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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T4/2017المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2017/04/26في تمام الساعة
 18:30وذلك في قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور:
بالل ظاهر محاجنة -قائم باالعمال

وسام قاسم اغبارية -نائب

رائد كساب محاميد -نائب

طاهر علي جبارين -نائب

محمد حسن محاجنة -عضو

محمد توفيق محاميد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

رياض توفيق محاميد -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

خالد ماجد محاميد -عضو

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

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

الغياب:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

محمود نيسير اغبارية -مدير الشركة االقتصادية

جدول االعمال:
 .1بحث طلب اعضاء المعارضة المقدم بتاريخ - 2017/04/12مرفق طيه .-

مجرى الجلسة:

افتتح الجلسه نائب وقائم باعمال رئيس البلديه السيد بالل ظاهر محاجنة بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  .اهال وسهال باعضاء البلدية والضيوف الكرام
واهال باالخ ابو توفيق الحمد هلل على السالمة ونرجو لك الشفاء العاجل.

 .1بحث طلب اعضاء المعارضة المقدم بتاريخ - 2017/04/12مرفق طيه .-
عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع االول محطة تجميع ونقل النفايات للنقاش وقال  :انا متفاجئ
ان الموضوع طرح على جدول االعمال النه ال يوجد قرار اقامة محطة تجميع النفايات في حي عين الزيتونة
واقترح زيارة اماكن اخرى.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -طرحنا الموضوع الهميته.
السيد محمد صبحي  -انا امثل قرية الربزة ,اقبل اقتراحك ولكن بعد سحب الخريطة من اللجنة اللوائية.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -ال يوجد قرار من المجلس البلدي لذلك.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -الشركة االقتصادية تعمل جاهدة من اجل اتمام المشروع.
المحامي حسين حمزة محاميد  -ممثل لجنة حي  -قال بمداخلته  :يوجد اناس سوف يتضررون من المشروع
ومن حقهم المعارضة واالعتراض قبل اتخاذ القرار.
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -في اواخر سنة  2015ادخلت خارطة مفصلة عن طريق الشركة
االقتصادية للجنة التنظيم ,قررت لجنة التنظيم ان ال يتم اتخاذ قرار حتى استكمال جميع االمور ,حتى االن لم
تستكمل الدراسة وكانت جلسة قبل اسبوع لدراسة اولية وعند استكمال الدراسة ستطرح في المجلس البلدي من
اجل اتخاذ القرار.
السيد خالد ماجد محاميد  -عضو البلدية  -نحن نوافق على ما قاله السيد محمد توفيق ,الموضوع قيد البحث وعند
استكمال البحث سيطرح الموضوع.
السيد مصطفى ابو ماجد  -عضو البلدية  -ال شك من ان اقامة مكب نفايات هو شيئ عصري ومصيري ولكنني
مع سحب الخريطة وعدم البت في هذا الموضوع.
الشيخ طاهرعلي جبارين  -نائب رئيس البلدية  -اليوم نحن جسم واحد نحن نسعى لمصلحة البلد ,فدرء المفاسد
مقدم على جلب المصالح ,وال ضرر وال ضرار ,ومن باب اتق الشبهات ,ونحن نريد ان نبعد انفسنا عن
الشبهات ,عليه اقترح سحب الخريطة.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -قرار الخريطة مجمد حتى اكمال الدراسة.
السيد جميل احمد جبارين  -عضو البلدية  -نحن نشعر باالمر اال انه ال يوجد قرار حتى االن.
تم ايقاف التسجيل من اجل التشاور بين السيد بالل والسيد رامز خارج القاعة.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -اقترح تجميد الموضوع في لجنة التنظيم وتشكيل
لجنة من اعضاء البلدية من اجل دراسة االمر للبت فيه وتتكون اللجنة من اعضاء البلدية االئتالف والمعارضة.

السيد محمد صبحي  -اقترح سحب الخريطة اوال ومن ثم اللجنة تبحث حل مشكلة النفايات في ام الفحم.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -سحب الخريطة من لجنة التنظيم واقامة لجنة من
اجل متابعة الموضوع تتكون من  5اعضاء بلدية.
المحامي حسين حمزة  -انا اعارض ان يكون من اعضاء اللجنة من امثلهم وال اريدهم ان يساهموا بالتامر على
مصلحة البلد.
السيد جميل احمد جبارين  -عضو البلدية  -اطلب سحب كالمك يا استاذ حسين نحن ال نتامر على مصلحة البلد.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -اقتراح  :سحب الخريطة من لجنة التنظيم واقامة
لجنة من اجل بحث موضوع النفايات في ام الفحم وتتكون من السيد محمد حسن محاجنة ,السيد جميل احمد
جبارين ,السيد بالل ظاهر محاجنة ,السيد رياض توفيق محاميد ,السيد وسام قاسم اغبارية ,السيد موسى
احمد جبارين ,السيد علي احمد محاجنة ,ثم عرض االقتراح للتصويت.
تم التصويت باجماع الحاضرين.
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -عقب على القرار الذي اتخذ من قبل المجلس البلدي حيث قال  :انا
خرجت من القاعة من القاعة عند اتخاذ القرار ولكنني اعرب عن استيائي من هذا القرار في هذه المرحلة بعدم
اتمام الدراسة التي من شانها انقاذ  20بيتا خارج الخارطة الهيكلية وتعريضها للهدم.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -رد في تعقيبه على اقوال السيد محمد توفيق محاميد مستندا على
صفحة  17من مادة الدراسة وقال :هي عكس ما قاله السيد محمد توفيق محاميد.
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -رد على السيد رياض توفيق محاميد قائال :انت تؤكد وتؤيد ما قلته
تماما حسب النص الذي استندت عليه.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -الموضوع اكبر مما تتصور ,امامنا طريقان لجنة التنظيم وضعت
شروط اما اقامة مكب النفايات او هدم البيوت.
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -لمكب النفايات يوجد اذن رخصة.
الموضوع الثاني  -تغريم البلدية:
عرض السيد بالل ظاهر محاجنة نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحاضرين وقدم شرحا عن
الموضوع وقال  :المبلغ هو  160الف ش.ج وليس التزام ذاتي ,في سنة  2014بدأ قانون الزام تقديم المستندات
وكان على فترة المرحوم سليم حلمي رحمه هللا تعالى تقدمنا باعتراض على المبلغ  200الف ش.ج وفعال تم دفع
مبلغ  160الف ش.ج فقط وكذلك تم تقديم التقارير للسنين .2016 + 2015
الموضوع الثالث  -توسيع وتعبيد شارع عين خالد  -الشاغور حتى العرايش:
عرض السيد بالل ظاهر محاجنة نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحاضرين للنقاش:

السيد وسام قاسم اغبارية  -نائب رئيس البلدية  -هناك تمويل للشارع من قبل وزارة المواصالت حتى الوصلة,
االهم من ذلك ربط شارع عين خالد مع شارع  , 65هم بشكل مبدئي رافضين الربط الن هناك جسر مع البيار ,
طلبنا منهم الربط حاليا حتى اقامة الجسر ,وستضح القضية خالل االشهر القريبة.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -ما هي الميزانية القامة ربط الشارع ؟
السيد وسام قاسم اغبارية  -نائب رئيس البلدية  -ال يوجد لدي فكرة حتى االن كم الميزانية  ,والعمل هو خالل
االشهر القريبة.
الموضوع الرابع  -مستحقات تقاعد المعلمين والموظفين.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -تم دفع من المستحقات للمعلمين صندوق
االستكمال حتى شهر  , 2017/2اما بخصوص المستحقات االخرى بصدد التسوية معهم.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -نريد االتفاقية وكيفية الدفع.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -سوف احضر للبلدية عند االخ فوزي واطلع على االمر.
الموضوع الخامس  -قانون خدمة الجمهور (تصريح امالك وممتلكات) للعام .2016
رد سكرتير البلدية ومدير الموارد البشرية على الموضوع قائال  :لقد تابعنا الموضوع اذ قمنا بارسال التعليمات
الصحاب الشأن المعنونين في الرسالة بتاريخ  18.12.2016وسترفق الى محضر الجلسة.
-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

