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 :مجرى الجلسة

هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين  افتتح الجلسه نائب وقائم باعمال رئيس البلديه السيد بالل ظاهر محاجنة بقوله بسم  

نفتتح جلستنا بعد نصف ساعة النه لم يكن  . والصالة والسالم على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

المرحوم نصاب قانوني . قبل ان نبدأ جلستنا ومناقشة ومصادقة البنود فاننا وبكل اسف نتطرق للجريمة التي حصلت مؤخرا بمقتل 

 . خالد سامي حبيطي اذ اننا نستنكر جميعا عمليات القتل والعنف بشكل عام

 . اقترح ادراج موضوع على جدول االعمال وهو مناقشة موضوع العنف -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 "26" بند رقم -صوت جميع الحاضرين على ادراج الموضوع المقترح من قبل السيد محمد حسن محاجنة 

طلبنا قبل فترة من االدارة تسليمنا قائمة بالقضايا القضائية العالقة بين المواطنين والبلدية , كذلك  -السيد محمد فوزي محاميد 

 . 2014اسماء الموظفين من سنة 

 . نطلب من كل عضو بلدية ذكر اسمه قبل االدالء باقواله -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 



 

 -.ارسلت سابقا- 2/2017لمصادقة على محضر جلسة رقم ا 1.

 
 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة 

 . جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع  صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتركيب كاشف الدخان في المدارس  2.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 349,680 وزارة الداخلية

 ش.ج 349,680 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 339,680 اعمال مقاولة

 ش.ج 10,000 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 349,680

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش

بميزانيات   مساعدة الوسط العربي 922كان قرار الحكومة رقم  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 27مليون ش.ج , وايضا رصدت ميزانية حوالي  4,600حوالي  2016تطوير وحصة ام الفحم منها لعام 

 . 2019و  2018, 2017مليون ش.ج لسنوات 

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . االجماعصوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه ب 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شارع عين خالد  3.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 600,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 600,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 576,923 اعمال مقاولة

 ش.ج 23,077 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 600,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش

ما هي هذه المصادقة وما هو العمل الذي سنقوم به ؟ هل هو فتح  -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

 شارع او ترميم شارع يجب ان يكون االمر واضحا ؟



 نطلب ارفاق خارطة لجميع الشوارع عند بحث مثل هذه المواضيع -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

. 

 . انضم للجلسة عضو البلدية السيد رامز محمود جبارين

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . تمت المصادقه باالجماعصوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين ف 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شارع الباطن  4.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 300,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 300,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 288,462 اعمال مقاولة

 ش.ج 11,538 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 300,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-ميزانية غير اعتيادية لترميم شارع الشيكون الغربي المصادقة على  5.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 500,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 500,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 480,769 اعمال مقاولة

 ش.ج 19,231 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 500,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-لخطاب المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شارع مدرسة الزهراء وعمر بن ا 6.

 المدخوالت  المصدر 

 ش.ج 600,000 وزارة الداخلية



 ش.ج 600,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 576,923 اعمال مقاولة

 ش.ج 23,077 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 600,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شوارع منطقة االغبارية  7.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 501,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 501,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 481,731 اعمال مقاولة

 ش.ج 19,269 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 501,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شوارع منطقة الجبارين  8.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 600,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 600,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 576,923 اعمال مقاولة

 ش.ج 23,077 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 600,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 



 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم وتركيب العاب في منتزه سويسة  9.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 500,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 500,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 480,769 اعمال مقاولة

 ش.ج 19,231 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 500,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش

ومن وزارة   مليون ش.ج 1,200رصدت سلطة االراضي مبلغ  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . مليون ش.ج لمنتزه سويسة 1,200الف ش.ج اضافة للمبلغ  500الداخلية مبلغ 

زرت المنتزه وهو بشكل راقي باالضافة لذلك يجب اقامة سور  -ة عضو البلدي -السيد علي احمد محاجنة 

 .واقي

يجب المحافظة على هذا المنتزه اقترح ان تكون هناك حراسة  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . خاصة بعد الظهر

 . انضم للجلسة نائب رئيس البلدية السيد وسام قاسم اغبارية

 . االمر بالمتابعة سواء اقامة السور الواقي وسواء للحراسة -و البلدية عض -السيد جميل احمد جبارين 

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 2016المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمسح امالك  10.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 500,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 500,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 480,769 اعمال مقاولة

 ش.ج 19,231 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 500,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت



 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-للطاقة الكهربائية المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتحديث اضائة الشوارع الضائة موفرة  11.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 800,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 800,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 769,231 اعمال مقاولة

 ش.ج 30,769 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 800,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية النشاء حديقة العاب في منتزه اسكندر  12.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 700,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 700,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 673,077 اعمال مقاولة

 ش.ج 26,923 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 700,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 2016دارس المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مواقف سيارات وطرق اتاحة للم 13.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 300,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 300,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 288,462 اعمال مقاولة

 ش.ج 11,538 تخطيط ومراقبة هندسية



 المجموع
 ش.ج 300,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش

 اين هذه المواقف ؟ -عضوالبلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

 . هذه المواقف فقط في المدارس -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . مصادقه باالجماعصوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت ال 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شوارع المدينة  14.

 

 المدخوالت  المصدر

اشتراك البلدية من صندوق قروض مياه 

  وادي عارة

500,000 

 ش.ج

 المجموع
500,000 

 ش.ج

 المصروفات  

 اعمال مقاولة
480,000 

 ش.ج

 ش.ج 20,000 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
500,000 

 ش.ج

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش 

يجب تعديل مصدر المدخوالت بدال وزارة الداخلية اشتراك  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 )البلدية من صندوق قروض مياه وادي عارة . )تم التعديل

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . ت المصادقه باالجماعصوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتم 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتحديث اضائة الشوارع 15.

 

 المدخوالت  المصدر

اشتراك البلدية من صندوق قروض مياه 

 وادي عارة

500,000 

 ش.ج

 المجموع
500,000 

 ش.ج



 المصروفات  

 اعمال مقاولة
500,000 

 ش.ج

 المجموع
500,000 

 ش.ج

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش

صادقنا قبل فترة على تصليح المبات في الشوارع ولكن ال يوجد  -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 

 . اي تغيير

اعمدة انارة في منطقة عين  5-4طالبت في جلسة سابقة وضع من  -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

 . ابراهيم من بيت السيد وجيه اسعد الى بيت السيد فريد طاهر

السيد وسام قاسم اغبارية يتابع الموضوع في  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 . ابراهيم حي عين

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.يهمرفق ط-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة االتاحة  16.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 528,359 وزارة المعارف

 ش.ج 528,359 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 528,359 اعمال مقاولة

 المجموع
 ش.ج 528,359

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتنظيم مكان النفايات  17.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 127,000 وزارة البيئة

 ش.ج 127,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 127,000 اعمال مقاولة



 المجموع
 ش.ج 127,000

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 2016المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميمات في مباني مفعال هبايس  18.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 555,231 مفعال هبايس

 ش.ج 555,231 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 525,231 اعمال مقاولة

 ش.ج 30,000 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 555,231

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-ز الجماهيري لقاعة العرض في المرك 799في للميزانية غير االعتيادية رقم  7تغيير رقم  19.

 

 االضافة المدخوالت المدخوالت الجديدة  المصدر

   ش.ج 2,920,000 ش.ج 2,920,000 وزارة االسكان

 ش.ج 2,700,000 ش.ج 17,384,262 ش.ج 20,084,262 2مفعال هبايس

 ش.ج 2,700,000 ش.ج 20,304,262 ش.ج 23,004,262 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 2,700,000 ش.ج 20,304,262 ش.ج 23,004,262 اعمال مقاولة

 ش.ج 2,700,000 ش.ج 20,304,262 ش.ج 23,004,262 المجموع

 . عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب فتح حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة الخيام االبتدائية  20.

 

السيد عماد اغبارية  اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة ,  بنك مزراحي طفحوت فرع ام الفحم 

, مندوب لجنة االباء  29153640ة السيدة نجوى اغبارية هوية رقم سكرتيرة المدرس ,23317852 رقم هويه

 . 29829355السيد اشرف محاميد هوية رقم 



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

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

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب فتح حساب باسم البلدية لمدرسة الخيام االبتدائية  21.

 

السيد عماد اغبارية  اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة ,  بنك مزراحي طفحوت فرع ام الفحم 

 . 29153640 سكرتيرة المدرسة السيدة نجوى اغبارية هوية رقم ,23317852 رقم هويه

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

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

 . ويتعرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التص

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب اغالق حسابين باسم البلدية لمدرسة الخيام االبتدائية  22.

 
 , بنك هبوعليم فرع ام الفحم . )حساب المدرسة( 466815حساب رقم  

 , بنك هبوعليم فرع ام الفحم . )حساب االهل( 598762حساب رقم 
 ------------------------------------------------ 

 -.ق طيهمرف-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة الباطن االبتدائية  23.

 

السيدة خالدية  اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة ,  بنك هبوعليم فرع ام الفحم 478295حساب رقم   

, مندوب 59435099سكرتيرة المدرسة السيدة رائدة محاجنة هوية رقم  ,058204702 رقم محاجنة هويه

 . 025848862لجنة االباء السيد فاروق يحيى هوية رقم 

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .. ملزم بتوقيعين1توقيع تكون كالتالي : تركيبة اصحاب ال

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

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . يع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماعصوت لصالح االقتراح جم
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة الباطن االبتدائية  24.

 
السيدة خالدية  رة المدرسةاصحاب حق التوقيع : مدي ,  بنك ليئومي فرع ام الفحم109551/83حساب رقم   

 . 59435099سكرتيرة المدرسة السيدة رائدة محاجنة هوية رقم  ,058204702 رقم محاجنة هويه



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

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

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير حساب باسم البلدية لمدرسة الباطن االبتدائية  25.

 

السيدة خالدية  اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة ,  بنك ليئومي فرع ام الفحم109551/83حساب رقم    

 . 59435099سكرتيرة المدرسة السيدة رائدة محاجنة هوية رقم  ,058204702 رقم محاجنة هويه

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

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

 . ديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويتعرض رئيس البل

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع
 ------------------------------------------------ 

 . لسةمناقشة موضوع العنف حسب طلب السيد محمد حسن محاجنة الذي اقترحه في بداية الج 26.

 

ال شك ان موضوع العنف مستشر في البلد وفي الوسط العربي  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة  

بشكل عام , يجب علينا كاعضاء مجلس بلدي ان ناخذ دورنا , ان نقوم بدعوة شخصيات اعتبارية من كل فرع 

 . عائلة شخص واحد لعقد جلسة في مركز العلوم لبحث هذا الموضوع

اصبح موضوع العنف حدث الساعة والضحية االخيرة التي  -نائب رئيس البلدية  -السيد رائد كساب محاميد 

, وهناك جريح اخر وهذه الحالة ال تقتصر على ام الفحم هي حالة عالمية ,  2017.2.26كانت في ام الفحم يوم 

مجتمعنا ادى الى هذه الفجوة التي ادت وهذه نتيجة العولمة , تغيرت الثقافة , التحول السريع الذي حصل في 

 . الى االنفالت والفوضى . انا اضم صوتي لصوت السيد محمد حسن محاجنة

كان للعائلة في السابق شخص له تاثير على جميع العائلة , انا اؤكد  -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 

ع , وكانت لدينا سابقة في العائلة وفعال قمنا على ما قيل دعوة شخصيات لها تاثير من اجل مناقشة الموضو

 .بمثل هذه المبادرة ونجحنا فيها

اضم صوتي الى ما قاله االخوة , من حيث المبدء دعوة  -نائب رئيس البلدية  -الشيخ طاهر علي جبارين 

ة االشخاص, فالجمعات رحمات الن موضوع العنف هو مركب وخطير جدا , فال نقبل ان نكون كاعضاء بلدي

 . ومجلس بلدي شماعة , البلدية تبادر لعقد مؤتمر لمثل هذا الموضوع

اذا عدنا بالذاكرة فلقد قامت البلدية بمثل هذه المبادرة وحصل قتل  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . في نفس اليوم

ف, الموضوع هو موضوع نحن مع كل فكرة تدعم مسيرة توقف العن -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

ام الفحم والعنف استشرى في ام الفحم , الناس االصليون في ام الفحم ال يقومون بمثل هذه االعمال فالتربية تبدأ 



من البيت , االب عليه مسؤولية كبيرة ,الشرطة عليها ايضا مسؤولية والبلدية كذلك عليها واجبات وبقدر  

 . المستطاع وايضا المدارس

 . يجب على كل االطر القيام بواجباتها تجاه هذا الموضوع -عضو البلدية  -حسن محاجنة السيد محمد 

يتواجدون في مقاهي االرجيلة , لماذا لم  % من شبابنا40نسبة  -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 

 تفعل النوادي في االحياء ؟ لماذا لم نجد االطر المناسبة للطالب والشباب؟

لخص الموضوع قائال : عقدت جلسة للمجلس  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -محاجنة  ظاهر السيد بالل

وكان ملخصها تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع وهي  2016/1/26البلدي لمناقشة موضوع العنف بتاريخ 

د رائد كساب مكونة من : الشيخ خالد اغبارية, السيد رياض توفيق محاميد, السيد بالل ظاهر محاجنة, السي

محاميد, السيد موسى احمد جبارين, السيد علي احمد محاجنة . اقترح اضافة اعضاء على هذه اللجنة وهم : 

السيد محمد حسن محاجنة, الشيخ طاهر علي جبارين, السيد محمد فوزي محاميد والسيد جميل احمد جبارين . 

 . ويجب ان تعقد جلسة في االسبوع القادم
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


