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 محضر جلسة

وذلك  18:00في تمام الساعة  04/04/2018المنعقدة يوم االربعاء الموافق  4/2018رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- بالل ظاهر محاجنة رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- رامز محمود جبارين نائب- وسام قاسم اغبارية

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- محمد حسن محاجنة

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- محمد توفيق محاميد

 عضو- جمال اسعد جبارين عضو- وجدي حسن جبارين

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- علي احمد محاجنة

 

 :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

 نائب- طاهر علي جبارين نائب- رائد كساب محاميد

 عضو- عوض محمد عوض محاميد عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- محمد فوزي محاميد عضو- خالد ماجد محاميد

  مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :جدول االعمال
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 :مجرى الجلسة

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

أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة لكل االخوة واللجنة الشعبية الضيوف, قبل ان نباشر مرت ام 

الخ االستاذ هاشم محاميد رئيس بلدية ام الفحم االسبق, اول رئيس بلدية وعضو كنيست, رجل له مواقف تجاه الفحم بموقفين, فقدنا ا

بلده وشعبه ونترحم عليه رحمة واسعة. وفقدنا الشيخ محمد عبد الغني امام مسجد التوحيد في حادثة مؤلمة جدا ما زالت لغز محير 

المكان والتوقيت, المكان المسجد والتوقيت صالة الفجر, رحمه هللا رحمة واسعة, ولكن الجريمة هي جريمة وما زاد على بشاعتها 

. موضوع 1الفاتحة على امواتنا جميعا. وبما ان الموضوع سيطرح فنريد ان ندرجه بشكل رسمي وندرج موضوعاً أخراً وهما: 

 .البلدية بدل السيد محمد رباح . موضوع تكليف السيد ايهاب شوكات وفق صالحيات رئيس2العنف واالحداث االخيرة. 

 . عرض االقتراح ادراج الموضوعين على التصويت

 :صوت الجميع بادخال الموضوعين

 .العنف واالحداث االخيرة 1.

 )תברואהتفويض السيد ايهاب شوكات بصالحيات متابعة مسؤولية ملف التفتيش والصحة ) 2.

 

 -.مرفق طيه- 3/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 

 :عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش 

مالحظة على ما قاله السيد محمد حسن محاجنة بانه لم يذهب اي  -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

 .عضو بلدية فانا كنت

 . عرض رئيس البلدية اقتراح التصويت على المصادقة

 . تم المصادقة باالجماع على محضر الجلسة
 ------------------------------------------------ 

لمالئمة صفوف ذوي الخلل في السمع  642في الموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  2.

  -.مرفق طيه- 2018

 

 االضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديدة  المصدر

 ش.ج 30,000 ش.ج 120,000 ش.ج 150,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 30,000 ش.ج 120,000 ش.ج 150,000 المجموع

     المصروفات  



 ش.ج 28,500 ش.ج 117,000 ش.ج 145,500 اعمال مقاولة

 ش.ج 1,500 ش.ج 3,000 ش.ج 4,500 اعمال تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 30,000 ش.ج 120,000 ش.ج 150,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميمات في المدارس: التسامح, االخوة وخديجة  3.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 1,250,000 مفعال هبايس

 ش.ج 1,250,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 1,179,245 اعمال مقاولة

 ش.ج 70,755 تخطيط ومراقبة هندسة

 ش.ج 1,250,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

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

 -المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميميات في المدارس: الشاملة, وادي النسور, الخيام وابن خلدون  4.

 -.مرفق طيه

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 1,541,044 مفعال هبايس

 ش.ج 1,541,044 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 1,453,815 اعمال مقاولة

 ش.ج 87,229 تخطيط ومراقبة هندسة

 ش.ج 1,541,044 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

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

 -.مرفق طيه -المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مدرسة عراق الشباب  5.

 المدخوالت  المصدر 

 ش.ج 350,000 مفعال هبايس



 ش.ج 350,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 330,189 اعمال مقاولة

 ش.ج 19,811 تخطيط ومراقبة هندسة

 ش.ج 350,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

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

 -.مرفق طيه -المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميميات في المدارس: الزهراء والغزالي  6.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 550,000 مفعال هبايس

 ش.ج 550,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 518,868 اعمال مقاولة

 ش.ج 31,132 تخطيط ومراقبة هندسة

 ش.ج 550,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

هناك استفسار حول التغييرات بالمنح, هل هذا بدل المنحة لمركز هبايس الجماهيري؟ لماذا الغينا المركز؟ اين 

 هذا المركز ولماذا تم إلغاؤه؟

كان مقترح كمشروع ونحن بدل هذا المبلغ حولناه للمدارس  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 .كاولوية وحاجة المدارس, ليس مركز محدد

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

 .المصادقة على االنضمام الى العنقود )رابطة مدن وقرى( المزمع اقامته في منطقة وادي عارة 7.

 

قدم شرحا عن مشروع العنقود: هو العنقود  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة  

ل المنطقة, ستكون الخضيرة السابع تم المصادقة على ستة في البالد ونحن ضمن العنقود السابع, هذا يشمل ك

 .ومنطقتنا, الهدف من العنقود شراكة

 ما الهدف من العنقود؟ -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 هل هذا ملزم البلدية؟ -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .ية سترأس االدارةليس ملزما ولكن البلد -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة  



تماما مثل شركة المياه والمجاري, كذلك هذا العنقود سيكون  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 .مناقصة لجميع البلدات, المشاركة تقلل المصاريف

מפעם نحن موافقين على االقامة ولكن نرفض التعامل مع  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

 .خارج الخط االخضرמפעם ومع اي מעלה אדומים 

اؤكد على ما قاله السيد وسام, سؤالي بقضية العنقود, اقترح على  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .المستشار القضائي اعطاء الرأي القانوني, هل سيكون اعطاء مساحة نفوذ لكل بلد وبلد

 .ال هذا ال يتعلق بمساحات النفوذ وهذا االمر غير ملزم -ة رئيس البلدي -الشيخ خالد محمد اغبارية 

موافقتنا على االنضمام هي مبدئية لبداية البحث والتفاوض  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

 .على الموضوع

 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 .تمت المصادقة باالجماع

 .هل الورقة المرفقة ملزمة -عضو البلدية  -رين السيد وجدي حسن جبا

 .هذا غير ملزم -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 
 ------------------------------------------------ 

مناقشة موضوع اعتراضات االرنونا  1.4.2018بحث طلب عضو البلدية السيد محمد حسن محاجنة من يوم  8.

 -. مرفق طيه -

 

 :نريد تسجيل االسئلة -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

  ما هو التوقيت القانوني لتقديم اعتراضات االرنونا؟ 1.

 هل تم قبول اعتراضات بعد الوقت المحدد؟ 2.

 ان تم ذلك, هل تم بعلم المواطن وموافقته؟ 3.

 هل يجوز تقديم اعتراضات دون علم المواطن؟ 4.

 ؟2017مليون ش.ج في الربع االخير لسنة  9كيف تفسر خصم حوالي  5.

 ؟2017هل يوجد تفسير الرتفاع نسبة االعتراضات خالل الربع األخير لسنة  6.

 .النقاش بالمجلس البلدي ليس بشكل تحقيق -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 .ل كل االسئلة واريد اجوبةحقي اسأ -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

انت طرحت الموضوع للنقاش وهذا فرق, المحامي عالء  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 .ارسل مكتوب بنفس الموضوع



ما يطرحه السيد محمد حسن االسئلة هي شيئ قانوني في  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

ن تكون عينيه ويجب الرد عليها, ما طرحته انت هناك شيئ اجرائي وهناك شيئ لعمق الدولة, االسئلة يجب ا

 .الموضوع وصلبه, السلطة الجماهيرية

قدم السيد محمد جمال شكوى للشرطة ونحن سنرد قانونيا   - المستشار القضائي -المحامي مصطفى قبالوي 

 .وجدي ليس هكذا النقاش؟ الرئيس يجاوب بطريقة االستجواب مثل االخ

ارسلت رسالة في الموضوع نفسه بالنسبة لالرنونا  13.3بتاريخ  -عضو البلدية  -السيد موسى احمد جبارين 

لم نأخذ نتيجة, بعد مراجعة السيد ناصر قال  4.4الف ش.ج, حتى اليوم  100ويتعلق بكل مواطن مديون فوق 

ي الرسالة ولكن غير مسموح ان نطلعك ان الرساله عند المحاسب, وعند مراجعة المحاسب قال لي لن تصلن

 .على ذلك, اريد مكتوب رسمي بذلك

 .تدخل المحامي مصطفى قبالوي وقال الرسالة عندي

بعد مداخلتك وصلك مكتوب تفصيلي من المحامي عالء, هل  -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

 فحصت الموضوع؟

 .م افحصه وهذا االمر كبير جدال -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

وصلنا مكتوب من المحامي عالء تلس, وقرأ عنوان الرسالة  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

وهذا ارسل للمراقب, السيد بالل, فايز حنا وربيع مقلدة. المكتوب ارسل لعناوين خطأ, هذا كله كالم فارغ نحن 

 .رونة القانون التاحة المساعدة للمواطن الفحماوي وسنقوم بذلكمواطنين نخدم المواطن الفحماوي وم

 .بعد اعتراف الرئيس والمستشار القضائي هذا موضوع ضخم -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

االسئلة التي طرحت سنجاوب عليها الموضوع بحاجة لوقت  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 .العافيةودراسة, ويعطيكم 

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

 .بحث موضوع العنف واالحداث االخيرة 9.

 

 . نسمع االخوة اللجنة الشعبية -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية  

في هذا اليوم صدرت بيانات من البلدية واللجنة الشعبية ورابطة االئمة,  -السيد زكي محمد  -اللجنة الشعبية 

الحدث خطير قدسية االنسان وكذلك التوقيت والمكان, هذا المسلسل متصاعد, احببنا ان يكون الوضع متكاتف 

 .ة ونريد ان نتداول باالفكاربين جميع االطر واالطراف, البلديةاللجنة الشعبية ورابطة االئم

لم نترك اي باب في هذا الموضوع, لالسف ال يوجد جواب لرسالتنا التي بعثناها للسلطات  -السيد احمد شريم 

 .الرسمية, ال يوجد مردود للوقفة االحتجاجية امام الشرطة, ال يوجد تأثير

 .كلجنة شعبية هل توجد لديكم افكار -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية  

ما تفضل به السيد احمد شريم هو صحيح, الموضوع علينا هجمة  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

سلطوية من الطراز االول, هجمة من المخابرات وهذا موضوع من المخابرات بحت, يجب ان يكون تكاتف 

رة سلمية جبارة بعد صالة الجمعة, رئيس البلدية من اهل البلد اللجنة الشعبية ائمة المساجد والبلدية تقوم بمظاه



جميع االطراف ونطالب الشرطة باكتشاف مرتكبي الجرائم, يجب ان يكون دعم جماهيري ونريد ان نصل 

 .رسالة للسلطة

موضوع العنف زاد عن حده, عقدنا اجتماعات كثيرة هناك عديد  -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

ت عنف متعددة واصعبها حاالت قتل, كانت هناك اقتراحات, الشرطة هي االساس يجب ان من الجرائم حاال

تل ابيب,  -نحملها مسؤولية, الوقفة امام الشرطة غير مجدية نزعنا الثقة من الشرطة, مسيرة حافالت للقدس 

تراحي عقد نطالب باكتشاف مرتكبي الجرائم, ونقوم بدعوة عامة وعقد اجتماع عام لمداولة الموضوع. اق

اجتماع عام طارئ لجميع الفئات, مظاهرة وحافالت يوم يومين امام مكتب رئيس الحكومة امام وزارة االمن 

 . الداخلي, ال يعقل بان ال تقوم الشرطة باكتشاف الجريمة

ة, لالسف تكون الحادثة ونتحدث فيها ثم ننساها, اقترحنا امور كثير -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

تشكيل لجنة عامة من جميع االطر والمؤسسات وذوي االختصاصات, اسوء ما في العنف هو العادة واالمر 

. دعوة لمظاهرة جبارة بعد 1الطبيعي ثم يصبح عادي, المسألة تتفاقم وتتصاعد والحرمات تنتهك. اقتراح: 

جه العلى المستويات في الحكومة صالة الجمعة, من عين النبي البن سينا او الزهراء, كذلك يجب ان يكون تو

. نضال 2ونحملهم المسؤولية ونطالبهم بوضع حد, ممارسة ضغط جدي لدرجة تهديد تسليمهم مفاتيح البلدية. 

 .بشكل تصاعدي

لم يتبقى شيئ اصعب على ام الفحم, اطالق نار في المدرسة,  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

لسنا بصدد اقتراحات عملية: المؤسسة هي المسؤولة ولكن من يطلق النار هم ابناء ام  قتل امام مسجد, نحن

. 6الفحم الزم يشعروا فينا, مظاهرة سيارات للقدس هذا االقتراح تبنته لجنة المتابعة, تحديد موعد اغالق شارع 

طرح االمر وايجاد  المحور الثاني موضوع االخصائيين مهم ولكن ال يحدث نتيجة اليوم ليس الكل يستطيع

 .حلول فهناك مختصين. الخطوة العملية تعبر هذه الجريمة بدون اي عمل

احداث جرائم, يجب ان  5مرت علينا في هذه الدورة اكثر من  -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

منهم كشف  يكون جسم من هذه الطاولة ونطلب من الشرطة كشف الكاميرات والميدان مصور لماذا ال نطلب

الحقيقة, انت اعلى سلطة في ام الفحم يجب ان تتحمل المسؤولية وعليك الذهاب للشرطة, تعالوا االن نذهب 

 .للشرطة ونطلب مراقبة الكاميرات. اقتراحي: نترك الجلسة ونذهب للشرطة نطالب بحقوقنا

ل بيت, عقدنا جلسات الموضوع حساس جدا وصل لكل شخص ولك -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

بهذا االمر, نحن نشير باصبع االتهام للشرطة هذا صحيح, ال توجد لدينا صالحية لمنع حمل السالح, ربنا يقول 

وان تنصروا هللا ينصركم ويثبت اقدامكم, االباء يعرفون ما يقوم به االبناء, فهم من يشتري السالح, يجب ان 

, والسالح هو اخطر شيئ موجود بين ايدينا, يجب ان تكون خطوات نقوم بعملية المقاطعة لمثل هؤالء الناس

 .عملية, مقاطعة الناس الذين يتعاملون في السالح حتى لو كان اخيه

قبل سنة اخذنا القرار بمظاهرة للقدس, وجاء طلب الصانع, نحن  -عضو البلدية  -السيد تيسير ابراهيم محاجنة 

ان نقف وقفة حاسمة من اعضاء الكنيست, رؤساء البلديات ولجنة  نتحمل المسؤولية كاباء قبل الشرطة يجب

المتابعة, ما الفائدة من المظاهرة في ام الفحم؟ وما الفائدة من الوقفة امام الشرطة؟ كل عرب الداخل تكون 

 .مظاهرة ويجب ان يقفوا وقفة حازمة, تنسيق مسيرة وعمل خطة ليس ليوم واحد

اوافق مع السيد محمد حسن محاجنة المظاهرة على قدر الحدث ال  -البلدية  عضو -السيد رامز محمود جبارين 

يوجد اي تفسير لما يحدث, بعد صالة الجمعة من جميع المساجد, يجب ان يكون نوع من التوعية وخاصة 

لطالب المدارس, حصة تربية للقيم اسبوعيا, الحزم في قضية الكشف عن الجرائم, كثيرة هي الجرائم ولكن ال 

وجد كشف عن مرتكبي الجرائم, البلدية تأخذ االمور على قدر المسؤولية ويجب ان تكون مواظبة ومتابعة ي

تصعيد االمر تجاه المسؤولين ورفع الهم الفحماوي للكنيست للوزير وللحكومة, دعوة وزير االمن ودعوة 



تسليط اعالمي قوي. السكوت عن االهالي الذين فقدوا ضحاياهم, يجب ان نتغلب على العادة. دور البلدية على 

 .الوضع هو دعم لالجرام

العنف مستمر وهناك حلول طرحت كثيرة, تحدث الجريمة وبعد  -عضو البلدية  -السيد موسى احمد جبارين 

يومين ننساها. اقترح ان نشعر بنا السلطات, الوزارة, ما تفضل به السيد تيسير ابراهيم واالخ وسام مسيرة 

 .6ع للقدس واغالق شار

لدينا سؤال للبلدية, هل البلدية تعرف او سمحت للشرطة بالدخول بكثافة للبلد من  -مواطن  -السيد محمد خالد 

اجل المخالفات؟ اذا بامكان عدم السماح للشرطة الدخول للبلد, بالنسبة للجدار الخاص لبيتي لم يحدث اي شيئ 

 .جديد

فارقة ما قاموا به كان ناجحا جدا فالسلطة رضخت لهم. ما حدث مع المغتربين اال -مواطن  -السيد شاهر 

توحيد جميع االطر, تشكيل لجنة مختصة لموضوع العنف ال تكفي المظاهرة, يجب ان نكثر االعتصامات 

 .استثمار االعالم, مبادرات جديدة  ,واالعالم

خذ الراي العام , نعلن قبل اسبوع عن ذلك ال6متفق على اغالق شارع  -مواطن  -السيد مصطفى حصري 

وتوضيح االمر, اللجنة الشعبية ستقوم بتبني الموضوع, يجب التعامل بالثقاف, تعليق الفتات في شوارع ام 

 .الفحم

الوضع ال يطاق. جيد ان نقوم بخطوات احتجاجية للعنف, هناك دوافع عديدة,  -مواطن  -السيد هشام خالد اسعد 

ت الصلة مختصين بعلم االجرام وغيرهم, يوم دراسي لوضع بحث هذه الدوافع من اناس مختصين االطر ذا

حلول لطمأنة الناس, وضع خطة لتأهيل الشباب اخالقيا, حملة توعية يجب ان تقوم كرئيس البلدية بالظهور في 

 .االعالم وتطالب الناس بتسليم السالح, البيئة والنظافة هل هناك خطة عمل لهذا الشيئ

 .توسيع اللجنة المقترحة لوضع خطة عمل -و البلدية عض -السيد وجدي حسن جبارين  

تلخيص: ال اريد تشخيص الوضع الموجود الكل تحدث عنه  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

اشهر امام الشرطة وتوجهنا لجميع الناس والحركات الحضور شحيح جدا جدا, اليوم نعيش بعالم  6اعتصمنا 

نحن في الواقع المرير, كل هذا الحديث واالقتراحات قمنا بها وطالبنا االطر  افتراضي ننظر ونكتب, ولكن

والمؤسسات نحن لم نبدأ من نقطة الصفر, هناك نشاطات ثقافية يقوم المركز الجاهيري في كل حارة نقوم 

ذه بتفعيل مدرسين على مستوى قسم المعارف هناك عشرات المشاريع ونتابع, نحن لسنا بفراغ, لو لم تكن ه

الفعاليات لربما تضاعف العنف, ال يوجد اي انسان يوقف العنف, هناك اشياء مرحلية مؤقتة وغيرها طويلة 

 .المدى, يجب ان نقوم بمسيرة سيارات الى القدس ونحن سنتوالها

 .مسيرة السيارات مؤثرة كثيرا, يجب تطبيقها باسرع وقت ويكون يوم االحد من االسبوع سيحدد الحقا 1.

 .دعوة لالئمة خطبة الجمعة موحدة 2.

عمل ميثاق شرف لكل مواطن فحماوي, ميثاق شرف يلزم الجميع ويوزع على االهالي, يوم السبت مثال  3.

نجوب ام الفحم بيتا بيتا ندخل البيوت ويقوم االهل بالتوقيع عليه, نخطوا خطوة عملية ونتوجه لكل واحد 

 .بشخصه

 .عتوسيع اللجنة لبحث المواضي .4



هناك فرق بين الجريمة والعنف ونحن ما تحدثنا عنه هو العنف  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .ولكن الجريمة يجب ان يكون حل امام الشرطة

بالنسبة للرسائل فبعثناها باسم جميع االطر لجميع السلطات, رئيس  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . كومة وغيرهمالدولة, رئيس الح

 .يجب ان نغير الية العمل لنصل لنتائج -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .المسيرة بحاجة لتعبئة -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

 .بالنسبة لنا كلجنة شعبية نحن سنتبنى كل خطوة تقومون بها -السيد احمد شريم 

المظاهرات هي شيئ فاشل انا مع المسيرة الى  -ئب وقائم باعمال رئيس البلدية نا -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 .القدس مهم تغطية اعالمية لنجاح الموضوع

 . انتهى بحث هذا الموضوع وطلب رئيس البلدية اغالق الجلسة لتأدية صالة المغرب

 .طلب رئيس البلدية اكمال نقاط البحث

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

 ).תברואהتفويض السيد ايهاب شوكات بصالحيات متابعة ملف التفتيش وحفظ الصحة ) 10.

 

 ما هي الصالحيات والمواضيع التي ستمنح للسيد ايهاب؟ -السيد رامز محمود جبارين  

תברואה( , السيد ايهاب مسؤول ملف التفتيش وحفظ الصحة ) -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 .البلد االمن والشرطة البلديةבריאות( السيد محمد رباح مدير قسم الصحة العامة )

 .هاداتبالنسبة لهذه الوظيفة لها مواصفات معينة من ناحية ش -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

لم نعطه وظيفة انما القاء مهمات ثم قرأ على مسامع الجميع ورقة  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 )التفويض )مرفق طيه

 .انت منحت السيد محمد رباح سنة تجربة -عضو البلدية  -السيد موسى احمد جبارين 

 .اخذنا منه بعض المهام باالتفاق -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 هل يمتاز السيد ايهاب بالشهادات؟ -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

 .لديه تجربة وحاصل على شهادات مؤهلة وهو موظف داخل القسم -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

نحن نحترم السيد ايهاب لكن االختيار غير قانوني يجب فحصه  -عضو البلدية  -جبارين السيد رامز محمود 

 .مجددا, عليك اعطاء مهام لمن يملك مؤهالت مدير

 .لم نوظفه كمدير -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 



اتمنى ان ايهاب يقوم الشيئ القانوني نتركه للمستشار القضائي, -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين  

 . بعمله كما يجب بغض النظر عن دور محمد رباح يجب ان ندعمه

تم فحص الموضوع من قبل المستشار القضائي ومدير الموارد  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 .البشرية والمراقب

 نريد كتابة -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

ايهاب موظف في قسم الصحة من فوض الصالحية هو رئيس  -نائب رئيس البلدية  -ارية السيد وسام قاسم اغب

 .البلدية, ال يوجد اشكال قانوني

طالما توجد موافقة من محمد رباح المبدئية ال مانع من اعطاء  -عضو البلدية  -السيد محمد توفيق محاميد 

 .وتفويض صالحيات للسيد ايهاب

 .لتفويض على التصويتعرض رئيس البلدية اقتراح ا

 . اعضاء 8صوت مع التفويض : 

 اعضاء 4امتنع عن التصويت : 

 .تمت المصادقة على التفويض باالكثرية
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


