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  444توثيق:

 

 محضر جلسة

وذلك  18:00في تمام الساعة  10/01/2018المنعقدة يوم االربعاء الموافق  1/2018رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الهندسة

 :الحضور

 باالعمالقائم - بالل ظاهر محاجنة رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 نائب- رائد كساب محاميد نائب- وسام قاسم اغبارية

 عضو- محمد توفيق محاميد نائب- طاهر علي جبارين

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- محمد فوزي محاميد عضو- جميل احمد جبارين

 عضو- وجدي حسن جبارين عضو- محاجنةمحمد حسن 

 عضو- عوض محمد عوض 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

 

 :الغياب

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه عضو- خالد ماجد محاميد

 

 :جدول االعمال

 -.ارسل سابقا- 11/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 -.مرفق طيه- T7/2017 المصادقة على محضر جلسة رقم 2.

 -.مرفق طيه-اعتيادية لتجهيز صفوف ميخاترونيكا في المدرسة الثانوية الشاملة المصادقة على ميزانية غير  3.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لحوسبة مدرسة عمر بن الخطاب  4.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز صفوف لذوي الخلل في البصر  5.

-لمالئمة صفوف لذوي الخلل في السمع مدرسة الخنساء  612في الموازنة الغير اعتيادية رقم  3رقم المصادقة على تغيير  6.

 



 -.مرفق طيه

المصادقة على فتح حسابات مساعدة في بنك دكسيا وفق الحاجة, من اجل تنفيذ مشاريع بتمويل مفعال هبايس وفق النص  7.

 :التالي

 -.مرفق طيه-باسم البلدية لمدرسة االقواس االبتدائية المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب  8.

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة االقواس االبتدائية  9.

  .شبكة طرق مفترق العيون 354-0577767المصادقة على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم  10.

 .الحراسة الليلية في المدينة من خالل التعاقد مع شركات حراسة خاصة بعد اعالن مناقصةبحث موضوع  11.

 26.12.2017بحث موضوع عضوية المحامي توفيق سعيد جبارين في لجنة التنظيم وفقا لقرار المحكمة المركزية من يوم  12.

. 

 

 :مجرى الجلسة

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

أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . تحية لكل اخواننا اعضاء المجلس البلدي واالخوة الضيوف. احب ان 

وقضايا سنعرضها الحقا ولكن تقدم االمور ونطرحها انوه قبل بداية الجلسة بعض االخوة في المجلس البلدي يتقدمون باقتراحات 

 .من باب سلم االولويات, كل موضوع يقدم نطرحه في الجلسات المقبلة

وهناك ايضا   قدم مالحظته وقال: بخصوص الموضوع الذي تقدمت به ولم يدرج -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 .يجب ان يتم عقد جلسة لبحث االمر مواضيع نطرحها وال تدرج, وفي حال عدم ادراجها

قدمنا اربعة مواضيع للجلسة لماذا لم يدرجن في الجلسة؟ اطلب ادراجهن مع حضور  -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 

 .رؤساء االقسام

 .هناك قضايا نرد عليها بردود وال حاجة لطرحها -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

بخصوص الموضوع الذي اقترحته عن موضوع العنف, اال يستاهل ان يكون في هذه  -عضو البلدية  -حسن جبارين السيد وجدي 

 .الجلسة؟ من سلم االولويات في ام الفحم هو موضوع العنف

 . خطوة عملية واحدة افضل من الف خطبة -عضو البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

اتفقنا تشكيل لجنة وترأسها انت )رئيس البلدية(, واريد ان اؤكد على طرح المواضيع  -بلدية عضو ال -السيد محمد فوزي محاميد 

 .االربعة مع حضور رؤساء االقسام

 .سنطرحها الحقا. اليوم سنناقش موضوع الحراسة -عضو البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 .كان نتيجة مداوالت الجلسة السابقة بهذا الخصوص موضوع الحراسة -نائب رئيس البلدية  -الشيخ طاهر علي جبارين 

 حضرنا للجلسة الساعة السادسة لماذا نبدأ بساعة متاخرة؟ -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 .يجب ان ننضبط في الوقت واطلب من الجميع ذلك -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 

 -.ارسل سابقا- 11/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  1.



 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة 

جميع االعضاء الحاضرين ما عدا السيد محمد حسن   صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة

 .محاجنة النه لم يقرأ المحضر, فتمت المصادقه باغلبية االعضاء

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

 -.مرفق طيه- T7/2017 المصادقة على محضر جلسة رقم 2.

 

 : عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

في مداخلتي لم اقصد تقليص من رواتب الموظفين ولكن من  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . ميزانية االقسام

 . تقرر التعديل

 .تعديل عدم حضور عضو البلدية السيد محمد فوزي محاميد

 . عرض رئيس البلدية اقتراح التصويت على المصادقة

 .تم المصادقة باالجماع على محضر الجلسة مع التعديل الذي اضيف

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

مرفق -اعتيادية لتجهيز صفوف ميخاترونيكا في المدرسة الثانوية الشاملة المصادقة على ميزانية غير  3.

 -.طيه

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 100,000 وزارة المعارف

 ش.ج 100,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 100,000 شراء معدات

 ش.ج 100,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 . لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماعصوت  

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لحوسبة مدرسة عمر بن الخطاب  4.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 90,000 وزارة المعارف

 ش.ج 90,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 90,000 اعمال تجهيز

 ش.ج 90,000 المجموع



 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

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

 -.مرفق طيه-اعتيادية لتجهيز صفوف لذوي الخلل في البصر المصادقة على ميزانية غير  5.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 105,932 وزارة المعارف

 ش.ج 105,932 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 105,932 اعمال مقاولة وتجهيز

 ش.ج 105,932 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 . جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع صوت لصالح االقتراح 

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

لمالئمة صفوف لذوي الخلل في السمع  612في الموازنة الغير اعتيادية رقم  3المصادقة على تغيير رقم  6.

 -.مرفق طيه-مدرسة الخنساء 

 

 االضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديدة  المصدر

 ش.ج 30,000 ش.ج 270,000 ش.ج 300,000 وزارة المعارف

 ش.ج 1,500 ش.ج 13,500 ش.ج 15,000 صناديق البلدية

 ش.ج 31,500 ش.ج 283,500 ش.ج 315,000 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 3,000 ش.ج 256,500 ش.ج 259,500 اعمال مقاولة

 ش.ج 28,500 ش.ج 27,000 ش.ج 55,500 هندسيةاعمال تخطيط ومراقبة 

 ش.ج 31,500 ش.ج 283,500 ش.ج 315,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

 .مالحظة: هل هناك متابعة للعمل

 .هذه االمور تحديدا عليها مراقبة شديدة داخليا وخارجيا -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

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

المصادقة على فتح حسابات مساعدة في بنك دكسيا وفق الحاجة, من اجل تنفيذ مشاريع بتمويل مفعال  7.

 :هبايس وفق النص التالي

 
, לכל פרויקט 2019 -ו 2018פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בשנים המועצה מאשרת  



 .י מפעל הפיס. יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל"שימומן ע

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 . باالجماع صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه 

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة االقواس االبتدائية  8.

 

السيد محمود علي  اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة ,  بنك ليئومي فرع ام الفحم 105508/89حساب رقم 

 .029215787سكرتير المدرسة السيد مسعود جبارين هوية رقم  ,026197442 رقم هويهجبارين 

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

  . "תיק ממסרים" البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت

 . رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويتعرض 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة االقواس االبتدائية  9.

 

السيد محمود  اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة ,  بنك ليئومي فرع ام الفحم 105508/89حساب رقم  

, لجنة 029864360سكرتيرة المدرسة السيدة وردة جبارين هوية رقم  ,026197442 رقم علي جبارين هويه

 .037303831االباء السيد محمد خالد جبارين هوية رقم 

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .. ملزم بتوقيعين1تكون كالتالي : تركيبة اصحاب التوقيع 

  . "תיק ממסרים" البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . ه باالجماعصوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادق 

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

  .شبكة طرق مفترق العيون 354-0577767المصادقة على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم  10.

 

عرض رئيس البلدية الموضوع وطلب من مخطط البلدية المهندس كارم محاميد ومن مخطط الخريطة 

  .فاروق يحيى تقديم شرح عن الخريطةالمهندس 

قدم شرحا عن الوضع القائم وتحدث عن الخريطة المذكورة وقال نحن نتحدث عن هذه  -المخطط كارم محاميد 

الخريطة وليس عن خريطة دوار العيون اذ انها تختلف كليا عن موضوع دوار العيون, وهي مصادق عليها 

االرض وعن مفترق الطريق وعن البيوت المحاذية, وعن  , ثم تحدث عن صعوبة طبيعة97/98منذ عام 

 .االتفاقية التي ابرمت مع البلدية بهذا الخصوص

تحدث عن الخريطة وعن االشكاالت في الموضوع, وعن االتفاقية مع البلدية التي  -المخطط فاروق يحيى 

 .تقضي بفتح الشارع

راتهم وتساؤالتهم وتقدم بعضهم باالعتراض عرض الموضوع للنقاش فتقدم اعضاء المجلس البلدي باستفسا



على الخريطة وعلى المصادقة عليها النها تعود الصحاب اراضي خاصة وليست عامة منهم كل من السيد 

محمد حسن محاجنة, السيد موسى احمد جبارين, السيد جمال اسعد جبارين والسيد رامز محمود جبارين, 

 .لس البلدي ومصادقته على الخريطةوطالبو باحضار االتفاقية قبل اقرار المج

تبادر البلدية في خرائط كثيرة وواجب البلدية تجاه كل المواطنين  -عضو البلدية  -السيد محمد توفيق محاميد 

 .العداد الخرائط لحل مشاكل المواطنين

, هذه اطلب من المجلس البلدي عدم التصويت على هذه الخريطة -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

ارض خاصة وانا سابعث الموضوع للواء في حيفا شروة انتخابية كذلك اريد االتفاقية واحضارها للمجلس 

 .البلدي

ال مانع تريد ان تبعثها ابعثها البند عندنا مصادقة المجلس البلدي  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 .وهذا ليس سر احضرناه للمجلس البلدي

يوجه تساؤله للسيد محمد حسن محاجنة: ما المانع اذا البلدية  -عضو البلدية  -فوزي محاميد السيد محمد 

 باستطاعتها حل مشكلة الناس لفتح وتخطيط شارع؟ اين المشكلة في ذلك؟

ما هي مصلحتنا كبلدية ان نفتح الشارع؟ هل سيكون شارع عام ام  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .خطط البلدية السيد كارم محاميد اجاب على ذلكخاص؟ ولكن م

للجنة   تحدث عن الخريطة بقوله: لقد وصلت هذه الخريطة -مداخلة مواطن  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

التنظيم في عارة في السابق, وتوجه الينا المستشار القضائي للبلدية المحامي مصطفى قبالوي وقال: بأن على 

ية تعهدت ان تعمل هذه الخريطة, ونحن في التنظيم رفضناها, ولكن من اجل ان ال تتحمل البلدية شكوى والبلد

البلدية مسؤولية. والن البلدية تعهدت في السابق فيجب طرحها على المجلس البلدي من اجل المصادقة على 

 .%ال يصادقوا عليها99تبنيها والمصادقة عليها في حيفا, وانا اقول 

قبل ان نصوت, اقول مبدأ, بغض النظر من هم االشخاص  -رئيس البلدية  -ارية الشيخ خالد محمد اغب

والبيوت؟ نحن نقوم بمسؤوليتنا كبلدية بالرغم من تقصير بعض المواطنين, اال اننا امام امر واقع فيجب ان 

 .نتحلى بالمسؤولية ونتحمل المسؤولية ونعطي الحلول

انا استمعت من مخطط البلدية السيد كارم محاميد بان اللجنة  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

%, نحن نخدع المواطن, نحن نصادق عليها وترفضها حيفا؟ اي نخدع 99.9سترفضها بنسبة   اللوائية في حيفا

 .بالناس

 .ما ترفضها لماذا هذا االحتمال؟ واذا رفضت انت عملت الواجب -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

من قال ذلك هو السيد توفيق سعيد وليس مخطط البلدية  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 .المهندس كارم, هذه مرفق لالتفاق بناء على توصية المحكمة

نحن مع المواطن نريد ان نخدمه باعيننا, ولكن هذا شيئ خاص  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 نرى االتفاقية ومتى سنطلع عليها؟ هل باالمكان ان

 .االتفاقية موجودة في قسم الهندسة -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

لدي نسخة من االتفاقية وهناك نسخة بالتنظيم, نحن نريد  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 



 .ونحن نريد ان ننفذ بنودهاالمصادقة على تبني البلدية المبادرة في تخطيط الخريطة, 

 354-0577767عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على تبنى البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم 

 .شبكة طرق مفترق العيون على التصويت

 .اعضاء 10صوت مع المصادقة: 

 .ال احد  :صوت ضد المصادقة

 . اعضاء, بسبب ان االمر غامض 5امتنع عن التصويت: 

شبكة  354-0577767المصادقة باغلبية الحاضرين على تبني البلدية المبادرة في تخطيط خريطة رقم  تمت 

 .طرق مفترق العيون

הסדרת דרכים בצומת אלעיון, זאת  354-0577767העירייה מחליטה לאמץ וליזום את התוכנית מס' 

 . כיוזמת וממנתלאחר שבחנה את מכלול השיקולים והגיעה לכלל מסקנה על קידום התוכנית 

طلب رئيس البلدية توقيف التسجيل لمداخلة احد المواطنين في المنطقة,وبعد المداخلة طلب رئيس البلدية ان 

 .نكمل ونعيد التسجيل

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

 .خاصة بعد اعالن مناقصة بحث موضوع الحراسة الليلية في المدينة من خالل التعاقد مع شركات حراسة 11.

 

قدم مقدمة وشرحا عن الموضوع حيث قال: تحدثنا عن موضوع  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

العنف, السلم االهلي في المجلس البلدي ومن ضمن االفكار التي طرحت كان موضوع الحراسة, نحن قمنا 

كبلدية الضغط على المؤسسات الرسمية على الشرطة بخطوات, موضوع الحراسة جاء بعد دورنا الرسمي 

من قبل الشرطة ولكن دون جدوى. ونحن وصلنا هذا الحديث,   والوزارات, ولكن نرى وعود تكون حمالت

نحن لسنا ضد الحمالت, ولكن نريد استمرارية في الحمالت, وتكون هادفة وتوصلنا الى االمان, نحن نقدم 

نحن  "قانون مساعد" وطلبنا من المستشار القضائي دراسة الموضوع, قانونياموضوع الحراسة لنأخذه نموذجا 

 2نتحدث بمبدأ التمويل من خالل البلد والمواطن الفحماوي كشراكة بالموضوع. سيكون رسوم على المواطن 

لبلدية, ش.ج على المتر, مئات الشواقل, هذا جانب التمويل. النموذج الذي كان في البلدية سابقا كان من خالل ا

هذا له تبعيات وله تداعيات واشكاليات. من اجل الخروج من هذا الوضع المشكل, انجح اسلوب ان نتعامل مع 

شركات حراسة, استصدار مناقصة وشركة تدير االمر من كل الجوانب, الحارس يكون مجهز بجميع االجهزة 

ناحية مسؤولية تكون على شركة  والمعدات الالزمة. وهذا يكسبنا قوة وهيبة وامكانيات للحارس, ومن

الحراسة, نحن نريد بحث الموضوع واذا توصلنا لضوء اخضر من اجل بلورة الموضوع, من الناحية القانونية 

 .والمالية, االقرار مبدئي هل نكمل او نتوقف؟ انا اعتبر القضية مسؤولية

دورية اهالي, يجب اشراك بعض  عملنا في الحراسة تحت -نائب رئيس البلدية  -الشيخ طاهر علي جبارين 

المواطنين في اللجنة لمراقبة سير العمل وكيفية التعامل مع المجتمع, يجب المصادقة باالجماع النها مسؤولية 

 .الجميع وهذا االمر جزء من الكل

 . الموضوع مهم وانا ادعم هذا المشروع -عضو البلدية  -السيد محمد توفيق محاميد 

 . ادعم هذا المشروع, البلد بحاجة لحراسة -عضو البلدية  -يد السيد محمد فوزي محام

هناك بعض المخالفين ويتعاملون في االجرام, الناس باغلبهم  -نائب رئيس البلدية  -السيد رائد كساب محاميد 

م شركة طيبين, الشرطة ال يوجد لديها قوى عاملة, انا مع الشركة, اليوم االمر تغيير مما كان عليه سابقا. مع قيا



 .ولكن ترتقي للحدث تكون ادوات وصالحيات لهذه الشركة يجب فحصها قضائيا

اضم صوتي لصوت اخي رائد, الفكرة كجزء من الحل هي  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

ممتازة جدا ولكن ليس كل الحل, لها تداعيات وهناك اشكاليات ويجب االستمرار وعدم التوقف, وصلنا لحالة 

دم امان, شركة الحراسة ونحن نتحدث عن حراسة ليلية يجب عقد جلسة خاصة لدراسة حيثيات الموضوع ع

من جميع جوانبه واسبابه, انا ابارك ان يكون هذا االمر كجزء من الحل مع عقد جلسة موسعة تضم لفيف من 

 .الشخصيات واالطر

اسة هي جزء جيد من اجل ايجاد امن وامان انا اؤكد على الحر -عضو البلدية  -السيد موسى احمد جبارين 

 .للمواطنين, انا اؤيد المشروع

 .انا ابارك الخطوة وانا اتبرع ان اكون فرد من هذه المجموعة -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

ية الفكرة ممتازة جدا ولكن هناك فيها عقبات وابعاده المستقبل -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

خطيرة وسيكون تاثيره سلبي الن المواطن سيطالبنا بالمسؤولية وسيقدم بشكوى ضدنا, يجب العمل بعقالنية 

ويفحص من جميع جوانبه القانونية, يجب العمل ضد المخابرات اوافق على هذا الموضوع ويجب التظاهر 

 .امام مكتب وزير االمن

طرح موضوع الحراسة, يتبادر للذهن ما هو عمل مشروع عندما  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

البلد االمن, الوضع سيئ جدا في البلد, ما هو دور المشروع البلد االمن؟ السؤال لماذا عندما نخرج من البيوت 

سيارات في  8تكون سيارة البلد االمن عند ام الريحان, ماذا يوجد هناك؟ يجب تفعيل البلد االمن بشكل افضل, 

 .حم ال يكفي, هذا السؤال واريد جوابا من رئيس البلديةام الف

 .ابارك -عضو البلدية  -السيد عوض محمد عوض محاميد 

نحن ما زلنا بنقاش مبدئي ولم ندخل للتفاصيل وهي مهمة,  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

سلطوية ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ, السؤال الذي طرحه االخ رامز هو بمحله, ام الفحم عليها هجمة 

 10-8الشرطة تتجاهل االحداث والعنف يزداد, موضوع الحراسة ممكن ان يكون جزء بسيط من الحل, 

السيارات تضفي نوعا من االمن االهم بالموضوع الشخص الذي سيكون في الحراسة, الفكرة اخذ االمور 

 .اصيل كثيرة مهمة ويجب ان ال نمر عليه مر الكرامبايدينا وهذا ممكن يؤثر على الشرطة للتحرك, التف

الموضوع الحراسة والعنف هو مركب, الشرطة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

ال تقوم بواجبها, بعد التظاهرة االخيرة جلسنا مع الشرطة وقلت لهم نحن بصدد القيام بشيئ بديل مما اثار 

يهم فشل بعملهم ملفات كثيرة ولم ينجحوا بالكشف عن الجناة, اليوم مررت من السوق البلدي حفيظتهم, هم لد

ورأيت امام محل شادي سيارة حراسة خاصة له كذلك محالت العمري وهذا االمر مقلق, لذلك مهم جدا ان نبدأ 

 .في هذا المشروع بشكل مستعجل

ف في ام الفحم اكثر مما تتصور ام الفحم تنزف, نريد موضوع العن -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

شيئا عمليا جدي يكون فورا وليس للمستقبل, الشرطة اساس الفتن في ام الفحم, هم فقط للمخالفة وال يقومون 

بشيئ ال نعول عليهم ما يحمي البلد اال رجالها, نحن نعرف كقادة بلد, نعرف اين البؤر, تشكيل وفود من جميع 

والتوجه لهؤالء العائالت, اجتماع الهالي ام الفحم جلسة طارئة النقاذ ام الفحم علينا هجمة شرسة من العائالت 

 .قوى خارجية

انا ابارك في الفكرة, ال احد في ام الفحم يحس باالمان, اقترح  -عضو البلدية  -السيد عادل ابراهيم اغبارية 

 .ون معهم لو لساعتين في الليلةحارات ونحن كاعضاء بلدية نك 4تشكيل لجان حراسة في 



مهم جدا ترتيب التمويل الجانب  -1تلخيص: مهم جدا نبارك.  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

ال يوجد حل سحري وال نملك عصا سحرية,  -2المالي, نريد دراسة الفكرة بكل تفاصيلها, بعد تجهيز الدراسة. 

الشرطة, ما نقوله لهم وقلنا للشرطة نريد ان يشعر المواطن باالمن واالمان هذا الحل هو رد فعل على عجز 

هي تقوم بامور كثيرة وممكن هناك تقصير ونريد ان نحسن اكثر  -موضوع الشرطة البلدية -3وهذا ما يهمنا. 

د فيها البل -قضية االصالح -4ولكن هي ليست الحل, عندما يتوزع الجهد الشرطة البلدية مع شركة الحراسة. 

اهل الخير وهناك متابعات من لجان اصالح, لالسف كثر استعمال السالح المور عائلية صغيرة, نعم هناك 

تحركات اللصوص, واطالق النار واالجرام, هذا الحل الجزئي سيحد. من هذه الظواهر, هذا الموضوع 

 .سنطرحه للمواطن ونشعره اننا بدأنا وسنقوم بعملية جادة وهامة

ضروري جدا لمن سيعملون في الحراسة ان نجلس معهم  -نائب رئيس البلدية  -ر علي جبارين الشيخ طاه

 . ونطلعهم

المباركة من الجميع النطالقة المشروع واتخاذ االجراءات لتفعيل  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

تصور عملي وقانوني للجلسة  القانون المساعد وفرض رسوم االشتراك من المواطنين على ان يتم اعداد

 .القادمة, التوجه لالقسام المعنية

  

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

بحث موضوع عضوية المحامي توفيق سعيد جبارين في لجنة التنظيم وفقا لقرار المحكمة المركزية من يوم  12.

26.12.2017 . 

 

 :للنقاشعرض رئيس البلدية الموضوع  

لماذا سنناقش الموضوع من الناحية المبدئية؟ ال يفصلني بين  -نائب رئيس البلدية  -الشيخ طاهر علي جبارين 

 .بيتي وبيته شارع واحد

الموضوع ليس للنقاش, الموضوع كان في المحكمة بتاريخ  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

حم ال نريد ان نناقش ونثبت ان السيد توفيق سعيد جبارين هو من ام , وهم حولوه لبلدية ام الف26.12.2017

الفحم ام ال. ال نريد ان ندخل في هذه االجراءات نحن باجواء الخير والتسامح والتصالح ونحن نقول نؤكد 

 .ونريد ان نرده للمحكمة

ل يبقى الحال على ما هو, المحكمة اعطتنا الصالحية, علينا ان نقو -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

فلماذا نحوله للمحكمة؟ اذا في امكانية انهاء الموضوع بشيئ تصالحي انا اطلب من المجلس البلدي ان يتبنى 

 .الموضوع ويبقيه على ما هو

نحن من انتخبنا السيد توفيق فلماذا احضرنا الموضوع؟ الرجل  -عضو البلدية  -السيد موسى احمد جبارين 

 .خدم البلد

 .ال نريد ان ندخل بالتفاصيل, صادقنا عليه النه من ام الفحم -رئيس البلدية  -شيخ خالد محمد اغبارية ال

نحن طلبنا ان يمثلنا فلماذا هذه العراقيل؟ لماذا الخجل؟ انا اطلب  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 .ان نمكنه في اللجنة, نريد ان يصدر قرار رسمي وغير خجول

الموضوع هو اساسي ومبدئي وال يخص شخص معين, الموضوع  -عضو البلدية  -يد محمد توفيق محاميد الس

هل ام الفحم تستطيع ان تعين احدا من غير سكان ام الفحم وعندما تم تعيينه كان على اساس انه من ام الفحم, 

, االخ توفيق توجه للقضاء وهو هل ام الفحم تستطيع قانونيا ان تعين؟ والمستشار القضائي اجاب على ذلك ال



طلب من المحكمة التي ستقرر ان كان من ام الفحم او ال, واذا اقرت انه من ام الفحم سيكمل وال مانع لدينا, لو 

عند التعيين قال االخ توفيق انه ليس من ام الفحم وعرض علينا ما عرضه على المحكمة, وال احد يشكك باالخ 

متحان هو انه قانوني والقضية قانونية والمجلس البلدي غير مخول ان يقررمن ام توفيق وال بالمهنية ولكن اال

الفحم, ام الفحم لم تأخذ قرار بتعيين اي شخص ليس من ام الفحم. االقتراح: نحن ام الفحم لم نعين االخ توفيق ال 

 . كمةنريد ان يعين احد من غير ام الفحم. ودور توفيق هو اثبات انه من ام الفحم في المح

انا توجهت للمحكمة بسبب شيئ بسيط, رسمي دقة قدم رأي  -مداخلة مواطن  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

قانوني بان السيد توفيق ليس من ام الفحم بناء على تسجيل مكتب الداخلية وبناء على قرار المجلس البلدي 

ارا بذلك وقام بتعديل المحضر وقدمت المحضر االول وانا قلت بان المجلس البلدي لم يتخذ قر 4.10.2017

, تابع قائال: ثم انا اؤكد انني 26.12.2017المحضر الصحيح, ثم شرح تسلسل االحداث حتى قرار المحكمة 

وانا ادفع ارنونا انا اليوم من سكان ام الفحم وبحوزتي شهادة االقامة من وزارة  2000من ام الفحم من سنة 

 .الداخلية

ال نريد ان نناقش الموضوع. هناك وجهات نظر, احسن حل  -رئيس البلدية  -ارية الشيخ خالد محمد اغب

بتقديري ان نجمع عليه بما ان الموضوع في المحكمة والبت في المحكمة نعيده للمحكمة. واذا بتت المحكمة 

 .فعلى الرحب والسعة

 .من اجل حسن النوايااطلب ان نصوت على هذا الموضوع  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 .نحن موفقين طلبنا بحثه ونرده للمحكمة -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 هل طلبت المحكمة بحث االمر ام التصويت عليه؟ -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

قف المجلس البلدي, اتخاذ موقف, المحكمة تريد ان تسمع مو -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

باستطاعة المجلس ان يقرر ما يريد. اريد ان اسمع المجلس البلدي واذا ال تريدون ان تسمعوني صوتكم فانا 

 .اقرر كمحكمة

انا قرأت المحضر وكان رايي عدم احضاره وادراجه في  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

الموضوع االخ توفيق قدم التماس ضد السيد نادر يونس والسيد رسمي  -1جلسة مجلس بلدي لالسباب التالية: 

قرار المحكمة لم يقل انا اطلب من المجلس البلدي   -2دقة من التنظيم, ولكن التنظيم نجحوا بنقل المشكلة الينا. 

ون يسمح او المحكمة هي التي تقرر هل القان -3انما الصيغة كانت انا اشكر المجلس البلدي اذا اتخذ القرار. 

المستشار القضائي  -4يمنع الشخص المسجل في بلد ما يمكنه ان يكون عضوا في لجنة التنظيم ممثال لبلد اخر. 

يقول لنا المقاييس والمعايير عن هذا الموضوع. اقتراحي في نقطة تستند عليها لجنة التنظيم بان السيد توفيق 

م, ولكن السيد توفيق جبارين احضر اليوم شهادة االقامة جبارين غير مسجل في سجالت المواطنين في ام الفح

انه من ام الفحم, رغم انني اعتبر ان هذه الخطوة غلط من طرفه احضارها في هذا الوقت وذلك للسابقة التي 

كانت في قرار قعدان في المحكمة العليا, ثم اكمل حديثه قائال: بعدما نقل السيد توفيق سعيد جبارين اقامته 

ه من ام الفحم ماذا نريد بعد؟ ولهذه االسباب لم اوافق ان يطرح هنا, القانون الذي تحدث عنه السيد وسجل ان

 .محمد توفيق محاميد ستبحثه المحكمة, نحن لسنا طاقم رجال قانون ولسنا مخولين

وانا  اوال نشكر رئيس البلدية على احضار هذا الموضوع للبحث -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

لم احبذ ان يطرح, اطلعت على القانون كل مجلس بلدي يختار ممثليه ولم يشرح كيف ولم يفصل من وكيف. 

اذن الشيئ ال يوجد فيه مخالفة قانونية, انا حضرت شيئ يفيد الكل واذا سمح لي رئيس البلدية ان اقرأه. ثم بدأ 

 جلس البلدي حتى وصل الى الفقرة قبل االخيرةيقرأ عن الورقة التي ارفقها لمحضر الجلسة بعنوان قرار الم

 ."على اختيار ممثل السلطة المحلية"



 -1-ملحق   

قدم مداخلته )اثناء قراءة السيد رامز اقواله( قائال: منذ سنين ونحن  -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

ي وصاحبي ولكن السيد توفيق نتحدث عن الموضوع وهذا زاد عن حده, السيد توفيق سعيد جبارين هو قرابت

سعيد قدم شكاوى ضد ناس من ام الفحم وتشكى علي انا اول واحد, وضعنا ثقتنا به ممثل ام الفحم ولكنه تشكى 

سنة, ال يوجد لدينا قرار شيخ خالد, بعض االعضاء ال يلتزمون  14على ناس وهدد ناس بفتح ملفات قديمة منذ 

دار النقاش بين االعضاء الحاضرين وطالب بعض االعضاء التصويت بالقرارات, انا ساصوت للسيد توفيق. 

وابقاء المحامي توفيق عضوا في لجنة التنظيم منهم السيد موسى جبارين, السيد محمد فوزي محاميد, السيد 

 .جمال اسعد جبارين, السيد محمد حسن محاجنة والسيد رامز محمود جبارين

 .الموضوع ليس للتصويت, اقرأ الموضوع ال يوجد فيه تصويت -ية رئيس البلد -الشيخ خالد محمد اغبارية 

لذلك "  اكمل قراءة الفقرة االخيرة من الورقة المقدمة من قبله -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

تقرر كتلة المعارضة الوفاق البلدي بان ممثلها في لجنة التخطيط والبناء وادي عارة هو المحامي توفيق 

 .ونطلب مصادقة المجلس البلدي على ذلك "ين ويصادق المجلس البلدي على ذلكجبار

هذا ليس موضوع اقتراح ولدي اقتراح ثان, ثم بدأ النقاش مجددا  -عضو البلدية  -السيد محمد توفيق محاميد 

خالد  حول التصويت وعدم التصويت الشيخ خالد قال ال نريد ان نصوت ثم احتدم النقاش مجددا وحاول الشيخ

 .والسيد وجدي احتواء االمر وتهدئة الخواطر

 .اعلن اغالق الجلسة -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

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

 

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


