توثيق457:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2018/6المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2018/07/04في تمام الساعة  18:00وذلك
في قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

بالل ظاهر محاجنة -قائم باالعمال

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

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

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

الغياب:
وسام قاسم اغبارية -نائب

رائد كساب محاميد -نائب

طاهر علي جبارين -نائب

عوض محمد عوض محاميد -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

محمد توفيق محاميد -عضو

خالد ماجد محاميد -عضو

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5

المصادقة على محضر جلسة رقم - 2018/5مرفق طيه .-
المصادقة على محضر جلسة رقم T1/2018 -مرفق طيه .-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شوارع الحريقة دائرة شارع اسكندر عين الشعرة -مرفق طيه .-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصميم صفوف ومالئمتها لاللفية - 21مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية خطة لتخطيط ترميم موقع نفايات عين النبي -مرفق طيه.-

 .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتبليط شوارع في حي المحاجنة -مرفق طيه.-
 .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتطوير مساحات عامة في حي الخضور -مرفق طيه.-
 .8المصادقة على تغيير رقم  2في الموازنة غير االعتيادية رقم  642مالئمة صفوف ذوي الخلل في السمع - 2018مرفق
طيه.-
 .9المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة االخوة -مرفق طيه.-
 .10المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة االخوة االبتدائية -مرفق طيه .-
 .11اختيار عضو للجمعية البلدية لتطوير التربية والرفاه بدال للمرحوم السيد رياض توفيق محاميد -مرفق طيه.-
 .12المصادقة على عطاءات بيع اراضي -ارسل سابقا.-
 .13بحث طلب نائب رئيس البلدية السيد رائد كساب من يوم - 2018/06/26مرفق طيه.-

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.حياكم هللا ويعطيكم العافية اهال وسهال بالجميع اعضاء ومواطنين
الضيوف.

 .1المصادقة على محضر جلسة رقم - 2018/5مرفق طيه .-
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش:
تم المصادقة باالجماع على محضر الجلسة مع التعديل في بند رقم  9مع التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط
بدال من بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط.
----------------------------------------------- .2المصادقة على محضر جلسة رقم T1/2018 -مرفق طيه .-
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة.
صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .3المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شوارع الحريقة دائرة شارع اسكندر عين الشعرة -مرفق طيه .-
المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

المدخوالت
1,657,000ش.ج
1,657,000ش.ج
المصروفات
1,593,269ش.ج
63,731ش.ج
1,657,000ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.

----------------------------------------------- .4المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصميم صفوف ومالئمتها لاللفية - 21مرفق طيه.-
المصدر
وزارة المعارف
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

المدخوالت
320,000ش.ج
320,000ش.ج
المصروفات
300,000ش.ج
20,000ش.ج
320,000ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية خطة لتخطيط ترميم موقع نفايات عين النبي -مرفق طيه.-
المصدر
سلطة اراضي اسرائيل
المجموع
اعمال تخطيط
المجموع

المدخوالت
300,000ش.ج
300,000ش.ج
المصروفات
300,000ش.ج
300,000ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتبليط شوارع في حي المحاجنة -مرفق طيه.-
المصدر
وزارة االسكان
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

المدخوالت
500,000ش.ج
500,000ش.ج
المصروفات
480,769ش.ج
19,231ش.ج
500,000ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.

----------------------------------------------- .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتطوير مساحات عامة في حي الخضور -مرفق طيه.-
المصدر
وزارة االسكان
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

المدخوالت
500,000ش.ج
500,000ش.ج
المصروفات
480,769ش.ج
19,231ش.ج
500,000ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على تغيير رقم  2في الموازنة غير االعتيادية رقم  642مالئمة صفوف ذوي الخلل في السمع
- 2018مرفق طيه.-
المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
اعمال تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

المدخوالت الجديدة
180,000ش.ج
180,000ش.ج
المصروفات
174,000ش.ج
6,000ش.ج
180,000ش.ج

المدخوالت السابقة
150,000ش.ج
150,000ش.ج

االضافة
30,000ش.ج
30,000ش.ج

145,500ش.ج
4,500ش.ج
150,000ش.ج

28,500ش.ج
1,500ش.ج
30,000ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .9المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة االخوة -مرفق طيه.-
حساب رقم  453845بنك هبوعليم فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مدير المدرسة السيد مشهور
محاجنة هويه رقم  055198642,سكرتير المدرسة السيد احمد جميل محاجنة هوية رقم .054479712
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
------------------------------------------------

 .10المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة االخوة االبتدائية -مرفق طيه .-
حساب رقم  98/108073بنك ليئومي فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مدير المدرسة السيد مشهور
محاجنة هويه رقم  055198642,سكرتير المدرسة السيد احمد جميل محاجنة هوية رقم  ,054479712لجنة
االباء السيد عماد محاميد هوية رقم .059458307
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .11اختيار عضو للجمعية البلدية لتطوير التربية والرفاه بدال للمرحوم السيد رياض توفيق محاميد -مرفق طيه.-
اقترح عضو البلدية السيد محمد فوزي محاميد ان يكون هو عضوا للجمعية بدال من المرحوم السيد رياض
توفيق محاميد.
تمت المصادقه باالجماع على اختيار عضو البلدية السيد محمد فوزي محاميد عضوا لجمعية البلدية لتطوير
التربية والرفاه بدال للمرحوم السيد رياض توفيق محاميد.
----------------------------------------------- .12المصادقة على عطاءات بيع اراضي -ارسل سابقا.-
تم تاجيل بحث الموضوع حتى يحضر مدير الشركة االقتصادية.
عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش بعد حضور مدير الشركة االقتصادية:
السيد محمود تيسير اغبارية  -مدير الشركة االقتصادية  -شرح الموضوع مع تقديم معلومات عن قطع االرض
في قطاين الشومر و  3قطع في الباطن.
انسحب من الجلسة عضو البلدية السيد محمد فوزي محاميد الساعة  20:00واكد انه مصادق ويصوت على
االقتراح.
بعد المناقشة واالستفسارات وتقديم الردود والتوضيح عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين على اتفاقيات بيع االراضي وفقا للقائمة التي ارسلت سابقا بتاريخ
 10.6.2018لجميع اعضاء البلدية والمرفقة للمحضر كجزء ال يتجزء منه.
مالحظات:
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -ما مدى استطاعتنا ان تبقى هذه االراضي مع الناس الحاليين وعدم
تنقلها الناس اخرين؟ وهي ليست بملكية الشخص.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -هذه القطع (قطاين الشومر) بيعت في المزاد العلني ,من قدم
سعر ,اكثر وبعد ما اخذها هو حر ال يمكن منعه.

السيد محمود تيسير اغبارية  -مدير الشركة االقتصادية  -ليس باستطاعتنا عمل اي شيئ رغم انه يؤلمنا جميعا,
رغم ان هناك اجراء ممنوع نقل الملكية خالل  7سنوات ولكن االمور تجري بشكل خارجي.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -يجب ايجاد معايير وضوابط لمنع هذا االمر.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -سلطة دائرة االراضي هي التي تقرر الشروط لبيع هذه
االراضي.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -المالحظة الثانية ما الحاجة الخذ استشارة خارجية ودفع اموال
طائلة لمكتب خارجي؟
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -كثر الضغوطات والملفات وهناك حاجة ملحة لذلك والمبالغ
كانت فقط  12,000ش.ج.
اغلقت الجلسة.
----------------------------------------------- .13بحث طلب نائب رئيس البلدية السيد رائد كساب من يوم - 2018/06/26مرفق طيه.-
عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش مع مشاركة ممثلين من منطقة حي عين ابراهيم.
1.مصانع الباطون المخطط القامتها:
المهندس سليمان حسين محاميد  -مهندس البلدية  -المصنع الموجود حاليا هو دون ترخيص وهناك مصنع
باالقامة ايضا بدون ترخيص ,حسب قسم الهندسة ورايي الشخصي ال يوجد فيها جدوى اقتصادية للبلدية وهي
تشكل ضرر على البنية التحتية حيث انها غير مخططة لتحمل الشاحنات وكذلك ضرر على سكان عين ابراهيم
وتشكل خطر على السكان من الناحية االمن واالمان ,وهذا متعلق بسياسة البلدية يجب الموازنة بين التشغيل
وبين الذي قلناه سابقا وهذا الموضوع قديم.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -ماذا تنصح كقسم هندسة؟
المهندس سليمان حسين محاميد  -مهندس البلدية  -عدم اقامة مصانع الباطون.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -مصنع السيد سامي محمد محاميد في البلدية تقدم االمر
للمحكمة وهو على وشك االغالق.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -نحن كمجلس بلدي يهمنا مصلحة السكان فالشيئ الذي يضر علينا
يجب ان يتخذ قرار بازالته وهذه العشوائيات يجب ازالتها ,يجب ان ال تكون عواطف ,الشيئ غير القانوني ال
نؤيده  ,الضرر على السكان ال نقبله والخطورة كبيرة جدا والشوارع ال تتحمل النقل والشاحنات ,يجب ان نقول
للغلط غلط .اطلب من المجلس البلدي وضع حد لهذا الموضوع نريد ان نحمي بلدنا من الخطورة.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -ما تفضلت به ممتاز ,ولكن الظلم بالسوية عدل بالقضية الحكم
يجب ان يكون على الجميع ,في واقع نعيشه في ام الفحم وانا شخصيا ضد هذه العشوائيات ,وهذا حل غير
واقعي ,يجب بحث كل شيئ بشكل موضعي وموضوعي ,يا حبذا تصليح كل شيئ ولكن هناك واقع معين ,لدينا
شيئ عيني هو مصنع الباطون وان كان فيه ضرر يجب منع اقامته.
السيد علي احمد محاجنة  -عضو البلدية  -هذه المصانع والمحالت التي تقام بشكل عشوائي هذا بسبب عدم

وجود منطقة صناعية ,يجب ان نبحث متى المباشرة في المنطقة الصناعية؟ ويجب ان نوفر لهم مكان ,انا من
حي عي ن ابراهيم ونعاني معاناة شديدة جدا في ضغط ويجب ان نتعاون بشكل قانوني وان اردنا ان نطلب
اغالقه اين سيذهب؟
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -ال شك ان المصانع تعمل ضرر ,الحل ايجاد
بدائل لتخفيف الضرر ,فتح شارع التفافي ال يدخل من حي عين ابراهيم فوق البيار الى عارة ,ولكن ان نغلق ما
هو قائم اعارض ذلك.
السيد تيسير ابراهيم محاجنة  -عضو البلدية  -نحن نعمل بالعواطف ,ممنوع العمل بالعواطف ,اصحاب
المصانع هم يفتشوا على حلول خاصة بهم وليس نحن ,هذا عملهم هم ,يجب تطبيق القانون في المنطقة
الصناعية ممنوع ان يكون مصنع باطون ,اصحاب المصانع عليهم ايجاد الحلول وليس نحن ,الضرر حصل
عند مصنع السيد سامي محمد محاميد.
السيد محمد فوزي محاميد  -عضو البلدية  -اسال المستشار القضائي كبلديةال يوجد لدينا حلول الصحاب
المصانع ,هل باستطاعتنا تقديم شكوى في المحكمة وكم هذا االجراء بحاجة لوقت؟ المصانع الموجودة نريد ان
نقاضيها والمصنع المقام يجب ارسال رسالة بعدم االكمال.
السيد موسى احمد جبارين  -عضو البلدية  -انا اؤكد على ما قاله السيد تيسير نحن بلدية قانون ويجب انفاذ
القانون ,سامي محمد محاميد لم نعمل شيئا معه.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -نحن على وشك اصدار امر اغالق االسبوع القادم او الذي
يليه ,من اجل ذلك بدأ السيد سامي اتخاذ اجراءات بديلة.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -بالنسبة للمنطقة الصناعية ممنوع اقامة محالت باطون ومحالت
شايش ,يجب على المجلس البلدي ان يتخذ قرار لدعم المستشار القضائي وقسم الهندسة ,كل واحد يؤثر على
الوضع البيئي ويشكل ضرر يجب ان نغلقه ,على المجبس البلدي باالجماع ان يقرر ذلك وليس المهندس او
المستشار القضائي ,يجب ان نتخذ قرارا نؤيده جميعا وندعم المستشار القضائي ومهندس البلدية ,نحن ال نعمل
ضد احد ,من يعمل الضرر المباشر للبيئة وخطورة على ارواح الناس نغلقه ومن ال يعمل فليكمل.
السيد جميل احمد جبارين  -عضو البلدية  -نحن نعمل بشكل عاطفي اكثر من القانون ,لدينا مصالح موزعة في
البلد ,هل بامكاننا اغالق محالت بعد  30سنة؟ ال يوجد لدينا خارطة هيكلية وهناك صعوبة بمكان ,ايجاد بديل
لهم ,الغلط ليس من اليوم وهذا قبل وكان يجب اتخاذ االجراءات من قبل ,حسب رايي مساعدة اصحاب
المحالت ايجاد اماكن وحلول مع شوارع ال تضر بالناس.
السيد محمد فوزي محاميد  -عضو البلدية  -نريد رأي المستشار القضائي.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -قانونيا واضح ,الموضوع واضح من ليس لديه ترخيص
فالقانون واضح اغالق المحل من لجنة التنظيم ,بناء غير مرخص ,كل بناء قائم من غير ترخيص ,والسؤال
الثاني كم يستغرق وقت باغالق المحل؟
السيد محمد فوزي محامبد  -عضو البلدية  -اغالق المحالت واتخاذ االجراءات لجميع المحالت واغالقها وهذه
سابقة
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -المحل غير قانوني يجب اغالقه.
السيد عبد الباسط  -من سكان حي عين ابراهيم  -نحن نتحدث عن سالمة ابنائنا واهالينا ,حياتنا اهم من كل

المصانع ,نحن نعاني كسكان المنطقة.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -ان يصدر المجلس البلدي قرار مساندة لالهل بالقرار نتوجه
برسالة للمصانع ان هناك قرار باغالق المصنع ونتوجه اليكم بايجاد بديل.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -القرار ملزم الجميع ولكن نحن غير ملزمين بتنفيذه ومن
يجب ان ينفذه لجنة التنطيم.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -بما ان المصنع يشكل خطورة كبلدية نطالب باغالقه ,هناك
اجراءات بالمحكمة اذا المحكمة قررت باغالقه نحن نتبناه كبلدية ونلزم التنظيم بتنفيذه ,ندعم كبلدية القرار اذا
صدر من المحكمة.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -هل هناك قرار حكم او الئحة اتهام؟ (يسال ممثل لجنة عين
ابراهيم) ,الجواب هو الئحة اتهام وليس قرار حكم ,يجب مطالبة لجنة التنظيم بتنفيذ االمر .من خالل الترخيص
بامكاننا ان نتقدم به للمحكمة من خالل ملف تحقيق قسم الترخيص بناء على توصيات الترخيص ,المدعي العام
للبلدية يقدم الموضوع للمستشار القضائي للحكومة.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -يجب اشراك بالموضوع كل االقسام المعنية ,قسم الترخيص ,قسم
الهندسة ,وحدة البيئة .يجب ان يقدموا ملف للمستشار القضائي نحن نتابع مع ادارة البلدية ,نحن تحدثنا مع
المحامي محمد فتحي اكثر من مرة ,السيد وجدي قال نقطة مهمة  ,يجب ان نقوم بشكل عادل مع الجميع بمعيار
واحد وبمقياس واحد للجميع ,وهذا يجب ان يكون جزء من اجراءاتنا وقرارنا ,سيكون تركيز الموضوع مع
السيدة وفاء مديرة الترخيص.
2.توسيع الشارع عين ابراهيم  -معاوية واالرصفة:
تحدث عن الموضوع مهندس البلدية السيد سليمان محاميد ثم قال :يجب اتخاذ مصادقة شركة دائرة مسالك
الطرق العامة من اجل التوسعة ,في الجلسة التي كانت مع السكان رئيس البلدية وكل السيد علي محاجنة متابعة
الموضوع.
السيد علي احمد محاجنة  -عضو البلدية  -انا تواصلت مع السكان خاصة اصحاب الجدران المقامة بالشوارع
كانت موافقة من قسم ومعارضة من االخرين ,نطلب ارسال مساح لوضع عالمات.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -هل توجد ميزانية للتوسيع؟
المهندس سليمان حسين محاميد  -مهندس البلدية  -ال توجد ميزانية ولكن باستطاعتنا توفير ذلك ,ولكن يجب
ازالة الجدران المقامة بالشارع وهذا ما يضايقنا.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -يجب ان نضع ايدينا مع بعض ونطلب من االهالي التوجه للسكان
ومرافقة المقاول ,يجب ازالة الجدران ونحن سننفذ ,يجب التعاون معا.
انسحب عضو البلدية السيد تيسير ابراهيم محاجنة من الجلسة.
3.دوار عين ابراهيم:
المهندس سليمان حسين محاميد  -مهندس البلدية  -حاولنا انا والمهندس كارم عمل دوار عين ابراهيم قمنا
بتعليم الدوار وجلسنا مع اهل مصمص ,هم تراجعوا عن االتفاقية ,الدواران مرتبطة مع المحول العلوي عين

ابراهيم ,هو غير موجود بخطة الخماسية وباالمكان بعد  ,2020االمر بحاجة لضغط ,ضغط قانوني وضغط
اهالي ,اليوم هو بمسؤولية شركة مسالك الطرق العامة قبل ان يكون تحت مسؤولية شركة مسالك الطرق
العامة قمنا بالتخطيط ولكن هو موجود االن بمسؤولية الشركة.
المهندس سليمان حسين محاميد  -مهندس البلدية  -المساحة ليست تحت صالحية البلدية مع ذلك الضغط على
وزارة المواصالت ,تم توكيل متابعة الموضوع من قبل قسم الهندسة.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -نطلب من االهالي تقديم عريضة تواقيع.
4.منتزه عين ابراهيم:
المهندس سليمان حسين محاميد  -مهندس البلدية  -كانت لنا جلسة عملية اليوم من اجل استصدار مناقصة وله
ميزانية مليون شاقل ,اريد مساعدة اللجنة الثالثية ويجب اجراء تخطيط.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -كانت لنا جلسة االسبوع الفائت مع طالب جامعة القدس ,نطلب من
اللجنة الثالثية عقد جلسة عاجلة من اجل اختيار مخطط او اصدار مناقصة واالسرع يعمل به.
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