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 محضر جلسة

 10:11في تمام الساعة  10/11/5112المنعقدة يوم االربعاء الموافق  11/5112رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .وذلك في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- طاهر علي جبارين رئيس- خالد دمحم حمدان اغبارية

 عضو- رائد كساب محاميد نائب- خالد ماجد محاميد

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- دمحم توفيق محاميد

 عضو- جمال اسعد جبارين عضو- رياض توفيق محاميد

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- علي احمد محاجنة

 عضو- دمحم فوزي محاميد عضو- جميل احمد جبارين

 عضو- وسام قاسم اغبارية
 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مساعد المستشار القضائي- دمحم فتحي محاجنة
 

 

 :الغياب

 عضو- اياد قاسم زيد نائب- بالل ظاهر محاجنة

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد
 

 

 :جدول االعمال

  -.مرفق طيه- 11/5112المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

مرفق طيه  -والذي اعد من طرف مراقب الداخلية مدقق الحسابات السيد يوسف عبدو  5110بحث التقرير المفصل لعام  2.

 -. محضر جلسة لجنة المراقبة ومحضر جلسة طاقم لجنة اصالح الخلل

 -. مرفق طيه - 977موازنة رقم  2تغيير رقم  -لقاعة العرض في المركز الجماهيري  المصادقة على ميزانية غير اعتيادية 3.

 



 -. مرفق طيه -المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لحضانة الظهر  4.

 -. مرفق طيه -ب 5112المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لالمان على الطرق  5.

المصادقة على استقالة السيد خالد ماجد محاميد من منصب نائب ثالث لرئيس البلدية بدون راتب والمصادقة على اقتراح  6.

  ). نائب ثالث لرئيس البلدية بدون راتب)رئيس البلدية انتخاب السيد وسام قاسم اغبارية بدال عنه 

  . بدون راتب" משנה לראש העיר"السيد رائد كامل محاميد المصادقة على اقتراح رئيس البلدية انتخاب  7.

 . المصادقة على تعديالت في بعض اللجان 8.

 

 :مجرى الجلسة

افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف  

نحيي اعضاء البلدية ونحيي ممثلي جمعية ابو الطيب اهال , حياكم هللا جميعا .المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين 

 . بدء في جدول االعمال سنستمع لممثلي جمعية ابو الطيب لذوي االحتياجاتوسهال بالجميع فقبل ال

من سكان ام % 15نحن بحاجة لدعمكم تجاه هذا الشريحة والتي تشكل  -رئيس جمعية ابو الطيب  -السيد يوسف احمد مروح 

د مشاركة اعضاء البلدية لزيارة هذه ثانيا نري, فالجمعية بحاجة الى مقر يليق بهذه الشريحة , شخص  0,111الفحم اي ما يعادل 

 . الشريحة في ام الفحم كما ونود ان نعلمكم بان الجمعية معترف بها رسميا

تحدث في مداخلته عن رعاية قسم الرفاه ومتابعته لمثل هذه القضايا  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -الشيخ طاهر علي جبارين 

تي تقدم خدماتها الهالي المدينة يتقدمون بالتبرعات المختلفة لمصلحة هذا البلد ثم قال هناك ناهيك على ان الجمعيات والمؤسسات ال

 . جمعية ثانية تعتني بهذه الشريحة مع ذلك سنعمل مستقبال على توفير مقر لهذه الجمعية

 ).الجمعيتين)من اجل توفير مقر يجب ان يتوحدوا  -السيد دمحم فوزي محاميد 

تحدث عن الجانب االنساني لمساعدة هذه الجمعية والتي تقوم على رعاية شريحة خاصة  -عضو الجمعية  -السيد يوسف مروان 

 . وهم بحاجة للدعم والمساندة

, نحن نشعر معكم وفيكم ولن نقصر فيكم , انا اقدر واثمن حضوركم وكذالك حديثكم  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

عند افتتاح هذه البناية سنقوم بتوفير مقر ,في المرشال وحتى االن لم نستلم البناية من المقاول ولم نفتتحه ونحن حينما عينا المقر 

وهناك خيار ثاني بناية البلدية عندما ننتقل للبناية الجديدة سنقوم بتجهيز الطابق االرضي في البناية القديمة ونحن عند . لكم هناك 

 . وعدنا

 . م جميعا نحن منكم وفيكماشكرك -السيد يوسف مروح 

نعم الجمعية هي التي تساعد المجتمع وليس البلدية ,مالحظة على اقوال الشيخ طاهر  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . نقدم مساهمة ومساعدة لهم  ولكن علينا ان, 

 

  -.مرفق طيه- 01/2102المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة 

. اضافة السيد دمحم فوزي في لجنة المراقبة  -1: قدم مالحظاته عن  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد  

 . المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتحسين مالمح المدينة "5" نريد شرح عن بند -5

االمر فيه متسع وفضفاض لمشاريع مختلفة لتحسين مالمح المدينة  -رئيس البلدية  -يخ خالد دمحم اغبارية الش



 . ستكون حق االولوية لمدخل البلد وشارع القدس, وسنطلعكم اين صرفت هذه الميزانية 

 . جماعجميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باال  صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة

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

 -والذي اعد من طرف مراقب الداخلية مدقق الحسابات السيد يوسف عبدو  2102بحث التقرير المفصل لعام  2.

 -. مرفق طيه محضر جلسة لجنة المراقبة ومحضر جلسة طاقم لجنة اصالح الخلل

 

 . عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش وقال التقرير بين ايدينا من لديه مالحظات او اقتراحات 

قدم مالحظات باسم جميع اعضاء لجنة المراقبة وعرض بعض  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

 . النقاط التي بحاجة لتصحيح حسب قوله

 . فعيلهامعظم اللجان غير فعالة يجب ت 1. 

فهو ضخم وكبير ونحن بدالة تصاعدية وهو خطير جدا ويؤثر على الخدمات التي تقدم للمواطنين : العجز 2. 

 . فاقترح تبديل خطة التنجيع بخطة اشفاء

على رئيس البلدية  "ج"191لم يعرض على المجلس البلدي وحسب القانون بند  5112تقرير مراقب البلدية  3. 

حسب القانون يحق العضاء , عضاء المجلس البلدي واعضاء لجنة المراقبة مرفق بمالحظاته ان يقدم التقرير ال

 . لجنة المراقبة التقدم بطلب فحص موضوعين وادراجهم في تقرير المراقبة

موظف   -ج.فحص االدارة الذاتية بالمدارس  -ب  فحص االشعاعات في مؤسسات البلدية والمدارس -أ 4. 

 -د . ان يكون مراقب البلدية هو متابع شكاوى جمهور او تعيين موظف شكاوي جمهور  متبع -شكاوي جمهور 

 -هـ . طلبنا التوصيات التي قدمتها شركة شاحك التي فحصت رواتب الموظفين  -فحص تجاوزات االجور 

ة عضو في هناك اخطاء يجب ان تصحح وبما ان االخ جمع, وزارة الداخلية  التي وافقت عليها -اتفاقات االجور 

 . لجنة تصحيح الخلل فيجب العمل على تصحيح االخطاء فمعظم االخطاء لم تصحح

نحن مع ,المالحظات ايجابية وبناءة وضروري العمل بها ونتابعها معا  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

وانت طرحت تقرير المراقب , كل جهد يبذل سواء لالرتقاء باالداء والعمل والنتائج ومن اجل اصالح اي خلل 

نثمن كل جهد في هذا , اريد ان افحص ذلك وكل سنة استلم التقرير واقوم بكتابة المالحظات والمتابعة  5112

 . االتجاه

بالنسبة للتقرير المالي سنعرضه في جلسة ثانية للمجلس البلدي وال  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . ا فنرجو ان نعرضه في الجلسة القادمةيوجد مجال لعرضهما مع

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

 - 377موازنة رقم  2تغيير رقم  -لقاعة العرض في المركز الجماهيري  المصادقة على ميزانية غير اعتيادية 3.

 -. مرفق طيه

 

 االضافة المدخوالت المدخوالت الجديدة  المصدر

وزارة 

 االسكان
  

2,920,000 

 ج.ش
  

مفعال 

 هبايس
 ج.ش16,395,096

14,505,846 

 ج.ش
  

 ج.ش16,395,096 المجموع
17,425,846 

 ج.ش

1,889,250 

 ج.ش



   المصروفات    

اعمال 

 مقاولة
 ج.ش19,315,096

17,425,846 

 ج.ش

1,889,250 

 ج.ش

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

 هل هي جديدة ؟ -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

 . اضافة -محاسب البلدية  -السيد جمعه احمد اغبارية 

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقه على التصويت

 . جماعصوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باال

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

 -. مرفق طيه -المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لحضانة الظهر  4.

 

 المدخوالت  المصدر

 ج.ش 3,416,000 وزارة االقتصاد

 ج.ش 3,416,000 المجموع

 المصروفات  

 ج.ش 3,185,000 اعمال مقاولة

 ج.ش 231,000 تخطيط ومراقبة هندسة

 ج.ش 3,416,000 المجموع

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

هذه المناسبة ان اتحدث باسمي وباسمكم جميعا كلمة يجب ان تقال بحق  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

كان اشكالية في موضوع الكهرباء في مدرسة افاق وتزامن مع عيد االضحى وكان لالخ , االخ موسى ابو احمد 

انجاز الموضوع قام باالتصال مع جميع موسى احمد دور رائع وعملي وانا اشهد انه يوم العيد من اجل 

  . كل الشكر والتقدير وبارك هللا في االخ موسى, االطراف 

  . عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -. مرفق طيه -ب 2102المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لالمان على الطرق  5.

 

 المدخوالت  المصدر

 ج.ش 59,500 سلطة االمان على الطرق

 ج.ش 59,500 المجموع

 المصروفات  

 ج.ش 59,500 اعمال مقاولة



 ج.ش 59,500 المجموع

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

هناك مشكلة كبيرة وخطيرة في الشارع الذي يربط شارع االقواس  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

ومدخل البيار تحديدا مدخل المعلقة اذ ان الخطوط البيضاء متواصلة غير متقطعة ويقف شرطي لمخالفة الناس 

المعلقة يسارا اذ ان الخطوط ال تسمح وال تجيز الدخول للمنطقة وخاصة المعلقة من اتجاه ام الذين يدخلون حي 

 . الفحم يسارا

نريد ارسال صورة للشرطي وهو يخالف الناس وارسالها من اجل  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

 . المشروعتدعيم موقفنا اما وزارة المواصالت وهناك وعد من طرفهم للبدء في 

 . نرجو وضع الفته لحي المعلقة -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

المصادقة على استقالة السيد خالد ماجد محاميد من منصب نائب ثالث لرئيس البلدية بدون راتب والمصادقة  6.

  ). نائب ثالث لرئيس البلدية بدون راتب)على اقتراح رئيس البلدية انتخاب السيد وسام قاسم اغبارية بدال عنه 

 

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

 . عضوا 10 -صوت لصالح االقتراح 

 ).السيد رياض توفيق محاميد والسيد دمحم فوزي محاميد)  "2" اعضاء اثنان -صوت ضد االقتراح 

تمت المصادقه باالغلبية على استقالة السيد خالد ماجد محاميد من منصب نائب ثالث لرئيس البلدية بدون راتب 

ومنحه ) نائب ثالث لرئيس البلدية بدون راتب )السيد وسام قاسم اغبارية بدال عنه   ى انتخابوتمت المصادقة عل

) انتخاب رئيس السلطة ونوابه ) من قانون السلطات المحلية ) 19)وفق المادة . صالحيات في مجال الهندسة 

1792 . 

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

  . بدون راتب" משנה לראש העיר"المصادقة على اقتراح رئيس البلدية انتخاب السيد رائد كامل محاميد  7.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

نريد  "משנה לראש העיר" الموضوع قانونيا ال يوجد شيئ اسمه -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . الداخلية حتى نصوتمصادقة من وزارة 

 دعونا نتفق على المبدأ هل هو قانوني ام ال ؟ -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

هناك مشورة قانونية من وزارة الداخلية بالسماح لمثل  -مساعد المستشار القضائي  -المحامي دمحم فتحي محاجنة 

 . فهناك بلديات فيها هذا المنصب "ראש העירמשנה ל" هذا المنصب وال يوجد مانع قانوني يمنع تعيين

 . ليس االسم مشكلة ولكنكم تتجاوزون القانون -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 



فبداية . نحن ال نتجاوز القانون فهذا الموضوع طرح في بداية الدورة  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

تعيين خمسة نواب والقانون يجيز ثالثة   البلدية ولكن وزارة الداخلية رفضتقمنا بتعيين خمسة نواب لرئيس 

משנה לראש " فبناء على طلب وزارة الداخلية تم الغاء منصب النيابة من عضويين وطلبو منا تعيين, نواب 

 . وارجأنا االمر "העיר

انا حضرت مؤتمر لنواب الرؤساء في البالد  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -الشيخ طاهر علي جبارين 

משנה לראש " وبامكان رئيس البلدية منح جميع االعضاء لقب "משנה לראש העיר" وتحدثوا عن منصب

 . "העיר

 ؟ ما معنى ذلك باللغة العربية -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

القضية واضحة هناك تالعب بلفظ النيابة فعندما تم تحديد عدد النواب  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

 . فبامكاننا منح هذا المنصب وبما معناه باللغة العربية نائب  اتيح لنا تعيين بهذا المنصب

  !العمل لهذا الشخص ؟ هل المنصب يزيد من نجاعة -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

 . نرجو ذلك هي قضية اسماء موجودة ولما ال نستعملها -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

, نقدر ونثمن عاليا شخصية السيد رائد كساب ونتمنى له النجاح  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . للقانون ثانوي او هامشي هو متجاوز "משנה לראש העיר" ولكن

نحن ال نتجاوز القانون فاقترح ان نصوت على البند بناء على المشورة  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

 . القضائية لوزارة الداخلية الموجهه لبلدية ريشون لتسيون

 . عضوا 11 -صوت لصالح االقتراح 

السيد رامز ,السيد جمال اسعد جبارين ,ين السيد موسى احمد جبار: اعضاء وهم  5 -   صوت ضد االقتراح

 . السيد رياض توفيق محماميد والسيد دمحم فوزي محاميد,محمود جبارين 

 . بدون راتب "משנה לראש העיר"  على انتخاب السيد رائد كامل محاميد  تمت المصادقه باالغلبية

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

 . المصادقة على تعديالت في بعض اللجان 8.

 

 . اضافة السيد دمحم فوزي محاميد -لجنة الطوارئ 

 . اضافة السيد بالل ظاهر محاجنة -لجنة الثقافة والشباب 

 . السيد طاهر رجا محاميد بدل السيد توفيق ترك -لجنة الزراعة 

المركز السيد دمحم ,  من السيد مصطفى ابو ماجد السيد خالد ماجد محاميد رئيس لجنة الصحة بدال -لجنة الصحة 

 . رباح بدل المرحوم سليم حلمي

 . السيد دمحم رباح بدل المرحوم سليم حلمي -ח "מלلجنة 

 . السيد جميل احمد جبارين ينوب عن السيد وسام قاسم اغبارية-لجنة التنظيم 

 . السيد تيسير ابراهيم محاجنة ينوب عن السيد علي احمد محاجنة

 . السيد خالد ماجد محاميد ينوب عن السيد يوسف محمود اغبارية

  

 - لجنة الزراعة

انا اطلعت على فحوى لجنة الزراعة من الجانب القانوني في  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

اميد مقترح التركيبة الحالية هناك تجاوز ويجب تصحيحه هذا من جانب ومن جانب اخر بالنسبة للسيد طاهر مح



  . بدل السيد توفيق ترك فهو ال يحق له ان يكون عضوا النه موظف بلدية  ان يكون 

هذه اللجنة صودق عليها في بداية الدورة وهي مشكلة وقائمة واالقتراح  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

فحص المواضوع من قبل المستشار هو التبديل بين السيد طاهر محاميد والسيد توفيق ترك مع ذلك سنقوم ب

 . القضائي

  

  - لجنة الصحة

 . لماذا ال نسميها لجنة تحسين مالمح المدينة -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

نمشي مع الوضع الموجود بما انه جديد ونحن استحدثناه وعند نهاية  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

 . مرالسنة سنقرر باال

 لجان البلدية الملزمة القانونية كم مرة يجب ان تجتمع ؟ -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

 .  اشهر مرة 2كل  -مساعد المستشار القضائي  -المحامي دمحم فتحي محاجنة 

عضو البلدية نشيد بالعمل الذي قام به السيد مصطفى ابو ماجد وبعد قراره عملية  -السيد رامز محمود جبارين 

المبادله برضا منه نشكره على العطاء الذي قدمه خالل سنتين نرجو للسيد خالد ماجد محاميد ان يقوم بنفس 

م بدعوة لجنة المراقبة ولكن االخ جمعة يعرقل لي مالحظة كرئيس لجنة المراقبة اقو, العطاء ونتمنى له النجاح 

 , االمر

  

  - لجنة التنظيم 

 . السيد جميل احمد جبارين ينوب عن السيد وسام قاسم اغبارية

 . السيد تيسير ابراهيم محاجنة ينوب عن السيد علي احمد محاجنة

 . السيد خالد ماجد محاميد ينوب عن السيد يوسف محمود اغبارية

 . وفيق ينوب عن السيد فتحي فوزيالسيد رياض ت

 . السيد يوسف دمحم عياش ينوب عن السيد توفيق سعيد

 . السيد خليل احمد ينوب عن السيد دمحم توفيق

  

 .  منسق اللجنة مؤسسات ولجان التنظيم على مختلف انواعها االخ دمحم توفيق

  

ا لبلدية ام الفحم من اجل الحفاظ على مهمة التنسيق ضرورية جد -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

 . حقوقنا

  

نشكر رئيس البلدية على اهتمامكم في هذا الشخص له موقف ويقف  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . على كلمة حق ال توجد لديه مراهنة وهو يعرف المهمة وهذا االمر يشرفنا وايدينا بايديكم

  

 . بكل فروعه مع االخذ بعين االعتبار المالحظات التي طرحت تمت المصادقة على هذا البند
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 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


