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  377توثيق:

 

 محضر جلسة

في تمام الساعة  31/08/2016المنعقدة يوم االربعاء الموافق  T6/2016 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .وذلك في قاعة قسم الهندسة 18:00

 :الحضور

 نائب- وسام قاسم اغبارية قائم باالعمال- بالل ظاهر محاجنة

 نائب- طاهر علي جبارين نائب- رائد كساب محاميد

 عضو- محمد توفيق محاميد عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- خالد ماجد محاميد عضو- محمد فوزي محاميد

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 مدير الشركة االقتصادية- محمود نيسير اغبارية عضو- محمد حسن محاجنة

 مديرة وحدة البيئة- ناهد سيف سيف
 

 

 :الغياب

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

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

 مدير الوحدة- محمد رباح اغبارية
 

 

 :جدول االعمال

 -.مرفق طيه- T5/2016 المصادقة على محضر جلسة رقم 1.

  -.مرفق طيه- 6/2016المصادقة على محضر جلسة رقم  2.

تغريم بلدية ام  -محطة تجميع ونقل النفايات في حي عين الزيتونة . ب -بحث طلب ستة اعضاء المعارضة بخصوص : أ 3.

 -.مرفق طيه-الف شاقل من قبل وزارة حماية البيئة  200الفحم مبلغ 

 



 

 :مجرى الجلسة

هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين  افتتح الجلسه نائب وقائم باعمال رئيس البلديه السيد بالل ظاهر محاجنة بقوله بسم 

 . والصالة والسالم على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

 

 -.مرفق طيه- T5/2016 المصادقة على محضر جلسة رقم 1.

 

 . T5/2016 عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على محضر جلسة رقم 

 . تصحيح خطأ انني لم احضر في هذه الجلسة -عضو البلدية  -السيد محمد توفيق محاميد 

 . تمت المصادقة على محضر الجلسة باجماع االعضاء الحاضرين 

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

  -.مرفق طيه- 6/2016المصادقة على محضر جلسة رقم  2.

 

 . 6/2016عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية اقتراح المصادقة على محضر جلسة رقم 

 . تمت المصادقة على محضر الجلسة باجماع االعضاء الحاضرين 

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

 -محطة تجميع ونقل النفايات في حي عين الزيتونة . ب -بحث طلب ستة اعضاء المعارضة بخصوص : أ 3.

 -.مرفق طيه-الف شاقل من قبل وزارة حماية البيئة  200تغريم بلدية ام الفحم مبلغ 

 

مكان بلدية عرض نائب وقائم باعمال رئيس البلدية السيد بالل ظاهر محاجنة الموضوع للنقاش وقال : با  -أ 

 . الخضيرة ان تقرر ما تشاء ما دام المجلس البلدي في ام الفحم ال يناقش ويصادق عليه فهو غير ملزم لنا

نحن احضرنا جميع المستندات , تقدم تخطيط للتنظيم , هناك مصنع  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

وع ولكن ليس بهذا المكان , يجب االستفادة من هذه للنفايات سوف يبنى بمدخل المدينة , لسنا ضد هذا المشر

 . المنطقة القامة مشاريع سياحية واقتصادية

قال في مداخلته استغرب واستهجن كيف ينكر ذلك , ثم قرأ قرار  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

لخضيرة هي التي تتجاوب مع بلدية الخضيرة , لواء حيفا لديه خطة مرجعية ونحن نتبع للواء حيفا ومدينة ا

المعايير الكاملة القامة هذه المحطة اال انهم رفضوا ذلك . اقامة المشروع ستؤدي الى ضرر كبير للسكان , 

مليون ش.ج وهذا المشروع بحاجة  50ازعاجات , ازدحامات وروائح كريهه , هذا المشروع ضخم بحاجة الى 

في ام الفحم ال تكفي وبحاجة الى نفايات من مناطق اخرى , لماذا ال الى مبادر وهو بدوره يريد ان يربح والكمية 

يوجد تصور لهذه المناطق القامة مناطق سياحية او اقتصادية او مشاريع , وايضا اعضاء االئتالف والمعارضة 

اء ال يعرفون عن االمر سيما واالمر بحاجة لتخطيط . االضرار الصحية والبيئية كبيرة , املنا كبير في اعض

البلدية جميعا بان ال يتسرعوا بهذا القرار ونريد ان نحذوا حذو بلدية الخضيرة واقترح على جميع االعضاء 

 . التصويت على اقتراحنا المرفق

هذا الموضوع ال يوجد فيه قرار ولم نبحثه ابدا وهذه تقوالت في  -عضو البلدية  -السيد تيسير ايراهيم محاجنة 

 . الشارع

انا اريد ان اتكلم بشكل موضوعي , كنظرة منهجية ام الفحم حتى  -عضو البلدية  -يق محاميد السيد محمد توف

الف نسمة , يجب ان تكون لها نظرة من اجل اقامة محطة نفايات , المقترح  70ستصل لحوالي  2030عام 



تفحص البدائل , تم وهي متوفرة وجاهزة .نحن لم نصل لهذا االمر مهنيا ولم  283الموجود مالئم للخريطة ع.ن 

 . فحص الخريطة في اللجنة ونريد بدائل اخرى

كانت جلسة مع كل القرى المجاورة وكذلك مع رئيس بلدية الخضيرة  -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

ولم يبت في الموضوع , هناك غاز الميثان وهو سام جدا وله تأثير على طبقة االوزون , تم اختيار منطقة ام 

 . حم , انا اقترح ان تكون في منطقة الروحة في اقصى اراضي الروحة من اجل الحد من الخطورةالف

نحن نتكلم عن الضرر الذي سيحصل لجميع اهالي ام الفحم وليس  -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 

 . فقط منطقة الربزة والعرايش واقترح رفض المشروع

بان المشروع ال يكون في مدينة الخضيرة هذا شأنهم , ولكن ال  -البلدية  عضو -السيد رامز محمود جبارين 

يجوز ان يكون هذا االمر على حساب صحة الناس في ام الفحم فلنفكر في مشاريع اخرى لتدخل االموال على 

 . خزينة البلدية , علينا النظر الى االفق البعيد . الخص حديثي بان نقول ال

سمعنا لالخوة جميعا يوجد معلومات خاطئة وليست  -مدير الشركة االقتصادية  -رية السيد محمود تيسير اغبا

دقيقة , هناك تخطيط وهو ما زال في مراحله االولى , وهناك نية القامة مصنع لتصنيف وتقليص حجم النفايات 

شقين : الشق  , الوضع القائم اليوم هو سيئ ومضر للبيئة , والنفايات مكشوفة ووضعها خطير , المشروع له

% فنحن ال نريده . الوضع الحالي ال يطاق 1البيئي واالقتصادي والبيئي هو االهم , واذا حصل ضرر بيئي ولو 

, الحل تجميع النفايات مع بناية مغلقة محكمة , المشروع المقترح هو تصنيف وفصل نفايات وليس تكرير نفايات 

ال اضرار , المخطط هو تصنيف وتقليص النفايات والحل , المخطط الموجود ال يوجد فيه غاز وال روائح و

الطرفي النهائي , الموضوع لم تستكمل به الدراسة ال البيئية وال االقتصادية , نحن اخذنا جانب التخطيط 

وستكون دراسة بيئية وهناك مكتب هندسي مختص ليقوم بالدراسة البيئية , واذا تمت الموافقة البيئية من وزارة 

د فحصها للتقرير المهني , والدراسة ستعرض على المجلس البلدي واذا كان الوضع البيئي سلبي ويضر البيئة بع

 . فال حاجة الكمال المشروع

نرحب بجميع الحضور , في المخطط نفسه نرفضه جملة وتفصيال ان  -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

 . يجب ان نزيل المكب الحاليكان ياتي على حساب صحة الناس وهذا مرفوض ثانيا 

يشرفني ان احضر هذه الجلسة , انا لست من المعارضة وال االئتالف انما  -ممثل عن االهالي  -السيد ابو ناصر 

انا مواطن , كل االعضاء بال استثناء والشركة االقتصادية بالمواضيع الكبرى ال يجب ان يكون اختالف ويجب 

وام الفحم يجب ان ال تكون مكب للنفايات ,  ان نكون صفا واحدا , من حقنا ان نبحث عن ازالة مكب النفايات

 . ولن يسمح اي مواطن في ام الفحم بهذا , انا اطالب ان يقر المجلس البلدي رفض هذا المشروع

طلب من االهل مغادرة الجلسة . وقال : المجلس  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 . الموضوع , كل اتفاق مع اي طرف يجب ان يمر عن طريق المجلس البلديالبلدي لم يقرر ولم يبحث هذا 

ال شك اننا استفدنا في هذه الجلسة وفي المقابل سمعنا ايضا من  -نائب رئيس البلدية  -الشيخ طاهر علي جبارين 

 . المهنيين , انا اقترح عدم التصويت اليوم حتى يتم دراسته من جميع الجوانب

 . انا ضد ان تكون في هذه المنطقة -عضو البلدية  -بارين السيد موسى احمد ج

اقترح التصويت في هذه الجلسة النه فيه تخطيط , هل هذا الم الفحم  -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 

 . ام لجميع المناطق

خال اي بلد اخر سنقوم هذا الم الفحم وفي حال اد -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 



  . بالمصادقة عليه في المجلس البلدي

 . الموضوع ال يحتمل التأخير , انا اطلب التصويت على المقترح -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

,  االقتراح يقسم الى شطرين , ام الفحم بحاجة لمنطقة تجميع النفايات -عضو البلدية  -السيد محمد توفيق محاميد 

 . ال يوجد اي مقترح اخر لنقل المحطة الحالية يجب ان يتم اقتراح مكان اخر

مليون ش.ج ولتغيير  3.5وزارة البيئة منحتنا  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 35.3ان منحت الف حاوية , ايضا سيتم توفير حفر حاويات خفية , ايضا وزارة االسك 11حاويات النفايات , 

مليون ش.ج خالل خمس سنوات ومعظم الميزانيات في السنوات الثالث . اليوم وقعنا على االتفاقية مع وزارة 

 . 922االسكان وهذا حسب قرار الحكومة 

ارفض اقامة المشروع في هذه المنطقة ويجب ازالة المكب النها  -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

 . تصاديةستكون منطقة اق

 . انا اطلب التصويت على االقتراح -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

بما انه كنت في الموضوع من السنة السابقة واخذنا وعد انه ال يوجد  -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

 . عملية تصنيع نفايات

المكب نوقش في الخريطة الهيكلية ,   موضوع -ة نائب وقائم باعمال رئيس البلدي -السيد بالل ظاهر محاجنة 

اقترح مناقشة الموضوع بعد تقديم الدراسة البيئية والتصويت عليه , ال يتم فيه معالجة كيميائية , نتفق ان 

 . المشروع لن يحوي معالجة النفايات فقط تصنيف وتقليص حجم النفايات في بناية مغلقة

 . التصويت  ثم عرض اقتراحه على

 . اعضاء 8لصالح االقتراح :  صوت

 . اعضاء 6صوت ضد االقتراح : 

 . انسحب السيد عادل ابراهيم اغبارية من الجلسة

 . ثم عرض التصويت على اقتراح المعارضة

 . اعضاء 6صوت لصالح االقتراح : 

 . اعضاء 5صوت ضد االقتراح : 

 . اعضاء 2امتنع عن التصويت : 

  

 : س البلدية السيد بالل ظاهر محاجنة الموضوع للنقاشعرض نائب وقائم باعمال رئي -ب

قدمت شرحا عن الموضوع وقالت ان كل التقارير قدمت لوزارة البيئة  -مديرة وحدة البيئة  -السيدة ناهد سيف 



 . وقدمنا طلب بالغاء الغرامة 

وتم تغريم بلدية ام الفحم مبلغ وزارة البيئة تقول ان بلدية ام الفحم لم تقدم التقارير  -السيد رياض توفيق محاميد 

من القانون الذي ينص على وجوب تقديم  ب فصل وحسب . 2015+  2014الف ش.ج عن سنوات  200

من  3الف ش.ج , والتقارير يجب ان تقدم في شهر  100التقارير , والعقوبات هي سنة سجن او غرامة حالية 

 . كل سنة

 ير ؟لماذا لم تقدم بلدية ام الفحم هذه التقار *

هل تم استالم اشعارات بخصوص عدم تقديم التقارير السنوية ؟ كم اشعارا تلقت البلدية ؟ وماذا فعلت ؟ نرجو  *

 . تزويدنا باالشعارات

 هل كان المستشار القضائي والمحاسب والمراقب على علم بهذا التقصير ؟ وماذا فعلوا ؟ *

هل كنتم تعلمون بقانون حماية البيئة تسجيل انبعاثات والنقل للمولوثات للبيئة , الزام تقرير وتسجيل القانون  *

 ؟ 2012

 هل كان عضو البلدية المسؤول عن ملف الصحة والبيئة بعلم مما حصل وماذا فعلوا ؟ *

 هل كان مدير تحسين مالمح المدينة بعلم بذلك ؟ وماذا فعل ؟ *

 لتوجه لوزارة حماية البيئة من اجل ابطال او تقليص هذه الغرامة ؟ متى كان ؟هل تم ا *

 لماذا لم يتابع الموظف كل قانون جديد ولماذا ال نعرف ؟ *

 . امل ان يتم ابطال الغرامة -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

لتساؤالت تمت االجابة عليها من قبل السيدة اكثر ا -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

% من المبلغ وننتظر الرد 40ناهد سيف , قمنا بتقديم كل التقارير وقدمنا طلب بالغاء الغرامة او تقليصها بنسبة 

 . من الوزارة

  

  

  

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

 

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


