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 محضر جلسة

 18:00في تمام الساعة  08/11/2017المنعقدة يوم االربعاء الموافق  10/2017رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- بالل ظاهر محاجنة رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 نائب- طاهر علي جبارين نائب- وسام قاسم اغبارية

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- محمد توفيق محاميد

 عضو- جمال اسعد جبارين عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- محمد حسن محاجنة عضو- جميل احمد جبارين

 عضو- عوض محمد عوض محاميد عضو- وجدي حسن جبارين

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

  المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 

 :الغياب

 عضو- محمد فوزي محاميد نائب- رائد كساب محاميد

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- خالد ماجد محاميد

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- علي احمد محاجنة

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

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

أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نحيي االخوة جميعا اعضاء المجلس والضيوف قبل ان نبدأ جلستنا 

 وعظم هللا اجركم . باسم وباسم الجميع نرحب باخينا نعزي االخ رامز واالخ توفيق بوفاة قريبتهم حرم السيد عثمان رحمها هللا

العزيز االخ عوض محمد محاميد عضو المجلس البلدي الجديد الذي ينوب عن االخ رياض توفيق محاميد رحمه هللا, نرجو 

 . ونتمنى لالخ عوض عضوية فاعلة ونافعة

 

 -.ارسل سابقا- 9/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 

 : عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

حرر محضرين لهذه الجلسة وكان فيه خطأ ونطلب المصادقة  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

على محضر الجلسة المعدل )البند الثاني( تم عملية استبدال السيد يوسف اغبارية بالسيد تيسير ابراهيم وال 

اء االخرى وهي اذا حمل احد اعضاء اللجنة مواطنة غير ام الفحم فال يحق له ان ادري كيف ادخلت االشي

 يكون عضوا في لجنة التنظيم ,اؤكد على ان التصويت يكون على المحضر المعدل واطالب رئيس البلدية بذلك

. 

 . ما يلزمنا ما حدث في الجلسة وما كتب -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . هذا ما تم التصويت عليه باالقتراح الذي ادخلته -عضو البلدية  -مد توفيق محاميد السيد مح

هذا الموضوع هو اقتراح السيد محمد توفيق ولم يصوت عليه,  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

وبعد سماع حضرنا للبلدية وجلسنا مع االخوة كل من السيد احمد محمود جبارين, السيد رفعت والسيد ناصر 

االخ ناصر اللة التسجيل واالطالع على تسجيل المحضر اكد ان اقتراح السيد محمد توفيق لم يعرض 

للتصويت, انما الذي تم التصويت عليه عضوية السيد تيسير )حسين( ابراهيم بدال من السيد يوسف اغبارية, 

 .عليه تم تعديل المحضر بدون المصادقة على اقتراح السيد محمد توفيق

اوال اعتقد كل نقاش للمحضر هو حق اعضاء البلدية وال يحق  -عضو البلدية  -السيد محمد توفيق محاميد 

لغيرهم التدخل في هذا الشأن, ثانيا الموضوع الذي كان في الجلسة هو واضح, تم الحديث عن ثالثة مواضيع, 

ص االقتراح واضح ليس عليه المحضر واالمور قيلت بشكل واضح ولم يكن الحديث عن اي شخص بعينه, ن

 .خالف, المحضر قيل بشكل واضح كل عضو ليس من ام الفحم ال يمكن ان يمثل ام الفحم في لجنة التنظيم



الكلمة في الموضوع العودة للمحضر وسنتبنى ما كتب في  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . المحضر

سابقا باننا حضرنا للبلدية انا والسيد موسى احمد جبارين  ذكرت -عضو البلدية  -السيد محمد حسن تلس 

والسيد توفيق سعيد من اجل قطع الشك باليقين وكان في الجلسة السيد احمد محمود والسيد رفعت والسيد 

 . ناصر, وبعد مراجعة السيد ناصر لمحضر الجلسة ,وتم كتابة المحضر كما سجله هو

قدم شرحا وتوضيحا عن مجريات االمور واكد بانه تم تعديل في  -لبلدية سكرتير ا -السيد احمد محمود جبارين 

البند الثاني بناء على اقوال السيد ناصر اغبارية الذي سجل المحضر حيث اكد السيد ناصر بانه تم المصادقة 

على عضوية السيد تيسير )حسين( ابراهيم محاجنة بدال من السيد يوسف اغبارية ولم يتم التصويت على 

 .قتراح السيد محمد توفيق محاميدا

 . عرض رئيس البلدية اقتراح التصويت على المصادقة 

 . تم المصادقة باالجماع على محضر الجلسة المعدل
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- T6/2017 المصادقة على محضر جلسة رقم 2.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة 

 . مع االخذ بعين االعتبار ان السيد رامز محمود جبارين كان حاضرا في الجلسة فيجب تعديل الحضور

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

 -والذي اعد من طرف مراقب الداخلية مدقق الحسابات السيد يوسف عبدو  2016بحث التقرير المالي لعام  3.

  -.المؤجل من الجلسة السابقة

 

 : عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش

والذي اعده مدقق  2016عن التقرير المالي لعام  قدم شرحا -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . الحسابات السيد يوسف عبدو من قبل وزارة المعارف, ثم بين اهم االمور في هذا التقرير

 2016قدم مداخلته حول الميزانية في عام  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 . وات سابقة وبين بان العجز المالي تقلصت نسبته تدريجياوتحدث عن العجز المالي وقارن مع سن

تحدث عن العجز المتراكم في البلدية حيث انه مركب من العجز  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

مليون  85مليون شاقل, مجموع  21.6مليون شاقل والميزانية غير العادية بمبلغ  63في الميزانية العادية بمبلغ 

 . قلشا
 ------------------------------------------------ 

  .-المؤجل من الجلسة السابقة-12/2016بحث التقرير المالي الربع سنوي الرابع للبلدية  4.

 
 : عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش 

 .تم بحث التقرير 
 ------------------------------------------------ 

  .-المؤجل من الجلسة السابقة-3/2017بحث التقرير المالي الربع سنوي للبلدية  5.



 
 : عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش 

 .تم بحث التقرير  
 ------------------------------------------------ 

  .-المؤجل من الجلسة السابقة-6/2017بحث التقرير المالي الربع سنوي للبلدية  6.

 

 : عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش

بعد النقاش واالستفسارات من قبل اعضاء البلدية حول التقارير المالية وبعد اعطاء التوضيح والردود من قبل  

 . محاسب البلدية انهى رئيس البلدية الجلسة حيث كان بحث التقارير المالية في نهاية الجلسة
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 2017المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لالمان على الطرق الوسط العربي  7.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 116,629  سلطة االمان على الطرق

 ش.ج 116,629 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 116,629 اعمال مقاولة وفعاليات

 ش.ج 116,629 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-جديدة مدرسة الرازي االعدادية  المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز وتأثيث صفوف 8.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 110,848  مفعال هبايس

 ش.ج 110,848 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 110,848 شراء اثاث

 ش.ج 110,848 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة ابن خلدون االبتدائية  9.

 

السيدة سهام ابو  اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة ,  بنك هبوعليم فرع ام الفحم 454116حساب رقم  

سكرتيرة لجنة االباء السيدة سماهر عثامنة هوية رقم  ,059503169 رقم شقرة هويه

 .025835224سكرتيرة المدرسة السيدة رنا صالح جبارين هوية رقم   ,036510881



 . قيع مدير المدرسة الزاميتو .2  .. ملزم بتوقيعين1تركيبة 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 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية للمدرسة الثانوية الشاملة  10.

 

السيد احمد شيخ  اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة ,  بنك البريد فرع ام الفحم 23228407حساب رقم  

, لجنة االباء 055184378سكرتير المدرسة السيد نشأت محاجنة هوية رقم   ,023203326 رقم حسين هويه

 .028297109السيد مهند بشير هوية رقم 

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

  . "תיק ממסרים" يالتالبلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبد

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

-بحث طلب عضو البلدية السيد وجدي حسن جبارين بموضوع استعدادات البلدية باقسامها لفصل الشتاء  11.

 -.مرفق طيه

 

 : عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش

لم يطرح هذا  2011قدم شرحا عن هذا االقتراح وقال منذ  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 ما هي استعدادات البلدية باقسامها لفصل الشتاء لمنع الضرر والخطر؟ الموضوع على جدول البحث, والسؤال

هذا الموضوع يشكل خطورة على الجميع, يجب ان تتم  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

االستعدادات وتحديد العناوين, اقترح التعاقد مع مقاول ويكون جاهزا في حاالت الطوارئ وتنظيف المصارف 

 . يز البنية التحتيةالصحية وتجه

نحن نؤكد على قضية وحقيقة فاذا الموضوع لم يطرح في المجلس  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

البلدي, ولكن عمليا لدينا طاقم طوارئ موجود وهو يعمل في اروع المستويات والجاهزية, والطاقم مشكل من 

لسابق, هناك ضعف في الميزانية وبامكاننا فرض ميزانية االعضاء والموظفين وعمل على مدار الساعة في ا

 . على المواطنين من اجل الجاهزية القصوى, نحن بحاجة لبنية تحتية لتصريف المياه, بدأنا بتنظيف المصارف

 . اقترح مساعدة البيوت المعرضة للغرق والضرر -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 انا اؤكد واقول للجنة الطوارئ العملوا المناسب وال تنتظروا احدا -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

. 

 . ال يجاوب على االتصاالت 106رقم  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 



لدينا اشكالية حاليا حيث تم نقل الموظفة نحن نعمل على ترتيب  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . اعالن ارقام الهواتفاالمر و

 . السيد محمد توفيق محاميد اعتذر وطلب االنسحاب من الجلسة المر طارئ, فسمح له رئيس البلدية بالمغادرة

 . اقترح تنظيف المصارف من االن قبل نزول المطر -عضو البلدية  -السيد موسى احمد جبارين 

لنسور واالقواس, يجب تجهيز الشارع قبل مشروع شارع وادي ا -عضو البلدية  -السيد عوض محمد عوض 

 . موسم الشتاء

 . نحن نعمل بكل جدية ولكن هناك اناس يعوقون المشروع -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 
 ------------------------------------------------ 

 .المصادقة على عضوية السيد وجدي حسن جبارين باللجان التالية بدال من السيد مصطفى محمد ابو ماجد 12.

 

لجنة المراقبة, لجنة رعاية الطفل , لجنة الرياضة , لجنة تخصيص االراضي , لجنة الصحة , لجنة ترخيص   

 . المحالت

لمذكورة بدال من السيد مصطفى محمد ابو تمت المصادقة على عضوية السيد وجدي حسن جبارين في اللجان ا

 . ماجد

اقتراح السيد محمد توفيق محاميد عضو في لجنة العطاءات بدال من السيد مصطفى محمد ابو ماجد حيث مثل 

 . االئتالف في حينه

 . عرض رئيس البلدية الموضوع للتصويت

 . اعضاء مع االقتراح 7صوت 

 . اعضاء ضد االقتراح 4صوت 

 . نععضو واحد ممت

 . تمت المصادقة باغلبية االعضاء على عضوية السيد محمد توفيق محاميد في لجنة العطاءات

 . اقتراح السيد وجدي حسن جبارين عضوا في لجنة المعارف ولجنة العطاءات

 . تمت المصادقة باالجماع على عضوية السيد وجدي حسن جبارين في لجنة المعارف والعطاءات

انا اؤكد باني خارج االئتالف ولكنني لست معارضة, اصوت مع  -عضو البلدية  -ن السيد وجدي حسن جباري

 . االئتالف ان كان االمر لمصلحة البلد واصوت مع المعارضة ايضا ان كان لمصلحة البلد

انا احيي السيد وجدي حسن واكن له االحترام حيث علمني وانا  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 .طالب
 ------------------------------------------------ 

المصادقة على عضوية السيد عوض محمد عوض باللجان التالية بدال من السيد رياض توفيق محاميد رحمه  13.

 . هللا



 

 

لجنة المراقبة, لجنة رعاية الطفل , لجنة االمان على الطرق , لجنة التربية والتعليم , لجنة الزراعة , لجنة  

 . الصحة , لجنة الرفاه االجتماعي

تمت المصادقة على عضوية السيد عوض محمد عوض في اللجان المذكورة بدال من السيد رياض توفيق 

 . محاميد رحمه هللا
 ------------------------------------------------ 

-االطالع والمصادقة على محضر جلسة لجنة العطاءات وخاصة المصادقة على قائمة المزودين للبلدية  14.

 -.مرفق طيه

 
 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


