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وذلك في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:
خالد دمحم حمدان اغبارية -رئيس

بالل ظاهر محاجنة -نائب

رائد كساب محاميد -نائب

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

دمحم توفيق محاميد -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

خالد ماجد محاميد -عضو

مصطفى دمحم ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

رياض توفيق محاميد -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

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

الغياب:
طاهر علي جبارين -قائم باالعمال

وسام قاسم اغبارية -نائب

اياد قاسم زيد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

دمحم فوزي محاميد -عضو

مريد فريد محاميد -ممثل عن اللجنة الشعبية

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

جدول االعمال:
 .1اعداد تحضير ودراسة مقترحات وبرامج لمواجهة ظاهرة العنف بكل اشكالها وصورها.

مجرى الجلسة:
افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم

ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف

المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين.

 .1اعداد تحضير ودراسة مقترحات وبرامج لمواجهة ظاهرة العنف بكل اشكالها وصورها.
عرض رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين ثم قال  :علينا ان نضع تصور وخطط وبرامج لمواجهة ظاهرة
العنف  ,ال توجد لدينا حلول سحرية الموضوع معقد ومركب  ,لفا جلسة وال مظاهرة وال مسيرة وحدها تكفي ,
ال يمكن حصرها بشيئ معين الموضوع يستحق ان نعطيه حقه ويجب ان تتعمق بطرحه ودراسته واالمر غير
محصور على المجلس البلدي  .في جلستنا هذه نريد ان نخرج عن المألوف بما ان الموضوع مهم  ,اقترح ان
نتقسم الى مجموعتين وكل مجموعة تطرح افكار وتناقشها من خالل عصف ذهني كل مجموعة تخرج
بتوصياها على ان يقوم احد اعضاء المجموعة بطرحها امام الحضور.
السيد مصطفى ابو ماجد  -عضو البلدية  -ما الهدف من التقسيم  ,نحن غير مخولين  ,نحن حضرنا من اجل ان
نقدم اقتراحاتنا  ,كان من المفروض ان ندعو لهذه الجلسة قسم الرفاه االجتماعي والبلد االمن.
السيد جمال اسعد جبارين  -عضو البلدية  -يبدو اننا ال نشعر بقيمة الوقت.
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -من خالل هذه الجلسة نريد ان نوكل بالمهنيين  ,نحن نريد ان يكون
التفويض من المجلس البلدي للمهنيين وليس العكس.
توزع الحضور الى مجموعتين  ,ثم التأم المجلس البلدي مرة ثانية الستكمال الجلسة.
تحدث عن المجموعة االولى نائب رئيس البلدية السيد رائد كساب محاميد حيث قال  :هذا من اجتهدنا عليه وهذه
النقاط التي توصلنا اليها وهي:
*تفعيل الشرطة حسب سياسة المجلس البلدي من اجل مكافحة العنف في البلد.
*عقد مؤتمر عام ودعوة اعضاء الكنيست ورئيس البلدية وشخصيات اعتبارية .ع
*على رئيس البلدية ان يستعمل صالحيات الجبار الشرطة بالقيام بدورها.
*التوجه العام للسلطة الحاكمة هو تفتيت المجتمع العربي وعلينا اتخاذ االجراءات الالزمة لمواجهة هذه
السياسة.
*يجب اتخاذ خطوات عملية لمنع ظاهرة السالح وعدم اتهام المؤسسة فقط  .الن شبابنا هم الذين يشترون
السالح.
*يجب تفعيل المهنيين من موظفي البلدية ذوي االختصاصات المختلفة واالقسام ذات الصلة ليقوموا بدورهم
بهذا الشأن.
*كذلك التوجه الئمة المساجد ليقوموا بدورهم التوعوي واالرشادي.
*على مؤسسات التربية والتعليم وضع خطة وبرامج.
*العمل على خطة وتصور من قبل المعارف لطالب المدارس.

*الضغط على الشرطة وايجاد الية للتعاون مع الشرطة من اجل تفعيل مجموعات حرسة ليلة.
*ظاهرة العنف الكالمي والجسدي  ,دور التربية والتعليم مع المهنيين.
*حيازة السالح واطالق النيران وسياقة بال رخصة  ,هذا دور الشرطة  .تسيير سيارات ليلية في االحياء.
*المظاهرات هي لتسليط الضوء ليس اال وام الفحم عينة عن المجتمع العربي.
ثم تحدث عن المجموعة الثانية رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم اغبارية حيث قال:
*التواصل مع االهالي  ,هم الدور االساسي لما يجري ويحصل بخصوص السالح.
*العمل على ضبط النظام العام والكف عن حاالت الفوضى  ,هناك بدايات مع المراقبين ومن خالل الشرطة
البلدية سنقوم ايضا بتعزيز هذا الدور ويضاف لذلك عمل الشرطة البلدية على مدار الساعة وهذا سيغطي دور
الحراسة الليلة ومعالجة بؤر الفساد.
* اصدار بيان باسم البلدية واللجنة الشعبية ومن خالل المؤتمر العام التوجه لالهالي عدم اطالق النيران في
المناسبات المختلفة ثانيا الدعوة الى مقاطعة كل مناسبة يطلق فيها النيران.
*بخصوص المدارس  ,هناك نقطتان عمليتان نحن نراهن على جيل الطفولة  ,روضات وابتدائيات.
*قبل شهر عقدنا مؤتمر عام حضره مديرو المدارس  ,المهنيون في البلدية ومفتشو المعارف  ,وهناك سيكون
تلخيص لهذا المؤتمر وبعد التلخيص سنعرضه عليكم.
*هناك مشروع العناية بالفرد وللسنة الثانية على التوالي ابتداء من المدارس االبتدائية  ,فلكل طالب في
المدارس له ملف عن حياته وسيرته وكل التفاصيل الخاصة به  ,نحن نراهن على هذا الجيل.
*حملة تثقيفية مبرمجة هادفة ومستمرة للجمهور الفحماوي.
*بخصوص اقسام البلدية المهنية هناك مشاريع واعمال وسنقوم بتوحيد الجهود لعمل حمالت ارشادية
وتوعوية على المدارس.
*اجراء مسابقات بين المدارس تنافس على االخالق والقيم.
*اقامة  /فتح بيت للمظالم والشكاوى لحل المشاكل  ,مثال في مدينة سخنين اقاموا بيت الصلح  ,فعلينا بلورة
فكرة شبيهه  -بيت صلح فحماوي.
*القيام بزيارات بيتية لبيوت ام الفحم مع مرافقين من الشخصيات والنشطاء  ,هدفها الحوار والتسامح.
*مسيرات تسامح وقيم واخالق والتصالح  ,مسيرات طالبية وجماهيرية.
*تعميم ورشات لجميع شرائح المجتمع.
اقترح الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية تشكيل لجنة برئاسته من اجل صياغة وبلورة االفكار والطروحات
للتواصل مع السكان واالهل .وعضوية كل من  :السيد رياض توفيق محاميد  ,السيد بالل ظاهر محاجنة  ,السيد

رائد كساب محاميد  ,السيد موسى احمد جبارين والسيد علي احمد محاجنة.
تقرر عقد جلسة في االسبوع القادم لهذه اللجنة من اجل البدء بالعمل.

-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

