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 227توثيق:
 

 

 محضر جلسة

وذلك في  19:00في تمام الساعة  29/12/2013المنعقدة يوم االحد الموافق  T-14/2013 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

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

 نائب- وسام قاسم اغبارية نائب- خالد ماجد محاميد

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- رائد كساب محاميد

 عضو- اياد قاسم زيد عضو- محمد فوزي محاميد

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

  عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

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

 

 :الغياب

 عضو- محمد توفيق محاميد نائب- بالل ظاهر محاجنة

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية عضو- موسى احمد جبارين

  مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد

 

 :جدول االعمال

 .مرفق طيه/رسالة السيد رامز جبارين تعديل محضر الجلسة السابقة - 2013/13المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

ومرفق طيه شرح االمر  13-12-11, االمر الضريبي ارسل يوم 2014المصادقة على امر فرض الضريبة العامة للسنة المالية  2.

 .الضريبي

 .مرفق طيه -797المصادقة على التغيير الثالث في مدرسة االقواس مرحلة ج موازنة  3.

 .مرفق طيه -مصعد وحمامات-المصادقة على مشروع مالئمة مدرسة عمر بن الخطاب  4.

 



 .مرفق طيه -المصادقة على مشروع غرس مباديء البيئة في جهاز التربية والتعليم  5.

 :التالي المصادقة على فتح حسابات مساعدة في بنك دكسيا وفق الحاجة, من اجل تنفيذ مشاريع بتمويل مفعال هبايس وفق النص 6.

 .مرفق طيه -المصادقة على فتح حساب جديد خاص بمدرسة الخيام 7.

 .مرفق طيه -المصادقة على فتح حساب جديد خاص بمدرسة قحاوش 8.

 .تشكيل لجان المجلس البلدي مرفق بهذا اقتراح تشكيل اللجان 9.

 

 :مجرى الجلسة

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

 . وعلى آله وصحبه أجمعين

 -:ثم رحب بالحضور وحياهم ثم شرع بمناقشة مواضيع البحث

  

 

 .طيه/رسالة السيد رامز جبارين تعديل محضر الجلسة السابقة مرفق - 2013/13المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 

مع طلب رسالة تعديل من قبل عضو البلدية السيد رامز محمود جبارين لمحضر  - 2013/13المصادقة على محضر جلسة رقم  -1

 . الجلسة

و غير اعتيادية لذا اطلب الغاء الجلسة النها غير عندما استلمنا الدعوة لم يذكر فيها انها جلسة اعتيادية ا -السيد رامز محمود جبارين :

 .من مراسيم ادارة الجلسات 3قانونية وذلك حسب بند 

 . هذا االمر قانوني وعدم ذكر نوع الجلسة ال يفسد عقد الجلسة واستمرارها ألنه ليس فيه عوار قانوني -المستشار القضائي :

 .هل هناك من مالحظات على المحضر -الشيخ خالد:

عرض االمر على التصويت   هناك رسالة من قبلي لتعديل المحضر وبالتوافق فانا اتنازل عن البند االول من الرسالة, واذا -السيد رامز :

 . ادخال الرسالة كاملة فاني اريد

 . نريد ان نعرض االقتراحين على التصويت -الشيخ خالد محمد اغبارية :

 . تير البلديةاالقتراح االول المحضر الذي كتبه سكر

 . االقتراح الثاني رسالة تعديل للسيد رامز جبارين

 .اعضاء   3  وصوت ضد االقتراح االول  ,عضوا  12   صوت لصالح االقتراح االول

 .عضوا 12اعضاء, وصوت ضد االقتراح الثاني   3  صوت لصالح االقتراح الثاني

 . الذي كتبه سكرتير البلدية عليه فنال االقتراح االول أغلبية االعضاء فاقر المحضر



هل يحق لسكرتير البلدية )مسجل المحضر( أن يسجل كل كلمة تذكر في الجلسة أو   -: للمستشار القضائي يتوجه بالسؤال السيد اياد زيد

 . لديه صالحية االنتقاء؟

الذي لديه صالحية الختيار الطريقة التي  مسجل المحضر ليس لديه صالحية ال لهذا وال لذاك انما المجلس البلدي -المستشار القضائي :

 . ج(50يسجل فيها المحضر وانا اوجه المجلس البلدي الى بند )
 ------------------------------------------------ 

مر ومرفق طيه شرح اال 13-12-11, االمر الضريبي ارسل يوم 2014المصادقة على امر فرض الضريبة العامة للسنة المالية  2.

 .الضريبي

 

 . ترتيبه مجددا للجلسة القادمة التي ستحدد الحقا باذن هللا تعالى تم تأجيله من أجل ترجمته للغة العربية واعادة

  

  

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

 .مرفق طيه -797المصادقة على التغيير الثالث في مدرسة االقواس مرحلة ج موازنة  3.

 

   

 : المدخوالت

 المدخوالت الجديدة األضافة المدخوالت السابقة المصدر

وزارة التربية 

 والتعليم
 شيكل 10,505,063 شيكل 3,095,826 شيكل 7,409,237

 : المصروفات

 شيكل 10,505,063 شيكل 3,095,826 شيكل 7,409,237 اعمال مقاولة

 . تمت المصادقة باالجماع 

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

 .مرفق طيه -مصعد وحمامات-المصادقة على مشروع مالئمة مدرسة عمر بن الخطاب  4.

 

   

 : المدخوالت

   المدخوالت المصدر

   شيكل 427,000 وزارة التربية والتعليم

 : المصروفات

   شيكل 427,000 اعمال مقاولة

 تمت المصادقة باالجماع 
 ------------------------------------------------ 



 .مرفق طيه -المصادقة على مشروع غرس مباديء البيئة في جهاز التربية والتعليم  5.

 

   

 : المدخوالت

   المدخوالت المصدر

   شيكل 5,775 اشتراك البلدية

   شيكل 109,725 وزارة البيئة

   شيكل 115,500 المجموع

 : المصروفات

   شيكل 115,500 اعمال مقاولة

 . تمت المصادقة باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 :المصادقة على فتح حسابات مساعدة في بنك دكسيا وفق الحاجة, من اجل تنفيذ مشاريع بتمويل مفعال هبايس وفق النص التالي 6.

 

 :النص العبري كالتالي

, לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל 2015 -ו 2014מ בשנים "המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע

 .פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל הפיס. יובהר כי לכל

 . تمت المصادقة باالجماع

  

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

 .مرفق طيه -المصادقة على فتح حساب جديد خاص بمدرسة الخيام 7.

 

 -: اسم بلدية ام الفحم وان يكون حق التوقيع لكل منتمت المصادقة باالجماع على فتح حساب جديد خاص بمدرسة الخيام على 

 . 23317852السيد عماد شاكر اغبارية رقم الهوية  -مدير مدرسة الخيام : -1

 . 29153640السيدة نجوى اغبارية رقم الهوية  -سكرتيرة المدرسة : -2

 . (الحساب الخاص بمدرسة الخيام في بنك العمال ام الفحم ).  144400 كذلك تمت المصادقة باالجماع على اغالق حساب رقم

 . (مرفق طيه رسالة المدرسة التي هي جزء ال يتجزء من المحضر)

  

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

 .مرفق طيه -المصادقة على فتح حساب جديد خاص بمدرسة قحاوش 8.



 

 : لمدرسة قحاوش على ان يكون اصحاب حق التوقيع  فتح حساب جديدتمت المصادقة باالجماع على 

 . 66149360السيدة سماهر كبها محاجنه رقم هوية  -مديرة المدرسة :

 . 23135759رئيس لجنة اباء المدرسة السيد نضال محاجنه رقم هوية 

 . (مرفق طيه رسالة المدرسة التي هي جزء ال يتجزء من المحضر)

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

 .تشكيل لجان المجلس البلدي مرفق بهذا اقتراح تشكيل اللجان 9.

 

لجنة التنظيم التي عرضت على التصويت  تمت المصادقة باالجماع على تشكيل لجان المجلس البلدي بالصيغة المقترحة المرفقة ما عدا

 -: بشكل منفرد , مع االخذ بعين االعتبار . المالحظات التالية

بالنسبة للجنة المشتريات يفضل )يوصي( ان يكون كل من محاسب البلدية والمستشار القضائي اعضاء في هذه اللجنة  -السيد اياد زيد :

 . 3804وذلك حسب قرار المحكمة العليا ع.ع.م 

 .تقرر اضافة محاسب البلدية عضوا في هذه اللجنة باالضافة مع االعضاء الموجود ين ومن ضمنهم المستشار القضائي

السيد ناصر  فاقترح عدم ادراج اسم ,  لجنة المشتريات أن يكونا عضوا في أو مساعده ال يحق لرئيس البلدية -السيد رامز جبارين :

 . في هذه اللجنة  اغبارية

 . االمر قانونيا , واذا تبين انه يوجد مانع قانوني سيتم عدم ادراج اسمه في اللجنةتقرر فحص 

في لجنة االعتراضات النه تقدم بشكوى ضد البلدية فهذا االمر  لطفي اعترض على وجود المحامي محمد -السيد رامز جبارين :

  . تضارب مصالح  فيه

ليكون عضوا في لجنة التنظيم وذلك استنادا لما قاله حاكم اللواء السيد يوسف مشلب  دياطلب اضافة ممثل التحالف البل -السيد اياد زيد :

 . وانا اريد التصويت على اقتراحي  الى المحكمة  سأتوجه يكون تمثيل مالئم لقوائم المعارضه واذا لم يتم االستجابة لطلبي بان

 وثلثان أعضاء لالئتالف 4 : التمثيل النسبي للمعارضه يوجد عضو واحد فقط حسب -الشيخ خالد محمد اغبارية :

 . وعضو وثلث للمعارضة, وعليه فسيكون خمسة اعضاء لالئتالف وعضو واحد للمعارضة

   : تم عرض االقتراحين على التصويت

 . المعارضة عضو واحد  ان يكون تمثيل االئتالف في لجنة التنظيم خمسة اعضاء وتمثيل : البلدية اقتراح رئيس

 . السيد اياد زيد : ان يكون للمعارضة عضوان ولالئتالف اربعة اعضاء على ان يتم اضافة ممثل للتحالف البلدي واقتراح

   . اعضاء    3  وصوت ضد االقتراح االول  ,عضوا  12  صوت لصالح االقتراح االول

 . عضوا   12ثاني اعضاء, وصوت ضد االقتراح ال   3  صوت لصالح االقتراح الثاني )اقتراح السيد اياد (



 -: نال اقتراح رئيس البلدية اغلبية االصوات واقر اقتراحه وتركيب اللجان حسب ما يلي

  

اسماللجنة وعدد 

                 االعضاء

 رئيس اللجنة 14   االدارة
مركز 

           االعضاء اللجنة

  
الشيخ خالد 

 اغبارية
احمد 

 ائتالف محمود
الشيخ خالد 

 اغبارية
بالل 

 ظاهرمحاجنة
طاهر علي 

 حبارين
وسام قاسم 

 اغبارية
علي احمد 

 محاجنة

        
محمد توفيق 

 محاميد
جميل احمد 

 جبارين
عادل ابراهيم 

 اغبارية
خالد ماجد 

 محاميد

محمد 

فوزي 

 محاميد

        
رياض توفيق 

 محاميد
رائد كامل 

 محاميد
مصطفى محمد 

 ابو ماجد
حسين ابراهيم 

   محاجنة

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 5   المالية

  
بالل 

 ظاهرمحاجنة
جمعة 

 ائتالف احمد
بالل 

 ظاهرمحاجنة
وسام قاسم 

 اغبارية
علي احمد 

 محاجنة
حسين ابراهيم 

   محاجنة

 معارضة      
رامز محمود 

         جبارين

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 7   المناقصات

  
علي احمد 

 محاجنة
محمد 

 ائتالف ابراهيم
علي احمد 

 محاجنة
جميل احمد 

 جبارين
رياض توفيق 

 محاميد
مصطفى محمد 

 ابو ماجد
رائد كامل 

 محاميد

 معارضة      
موسى احمد 

       اياد قاسم زيد حبارين

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 5لجنةالمنح 

  
الشيخ خالد 

 اغبارية
جمعة 

 ائتالف احمد
الشيخ خالد 

 اغبارية
بالل 

 ظاهرمحاجنة
طاهر علي 

 حبارين
وسام قاسم 

   اغبارية

 معارضة      
جمال اسعد 

         جبارين

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 3   لجنةالمنح مهنية

 جمعة احمد  
جمعة 

 جمعة احمد موظفين احمد
مصطفى 

     احمد محمود قبالوي

                  



                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 5 المشتريات

 طاهر رجا  
محمد 

 محمود زهدي طاهر رجا موظفين ماجد
مصطفى 

 ناصر خالد احمد سليمان قبالوي

         جمعة احمد        
اسماللجنة وعدد 

                 االعضاء

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 7 االعفاءات

  
عادل وينوب 

 بالل
مصطفى 

 ائتالف حسين
عادل ابراهيم 

 اغبارية
بالل 

       ظاهرمحاجنة

 معارضة      
رامز محمود 

         جبارين

 فتحية سليم جمعة احمد موظفين      
مصطفى 

 قبالوي
احمد صالح 

   جبعي

                  

                  

             المركز رئيس اللجنة 3 االعتراضات

  
محمد لطفي 

 جمهور علي سليم محاجنة
محمد لطفي 

 محاجنة
عبد الباسط 

   حربي جبارين
كمال عبد الفتاح 

   محاميد

                  

                  

           االعضاء     2 حملةالمفاتيح

       محمد ايراهيم سعيد فايق موظفين      

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 9   الشركةاالقتصادية

  
الشيخ خالد 

 اغبارية
محمود 

 ائتالف تيسير
الشيخ خالد 

 اغبارية
رائد كامل 

       محاميد

         اياد قاسم زيد معارضة      

      
جمهور 

 فيصل ظاهر ائتالف
سميح ابو 

       خليفة

      
جمهور 

 معارضة
توفيق سعيد 

         جبارين

     محمد صالح حسين سليمان جمعة احمد موظفين      

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 11   מל'ח

  
الشيخ خالد 

 اغبارية
عبد 

 ائتالف الفتاح
الشيخ خالد 

 اغبارية
خالد ماجد 

       محاميد



 معارضة      
جمال اسعد 

         جبارين

 احمد سليمان طاهر رجا احمد محمود حسين سليمان موظفين      
محمود 

 زهدي

     عبد الفتاح سليم حلمي مروان رتيب        

                  
اسماللجنة وعدد 

                 االعضاء
الطوارئوالعمل 

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 11   التطوعي

  
خالد ماجد 

 محاميد
ناصر 

 ائتالف خالد
خالد ماجد 

 محاميد
جميل احمد 

 جبارين
عادل ابراهيم 

 اغبارية
وسام قاسم 

   اغبارية

 معارضة      
جمال اسعد 

         جبارين

      
جمهور 

 ائتالف
محمد ابو 

 محمد شوقي رياض زطام علي عسلية مسعود
عبدالسالم 

 فؤاد

      
جمهور 

         محمد تلس معارضة

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 4   المراقبة

  
رامز محمود 

 جبارين
جمعة 

 معارضة احمد
رامز محمود 

 جبارين
موسى احمد 

 حبارين
جمال اسعد 

   اياد قاسم زيد جبارين

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 12 االمانعلى الطرق

  
الشيخ خالد 

 اغبارية

محمد 

حسن بو 

 ائتالف مسعود
الشيخ خالد 

 اغبارية
محمد توفيق 

 محاميد
رياض توفيق 

 محاميد
حسين ابراهيم 

   محاجنة

 معارضة      
رامز محمود 

         جبارين

 فرج ابو فرج محمود زهدي حسين سليمان موظفين      
محمد حسن ابو 

   مسعود

 خضر اغبارية موظفين      
اسامة 

     ماطي يوسي محاجنة

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 11   المواصالت

  
محمد توفيق 

 محاميد
فرج ابو 

 ائتالف فرج
محمد توفيق 

 محاميد
محمد فوزي 

 محاميد
حسين ابراهيم 

     محاجنة

 معارضة      
جمال اسعد 

         جبارين

     فرج ابو فرج محمود كارم حسين سليمان موظفين      



      
جمهور 

 ائتالف
سليمان 

 هشام حبيطي عريعرجبارين
يوسف ابو 

     حفيظة

      
جمهور 

 معارضة
رؤوف كامل 

         جبارين

                  

                  

                  

                  
اسماللجنة وعدد 

                 االعضاء

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 11 شاراتالمرور

  
الشيخ خالد 

 اغبارية
فرج ابو 

 ائتالف فرج
الشيخ خالد 

 اغبارية
محمد توفيق 

       محاميد

 معارضة      
موسى احمد 

         حبارين

 حسين سليمان محمود زهدي شرطة سلطة االمان موظفين      
فرج ابو 

 فرج

      
جمهور 

 ائتالف
مصطفى 

   ابراهيم خضر
سليمان 

     عريعرجبارين

      
جمهور 

         عالء تلس معارضة

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 15   لجنةالتسمية

  
الشيخ خالد 

 اغبارية
كارم 

 ائتالف محمود
الشيخ خالد 

 اغبارية
طاهر علي 

 حبارين
وسام قاسم 

 اغبارية
محمد توفيق 

   محاميد

 معارضة      
جماالسعد 

         جبارين

 محمد رفعت طاهررجا شفيق نشات كارم محمود موظفين      
فرج ابو 

 فرج

 جمهور      
وجدي حسن 

 محمد تيسبر حميل
الهام عبد 

 الخالق
مصطفى 

 زياد عسلية ايراهيم

        
صادق نجيب 

         جبارين

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 11   التربيةوالتعليم

  
الشيخ خالد 

 اغبارية
محمود 

 ائتالف زهدي
الشيخ خالد 

 اغبارية
طاهر علي 

 حبارين
حسين ابراهيم 

 محاجنة
رياض توفيق 

 محاميد
علي احمد 

 محاجنة

 معارضة      
رامز محمود 

       اياد قاسم زيد جبارين

 لجنة االباء خالدية محاميد سمير صبحي موظفين      
لجنة الطالب 

   17فوق 

                  

                  



           االعضاء المركز رئيس اللجنة 15 رعايةالطفل

  
الشيخ خالد 

 ائتالف فلة اغبارية
الشيخ خالد 

 اغبارية
بالل 

 ظاهرمحاجنة
رياض توفيق 

 محاميد
مصطفى محمد 

   ابو ماجد

         اياد قاسم زيد معارضة      

 الهستدروت لجنة االباء لجنة الطالب فتحية سليم محمود زهدي موظفين      

 الشرطة نقابة المعلمين موظفين      
سهام توفيق 

 رشدي
مندوب منظمة 

 تطوعية
مندوب 

 اللشباب

                  

                  
اسماللجنة وعدد 

                 االعضاء

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 11    الثقافةوالشباب

  
الشيخ خالد 

 اغبارية
محمد 

 ائتالف صالح
الشيخ خالد 

 اغبارية
علي احمد 

 محاجنة
محمد فوزي 

     محاميد

 معارضة      
موسى احمد 

         حبارين

      
جمهور 

 فادي مصطفى حسام عادل محمود فخري ائتالف
محمد ابو 

 عاصم
محمد 

 مخلوف

      
جمهور 

         جمال شابية ائتالف

      
جمهور 

         سائد عباسي معارضة

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة     16         الرياضة

  
محمد فوزي 

 محاميد
احمد 

 ائتالف يوسف
محمد فوزي 

 محاميد
عادل ابراهيم 

 اغبارية
بالل 

 ظاهرمحاجنة
مصطفى محمد 

   ابو ماجد

 معارضة      
رامز محمود 

         جبارين

      
جمهور 

 ائتالف
مسعود 

 جبارين
محمد جمال 

     هشام حبيطي حلوق

      
جمهور 

 صادق رفيق معارضة
زياد ابو 

       سالمة

      
فرق 

   النور بيتار هبوعيل محمد داوود رياضية

      
فرق 

 الكبار رياضية
المركز 

       الجماهيري

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 7 جودةالبيئه

  
رائد كامل 

 ائتالف ناهد سيف محاميد
رائد كامل 

 محاميد
عادل ابراهيم 

 اغبارية
محمد توفيق 

     محاميد

         اياد قاسم زيد معارضة      



 ناهد سيف محمد رباح موظفين      

مندوب منظمة 

المحافضة 

     علىالبيئة

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 9   لجنةالزراعه

  
رياض توفيق 

 ائتالف فايق سعيد محاميد
رياض توفيق 

 محاميد
جميل احمد 

       جبارين

 معارضة      
موسى احمد 

         حبارين

 مزارعين       
ماجد محمد 

 سعد
توفيق محمد 

 ترك
عمر محمود 

     محاميد

 محمد وجية مزارعين       
توفيق ابراهيم 

   صادق نجيب   جبارين
اسماللجنة وعدد 

                 االعضاء
لجنةتخليد 

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 9 للشهداء الذكرى

  
خالد ماجد 

 محاميد
محمد ابو 

 ائتالف مسعود
خالد ماجد 

 محاميد
طاهر علي 

       حبارين

 معارضة      
رامز محمود 

         جبارين

      
عائالت 

 صبحي عيق ابراهيم صيام الشهداء
محمد سعيد 

     فياض

      
جمهور 

 رياض جمال ائتالف
محمد جمال 

       حلوق

      
جمهور 

         محمد تلس معارضة

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 9 العاملين سماع

  
حسين ابراهيم 

 محاجنة
صالح 

 ائتالف فؤاد
حسين ابراهيم 

 محاجنة
عادل ابراهيم 

 اغبارية
بالل 

     ظاهرمحاجنة

 معارضة      
جمال اسعد 

         جبارين

 جمعة احمد احمد محمود موظفين      
المستشار 

   لجنة العمال القضائي

      
جمهور 

         محمود فخري ائتالف

                  

                  
الرفاهوالخدمات 

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 7 االجتماعية

  
طاهر علي 

 حبارين
فتحيه 

 ائتالف سليم
طاهر علي 

 حبارين
وسام قاسم 

 اغبارية
عادل ابراهيم 

 اغبارية
رياض توفيق 

   محاميد

 ائتالف      
حسين ابراهيم 

         محاجنة



 معارضة      
رامز محمود 

       اياد قاسم زيد جبارين

                  

                  
المجلسلرعاية شؤون 

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 13المرأة 

  
الشيخ خالد 

 اغبارية
سعدة 

 ائتالف خطيب
الشيخ خالد 

 اغبارية
طاهر علي 

       حبارين

 معارضة      
موسى احمد 

         حبارين

       سعدة خطيب فتحية سليم موظفين      

      
جمهور 

 ثائرة محاميد ائتالف
شادية 

 ليلى غليون زهرية زهدي اغبارية
ناهدة 

 توفيق

      
جمهور 

         جهاد جبارين ائتالف

      
جمهور 

       سامية مراد سائد عباسي معارضة
اللجنة وعدد اسم

                 االعضاء

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 10   مكافحة السموم 

  
طاهر علي 

 حبارين
محمد 

 ائتالف احمد
طاهر علي 

 حبارين
محمد فوزي 

       محاميد

 معارضة      
جمال اسعد 

         جبارين

      
جمهور 

 ائتالف
مسعود 

       رياض زطام جبارين

 فتحية سليم احمد رشيد الشرطة موظفين      
سلطة 

 معارف المخدرات

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 11   الهندسة

  
وسام قاسم 

 اغبارية
سليمان 

 ائتالف حسين
وسام قاسم 

 اغبارية
علي احمد 

 محاجنة
محمد توفيق 

 محاميد
جميل احمد 

 جبارين
خالد ماجد 

 محاميد

 ائتالف      
محمد فوزي 

         محاميد

         اياد قاسم زيد معارضة      

      
جمهور 

 كارم ربزة ائتالف
يوسف عبو 

     جمال شابية حفيظة

      
جمهور 

 عفيف شبلي معارضة
مصطفى 

       حسين

                  

                  
تخصيصاالراضي 

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 8   والمباني

  
الشيخ خالد 

 اغبارية
سليمان 

 ائتالف حسين
الشيخ خالد 

 اغبارية
وسام قاسم 

 اغبارية
مصطفى محمد 

 ابو ماجد
محمد فوزي 

 محاميد
علي احمد 

 محاجنة



 ائتالف      
حسين ابراهيم 

         محاجنة

 معارضة      
رامز محمود 

       اياد قاسم زيد جبارين

                  

                  
تخصيصاالراضي 

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 6 مهنية

  
سليمان 

 حسين
كارم 

 حسين سليمان موظفين محمود
مصطفى 

 مروان رتيب جمعة احمد قبالوي
شفيق 

 نشات

         احمد محمود موظفين      

                  

                  

                  

                  

                  
اسماللجنة وعدد 

                 االعضاء

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 11   الضواحي

  
جميل احمد 

 جبارين
كارم 

 ائتالف محمود
جميل احمد 

 جبارين
وسام قاسم 

 اغبارية
طاهر علي 

     حبارين

         اياد قاسم زيد معارضة      

      
جمهور 

 جمال شابية كارم ربزة ائتالف
خالد محمد 

 سعيد
رائد صبحي 

 مصباح خضر

      
جمهور 

         توفيق ظاهر ائتالف

      
جمهور 

 معارضة
رياض صبحي 

         حبارين

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 11   التجارةوالصناعة

  
بالل 

 ظاهرمحاجنة
جمعة 

 ائتالف احمد
بالل 

 ظاهرمحاجنة
وسام قاسم 

 اغبارية
محمد فوزي 

 محاميد
رائد كامل 

   محاميد

 معارضة      
موسى احمد 

         حبارين

      
جمهور 

 ائتالف
محمد جمال 

 كارم ربزة محمود فخري هشام حبيطي حلوق
محمد 

 مخلوف

      
جمهور 

         يوسف تلس معارضة

                  

                  



           االعضاء المركز رئيس اللجنة 6 لجنة التنظيم 

 ائتالف 0 0  
وسام قاسم 

 اغبارية
علي احمد 

 محاجنة
محمد توفيق 

 محاميد
خالد ماجد 

 محاميد

محمد 

فوزي 

 محاميد

 معارضة      
توفيق سعيد 

         جبارين

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 5   التراث)االثار(

  
وسام قاسم 

 ائتالف فايق سعيد اغبارية
وسام قاسم 

 اغبارية
حسين ابراهيم 

       محاجنة

 معارضة      
رامز محمود 

         جبارين

       شفيق نشات حسين سليمان موظفين      

                  

                  

                  

                  
اسماللجنة وعدد 

                 االعضاء

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 4 الممتلكات

  
بالل 

 ظاهرمحاجنة
مروان 

 ائتالف رتيب
بالل 

 ظاهرمحاجنة
علي احمد 

       محاجنة

 معارضة      
موسى احمد 

         حبارين

         سعيد فايق موظفين      

                  

                  

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 11 الشؤونالدينية

  
طاهر علي 

 حبارين
زياد 

 ائتالف خيري
طاهر علي 

 حبارين
رائد كامل 

       محاميد

 معارضة      
جمال اسعد 

         جبارين

      
جمهور 

 علي غالب ائتالف
محمود 

 جميل برغل مصطفى
مصطفى  عمران

 توفيق سالم اسعد

      
جمهور 

       فتحي محمود توفيق جبارين ائتالف

      
جمهور 

 معارضة
محمد يوسف 

         عياش

                  

                  



 
           االعضاء المركز رئيس اللجنة 9    الصحة

  

مصطفى 

محمد ابو 

 ماجد
سليم 

 ائتالف حلمي

مصطفى 

محمد ابو 

 ماجد
خالد ماجد 

 محاميد
رياض توفيق 

 محاميد
حسين ابراهيم 

   محاجنة

 معارضة      
جمال اسعد 

         جبارين

      
جمهور 

 ائتالف
محمد جمال 

     فادي مصطفى جمال شابية حلوق

      
جمهور 

         عالء تلس معارضة

                  
لجنةترخيص انمحالت 

           االعضاء المركز رئيس اللجنة 7 الحرف والمهن

  

مصطفى 

محمد ابو 

 ائتالف وفاء ماجد

مصطفى 

محمد ابو 

 ماجد
رائد كامل 

 محاميد
حسين ابراهيم 

     محاجنة

 معارضة      
موسى احمد 

         حبارين

      
جمهور 

 ائتالف
يوسف ابو 

       محمد مخلوف حفيظة

      
جمهور 

         سائد عباسي معارضة

                  
مركزجلسات المجلس 

 البلدي
احمد محمود 

               جبارين صادق

  

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

 

عبد الغني مصطفى اسعد عبد الرزاق )ابو سائد(  الشيخ خالد محمد اغبارية توجه لالعضاء المجلس البلدي واطلب منهم الوقوف مع ال

 -: أضاف قائال ثم . 2014-1-1هدم بيوتهم المعرضة للهدم حتى  نصبت احتجاجا على خيمة االعتصام التي  وزيارة

يكون دور للجانب الجماهيري  نحن قمنا بخطوات في هذا الصدد وتابعنا االمر على جميع المستويات اخذنا بكل االسباب المتاحة ونطلب ان

 . والشعبي من اهلنا من ام الفحم

 . قة عليهكما واننا اعددنا استئنافا وسنقوم بتقديمه باسم المجلس البلدي ونطلب منكم الموافقة والمصاد

 .  باسم المجلس البلدي اكد اعضاء المجلس البلدي على ذلك وتمت المصادقة والموافقة على تقديم االستئناف

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


