----16/01/2018--توثيق438:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2017/11المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2017/12/06في تمام الساعة 18:00
وذلك في قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

بالل ظاهر محاجنة -قائم باالعمال

وسام قاسم اغبارية -نائب

رائد كساب محاميد -نائب

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

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

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

كما انضم متاخرا كل من:
محمد توفيق محاميد -عضو

الغياب:
طاهر علي جبارين -نائب

عوض محمد عوض محاميد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

خالد ماجد محاميد -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

محمود زهدي محاجنة -مدير جناح المعارف
والرفاه والص

جدول االعمال:

 .1المصادقة على محضر جلسة رقم - 2017/10مرفق طيه.-
 .2المصادقة على تمديد حملة تخفيضات ديون االرنونا المتراكمة حتى تاريخ  2017/12/31على كافة انواع االمالك وذلك
وفق انظمة وزير الداخلية التي نشرت بتاريخ - 2017/11/22مرفق طيه .-
 .3المصادقة على توزيع وصوالت الزام ضريبة االرنونا مرة واحدة فقط في بداية العام .
 .4المصادقة على تجديد اطار اعتماد بنك دكسيا  15,400,000ش.ج ,بنك ليئومي  1,250,000ش.ج ,بنك مركنتيل
 400,000ش.ج ,بنك هبوعليم  850,000ش.ج.
 .5المصادقة على تغيير رقم  8في الميزانية غير االعتيادية رقم  725ترميم واكمال مقبرة عين الشعرة -مرفق طيه.-
 .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شارع ابن خلدون الكينا -مرفق طيه.-
 .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشق شارع الجدوع الشرفة -مرفق طيه.-
 .8المصادقة على ترميم شارع عين خالد العلوي -مرفق طيه.-
 .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لخارطة مفصلة مركز مدني عين جرار -مرفق طيه.-
 .10المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لخارطة مفصلة مراكز رياضة واستجمام -مرفق طيه.-
 .11المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لخارطة مفصلة شارع المنطقة الصناعية العيون حتى شارع - 65مرفق طيه.-
 .12المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شارع عين خالد العرايش -مرفق طيه.-
 .13المصادقة على ميزانية غير اعتيادية النشاء سجل ممتلكات البلدية -مرفق طيه.-
 .14المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجديد اضائة الشوارع مع توفير الطاقة -مرفق طيه.-
 .15المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصوير جوي مع رسم للبنى التحتية -مرفق طيه.-
 .16المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شوارع االحياء في اطراف البلد -مرفق طيه.-
 .17المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شوارع -مرفق طيه.-
 .18المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مواقف سيارات وطرق اتاحة لمؤسسات تعليمية -مرفق طيه.-
 .19المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتوفير ونجاعة في استهالك كهرباء بمباني عامة -مرفق طيه.-
 .20المصادقة على تغيير رقم  1في الميزانية غير االعتيادية رقم  596مسح امالك - 2016مرفق طيه.-
 .21المصادقة على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم  354-0576983عين الدالية .
 .22المصادقة على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم  354-0506188حي ابو صبري .
 .23اعادة بحث وترتيب صياغة القرار لخريطة رقم  ,354-0525873اسم الخريطة :توحيد وتقسيم منطقة G -المؤجل من
جلسة سابقة .-
 .24المصادقة على اضافة السيد سمير حلو مندوب لجنة االباء المحلية والسيد محمد ابو صالح مركز الشرطة البلدية في لجنة
االمان على الطرق.
 .25المصادقة على اتفاقية خطة االشفاء (תוכנית ההבראה) للسنوات .2018,2017
 .26بحث اداء المستشار القضائي المحامي مصطفى قبالوي  ,اقتراح عضو البلدية السيد محمد حسن محاجنة.
 .27بحث سياسة وزارة المعارف في تعيينات المعلمين في مدارس ام الفحم االبتدائية واالعدادية ,اقتراح عضو البلدية السيد
وجدي حسن جبارين.

مجرى الجلسة:
أفتتح الجلسة رئيس البلدية الشيخ خالد محمد إغبارية بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على
أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  .اطلب من الجميع ان نتحلى باالدب والذوق الجميل لكالمنا ومداخالتنا
ونعطي حق الحديث واالصغاء ,نرجو ان نعبر عن اداء ومستوى اخالقي رفيع يليق بالمجلس البلدي.

 .1المصادقة على محضر جلسة رقم - 2017/10مرفق طيه.-
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش:
طلب السيد وجدي حسن جبارين تعديل اضافة فقرة قائمة باسماء الموظفين الذين تم تعيينهم بدون مالكات
وعددهم  37موظفا.
تقرر االستجابة لطلب السيد وجدي حسن جبارين وتعديل المحضر.
عرض رئيس البلدية اقتراح التصويت على المصادقة.
تم المصادقة باالجماع على محضر الجلسة.
----------------------------------------------- .2المصادقة على تمديد حملة تخفيضات ديون االرنونا المتراكمة حتى تاريخ  2017/12/31على كافة انواع
االمالك وذلك وفق انظمة وزير الداخلية التي نشرت بتاريخ - 2017/11/22مرفق طيه .-
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .3المصادقة على توزيع وصوالت الزام ضريبة االرنونا مرة واحدة فقط في بداية العام .
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش:
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -هذا غير مرتبط باتخاذ االجراءات القانونية.
السيد محمد فوزي محاميد  -عضو االبلدية  -قسم من الناس يتذمر من الحجوزات.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -قدم مالحظاته بعمل الشركة حيث ان العمل ارتجالي وعشوائي.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -في حال حصل خطئ ما هل تسترجع االموال للناس؟
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -تبحث ويفحص االمر بشكل عيني.
السيد جمال اسعد جبارين  -عضو البلدية  -طلبت من الجباة الذين حضروا لبيتي ابراز االتفاقية ,ال توجد
اتفاقية مع شركة الجباية.
السيد محمد فوزي  -عضو البلدية  -اقترح بحث بند الجباية في جلسة خاصة.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -مناسب ان نعقد جلسة خاصة في موضوع الجباية.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -اقترح ارسال اشعارين للناس في بداية شهر  1وبداية شهر .6
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -اقتراح ارسال اشعار في شهر  1ومن تخلف عن الدفع ارسال يتم
انذار تذكير.

تمت المصادقة باالجماع على ارسال بداية العام وارسال انذار قبل اتخاذ اي اجراء قانوني.
----------------------------------------------- .4المصادقة على تجديد اطار اعتماد بنك دكسيا  15,400,000ش.ج ,بنك ليئومي  1,250,000ش.ج ,بنك
مركنتيل  400,000ش.ج ,بنك هبوعليم  850,000ش.ج.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -قدم شرحا عن الموضوع.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على تغيير رقم  8في الميزانية غير االعتيادية رقم  725ترميم واكمال مقبرة عين الشعرة -مرفق
طيه.-
المدخوالت السابقة المدخوالت الجديدة
االضافة
85,537ش.ج
85,537ش.ج
82,320ش.ج 987,486ش.ج 1,069,806ش.ج

المصدر
اشتراك من الموازنة العادية
وزارة الداخلية
صندوق الفائض في الموازنة الغير
اعتيادية

1,188,040
1,105,720
82,320
ش.ج
ش.ج
ش.ج
المصروفات
82,320ش.ج 1,105,540ش.ج 1,187,860ش.ج
1,187,860
1,105,540
82,320
ش.ج
ش.ج
ش.ج

المجموع

32,697ش.ج

32,697ش.ج

اعمال مقاولة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شارع ابن خلدون الكينا -مرفق طيه.-
المدخوالت
563,000ش.ج
563,000ش.ج
المصروفات
536,190ش.ج
26,810ش.ج
563,000ش.ج

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
اعمال تخطيط ومراقبة هندسة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.

----------------------------------------------- .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشق شارع الجدوع الشرفة -مرفق طيه.-
المدخوالت
700,000ش.ج
700,000ش.ج
المصروفات
666,667ش.ج
33,333ش.ج
700,000ش.ج

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
اعمال تخطيط ومراقبة هندسة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على ترميم شارع عين خالد العلوي -مرفق طيه.-
المدخوالت
600,000ش.ج
600,000ش.ج
المصروفات
571,429ش.ج
28,571ش.ج
600,000ش.ج

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
اعمال تخطيط ومراقبة هندسة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لخارطة مفصلة مركز مدني عين جرار -مرفق طيه.-
المدخوالت
250,000ش.ج
250,000ش.ج
المصروفات
250,000ش.ج
250,000ش.ج
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال تخطيط
المجموع

----------------------------------------------- .10المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لخارطة مفصلة مراكز رياضة واستجمام -مرفق طيه.-
المصدر
وزارة الداخلية
المجموع

المدخوالت
250,000ش.ج
250,000ش.ج
المصروفات
250,000ش.ج
250,000ش.ج

اعمال تخطيط
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .11المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لخارطة مفصلة شارع المنطقة الصناعية العيون حتى شارع - 65
مرفق طيه.-
المصدر
وزارة الداخلية
المجموع

المدخوالت
250,000ش.ج
250,000ش.ج
المصروفات
250,000ش.ج
250,000ش.ج

اعمال تخطيط
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .12المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شارع عين خالد العرايش -مرفق طيه.-
المدخوالت
700,000ش.ج
700,000ش.ج
المصروفات
666,667ش.ج
33,333ش.ج
700,000ش.ج

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
اعمال تخطيط ومراقبة هندسة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
------------------------------------------------

 .13المصادقة على ميزانية غير اعتيادية النشاء سجل ممتلكات البلدية -مرفق طيه.-
المدخوالت
400,000ش.ج
400,000ش.ج
المصروفات
400,000ش.ج
400,000ش.ج

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .14المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجديد اضائة الشوارع مع توفير الطاقة -مرفق طيه.-
المدخوالت
300,000ش.ج
300,000ش.ج
المصروفات
300,000ش.ج
300,000ش.ج

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .15المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصوير جوي مع رسم للبنى التحتية -مرفق طيه.-
المدخوالت
175,000ش.ج
175,000ش.ج
المصروفات
175,000ش.ج
175,000ش.ج

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .16المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شوارع االحياء في اطراف البلد -مرفق طيه.-
المدخوالت

المصدر

700,000ش.ج
700,000ش.ج
المصروفات
666,667ش.ج
33,333ش.ج
700,000ش.ج

وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
اعمال تخطيط ومراقبة هندسة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .17المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شوارع -مرفق طيه.-
المدخوالت
700,000ش.ج
700,000ش.ج
المصروفات
666,667ش.ج
33,333ش.ج
700,000ش.ج

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
اعمال تخطيط ومراقبة هندسة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .18المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مواقف سيارات وطرق اتاحة لمؤسسات تعليمية -مرفق طيه.-
المدخوالت
700,000ش.ج
700,000ش.ج
المصروفات
666,667ش.ج
33,333ش.ج
700,000ش.ج

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
اعمال تخطيط ومراقبة هندسة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .19المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتوفير ونجاعة في استهالك كهرباء بمباني عامة -مرفق طيه.-

المدخوالت
300,000ش.ج
300,000ش.ج
المصروفات
300,000ش.ج
300,000ش.ج

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .20المصادقة على تغيير رقم  1في الميزانية غير االعتيادية رقم  596مسح امالك - 2016مرفق طيه.-
االضافة
300,000ش.ج
300,000ش.ج

المدخوالت السابقة
500,000ش.ج
500,000ش.ج

319,231ش.ج
19,231ش.ج300,000ش.ج

480,769ش.ج
19,231ش.ج
500,000ش.ج

المدخوالت الجديدة
800,000ش.ج
800,000ش.ج
المصروفات
800,000ش.ج
800,000ش.ج

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
اعمال تخطيط وتطوير
المجموع

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .21المصادقة على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم  354-0576983عين الدالية .
قدم المخطط المهندس حسن محاميد شرحا عن التخطيط والخريطة وقال :لقد تم المصادقة من قبل المجلس
البلدي سابقا ولكن بعد ان تم اغالق الملف يجب المصادقة على رقم الخريطة الجديد.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -نحن متفقون بان كل واحد عليه ان يحضر الخارطة ويشرحها امام
الجميع.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس االبلدية  -الخريطة صادقنا عليها ولكن االمر فني ويجب المصادقة عليها من
جديد.
تمت المصادقة باالجماع على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم  354-0576983عين الدالية.
העירייה מחליטה לאמץ וליזום את התוכנית מס'  ,354-0576983עין אלדאליה ,זאת לאחר שבחנה את
מכלול השיקולים והגיעה לכלל מסקנה על קידום התוכנית כיוזמת וממנת.
----------------------------------------------- .22المصادقة على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم  354-0506188حي ابو صبري .

قدم المخطط فاروق يحيى شرحا عن المخطط والخريطة وعن الوضع القائم والوضع المقترح.
بعد النقاش واالستفسارات عرض رئيس البلدية االقتراح على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم  354-0506188حي ابو
صبري.
העירייה מחליטה לאמץ וליזום את התוכנית מס'  ,354-0506188שכ' אבו סברי ,זאת לאחר שבחנה
את מכלול השיקולים והגיעה לכלל מסקנה על קידום התוכנית כיוזמת וממנת.
----------------------------------------------- .23اعادة بحث وترتيب صياغة القرار لخريطة رقم  ,354-0525873اسم الخريطة :توحيد وتقسيم منطقةG -
المؤجل من جلسة سابقة .-
اقترح رئيس البلدية تاجيل بحث الموضوع لجلسة المجلس البلدي القادمة.
----------------------------------------------- .24المصادقة على اضافة السيد سمير حلو مندوب لجنة االباء المحلية والسيد محمد ابو صالح مركز الشرطة
البلدية في لجنة االمان على الطرق.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين.
----------------------------------------------- .25المصادقة على اتفاقية خطة االشفاء (תוכנית ההבראה) للسنوات .2018,2017
عرض رئيس البلدية الموضوع للبحث والنقاش بعد قوله :لقد تلقينا المصادقة من قبل وزارتي المالية والداخلية
على خطة االشفاء على ان يتم المصادقة عليها من قبل المجلس البلدي خالل  48ساعة.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -قدم شرحا عن الخطة واهميتها حيث استهل حديثه بقوله :لقد تم
المصادقة على خطة االشفاء للبلدية من قبل وزارتي المالية والداخلية بدل خطة النجاعة ,اذ ان البلدية بوضعها
الحالي ال ينطبق عليها معايير خطة االشفاء ومع ذلك تمت المصادقة من قبل الوزارتين المالية والداخلية على
خطة االشفاء والتي تشمل هبات وقروض.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية -عقب على االتفاقية بقوله البنود والشروط صعبة وفي حال عدم
تنفيذ احد البنود ممكن يسبب لحل البلدية وذلك استنادا لبند  16في االتفاقية ,الوضع خطر جدا ,المسؤولية كبيرة
والتنفيذ غير سهل ,يجب ان يقف كامل اعضاء المجلس البلدي بمساندة المهنيين اذ عليهم العمل بمهنية وبدقة
من اجل ان ننقذ بلدنا وعبور المرحلة ونحذر نحن بسنة انتخابات ويجب ان نقف في الضغوط ,اخيرا نقدم
شكرنا للسيد عوني ريان المحاسب المرافق الذي اوصلنا لهذا االمر.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -مداخلتك وحديثك مهم جدا ,المسؤولية على الجميع وعندما ذهبنا
لهذا المسار كان برضانا وبقبولنا وخيارنا ,نحن تعهدنا امام الوزارة الوقوف امام هذه المعايير.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -عقب على االدعاء ان نقض اي بند من بنود خطة االشفاء
يؤدي بالضرورة الى ادخال البلدية لنظام لجنة معينة وواضح ان المذكور بالبند  16لخطة االشفاء يتعلق فقط
بالشروط المسبقة شروط العتبة المذكورة بالبند  15ومبادئ اسس خطة االشفاء التي هي قابلة للتأويل.

السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -ما هي البنود التي تطرق اليها السيد يوسف عبدو بالتقرير؟ وهل
البنود المطروحة قابلة للتنفيذ؟ كذلك كان من االفضل ارسال بنود االتفاقية قبل من اجل دراستها افضل.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -اجاب على التساؤالت واالستفسارات.
السيد تيسير ابراهيم محاجنة  -عضو البلدية  -تحدثنا عن الموضوع في جلسة االدارة ماذا مع مبلغ  40مليون
ش.ج ؟
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -نحن مع ونؤيد وال يقف انسان ضد نفسه ,وال مرة نكون حجر
عثرة امام تقدم ام الفحم ,سؤالي كم سننجز من هذه البنود؟
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -دعوا المهنية والمهنيين يعملون ,مثل الزام بقوانين مساعدة ,شق
شوارع.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -هناك امور سنطرحها في المجلس البلدي ,القانون المساعد موجود
وجاهز.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -هل افتتاح  4مراكز شرطة في ام الفحم هي من ضمن هذه
االتفاقية؟
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -ال ,ولكن ستكون توسعة للبناية الحالية سيضاف عليها طابق ثان.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على اتفاقية خطة االشفاء للسنوات .2018,2017
تمت المصادقة باجماع الحاضرين.
----------------------------------------------- .26بحث اداء المستشار القضائي المحامي مصطفى قبالوي  ,اقتراح عضو البلدية السيد محمد حسن محاجنة.
عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش وقال  :تحدثت مع السيد محمد حسن محاجنة الذي تقدم بطلب الدراج
هذا الموضوع على جدول اعمال الجلسة وكان بيننا نقاش ,اعترضت على الصيغة المطروحة من قبله واتفقنا
على طرحها بهذه الصيغة الحالية ,مع ذلك انا اضطررت بحث الموضوع قانونيا مع مكتب المستشار القضائي
وفيما يلي اتلو عليكم الرأي القانوني الذي قدمه لي المحامي محمد فتحي محاجنة (مرفق مع الجلسة) .ثم عقب
قائال :انا اول من يلتزم بتنفيذ القانون ,عليه يجب ان يكون توجه السيد محمد حسن محاجنة وفق ما يسمح له
القانون .اوال التوجه لرئيس البلدية وهو بدوره يعالج الموضوع مع الموظف .موظفون البلدية هم بشر يصيبون
ويخطأون وفي حال حصل الخطأ واجب علينا ان نصوب الخطأ ,ولكن من خالل االجراءات القانونية واالطر
الرسمية بما يسمح به القانون ,وهذا يندرج وينسحب على جميع الموظفين .حق عضو البلدية طرح مثل هذه
القضايا ورئيس البلدية يتوجه للموظف لسماعه ومعالجة الموضوع ,عليه فاالمور التي طرحها السيد محمد
حسن محاجنة في طلبه غير قابلة لبحثها هنا على طاولة المجلس البلدي.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -بين يدي امور كثيرة منها قضية السيد يوسف اغبارية فالموضوع
كله غلط بغلط.
السيد وسام قاسم اغبارية  -نائب رئيس البلدية  -عقب على الموضوع بقوله :كل موظف بلدية عرضة للنقد
ولكن يجب ان يكون االنتقاد مهنيا ,فتصحيح الخطأ يجب ان يكون حسب ما ابداه المحامي في استشارته
القانونية .ما ابداه المحامي في استشارته القانونية ممكن قابل للخطأ ,انما للمصلحة العامة علينا ان نسير

بالطريق الصحيحة ,ال يمكننا اتخاذ القرار هنا ,يجب التوجه لرئيس البلدية من خالل تقديم استجواب له عن
الموظف صاحب الشأن.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -توجه للسيد محمد حسن محاجنة بقوله :انت طرف في
الموضوع الذي طرحته عن السيد يوسف اغبارية وانت في هذه الحالة تعرقل االجراء ,انا مستشار قضائي
وعندي قراري المستقل.
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -عقب بقوله :انا اعتقد وامتدادا لما قاله السيد وسام قاسم اغبارية
الموضوع االن يتداول في المحكمة وانا اطلب ان نتبنى وجهة نظر الرأي القانوني.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -لخص الموضوع بقوله :حق علينا التمشي وفق االجراءات القانونية
كما ذكرناها ,نكتفي برأي القانوني الذي ذكرناه.
----------------------------------------------- .27بحث سياسة وزارة المعارف في تعيينات المعلمين في مدارس ام الفحم االبتدائية واالعدادية ,اقتراح عضو
البلدية السيد وجدي حسن جبارين.
عرض رئيس االبلدية الموضوع للنقاش:
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -االقتراح الذي طرحته غير مفصل في جدول الجلسة الطلب
منقوص وطرحي كان "تعيينات وزارة المعارف للمعلمين في ام الفحم ,ونسبة ابناء وبنات ام الفحم من بين
هؤالء في السنوات الخمس االخيرة "الكل يهمه مصلحة ام الفحم ,المالحظ اليوم بالسنوات االخيرة عندما تبعث
وزارة المعارف التنقيط ,وانا اعتبره احتيال ,ابناء ام الفحم ال يتم تعيينهم في ام الفحم على االغلب والتعيينات
لغيرهم رغم ان معهم نفس المخصصات والكفاءات وابناء ام الفحم يتم تعيينهم في النقب وهذا ايضا
بالصعوبة,توجهي للمجلس البلدي ان يكون لنا موقف موحد ,هناك سياسة سابقة في الجسر طرح االمر في
الجسر امام المدير العام في ةزارة المعارف والتنقيط يتم التالعب به ,اقتراحي نضع تصور للسنوات الخمس
القادمة علينا من خالل اكثر التوجه لوزارة المعارف ان تكون السياسة في التعيينات نسبة  %80من ام الفحم و
 %20من غيرها.
السيد تيسير ابراهيم محاجنة  -عضو البلدية  -قدم مداخلته وتحدث على مشكلته الخاصة سابقا مع وزارة
المعارف وكيف توصل الشيخ رائد صالح رئيس البلدية في حينه مع الوزارة بان تكون التعيينات من ام الفحم
ثم تحدث عن تعيين  13نائبا في المدارس االبتدائية من غير ام الفحم.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -حق ابناء ام الفحم ان يتم تعيينهم في بلدنا خاصة ولدينا كم هائل
من الخريجين وكم هائل يسافرون للنقب .يجب ان نقف جميعا ونطالب الوزارة اعطاء حق االولوية البناء ام
الفحم خالل  5سنوات القادمة على النحو التالي %80 :من ام الفحم  %20من خارجها وهذا يحل ازمة
الخريجين ويرفع االقتصاد في البلد.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -كان لنا توجه للمديرة راحل متوقي سابقا
وتوجهنا حاليا للسيد ساعر المدير الحالي بالنسبة لعملية التنقيط منذ  7سنوات ,في ام الفحم حتى قبل  15سنة
اقل من  %5توجهن للتعليم وبعدها بدأت الفتيات يتوجهن للتعليم ,اقترح فيها .1 :اعطاء اهالي ام الفحم نقطة
اضافية على غيرهم .2 ,تشكيل لجنة وتجلس مع وزارة المعارف ويكون السيد محمود زهدي فيها.
السيد رائد كساب محاميد  -نائبي رئيس البلدية  -ارحب باقتراح االخ وجدي جبارين ,اقتراح رائع ويمثل قطاع
كبير من الم الفحم ,كممثلين عن مدينة ام الفحم ,ابن ام الفحم احق ,يجب علينا االهتمام باهالي ام الفحم واؤكد ما
قاله االخ بالل تشكيل لجنة ويتراسها السيد وجدي ,السيد بالل ,لبحث الموضوع بشكل علمي.

السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -ما قاله السيد بالل منذ  15سنة اصبح كم هائل يجب ان نتدخل
كبلدية.
السيد علي احمد محاجنة  -عضو البلدية  -مع احترامي للجميع الموضوع جدا حساس انا اقيس عن نفسي ال
اسمح البنتي الذهاب للنقب هذه معاناة شديدة ,الموضوع يجب ان يبحث مع مهنيين مختصين ونريد ان تكون
التعيينات البنائنا وبناتنا في ام الفحم.
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -هناك اجماع اذا توفرت االلية لتحقيق ذلك.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -العدد الذي طرحه االخ بالل مقلق ,نحن تحدثنا في الموضوع مع
مسؤولين كبار في الوزارة وفي اللواء ,هذا الوضع الموجود هو عملية التنقيط ,طرحنا هذا الموضوع اكثر من
مرة هنا وايضا في لجنة المعارف ,المفتشون ال يقدرون على شيئ فهذا االمر خارج صالحياتهم ,مشكلة
الكليات هذا فاقم االمر ,تم تعيين المدراء في السنوات االخيرة  12مديرا كلهم من ام الفحم ,نواب المدراء
المفتش والمدير من يختار نائب المدير والمدير هو الذي يختار نائبه من اجل ان يعمل معه بسالسة وباريحية,
االن هناك من ام الفحم من يدرسون في القرى والبلدات االخرى.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -انا طلبت واطلب احصاء دقبق عن المعلمين من ام الفحم وخارج
ام الفحم.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -لخص وقال :انا مع تشكيل لجنة مهنية لمتابعة الموضوع ,اجراء
مسح ودراسة ومعطيات ,سنقوم بتكليفها لهذا االمر.
-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

