور

 . سأل عن البند الخاص لمنطقة عين الدالية في النظام الداخلي -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

قدم مالحظته حول التاخير بارسال الدعوة وقال كان من المفروض  -عضو البلدية  -السيد اياد قاسم زيد 

 . ارسال الصيغة لدراستها قبل الحضور للجلسة

تطرق لموضوع الجلسة السابقة التي بحثت فيها الخريطة الهيكلية  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

 . ولو كان هناك متسع من الوقت فلدي عدة مالحظات, تنا عليها وقال لقد قدمنا مالحظا

تحدث عن الصيغة النهائية التي توصلنا اليها وقال لقد اخذنا جميع  -عضو البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

 . المالحظات بعين االعتبار

دي الخريطة الهيكلية المقترحة مع قدم اقتراحا بتبني المجلس البل -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

المرفق طيه وهو جزء ال . "תקנון" اجراء التعديالت المرفقة بصيغتها النهائية والمصادقة على النظام الداخلي

 . يتجزء من المحضر ويتبنى القرار المرفق

 . عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقه على التصويت



 اح رئيس البلدية وتمت المصادقة على الصيغة النهائية باالجماعصوت جميع اعضاء المجلس البلدي على اقتر

. 

نتقدم بالشكر الجزيل لجميع االخوة اعضاء : انهى الجلسة بقوله  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية  

كذالك نتقدم بالشكر العضاء , المجلس البلدي على هذا التوجه االيجابي والذي يصب في مصلحة ام الفحم 

وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر . اللجنة المهنية التي واكبت العمل وتوصلت الى هذه المسودة والصيغة النهائية 

وكذالك نقدم شكرنا للمسؤولين عن , الجزيل لكل الرؤساء واالدارات السابقة على ما بذلوه من جهود مباركة 

ورئيس االجنة اللوائية في , وحاكم اللواء נת שוורץ פיالتخطيط في وزارة الداخلية سابقا والمالية حاليا السيدة 

 . لواء حيفا السيد يوسف مشلب على ما قدموه من دعم ومساعدة لتقدم الخارطة الهيكلية

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

 -.مرفق طيه-تدائية المصادقة على طلب فتح حساب خاص باسم البلدية لمدرسة عين ابراهيم االب 3.

 

 . 240بنك هبوعليم فرع ام الفحم 

سكرتيرة المدرسة ,  152001522مدير المدرسة السيد محمود محاميد هوية رقم : اصحاب حق التوقيع 

 . 125905053السيدة ليلى اغبارية هوية رقم 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-اوش االبتدائية المصادقة على طلب فتح حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة قح 4.

 

 . بنك العربي فرع الشاغور 

رئيس لجنة ,  155049351مديرة المدرسة السيدة سماهر كبها محاجنة هوية رقم : اصحاب حق التوقيع 

سكرتير المدرسة السيد خالد جبارين هوية رقم ,  134040500االباء السيد ابراهيم صبيح جبارين هوية رقم 

 . ر المدرسة الزاميتوقيع مدي. * ملزم بتوقيعين : * تركيبة اصحاب التوقيع كالتالي . 129234492

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه -تجهيزات لمدرسة المفتان  1غيير رقم المصادقة على ميزانية غير اعتيادية ت 5.

 

  المصدر
المدخوالت 

 الجديدة
 االضافة المدخوالت

صندوق استرجاع قروض 

 اصحاب شركة المياه
 ج.ش 14,990 ج.ش 16,556

1,566 

 ج.ش

 ج.ش 149,900 وزارة الرفاه
134,910 

 ج.ش

14,990 

 ج.ش

 ج.ش 166,456 المجموع
149,900 

 ج.ش

16,556 

 ج.ش

     المصروفات  

 16,556 2149,900 ج.ش166,456 اعمال مقاولة



 ج.ش ج.ش

 ج.ش 166,456 المجموع
149,900 

 ج.ش

16,556 

 ج.ش

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية دفع بدل امتار ومياه مؤسسات جديدة  6.

 

 المدخوالت الجديدة  المصدر

صندوق استرجاع قروض اصحاب 

 شركة المياه
 ج.ش 1,142,000

 المجموع
1,142,000 

 ج.ش

 المصروفات  

 ج.ش1,142,000 اعمال مقاولة

 المجموع
1,142,000 

 ج.ش

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

عادة نصادق على الميزانيات غير االعتيادية ولكنني لم افهم هذا  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . البند

 . هو دفع بدل امتارعملية تعويض مع شركة مياه وادي عارة -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . قه باالجماعصوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصاد 

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

 -.مرفق طيه -الرازي  مدرسة 1المصادقة على ميزانية غير اعتيادية تغيير رقم  7.

 

 االضافة المدخوالت المدخوالت الجديدة  المصدر

وزارة )مفعال هبايس 

 (الداخلية

7,703,966 

 ج.ش

5,542,422 

 ج.ش

2,161,544 

 ج.ش

 المجموع
7,703,966 

 ج.ش

5,542,422 

 ج.ش

2,161,544 

 ج.ش

     المصروفات  

 ج.ش7,249,966 اعمال مقاولة
5,542,422 

 ج.ش

1,707,544 

 ج.ش

تخطيط ومراقبة 

 هندسية
 ج.ش 454,000 ---- ج.ش 454,000

 2,161,544 ج.ش5,542,422 7,703,966 المجموع



 ج.ش ج.ش

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه -المصادقة على ميزانية غير اعتيادية شراء حواسيب للمدارس  8.

 

  المصدر
المدخوالت 

 الجديدة
 االضافة المدخوالت

مفعال 

 هبايس
 ج.ش 276,988

255,024 

 ج.ش

21,964 

 ج.ش

وزارة 

 المعارف
----- ----- ----- 

 ج.ش 276,988 المجموع
255,024 

 ج.ش

21,964 

 ج.ش

     المصروفات  

شراء 

 حواسيب
 ج.ش276,988

255,024 

 ج.ش

21,964 

 ج.ش

 ج.ش 276,988 المجموع
255,024 

 ج.ش

21,964 

 ج.ش

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه - 5112المصادقة على ميزانية غير اعتيادية مالئمات في المدارس لذوي االحتياجات الخاصة  9.

 

  المدخوالت  المصدر

 ج.ش180,000 سلطة االمان على الطرق

 ج.ش 180,000 المجموع

 المصروفات  

 ج.ش171,000 اعمال مقاولة

 ج.ش 9,000 تخطيط ومراقبة هندسية

 ج.ش 180,000 المجموع

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه -شوارع ( دهان)المصادقة على ميزانية غير اعتيادية صبغ  10.



 

  المدخوالت  المصدر

 ج.ش126,199 وزارة المواصالت

صندوق استرجاع قروض اصحاب شركة 

 المياه
 ج.ش 14,022

 المجموع
140,221 

 ج.ش

 المصروفات  

 ج.ش134,612 اعمال مقاولة

 ج.ش 5,609 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
140,221 

 ج.ش

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -. مرفق طيه - 5112المصادقة على ميزانية غير اعتيادية خطة االمان على الطرق الوسط العربي  11.

 

  المدخوالت  المصدر

 ج.ش 48,123 سلطة االمان على الطرق

 ج.ش 48,123 المجموع

 المصروفات  

 ج.ش48,123 اعمال مقاولة

 ج.ش  48,123 المجموع

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

مرفق  -ممثلين جمهور  8من كبار موظفين و  8, اعضاء بلدية  8, اختيار اعضاء جمعية المعارف والرفاه  12.

 -. الوزارة على فتح الجمعية طيه تصديق

 

 : عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش ثم قدم اقتراحا بتركيبة اللجنة واعضاؤها تسعة وهم حسب التالي 

 . اعضاء من المجلس البلدي 3

 . اعضاء من موظفي البلدية الكبار 3

 . اعضاء من ممثلي الجمهور 3

السيد رياض , عضوا  -السيد بالل ظاهر محاجنة , رئيسا للجمعية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية : اعضاء البلدية 

 . عضوا -توفيق محاميد 



السيدة نجاح دمحم , عضوا  -السيد جمعة احمد اغبارية , عضوا  -محمود زهدي محاجنة .د: موظفو البلدية  

 . عضوا -جبارين 

عضوا  -السيد مصطفى احمد غليون , عضوا  -ممثل لجنة االباء المحلية  -السيد رائد خليفة : ممثلو الجمهور 

 . عضوا -السيد مصطفى ابراهيم محاجنة , 

حين لممثلي جمهور انا اعترض على االعضاء االثنين المقتر -عضو البلدية  -ابو ماجد   السيد مصطفى دمحم

السيدة وعد ابو رعد : وهما السيد مصطفى غليون والسيد مصطفى ابراهيم واقدم اقتراحا بديال عنهما وهما 

 . واقترح نفسي عضوا ضمن اعضاء البلدية الثالثة, والسيد محمود مدني 

ميد ضمن االعضاء قدم ةاقتراحا بضم السيدة نادية جميل محا -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

 . الثالثة من ممثلي الجمهور

 . وبعد مناقشة االقتراحات المطروحة تم التصويت واالتفاق باالجماع على اقتراح رئيس البلدية لسنة واحدة

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

 -. مرفق طيه محضر الجلسة - 5112/3/11المصادقة على قرار لجنة المنح من تاريخ  13.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


