----11/07/2018--توثيق452:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2018/5المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2018/05/09في تمام الساعة  18:00وذلك
في قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

بالل ظاهر محاجنة -قائم باالعمال

رائد كساب محاميد -نائب

رامز محمود جبارين -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

محمد توفيق محاميد -عضو

خالد ماجد محاميد -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

وبمشاركة كل من:
احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

الغياب:
وسام قاسم اغبارية -نائب

طاهر علي جبارين -نائب

عوض محمد عوض محاميد -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4

المصادقة على محضر جلسة رقم - 2018/4مرفق طيه.-
المصادقة على قرض طويل االمد من بنك مركنتيل بمبلغ  11,850,000ش.ج بفائدة  %3.2لمدة عشر سنوات مربوطة
بجدول غالء المعيشة -مرفق طيه.-
المصادقة على اغالق الموازنات غير االعتيادية حتى - 31.12.2017مرفق قائمة.-
المصادقة على تغيير رقم  1في الميزانية غير االعتيادية رقم  646لحفل افتتاح قاعة المسرح والعروض في المركز
الجماهيري -مرفق طيه.-

 .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيزات في مدرسة المفتان :غرف حاسوب وغرفة لياقة بدنية -مرفق طيه.-
 .6المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط.
 .7المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط.
 .8المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك مع التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط.
 .9المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط.
 .10المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع أصحاب الخريطة مع التزام مادي لتكاليف التخطيط .
 .11بحث مشروع مدينة بال عنف والشرطة البلدية.

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 .نرحب باالخوة جميعا.
طلب عضو البلدية السيد محمد حسن محاجنة ادراج موضوع االستعانة بشركات حراسة ليلية ,واغالق المحالت في الساعات
المتأخرة في الليل.
اتفق على ادراج الموضوع ضمن بند .12
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -مشكلة النساء االمهات مركز االمومة والطفولة في حارتي جبارين والمحاميد.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -سينضم الينا السيد محمد رباح اغبارية.

 .1المصادقة على محضر جلسة رقم - 2018/4مرفق طيه.-
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش:
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -نرجو تعديل القول في بند  6وكتابة هناك استفسار من قبل السيد
وجدي حول التغييرات بالمنح....
عرض رئيس البلدية اقتراح التصويت على المصادقة.
تم المصادقة باالجماع على محضر الجلسة مع التعديل الذي ذكر من قبل السيد وجدي جبارين.
----------------------------------------------- .2المصادقة على قرض طويل االمد من بنك مركنتيل بمبلغ  11,850,000ش.ج بفائدة  %3.2لمدة عشر
سنوات مربوطة بجدول غالء المعيشة -مرفق طيه.-
المصدر
بنك مركنتيل
المجموع
سد عجز في الموازنات غير
االعتيادية

المدخوالت
11,850,000ش.ج
11,850,000ش.ج
المصروفات
10,022,000ش.ج

سد عجز في الموازنات االعتيادية
المجموع

1,828,000ش.ج
11,850,000ش.ج

السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -ما الحاجة ما دمنا في خطة اشفاء ,لماذا القرض؟
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -هذا استمرار لخطة االشفاء التي تمت المصادقة عليها يوم
 31.12.2017كان علينا تقديم ما حصلناه من خطة االشفاء ,هناك بنود كثيرة ,ما تحصل عليه من منح
مقسومة قسمين :قسم ناخذها لسد العجز كقروض وقسم كمنح ,بالمجمل حصلنا  11,850مليون شاقل حتى
 31.12قروض و  4.7مليون منح وهبات ,يجب ان يكون  %50 %50لكن بما اننا تاخرنا في تقديم خطة
االشفاء لم يكن في الوزارة هبات كافية لخطة االشفاء ,سنة  2018ناخذ هبات اكثر من القروض ,بالمجمل
حصلنا  16مليون حسب خطة االشفاء ,هذه القروض مستقبال تحول لمنح ,كل شاقل تقدمه ناخذ مقابله شاقل,
العجز االن انخفض 11 ,مليون هي لسد العجز ,نسد فيها ديون.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -اين سيتم صرفها؟
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -تسديد ديون.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -هذه اول وجبة لخطة االشفاء بناء على معالم الطريق.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -كان معنا حتى تاريخ  31.3.2018ان نقدم التقارير للحصول على
منحة وقرض,هل قدمت هذه التقارير؟
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -يمكن تقديم تقرير اما سنوي او ربع سنوي حتى 31.3.2018
التقرير الربع سنوي حتى  45يوم يمكن تقديمه حتى االن لم نقدمه ,نحن في الوقت غير متاخرين ,هذا متعلق
بالوجبة الثانية من خطة االشفاء.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .3المصادقة على اغالق الموازنات غير االعتيادية حتى - 31.12.2017مرفق قائمة.-
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -قدم شرحا عن الميزانيات وال يوجد حاجة لها فيجب اغالقها في
المجلس البلدي.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .4المصادقة على تغيير رقم  1في الميزانية غير االعتيادية رقم  646لحفل افتتاح قاعة المسرح والعروض في
المركز الجماهيري -مرفق طيه.-
المصدر

المدخوالت
الجديدة

المدخوالت
السابقة

االضافة

مفعال
هبايس
المجموع
اعمال
مقاولة
المجموع

30,000
60,000ش.ج 30,000ش.ج
ش.ج
30,000
60,000ش.ج 30,000ش.ج
ش.ج
المصروفات
30,000
60,000ش.ج 30,000ش.ج
ش.ج
30,000
60,000ش.ج 30,000ش.ج
ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيزات في مدرسة المفتان :غرف حاسوب وغرفة لياقة بدنية -
مرفق طيه.-
المصدر
مفعال هبايس
صندوق الفائض من الموازنات غير
االعتيادية
المجموع
مشتريات
المجموع

المدخوالت
136,099ش.ج
13,610ش.ج
149,709ش.ج
المصروفات
149,709ش.ج
149,709ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة
وتمويل التخطيط.
خريطة رقم  ,354-0484212اسم الخريطة :قاعة األفراح سويسه ,بلوك  ,20307 :قسيمة . 4 :
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -موضوع الخرائط يجب ان يحضر احد المهنيين من قسم الهندسة,
ومن ناحية قانونية ال يسمح (ممنوع) المصادقة عليها في فترة
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -القانون ال يمنع تخطيط وتطوير اذا هناك موضوع له شأن مع
عضو بلدية او انتخابات يفحصه المستشار القضائي كل مواطن حقه يقدم للمجلس البلدي ليس بجوزته %75
من االرض له الحق تقديم المخطط الخاص به والمجلس البلدي بامكانه ان يقتنع ويصادق او ال يصادق عليها,
الموضوع ليس مهنيا بامتياز والمجلس البلدي هو الذي يصادق او ال يصادق.

تم تأجيل بحث الخرائط الخر الجلسة حيث قدم رئيس البلدية بحث بند  11مشروع مدينة بال عنف والشرطة
البلدية قبل بحث البنود .6,7,8,9,10
عند االنتهاء من بحث بند  11وبعد االنتهاء من اداء صالة المغرب اعلن رئيس البلدية عن استئناف الجلسة
لبحث البنود التي تم تاجيلها الخر الجلسة ( ,)6,7,8,9,10ونؤكد ان من تبقى في الجلسة من اعضاء البلدية:
السيد محمد توفيق محاميد ,السيد رائد كساب محاميد ,السيد عادل ابراهيم اغبارية ,السيد خالد ماجد محاميد,
السيد علي احمد محاجنة ,السيد بالل ظاهر محاجنة ,السيد جميل احمد جبارين ,السيد موسى احمد جبارين,
وباقي االخوة انسحبوا بسبب ظروف خاصة ونكمل في الجلسة.
المخطط فاروق يحيى  -الخارطة المفصلة سويسة التي تقع في المنطقة الشرقية للبلد ,حسب تمام  6التطوير
البلدي  -رياضة وترفيه وهي منطقة سياحية ,الشارع المؤدي لها هو شارع سويسة ,على اليمين منتزه سويسة
وعلى الشمال نصادق على الخارطة لقاعة سويسة ,قدمت هذه الخارطة في حينه للجان ,اللجنة اللوائية ,تغيير
اهداف المبادرمحمود جبر واصحاب االرض دار االديب ,قسيمة  4كبيرة جدا  37دونما يشمل الدوار ,بين
الشارع والقاعة هناك ارض زراعية ملكية خاصة قسيمة  5هناك نقص بقاعات االفراح المصادق فقط قاعة
ابو سرور ,قاعة سويسة موجودة في منطقة ال تضايق الناس او تؤثر عليهم وليست منطقة سكنية ,اعطينا
مصادرة لصالح البلدية موقف سيارات عام ,هناك منتزه اخضر مفتوح بملكية خاصة ,هناك شاره مقترح 16
متر ومخطط لحديقة حيوانات بدأنا بالتخطيط لها ايضا هناك في قسيمة  5بمبادرة البلدية ,هناك  60موقف
سيارات ,المصادرة لصالح البلدية ,جلسنا مع رونين في اللجنة اللوائية واعادونا للمجلس البلدي للمصادقة
عليها ,القاعة قائمة حاليا والشارع موجود على مطروقة بعرض  8امتار ,التوسيع للشارع سيتم على حساب
ارض للمنهال ,التوسعة ال تصل االرض الخاصة ,علينا المصادقة على الخارطة اخذ المالحظات التي وضعت
على الخارطة بعين االعتبار ,اهمها المصادقة تعويض البلدية من قبل المبادر.
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -لماذا نريد ان ننضم لهذه الخارطة؟ كم لديه صاحب االرض في
هذه القسيمة؟ هل عنده نسبة %75؟ اذا هو يريد ان ننضم النه ليس لديه  ,%75هل الطريق التي تمر من هناك
له خاصة؟ هذه الطريق ستفيد البلدية مستقبال كما افهم ,بالنسبة للموقف العام الجماهيري سيعطي خدمات
للقادمين للقاعة ,حاليا ال يوجد عندنا حديقة حيوان ,البلدية ممكن ان تستعمل المكان لهدف عام اخر حتى يتم
ذلك ,هذا الشارع علينا ان ال نصادر من الغير لفتح مصلحة خاصة ,هل الشارع موجود في الخارطة الهيكلية؟
القاعة هذه فيها حل لمشكلة عامة هناك ضائقة بقاعات االفراح ,علينا ان ال نعود لنفس المالحظات التي قيلت
في حاالت سابقة.
بعد التوضيح والتعليل من المخطط فاروق تمت المصادقة باالجماع مع تقديم كتاب تعهد بالتعويض للبلدية على
كل دعوة قضائية ضد الخريطة مستقبال بعد المصادقة عليها من اللجنة اللوائية وهذا البند ملزم قبل مداولة لجنة
التنظيم في الخريطة من قبل المبادر.
העירייה מחליטה לאמץ וליזום את התוכנית מס'  ,354 - 0484212בלוק  ,20307חלקה  ,4זאת
לאחר שבחנה את מכלול השיקולים והגיעה לכלל מסקנה על קידום התוכנית כיוזמת מצטרפת וכפוף
לקבלת כתב שיפוי מהייזם וללא השתתפות בעריכתה ובביצועה של התוכנית מצד העירייה.
----------------------------------------------- .7المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة
وتمويل التخطيط.
خريطة رقم  ,354-0611418اسم الخريطة :قسمة جديدة  ,بلوك  ,20433 :قسيمة . 4,5 :
المخطط حسن محاميد ,المنطقة في عين النبي ,توحيد وقسمة جديدة ,المساحة مكونة من قسيمتين.

السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -لماذا يجب ان ننضم للخريطة؟
المخطط حسن محاميد  -من اجل تغيير شكل المساحات العامة والمساحات تبقى مثل ما هي.
تمت المصادقة مع تقديم كتاب تعهد بالتعويض وتمرير الطريق العامة بالجانب االيمن من الحديقة العامة حفاظا
على تواصل الحديقة العامة وتبني مالحظات قسم الهندسة (المهندس كارم محاميد(.
העירייה מחליטה לאמץ וליזום את התוכנית מס'  ,354 - 0611418בלוק  ,20433חלקות  , 4,5זאת
לאחר שבחנה את מכלול השיקולים והגיעה לכלל מסקנה על קידום התוכנית כיוזמת מצטרפת וכפוף
לקבלת כתב שיפוי מהייזם וללא השתתפות בעריכתה ובביצועה של התוכנית מצד העירייה.
----------------------------------------------- .8المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك مع التزام البلدية بتكلفة وتمويل
التخطيط.
خريطة رقم  ,354-0639013اسم الخريطة :محطة وقود كبها .
عرض رئيس البلدية الموضوع ثم طلب من المخطط السيد محمد تيسير جبارين تقديم الشرح.
المخطط محمد تيسر جبارين  -هذه الخريطة المقدمة ,النسخة الثانية قدمت لمحطة وقود ,لم تناقش في المجلس
البلدي ,على راس عين ابراهيم االرض لدار الطاهر ,بلوك  20364قسيمة 14, 26-15و  ,16الخريطة اخذنا
عليها موافقة للتخطيط لمحطة وقود من اللجنة اللوائية وهي ارض زراعية ,البلدية يجب ان تكون شريكة في
القرار الن المبادر عليه ان يطور شارع الدخول اليها ,وعليه ان يغير في الشارع المؤدي اليها ,ال يوجد عندنا
 ,%75هناك مصلحة للبلدية بمعرفة تطورات البناء في المنطقة ,نظرة مستقبلية ان تكون المنطقة تجارية.
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -حسب القانون محطة وقود يجب ان تكون بعيدة عن منطقة سكنية
 40مترا راديوس و  80مترا ممنوع ان تعمل مساحات عامة ,هذه المنطقة في عين ابراهيم مخطط مستقبال
دوار هناك ,عادة هذه المنطقة في عين ابراهيم عندما نصل للدوار هناك ذراع من الدوار للحي مباشرة ومنها
يتم االرتباط للمحطة ,هذه الذراع لن نتمكن من عملها وانما ستكون مباشرة لمحطة الوقود ,نحن كبلدية علينا
مساعدة المبادر دون ضرر للمصلحة العامة ,نريد ان يطمئن المجلس البلدي لهذه التساؤالت والمالحظات حتى
ال نمس بالمواطنين في الحي ,يجب ان يكون هناك مدخل منظم للحي ,يجب ان ال تضع البلدية كل سلتها من
اجل محطة وقود ,وظيفة البلدية ان تعمل الموازنة الصحيحة ,ليس اي مصلحة للبلدية سوى تمرير مصلحة
خاصة هنا ,على المبادر ان يجتمع مع الشركاء هناك والخروج بحل ,ممكن ان تكون تداعيات على الجيران.
المخطط محمد تيسير جبارين  -هذه الخارطة اولية للدوار ,اذا كان هناك مضايقة للدوار يمكن ازاحته قليال,
بالنسبة للمباني القائمة عندنا تسهيل  %10من اللجنة اللوائية وتسهيل من المجلس القطري  %30من خطة
البناء ,وهذه االرض كلها خاصة ,والحلم ان تكون هذه المنطقة تجارية كلها ,هذه المحطة ستكون رافعة
اقتصادية.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -التخوف من الحديث الذي جرى االمر سيشكل خطورة على
الجيران ,لدي اقتراح :عدم المصادقة عليها وان تكون جلسة عمل مع قسم الهندسة ومعكم وبعد االتفاق بينكم
نعرضها على المجلس البلدي.
عرض رئيس البلدية االقتراح للمصادقة.
تمت المصادقة على االقتراح.
------------------------------------------------

 .9المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة
وتمويل التخطيط.
خريطة رقم  ,354-0642199اسم الخريطة :تقليص خط ارتداء البناء مسجد اسكندر.
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -قدم شرحا عن الخريطة والتخطيط وعن الطلب المقدم تقليص خط
ارتداء بناء مسجد اسكندر من 4م الى 2م .وقال :في منطقة اسكندر هناك توسعة تم تنسيقها مع المهندس كارم,
هذه لنا نحن المبادرين ,هناك تخطيط للمنتزه ,هذا المسجد القائم ,االخوة القائمون على التوسعة بما ان هناك
تخطيط للمنتزه من هذه الجهة وال نريد تخريب التخطيط ,طلبنا االضافات في الجهات التي ال يوجد فيها
تخطيط وتصغير خط االرتداء من اربعة امتار الى مترين ,كل البيوت القائمة هناك بعيدة متر ومتر ونصف.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
העירייה מחליטה לאמץ וליזום את התוכנית מס'  ,354 - 0642199הקטנת קווי בניין  -מסגד אסכנדר,
זאת לאחר שבחנה את מכלול השיקולים והגיעה לכלל מסקנה על קידום התוכנית כיוזמת מצטרפת
וכפוף לקבלת כתב שיפוי מהייזם וללא השתתפות במימון הוצאות בעריכתה ובביצועה של התוכנית
מצד העירייה.
----------------------------------------------- .10المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع أصحاب الخريطة مع التزام مادي لتكاليف التخطيط .
خريطة رقم  , 354-0604504توحيد وقسمة جديدة لمنطقة تجارية .
المخطط محمد تيسير جبارين  -قدم شرحا عن التخطيط والخريطة واهميتها اذ انه سيكون تحريك ونقل
مساحات الرض البلدية والمبادر هي البلدية ,مساحتها الف متر ,بجانب بيت المرحوم سليم حلمي بجانب السان
رايز ,اتفقنا مع قسم الهندسة ان يتم تحريك مساحات مع قطعة عامة بجانبها ,المهم بالموضوع ان تكون سقف
العمارة حديقة عامة ,طابقين تجاري ,سقف العمارة يكون قسم من الساحة العامة ,هناك سبيل على اساس منع
وقوف السيارات هناك حتى يبقى الشارع سالكا ,اتمنى ان البلدية تتبنى راينا وان تكون البلدية هي المبادر
والممول المؤجر.
بعد النقاش واالستفسارات من قبل كل من عضو البلدية السيد علي احمد محاجنة ,والسيد محمد توفيق محاميد,
وبعد مداخلة عضو البلدية السيد محمد توفيق محاميد حيث قال :هذه مساحات اقتصادية كل متر فيه دخل
اقتصادي للبلدية.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -هناك ميزانية مصادق عليها من قبل البلدية للبناء هناك ,ثم عرض
اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين مع التاكيد على اضافة نسبة حقوق البناء ب 500م كما يخول تصحيح رقم
 101لقانون التنظيم والبناء.
העירייה מחליטה לאמץ וליזום את התוכנית מס'  ,354- 0604504איחוד וחלוקה לשטח מסחרי ,זאת
לאחר שבחנה את מכלול השיקולים והגיעה לכלל מסקנה על קידום התוכנית כיוזמת וממנת  .מועצת
העיר מדגישה כי יש להוסיף זכויות בניה נוספות כפי שמקנה תיקון  101לחוק התכנון והבניה.
----------------------------------------------- .11بحث مشروع مدينة بال عنف والشرطة البلدية.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -الشرطة البلدية ومدينة بال عنف هي جزء اساسي من مكافحة

العنف والجريمة في البلد ,من حقنا نحن نعرف كيف يدار هذا المشروع وما هو دوره ومدى صالحياته
بالشرطة البلدية وكيفية تطوير الشرطة البلدية ومدينة بال عنف ,ال يمكن القضاء على ظاهرة العنف ولكن
باالمكان الحد منه ,مشروع مدينة بال عنف تم صرف ماليين نريد ان نعرف مدى فعاليته وكيف نحد من
ظاهرة العنف.
السيد موسى احمد جبارين  -عضو البلدية  -العنف تحدثنا عنه كثيرا هو كبحر ال حد له وقرأ من الورقة التي
اعدها بهذا الخصوص  " 1.البلد االمن تكلف البلدية  400الف شاقل والوزارة  800الف شاقل =  1.2ملون
شاقل التكلفة في السنة .2 .الشرطة البلدية تكلف من ميزانية ام الفحم  1.5مليون شاقل المراقبين مع ثالث
سيارات عن طريق البلدية اي مصروف من وقود وغيره حتى في رمضان يكلف البلدية مبلغ  20الف شاقل
من اجل الفطور .3 .عندما يعملوا يوم الجمعة والسبت يطالبون مضاعفة االجر .4 .الفائدة من وجودهم
مدخوالت اي مخالفات  300الف شاقل ,وثالث اضعاف من هذا المبلغ يذهب للشرطة .نحن بحاجة للحراسة
الليلية اكثر من الشرطة البلدية بسبب العنف المستشري في بلدنا ام الفحم .كيف نعمل لكي نحارب العنف بعد
كل الجرائم التي مرت علينا في بلدنا ام الفحم في السنين القليلة التي مرت وحتى االن نحن نسمع اقواال وال
نرى افعاال طبعا النتيجة تبين لنا فشل الشرطة التي يجب ان تحارب منظمات الجريمة وليس فقط عصابات
الجريمة الصغيرة لكن تلك العصابات مطمئنون الن الشرطة ال تقترب منهم .حسب رايي الحل االساسي هو
جمع السالح من كل العصابات التي تعرفها الشرطة .كما نعرف بعضنا بعض .وان الشرطة لديها االمكانيات
الكافية والتي يجب ان تستعملها لمكافحة الجريمة والوصول الى المعلومات والمجرمين .كما نرى في بلدنا ام
الفحم يوجد محطة للشرطة ال نالحظ اي تغيير بالنسبة للجريمة واستعمال السالح .ان الشرطة تدل على تخاذل
وتقاعس عن اداء دورها على عافية مجتمعنا وعافية شبابنا .انني من هنا اوجه اصابع االتهام ضد الشرطة
بانها معنية باستمرار هذا العنف ,وانني من هنا ايضا ابعث رسالة الى وزير االمن الداخلي غلعاد اردان الجيش
االسرائيلي يتاجر في السالح ان المواطنين المحبطين يشترون السالح غير القانوني ,وانني اطلب من وزير
االمن الداخلي ان يقوم في دوره العمل على تطبيق القانون وجمع هذه االسلحة .وكالمي االخير لو القانون
يعطي كل من يمسك عنده سالح ان يسجن من خمسة سنوات وما فوق صدقوني العنف ينتهي .واطلب من هللا
عز وجل ان يصلح مجتمعنا".
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -اسمها شرطة بلدية المفروض ان البلدية تراقب
عمل الشرطة البلدية ,ال توجد جلسات دورية اسبوعية وجودهم وعدمه سواء ,لم يساعدوا في محاربة العنف
المستشري في ام الفحم بل بالعكس زاد ,هم عبئ على ميزانية ام الفحم وباالمكان ايجاد البدائل الحراسة الليلية.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -هل هذا الحديث للموظفين ,هل لديهم مسؤول ولم يستجب لك.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -انا تحدثت عن الشرطة وليس عن الموظفين
الذين يعملون في البلدية.
السيد جميل احمد جبارين  -عضو البلدية  -موضوع مدينة بال عنف كان موجودا قبل هذه الدورة نحن صوتنا
باالجماع على مشروع الشرطة البلدية ولكن المفهوم كان يختلف عن اعمالهم اليوم وهو القيام بمساعدة البلدية
وهو تحت سيطرة البلدية ولكن لالسف هم يعملون تحت اطار وظل الشرطة ولم يفعلوا اي عمل يفيد ام الفحم,
المخالفات لم تسد معاشات الموظفين لدينا معطيات بانهم نائمون ,نحن نطالب ان يكونوا تحت سلطة وسيطرة
البلدية.
السيد علي احمد محاجنة  -عضو البلدية  -في البداية طلبنا شرطة بلدية ان تقوم بخدمة كان من المفروض ان
يعملوا وفق برنامج ,وحين عدم قيامهم في البرنامج يجب المحاسبة ,ولكن بعد  4سنوات نصل لهذا االستنتاج
وهو مسؤوليتنا ,انا الحظت ورايتهم عدة مرات في اماكن نائية هذا سدى ,نحن كبلدية نضع برنامج وهم
يعملون ضمن البرنامج واذا ال فال حاجة.
السيد رائد كساب محاميد  -نائب رئيس البلدية  -الشرطة البلدية يوجد قانون يضبط االمور هناك دمج بين

جهاز الشرطة والبلدية وهم بالمشاركة يرسمون المخططات ,ولكن تصرفاتهم مغايرة وكانه ال توجد لهم عالقة
بام الفحم ,هم يقومون بتحرير مخالفات سير ,هم مهنيين ولديهم شهادات ولكن ال يوجد ضبط من قبلنا وهم ال
يقومون بواجباتهم ,اما ضبط امرهم واعادة البناء لهذا المشروع وهم يتصاعدون لتعليماتنا واال مع السالمة.
قضية الملعب :االحداث بعد المباراة االخيرة نحن نستنكر هذه االعمال وكانت خسائر كثيرة.
السيد خالد ماجد محاميد  -عضو البلدية  -قبل ان نلوم الناس يجب ان نلوم انفسنا ,من المسؤول عن هذا
المشروع؟ رئيس البلدية ورئيس البلدية كان يجلس مع المسؤولين عن هذا المشروع في البلدية ومع المسؤول
من قبل الشرطة ,لماذا لم يتم محاسبته حتى االن؟ المدينة بال عنف ال دخل لها في الشرطة البلدية ,يجب وضع
برنامج ويكون ثابت قائم المسؤول عنه.
السيد عادل ابراهيم اغبارية  -عضو البلدية  -دائما اشاهدهم وهم يقفون جانب الملعب وهم على االغلب يقفون
البنات ,انا مع ايجاد بديل لهم .اغالق الملعب الخاسر الوحيد هم ابناؤنا فيجب ان نتحدث مع قائد الشرطة
التاحة اللعب الوالدنا الصغار.
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -ال توجد وجهة نظر لي في الموضوع ,يجب ضبط االمر ,هل لدينا
صالحيات لضبط هذا الجهاز؟ ويجب التعامل معه مثل اقسام البلدية يجب بحث الموضوع بالصالحيات وضبط
االمر.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -انا مبسوط جدا ان اسمع من االدارة انتقاد لقرارها ,لم يكن لدي
رأي واالن بلورة فكرة ,اذا لدينا مشكلة كبيرة يجب ضبط االمر وليس التخلي عن المشروع ,من اجل القضاء
على موضوع العنف يجب تكثيف اليات تطبيق القانون ,يجب دعوة المسؤولين عنهم ,مالحظة :لدينا مالحظات
على السيارات فبدل السيارات يجب ان تكون دراجات نارية وهذا يساعد على االتاحة.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -المفروض ان يكون هكذا ولكننا استبدلناها بسيارات.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -لدينا المراقبين والشرطة ,كل واحد له وظيفته في االرقام 7
مراقبين و  6الشرطة ,كل دورية مناوبة فيها  4على االقل ,بالنسبة للشرطة البلدية ثبتت انها لم تعطينا خدمات,
بشكل فعلي بمركز البلد استعمال الدراجات النارية ان يكون عملهم منظما وخاصة في ساعات الذروة يجب
ايجاد الية لضبط هذا المشروع او ايجاد بديل ثان شركة حراسة ليلية ,قانون مساعد وتفعيله ونريد مع المهنيين
وضع خطة وبرنامج لفائدة البلد واعطاء الناس بصيص امل.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -ال يخفى على احد الوضع في ام الفحم بالمختصر الشرطة البلدية
واجب ان تقويها يجب ان تعترف بتقصير البلدية ورئيس البلدية ولكن المشروع ممنوع ايقافه ,رغم تقاعس
المراقبين بعض االحيان ,نريد الية عمل جديدة ويجب توفير في كل حارة سيارتين ومن يقصر في عمله يجب
محاسبته ,دعم وتعزيز هذا المشروع والمقصر يحاسب.
السيد موسى احمد جبارين  -عضو البلدية  -هناك محالت تجارية على الرصيف من المسؤول عنهم؟ نريد
الشرطة بالليل وليس بالنهار ,دراجات الشرطة يعيقون عمل المراقبين.
السيد محمد رباح اغبارية  -مدير قسم الصحة  -انا وزعت اوراق على الجميع ,الورقة االولى مختصر حول
مشروع البلد االمن وهو مكون من خمس ركائز .الشرطة البلدية :قدم شرحا عن كيفية الوصول المشروع
الشرطة البلدية وتحدث عن االرقام.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -نريد النتائج الكل تحدث عن عدم االمن والفوضى ,وانا رئيس
البلدية اشاركهم الراي وقمت بنفسي مع المسؤولين بجوالت ميدانية ,نحن نطمع ان نرى نظام في بلدي ولكن
لالسف هم فاقدين للسيطرة على الفوضى .اما ان نحسن ونستمر واما ان نتخلى عنه ,واذا لم يعطينا النتائج

المرجوة ووجهة نظري واضم صوتي لالخوة نحن صادقنا على الشرطة البلدية بعد دراسة نريد تحسين
ونطالب بالسيد محمد رباح والسيد محمد ابو صالح يجب المطالبة بالتحسين والعمل على البرنامج واالولويات
ونحن من نضع االولويات باختصار كان االستاذ بالل موكل بالموضوع يستمر به ومع االخ محمد رباح واالخ
محمد ابو صالح عقد جلسة اسبوعية والعمل حسب البرنامج ووجهة نظري ان ندرس موضوع الحراسة مع
مكتب المستشار القضائي ونريد الحراسة مع وجود الشرطة البلدية.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -تفعيل القانون المساعد باغالق المحالت وتحديد العمل في ساعات
معينة ورايي اعطاء المستشار القائي من اجل افعيله.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -لنا سؤال ممكن االستغناء عن الشرطة ونستبدلها بالحراسة او
العمل بالمشروعين ,لماذا لم نضيف مالكات وقوى عاملة؟
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -نحن محدودين حسب القانون.
السيد محمد فوزي محاميد  -عضو البلدية  -بالنسبة لملعب التدريبات لماذا هو واقف؟ لماذا لم تحل المشكلة مع
المقاول؟
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -نحن متابعين الموضوع.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -نريد ان نسمع من المهنيين وهم قاموا باعداد ورقة عمل.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -الوضع العام ان الشرطة البلدية لم تقم بواجبها.
السيد محمد ابو صالح  -انا اطلب دائما بعقد جلسات ولقاءات ,نحن ملزمون بعقد جلسات وتقديم المحاضر
للوزارة ,نحن نعمل تحت صالحيات رئيس البلدية ونريد جلسات على االقل  4مرات في الشهر ,ونطالب ان
تستغلونا للعمل.
السيد محمد رباح  -مدير قسم الصحة  -هناك تلخيص بين ايديكم (مرفق مع المحضر) ومن يريد االستفسار انا
على استعداد ان اجلس واقدم شرحا مع من يريد ذلك.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -نريد مشروع الشرطة البلدية باداء احسن وافضل والعمل وفق
برنامج تحدده البلدية والسيد بالل يستمر بمتابعة الموضوع ,موضوع الحراسة :توجهنا للمستشار القضائي
لدراسة المشروع ونريد دراسته بعمق ونريد ورقة بين ايدينا ,كذلك بالنسبة الغالق المحالت كيفية تفعيل
القانون المساعد ويجب تجهيز ورقة بهذا الموضوع لهذا المشروع.
بارك هللا فيكم نكمل بعد صالة المغرب البنود .10-6
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