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  631:توثيق

 

 محضر جلسة

وذلك في قاعة قسم  00:11في تمام الساعة  00/13/2102المنعقدة يوم االحد الموافق  3/2102محضر جلسة المجلس البلدي رقم 

 .الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- مصطفى سهيل محاميد رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- رياض جمال محاميد نائب أول- مصطفى احمد غليون

 عضو- رامز محمود جابر عضو- محمد صبحي جبارين

 عضو- وائل خليل ابو زينة عضو- جمال محمود محاميد

 عضو- محمد صبحي محاجنة عضو- عدنان خالد طه محاميد

 عضو- محمد جمال محاجنة عضو- موسى نمر محاميد

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- توفيق محمد قرمان

 مدير الشركة االقتصادية- محمود نيسير اغبارية
 

 

 :الغياب

 عضو- عماد ملك محاميد عضو- فيصل ظاهر محاجنة

 عضو- مرعي جبر جبارين عضو- ايوب عمر جبارين

مدير جناح المعارف - محمود زهدي محاجنة

 والرفاه والص
 مرقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :جدول االعمال

 . 2102/0المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1.

 . 2102/2المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  2.

 . والتصديق على دستور الجمعية, الصحة والرفاه , جمعية بلدية للتعليم  المصادقة على اقامة 3.

مدير المدرسة  1. :وتوكيل حق التوقيع ل(  311222013حساب بلدية )المصادقة على فتح حساب خاص لمدرسة الفارابي  4.

  61606170هوية رقم  -سكرتيرة المدرسة جبارين ريما  2. 137620220هوية رقم  -السيد محمد شاكر 

وتوكيل (  311222013البلدية  على اسم)الخاص في مدرسة الباطن  0110603المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  5.

 . السيده محاجنه رائده السكرتيرة.2 . حاجنهالسيده خالدية م المديرة .1 : حق التوقيع لكل من

 



وتوكيل حق (  311222013على اسم البلدية )الخاص في مدرسة الخيام  066611المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  6.

  . نجوى خالد السكرتيرة السيده.2 . المدير السيد عماد شاكر اغبارية. 0: التوقيع لكل من 

 311222013على اسم البلدية )الخاص في مدرسة عين ابراهيم  323000المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  7.

  .. السكرتيرة السيده اغباريه ليلى.2. المدير السيد جمال محاجنه . 0: وتوكيل حق التوقيع لكل من (

( 311222013على اسم البلدية )ق الشباب الخاص في مدرسة عرا 216066المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  8.

  . السكرتيرة السيده بيهس حسين محاجنه.2 . المدير السيد محمود يونس. 0: وتوكيل حق التوقيع لكل من 

وتوكيل حق ( 311222013على اسم البلدية )الخاص في مدرسة الخنساء  32300المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  9.

  . السكرتيرة السيده شفيقه عباس محاجنه.2 المديرة السيده عواطف اغبارية. 0: التوقيع لكل من 

مدير . 0: وتوكيل حق التوقيع للسيد (  311222013حساب بلدية ) المصادقة على فتح حساب خاص لمدرسة األخوه 10.

 . 36627202سكرتير المدرسة احمد جميل هوية رقم . 330700622هوية رقم  -المدرسة السيد مشهور محاجنه 

ة مدير. 0: وتوكيل حق التوقيع ل(  311222013حساب بلدية )المصادقة على فتح حساب خاص لمدرسة ابن خلدون  11.

 . 23033226هوية رقم  - سكرتيرة المدرسة جبارين رنا .2 37313007هوية رقم  - المدرسة سهام ابو شقره

المدير . 0: وتوكيل حق التوقيع للسيد (  311222013حساب بلدية )المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة الفارابي  12.

 . رائد سعيد -وممثل البلدية  .3 29866738 هوية -مندوب األباء عالء ابو شقره  .2 محمد شاكر

المدير عماد . 0: وتوكيل حق التوقيع للسيد (  311222013حساب بلدية ) المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة الخيام 13.

 . رائد سعيد -وممثل البلدية . 3عن لجنة األباء  مندوب. شاكر اغبارية 

 . ض.والمجلس المحلي جت كشركاء في شركة مياه وادي عاره م -المصادقة على انضمام بلدية باقه 14.

من تاريخ  0731/חפאג "المصادقة على تقديم استئناف على قرار اللجنة اللوائية بشأن الخارطة المفصلة رقم  15.

22/02/2100 . 

 . 20101-13-01محمد لطفي حول الدعوى رقم  المصادقة على اقرار اتفاق مبدئي مع المحامي 16.

 . المصادقة على تسويق القطع التجارية وعرض تصور الشركة األقتصادية حول الموضوع 17.

  . في حي الباطن( ج)بحث ومصادقة موضوع تسويق منطقة سكنية  18.

 . بحث موضوع نوايا النيابة العامة لتقديم لوائح اتهام بشأن استعمال بيوت مأهولة وقديمة 19.

شيكل بتمويل من وزارة المعارف لألصالح التعليمي لمدرسة خديجة  332,111المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  20.

 : والشاملة على النحو التالي

  شيكل 032,732المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  21.

 . بحث موضوع تفعيل القانون المساعد للحراسة في المدينة 22.

 

 :مجرى الجلسة

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله  " افتتح الجلسة رئيس البلدية بالبسملة قائال

 " وسلموصحبه 

, بعد ان قدم استقالته من عضوية المجلس البلدي , تحدث رئيس البلدية قائال اننا نودع اليوم عضو البلدية السيد رياض جمال 

كان اداءه متميزا حيث كانت له عالقات اخوه مع جميع , نحييه على جهوده وعلى مشاركته المتميزة لمدة ثالث سنوات ونيف 

حيث كان سباقا على هذه الفعاليات , مشاركته في جميع الفعاليات المنبثقة عن المجلس البلدي وساهم في , اعضاء المجلس البلدي 

 . نتمنى له التوفيق والنجاح, 

ارحب بكم جميعا لقد كانت لي تجربة مميزة في الثالث سنوات السابقة واني آمل اني اديت :ثم تحدث السيد رياض جمال قائال 

لقد حاولنا التوافق مع باقي اعضاء البلدية وفي األمور التي لم نتوافق فيها , ان في المجلس البلدي واجبي بتمثيل التجمع قدر األمك

بلدنا ونتمنى انه في السنتين القادمتين حيث امام   لقد حاولنا بكل جهدنا خدمة اهل, حافظنا على عالقات ودية واحتراما متبادال 

ألننا نؤمن ان , رئيس البلدية واعضاء البلدية دراسة موضوع مدينة بال عنف مجددا  اتوجه الى, المجلس البلدي الكثير من المهام 

هناك األمور التي توحدنا اكثر من التي , واشدد على ان توحيد القوى في ام الفحم . هذا المشروع لن يات باي خير على ام الفحم 



 . نختلف فيها

لقد تعلمت منه اشياء كثيرة نحن نشهد ان األخ , سي قدير ومحنك رياض اخ عزيز وسيا: تحدث السيد رامز محمود جبارين 

 . رياض اضاف بصمة مميزة في هذه الدورة

اقسم ان هذه العالقات , ان المحبه واأللفة بين اعضاء بلدية ام الفحم على اختالف انتماءاتهم : تحدث السيد مصطفى سهيل 

 . وحسن استماعه وتقبله للرأي األخر ياض على حسن خلقهنشكر األخ ر, والمشاعر ال مثيل لها في اي بلد اخر 

وكذلك , يرفض المجلس البلدي باألجماع يان تتدخل الشرطة في امور تخص المواضيع التي على جدول اعمال المجلس البلدي  .2

 . اي دعوه ألي عضو بلدية او موظف بلدية بشأن األمور التي على جدول اعمال المجلس البلدي

 

 . 2162/6المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1.

 

 . مرفق رسالة بهذا الموضوع -تعليق السيد محمد جمال محاجنه 

  

 : تصحيح اعضاء لجنة التنظيم

 . ونائبه السيد سالم عياش -كعضو في اللجنة  -يحل السيد وائل خليل جبارين 

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

 . 2162/2المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  2.

 

 . المصادقة على المحضر  تمت

 : تعديل في اقوال السيد رياض جمال محاميد

بنظري , صلب الموضوع  اريد ان اركز على مشروع مدينة بال عنف، اعارض على: رياض جمال محاميد 

ان هذا , له سلبيات وايجابيات وبرأيي سلبياته اكبر من ايجابياته , هذا مشروع متكامل لوزارة األمن الداخلي 

ان لم يكن , لنا خالفات كمجتمع فحماوي مع الشرطة , اسالمي وفحماوي , المشروع ال يالئمنا كمجتمع عربي 

 . بين البلدية والشرطة هناك سيارة الدورية المشتركة.ن معها في هذا المشروع يطلب منا التعاو, صراع 

 : التعديل الجديد

بنظري , صلب الموضوع  اريد ان اركز على مشروع مدينة بال عنف، اعارض على: رياض جمال محاميد 

ان هذا  ,له سلبيات وايجابيات وبرأيي سلبياته اكبر من ايجابياته , هذا مشروع متكامل لوزارة األمن الداخلي 

, لنا خالفات كمجتمع فحماوي مع الشرطة , اسالمي وفحماوي , المشروع ال يالئمنا كمجتمع عربي 

 . معارضتنا األساسية على المشروع بجوانبه األمنية والتنسيق والتعاون مع الشرطة

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

 . والتصديق على دستور الجمعية, الصحة والرفاه , ة بلدية للتعليم جمعي المصادقة على اقامة 3.

 

 . تمت المصادقة باألجماع

 . على البلدية توصيل المبالغ حسب العائدات وفوري بعد استالم المبلغ -مالحظة السيد وائل خليل 

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

 :وتوكيل حق التوقيع ل(  311222613حساب بلدية )المصادقة على فتح حساب خاص لمدرسة الفارابي  4.

هوية  -سكرتيرة المدرسة جبارين ريما  2. 137621221هوية رقم  -مدير المدرسة السيد محمد شاكر  1.



  61616176رقم 

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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

البلدية  على اسم)الخاص في مدرسة الباطن  6111613المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  5.

السيده  السكرتيرة.2 . السيده خالدية محاجنه المديرة .1 : وتوكيل حق التوقيع لكل من(  311222613

 . محاجنه رائده

 
 . مصادقة باألجماعتمت ال

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

 311222613على اسم البلدية )الخاص في مدرسة الخيام  666611المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  6.

  . نجوى خالد السكرتيرة السيده.2 . المدير السيد عماد شاكر اغبارية. 6: وتوكيل حق التوقيع لكل من ( 

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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

على اسم البلدية )الخاص في مدرسة عين ابراهيم  323661المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  7.

السكرتيرة السيده اغباريه .2. المدير السيد جمال محاجنه . 6: وتوكيل حق التوقيع لكل من ( 311222613

  .. ليلى

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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

على اسم البلدية )الخاص في مدرسة عراق الشباب  216666المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  8.

السكرتيرة السيده بيهس .2 . المدير السيد محمود يونس. 6: وتوكيل حق التوقيع لكل من ( 311222613

  . حسين محاجنه

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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

على اسم البلدية )الخاص في مدرسة الخنساء  32311المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  9.

السكرتيرة السيده .2 المديرة السيده عواطف اغبارية. 6: وتوكيل حق التوقيع لكل من ( 311222613

  . شفيقه عباس محاجنه

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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

وتوكيل حق التوقيع للسيد (  311222613حساب بلدية ) المصادقة على فتح حساب خاص لمدرسة األخوه 10.

سكرتير المدرسة احمد جميل هوية . 336781622هوية رقم  -مدير المدرسة السيد مشهور محاجنه . 6: 

 . 36627262رقم 

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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

: وتوكيل حق التوقيع ل(  311222613حساب بلدية )المصادقة على فتح حساب خاص لمدرسة ابن خلدون  11.

هوية رقم  - سكرتيرة المدرسة جبارين رنا .2 37313617هوية رقم  - مديرة المدرسة سهام ابو شقره. 6

23833226 . 

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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

وتوكيل حق التوقيع للسيد (  311222613حساب بلدية )المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة الفارابي  12.

 رائد سعيد -وممثل البلدية  .3 29866738 هوية -مندوب األباء عالء ابو شقره  .2 المدير محمد شاكر. 6: 

. 

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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



: وتوكيل حق التوقيع للسيد (  311222613حساب بلدية ) المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة الخيام 13.

 . يدرائد سع -وممثل البلدية . 3عن لجنة األباء  مندوب. المدير عماد شاكر اغبارية . 6

 
 . تمت المصادقة باألجماع

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

 . ض.والمجلس المحلي جت كشركاء في شركة مياه وادي عاره م -المصادقة على انضمام بلدية باقه 14.

 
 . وتوكيل المستشار القضائي باألمر, تمت المصادقة باألجماع 

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

من  0731/חפאג "المصادقة على تقديم استئناف على قرار اللجنة اللوائية بشأن الخارطة المفصلة رقم  15.

 . 22/62/2166تاريخ 

 
 .تمت المصادقة باألجماع 

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

 . 21181-13-61المصادقة على اقرار اتفاق مبدئي مع المحامي محمد لطفي حول الدعوى رقم  16.

 
 . يؤجل البحث للجلسة القادمة

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

 . المصادقة على تسويق القطع التجارية وعرض تصور الشركة األقتصادية حول الموضوع 17.

 

قام مدير الشركه محمود تيسير بعرض األعمال التي تقوم بها الشركه األقتصاديه من مشاريع استثماريه في 

المشاكل مثل  وتطرق الى بعض, هذه المشاريع والمردود المالي من هذه المشاريع القطع التجاريه وعدد

بشروط المناقصه من دفع مستحقات األجره السنويه وضريبة  حيث أن المستثمر لم يفي, مشروع السوق البلدي

الى قاعة أفراح دون ايجاد التراخيص  وقام بتحويل المشروع, األرنونا رغم التوجهات المتكرره له بهذا الشأن

وقد صادق , القريبه  وى قضائيه والتي ستقدم ضده في األياموبناءا عليه تقوم الشركه باعداد شك, المناسبه لذلك

وعرض مدير الشركه مشاريع     . أعضاء المجلس البلدي على هذا التوجه أللزام المستثمر بشروط المناقصه

التطوير في     وذكر أن هناك عجز في ميزانية, األسكان التي تقوم بها الشركه في حي عين جرار وحي الظهر

وذلك نابع من وجود أراضي مخصصه لألبنيه العامه والتي تم تطويرالبنيه التحتيه لها ضمن  ,حي الظهر

, من المواطنين  وتكاليف تطويرها تزيد عن سبع ماليين شيكل وهذا الجزء من الميزانيه لم يجب  المشروع

وهناك أيضا أراضي , أراضي تجاريه وميزانيات تمنح من وزاره األسكان    وعلى البلديه تحمل سداده من بيع

   . من الميزانيه محمل عليها  مخصصه للمرافق الطبيه لم يتم تسويقها حتى اآلن وجزء

  -:تسويق القطع التجاريه - 2

  
 -:عرض مدير الشركه الخطه لتسويق القطع التجاريه على النحو التالي       

  

م كمحطه وقود تقوم  2111ألول بمساحة م تسوق في قمسها ا 3061بمساحة  72+70+71: القطع رقم       

وبعد ذلك , بحيث تمول من بيع قطع تجاريه اخرى وقرض بنكي اذا احتاج األمر   الشركه األقتصاديه ببنائها

م تسوق بطريقه  0061والقسم اآلخر بمساحة , الوقود لتشغيلها   تقوم الشركه بأجراء مفاوضات مع شركات

         .اقصه الشراكه مع مستثمر بعد اصدار من

م والتي تقع بجانب النافوره تسوق بطريقه الشراكه بعد  3262بمساحة  0012+  0010+  0013القطعه رقم  

 ( .حتى اآلن لم نستكمل اجراءات األستئجار للمدى البعيد مع دائرة األراضي )  اصدار مناقصه

وهكذا فان , اصدار مناقصه دونم تسوق بطريقة الشراكه بعد 6130بمساحة  010+  012القطع رقم  

  .م  02763بطريق الشراكه هي  المساحات المعده للتسويق

م تسوق بطريقة البيع عن طريق اصدار مزايده  0010بمساحة  012+  013+  016+  010: القطع رقم  

  .األعلى   يفوز بها صاحب العرض

  

  .جماع وقد قرر أعضاء المجلس البلدي المصادقه على الخطه باأل       

  
  



  

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

  . في حي الباطن( ج)بحث ومصادقة موضوع تسويق منطقة سكنية  18.

 

عرض مدير الشركه اقتراح اصدار مناقصه لمستثمرين لبناء وحدات سكنيه لألزواج الشابه من سكان ام    

بحيث يكون سعر األرض رمزي ويتم جباية , دونم  7.3في حي الباطن بمساحة  "ج"  الفحم في منطقة سكنيه

في ميزانية مشروع الباطن ألعتماد قسم من الميزانيه على تكاليف  وذكر أن هناك عجز. أسعار التطوير فقط 

ضي تحميل جزء من الميزانيه على أصحاب األرا  وأيضا بسبب "ج" التطوير للقطع السكنيه في منطقة سكنيه

بسعر  036 -033السكنيه    وقد تم تسديد جزء من هذا العجز بعد بيع القطع, الخاصه والتي لم تجبى منهم

    . مرتفع يضاهي سعر األراضي التجاريه

  

  .وقد قرر أعضاء المجلس البلدي المصادقه على األقتراح باألجماع          

  

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

 . بحث موضوع نوايا النيابة العامة لتقديم لوائح اتهام بشأن استعمال بيوت مأهولة وقديمة 19.

 
 . يؤجل بحث الموضوع للجلسة القادمة

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

شيكل بتمويل من وزارة المعارف لألصالح التعليمي  332,111المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  20.

 : لمدرسة خديجة والشاملة على النحو التالي

 

 : المدخوالت

 شيكل 537,000 وزارة المعارف

 :المصروفات

 شيكل 200,000 الثانوية الشاملة

 شيكل 337,000 الثانوية خديجه

 شيكل 537,000 المجموع

 . تمت المصادقة باألجماع 

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

  شيكل 632,732المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  21.

 

 : المدخوالت

 شيكل 132,932 وزارة الرياضة والثقافة

 : المصروفات

 شيكل 132,932 ترميمات ملعب الباطن

 . تمت المصادقة باألجماع 

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

 . بحث موضوع تفعيل القانون المساعد للحراسة في المدينة 22.

 
 . يؤجل بحث الموضوع للجلسة القادمة

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

 



 

 . كما وشارك في تسجيل المحضر السيد مصطفى غليون

 
 بإحترام

  توفيق محمد قرمان


