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 لحضرة

  مالشيخ خالد حمدان المحتر

 رئيس البلدية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

وذلك حسب قانون البلديات , بند    2013فيما يلي اضع بين يديك تقرير المراقبة لعام  

 ج )ا( وكذلك حسب انظمة البلديات ) تقرير مراقب البلدية ( .  170

 

ها لك بشكل متتابع على السنة والتي قد نقلت خاللكم تعلم فأن التقرير يلخص عمل المراقبة 

ينّوه ان هناك قضايا  مدار السنة حتى يتم معالجة المواضيع باقرب سرعة ممكنة .

ومواضيع يشارك مراقب البلديه في عالجها ووضع تصورات مناسبه لحلها وهو ما يسمى 

 . وبالتالي فان التقرير يلخص زبدة القضايا والتوصيات. שוטף (العمل الدارج ) 

 

قرير تم اختيارها حسب وجهة نظر المراقبة , مع االخذ بعين االعتبار مواضيع الت

 المالحظات التي تم توجيها عن طريق االدارة وبعض اعضاء لجنة المراقبة .

 

المراقبه اختارت ان تركز عملها هذه السنه في موضوع هام وملح ويمس كل فرد من 

صورات وتوصيات للحلول التي اهالي ام الفحم اال وهي ازمة السير الخانقه مع وضع ت

 .ترى المراقبه مناسبا ان يتم تبنيها والعمل على تنفيذها

 

من المواضيع والتوصيات التي تم طرحها في التقرير تم  قسممن الضروري ان االحظ ان 

 , اال ان البعض االخر ما زال معلقا وينتظر العالج . خالل السنهمعالجتها 

 

بلدية تقديم مالحظاته حول المواضيع الواردة في التقرير , حسب القانون فأن على رئيس ال

هذه المالحظات سترفق بالتقرير وتقدم للجنة المراقبة , والتي بدورها سوف تبحث التقرير 

 في جلسة خاصة على ان يتم تقديمها لجلسة في المجلس البلدي .

 

 بقبول فائق االحترام وتفضلوا

 رفعت احمد محاجنة

 مراقب البلدية                                                                                
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 زمة السيرا

 

في ظل ازمة السير الخانقه في مدينة ام الفحم وخاصة ساعات ما بعد الظهر عند عودة     

العاملين لبيوتهم وكذلك في أيام العطل واألعياد, وفي ظل انتشار ألمحال التجاريه خاصة 

مدخل البلد والمعاناة اليوميه التي تسببها ازمة السير للمواطنين اصبحت الحاجه ملحه  في

لتطبيق قانون مساعد مواقف السيارات والذي سبق للمراقبه الداخليه أن قدمت توصياتها 

حول هذا الموضوع في تقارير سابقه . ومع األخذ بعين األعتبار بأن الموضوع لم يحظى 

والصحيحه يأتي هذا التقرير ليؤكد مره اخرى حول ضرورة العمل  بالمعالجه المطلوبه

وفق القانون المساعد مواقف السيارات خاصة باتساع ظاهرة أزمة السير وفتح محال 

تجاريه اضافيه و كذلك بناية البلديه في مدخل البلد مما يضاعف األزمه ويضع المواطن 

 ه . في حرج شديد بسبب أزمة السير اليوميه والمتفاقم

 

حول كل هذه الظواهر يأتي هذا التقرير ليضع أمام ادارة البلديه تشخيص المشكله والحلول 

 المقترحه من أجل تبينها وكل ذلك وفق القانون .

 

في العديد من التقارير تم التطرق لموضوع مواقف السيارات في ام الفحم , مع العلم انه 

في مدخل المشاريع التي يتم انشاؤها  ن ان هناك العديد موقد اصبح الوضع ملحا خاصه 

 البلد ال سيما بناية البلديه والذي بدوره سيزيد من تعقيد األزمه وعليه جاء هذا التقرير .
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 الناحيه المهنيه واألنشائيه

 

يتم تصنيف مواقف السيارات مهنيا على النحو التالي والذي لكل صنف مواصفات يجب    

 . لتخطيط والتنفيذأخذها في عين األعتبار عند ا

  

  مواقف بجوار األرصفة

 

 المتوازيه بشكل طابور ومنها المائله . منها    

 

  .المواقف السطحية

 

تنشأ على مستوى سطح األرض كمواقف األسواق أو المباني العامة أو المواقف التي تنشأ 

 .بالدور األرضي في بعض العمائر
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 مواقف أسفل المباني 

 

مستوى الدور األرضي للمبنى ، وتتصل بسطح األرض عن طريق منحدرات تنشأ تحت 

 مناسبة للدخول أو الخروج منها

 

  .مواقف متعددة األدوار

 

وهي التي تنشأ من عدة طوابق وتستخدم عادة في األماكن العامة التي يرتادها الناس بكثرة 

 . مثل المناطق التجارية

 

 مواقف المعوقين

 

لمعوقين سهلة الوصول والخروج منها والتي عادة ما تكون في مواقف مخصصه ل     

 واجهة المحالت ويتم تأشيرها باشارة كرسي معوق  .

 

  :تصميم المواقف

 

 المعايير التخطيطية لمواقف السيارات
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يحدد عدد مواقف السيارات لكل نشاط وفقاً للمعايير التخطيطية المعتمدة من قبل البلدية 

 تياج الفعليالمختصة وحسب االح

  

 متطلبات تصميم المواقف بجوار األرصفة

 

يمكن تقسيم المواقف التي توجد إلى جانب األرصفة بالشوارع إلى نوعين : المواقف 

 :المتوازية ، والمواقف المائلة . ويشترط لكل نوع ما يلي

 

 متطلبات تصميم المواقف المتوازية

 

المستخدمة في المواقف التي توجد إلى تعتبر المواقف المتوازية من أكثر التصميمات 

 جانب األرصفة

متر في الطرق الثانوية ، و ال  6.00المسافة من تقاطع الطرق وأول سيارة ال تقل عن  – 

 . متر في الشوارع الرئيسية15تقل عن 

 . م 6.50المسافة المخصصة لوقوف السيارات هي -

ح فيه بالمواقف المتوازية التي توجد الحد األدنى لعرض المسار في اتجاه واحد الذي يسم -

 . م حركة المركبات3م للمواقف ، 2.5م في كل اتجاه )يشمل 5.5إلى جانب األرصفة 
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 متطلبات تصميم المواقف المائلة

 

تعتبر المواقف المائلة بشكل عام من المواقف الغير مستحسنة بجانب األرصفة ، وعادة ما 

والتي بها  ي التي تخصص مواقف للسياراتتستخدم هذه المواقف في قطع األراض

، وإذا ما استخدمت في الشوارع فإنه مساحات كبيره وبعيده عن الشوارع أي في الميادين 

يتعين أن تكون الشوارع عريضة وال تحمل سوى أحجام بسيطة من الحركة ، ويشترط 

 فيها اآلتي 

م 12م في بداية الطريق و 9 الحد األدنى لبعد المواقف المائلة عن تقاطعات الطريق هي -

 . في نهاية الطريق

 م5.5المسافة المخصصة لوقوف السيارة هي  -

 

 االمر في ارض الواقع

 

من المالحظ ان المواقف المخططه وخاصة في مدخل البلد هي مواقف مائله وبالذات امام 

 ,دغش  وكذلك امام عمارة ابومجمع السلطان ) سان رايز ( وامام البريد وبنك ديسكونت 

وعند تحرك السياره والتي كما ذكر اعاله ال تصلح اال في الميادين او الشوارع الواسعه , 

المتوقفه للخروج واألندماج في الطريق يتم اعاقة حركة السير بشكل رهيب خاصة في 

  ساعات الذروه  , من جهة اخرى المواقف المائله تستوعب اكبر عدد من السيارات منها
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ير جميع يا تغالمتوازيه  وعلى ادارة البلديه موازنة الموضوع بين حلّين  امّ في المواقف 

 المواقف المائله الى مواقف متوازيه او قص الرصيف وانشاء مسار اضافي 

 

في الشارع في األماكن المتاحه حتى يبقى السير جاريا مع األخذ بعين األعتبار النقص 

 .الذي قد يحصل في عدد اماكن الوقوف

 

   . ية : تغيير المواقف من مائله الى متوازيه او قص الرصيف وانشاء مسار اخرتوص

 

 متطلبات تصميم المواقف السطحية  

 

 المداخل والمخارج

 

يجب أن تكون المداخل والمخارج بعيدة عن تقاطعات الشوارع حتى ال تؤثر على حركة  -

 . المرور

ع حركة المرور العادية في يجب أن تحقق المداخل والمخارج تجنب التعارض م -

 . الشوارع
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من المالحظ  ان المداخل والمخارج لمواقف السيارات تحت المراكز التجاريه في ام الفحم 

 هي من الشارع الرئيسي وليس من خلف االبنيه االمر الذي بدوره يعيق حركة السير  

 

للمواقف تحت  توصية المراقبه هي ان يشترط بالرخصه ان تكون المداخل والمخارج

 االبنيه خلفيه وليس من الشارع الرئيسي لضمان حركة سير سلسه.

 

  .واقف المعوقينم

 

( من مساحة الموقف للمعوقين على أال يقل عدد المواقف %5يتم تخصيص نسبة ) -أ 

 . المخصصة للمعوقين عن موقفين

 : أن تخصص مواقف المعوقين وفقاً للضوابط التالية –ب 

 . م5.50لموقف عن أال يقل طول ا

 . م3.60أن يكون عرض الموقف = 

أن يتم تخصيص أماكن مواقف المعوقين في أماكن يسهل الحركة فيها ، وأن تكون قريبة 

من المداخل الرئيسية في المباني بحيث تكون على أقصر مسافة تصل بين سيارة المعوق 

 . وجهة مقصده

 . أن تكون أقرب ما يكون من المصاعد

مة المميزة للموقف الخاص بالمعوقين للداللة على تخصيص تلك المساحة وضع العال

 .لوقوف سيارات المعوقين فقط 
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تزويد األرصفة المالصقة للمواقف المخصصة للمعوقين بمنحدرات تسهل عملية حركة 

 .المعوق من وإلى سيارته 

 

ين عاديين وكذلك من قبل سائقالمالحظ ان العديد من المواقف للمعاقين يتم استغاللها من 

 .في بعض االماكن ال يتم فرز مواقف للمعاقين 

 

توصية المراقبه ان يتم فرض عدم وقوف سيارات في مواقف المعاقين لغيرهم مع فحص 

وكذلك تخصيص مواقف للمعاقين في االماكن التي ال يوجد تاشيرة معاق على السياره 

 بها مواقف كهذه

 

 قانون مساعد مواقف السيارات

 

زيادة ال سيما مشكلة مواقف السيارات مشكله ال تنتهي بل تزداد تعقيدا مع مرور الوقت    

تمت المصادقه على قانون مساعد  في المقابل  , عدد وحجم حركة السير في المدينه

, والذي يهدف الى تنظيم ايقاف السيارات في الشارع العام, 1991مواقف السيارات عام 

 يل عملية المرور, والتنقل في شتى أنحاء المدينه  .من أجل راحة الجمهور وتسه
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 وحسب القانون فان رئيس البلديه يستطيع :

 

:   تحديد أماكن وقوف مسموح بها ألنواع معينه من السيارات, وتحديد ساعات اوال

 الوقوف والفتره الزمنيه المسموح بها . 

 ن محدده .كقوف في أماارات والمركبات من الويمنع نوع معين من الس   ثانيا:

في األماكن المسموح الوقوف فيها, تستطيع البلديه تنظيم عملية وقوف السيارات    ثالثا:

 بواسطة كرتات وعن طريق منظمين موظفين من قبل البلديه . 

في أماكن الوقوف الخاصه , يجب أن تتم عن طريق مصادقه من قبل البلديه   رابعا:

قديم الطلب حسب نماذج تعد في البلديه, والرخصه تكون خصه لذلك, بعد ترواستصدار 

 لمدة سنه واحده على األكثر ويستطيع المواطن بعدها تجديدها عن طريق البلديه . 

 

قانون, السنوات على المصادقه على ال عشرات من حسب الوضع القائم اليوم, وبعد مضي 

ارات, مع أن هذا الموضوع من اقف السيمولم تعمل البلديه على تطبيق القانون المساعد ل

فيما يخص راحة الجمهور الذي يجد  ةيه تطبيقها. خاصدأهم األمور التي يجب على البل

في الشارع بسبب وقوف السيارات على األرصفه, و نفسه مضطرا أحيانا للسير في وسط

خسارة لخزينة البلديه بسبب عدم جباية األموال  بسباألماكن الضيقه, وفي المقابل ي

الشأن في كثيرمن البلديات, والتي يدر  وواقف المسموح بها, كما هملمستحقه من الا

 موضوع مواقف السيارات الكثير من األموال لخزينتها . 
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في العديد من السلطات المحليه يتم تنظيم موضوع مواقف السيارات عن طريق شركات    

دات وقوف اذلك وضع عدّ متخصصه والتي تعمل على استصدار المخالفات وجبايتها وك

 في اماكن مخصصه كما هو معمول به في شوارع المدن  . وقد حدث ان توجهت شركات

معها من اجل ضبط وادارة الموضوع في بلدية ام الفحم وقد تم عقد جلسات  من هذا النوع 

ل خم الفحم مصادر دااال انه ولالسف لم يخرج الموضوع لحيّز التنفيذ مما افقد مدينة 

 يه والتي هي بامس الحاجه لها وكذلك افقد المواطن الفحماوي رفاهيته وراحته في اضاف

 

ليصطدم  من عمله ة سير خانقه خاصه للعامل الذي يعود بعد يوم طويل وشاقمازظل 

  صول الى بيته براحه ويسر. وتعيقه من الخانقه  ة سير بازم

 

ساعد منفيذ القانون التوصيه : العمل على التعاقد مع شركات متخصصه من أجل ت

   مواقف السيارات

 

 ايضا,يمنع بشكل صارم, توقف السيارات:  مواقف السيارات حسب القانون المساعد

 

 على يسار الطريق     .1

 على طريق دراجات معلم     .2

 في مفترق طرق     .3

 على الرصيف    .4
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 في الدوار     .5

 في ممر مشاة معلم    .6

 مترا من خط الوقوف  12في مجال     .7

 على جانبي ممر أمان للمشاه     .8

 

أن العديد من السيارات تقف في وسط الدوار وعلى حواشيه, بشكل ما نراه اليوم, هو 

ك ساكنا ازاء ذلك, كذلك نجد بعض المركبات الكبيره رمستهجن. والبلديه ال تحوغريب 

يحد وفي االماكن التي بها فسحة مما والضخمه والتي تقف بشكل مزعج في مدخل البلد, 

, وكذلك على  من فسحتها ويضيّق حركة المرور بحيث تصبح اضيق مما سواها 

األرصفه وعلى مفترقات الطرق, والبلديه ال تأخذ دورها في منع هؤالء من ايقاف 

مركباتهم في األماكن المعده للمشاه ولراحة الجمهور  مع أن القانون المساعد واضح في 

  هذا المجال .

 

ان تأخذ دورها في منع وقوف السيارات في االماكن الممنوع  توصيه على البلديه

 .الوقوف بها كما ذكر اعاله وكما جاء في القانون المساعد

 

ظاهرة وقوف السيّارات فوق األرصفة وهو اعتداء واضح  تتفاقم  شوارعالعديد من في 

 .على حقوق الماّرة في الّسير في األماكن المخّصصة لهم

أصبحت غير كافية الستيعاب  الوقوفارات المخالفين بأّن مناطق ويتعلّل أصحاب السيّ 

 وبأّن المآوي المتوفرة هي بعيدة  مدخل البلدالكّم الهائل والمتزايد للسيّارات التي تؤّم يوميّا 
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لدخول البنك او  ال يتطلّب منهم سوى بعض الدّقائقوالذي عن أماكن قضاء حاجاتهم 

ا يجعلهم يتعّمدون إيقاف سيّاراتهم على األرصفة بكّل إصرار ممّ  البريد او المحل التجاري 

 . وأحقيّة

ومهما كانت صّحة التّبريرات المقدّمة، فإّن ذلك ال يعطيهم الحّق في سلب حقوق الماّرة 

 الذين يجدون أنفسهم في أغلب الحاالت مجبورين، في ظّل غياب حلول أخرى، على الّسير 

 

ها أصبحت بدورها مربضا للسيّارات وهو ما يهدّد سالمتهم وسط الّطريق خاّصة أّن حاشيت

 . ويعّرضهم إلى مخاطر حقيقيّة وعواقب وخيمة ال ذنب لهم فيها

والتي تحّولت واألنظمه  ألحكاملوإزاء تفاقم هذه الّظاهرة غير الحضاريّة والمخالفة 

ية المدينة في يسيء إلى الماّرة وإلى جمالو بلدلألسف إلى مشهد اعتيادّي في شوارع ال

بتطبيق قانون مواقف نفس الوقت، أصبح من الّضروري إيجاد حلول ناجعة ودائمة، وذلك 

بكّل حزم وصرامة حتّى يرتدع كّل من تخّول له نفسه إيقاف  السيارات وبمعاقبة المخالفين

 . سيّارته على الّرصيف وتهديد سالمة اآلخرين وراحتهم
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 للبيع  اتسيار

 

ة استغالل الحيّز العام لمصلحة شخصية دون ان افه لذلك اصبحت لدينا ظاهرباالض     

تتخذ البلديه دورها في منع حدوث هذه الظاهره بحكم مسؤو ليتها عن الحيّز العام وانها 

 هي ان يقوم  , هذه الظاهره   صاحبة المسؤوليه والحق في المحافظه على ممتلكاتها 

 

ره في احد مواقف السيّارات خاصه في مدخل اه بركن السيّ رتاالمواطن والذي يريد بيع سيّ 

رته مما االبلد لفترة طويله مع رقم هاتفه وكأن الموقف اصبح ملكا خاصا له حتى يبيع سيّ 

تهم العامه , ظاهرة " تطويب" )من طابو( ااستخدام المواقف لحاجمن يحرم المواطنين 

ها في هذا المجال وتغريم ريه اخذ دواالماكن العاّمه يجب ان تنتهي وعلى ادارة البلد

ّ اصحاب السي لم  احتها او حتّى جّرها اذارات المعروضه للبيع والمطالبه باسرع وقت ازا

 . م حتى بيعهاايرتدع صاحب السيّاره ويقوم باخالئها من مكانها التي تراوح به الي

 

يع او حتى جّرها توصيه : اخالء السيّارات المركونه في المواقف العامه والمعروضه للب

 وتغريم اصحابها اذا  لم يرتدعوا وينصاعوا للقانون  .

 

ظاهرة أخرى, وهي أن العديد من السيارات الخربه والتي لم تعد صالحه لالستعمال, 

على جانب الطريق لفتره زمنيه طويله, مما يسبب ازعاج المواطن  ةوالخردوات, تبقى ملقا

غ أصحابها ن اجراء جرد لجميع هذه المركبات وابالويحد من حركة المشاه وعلى المراقبي
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وابعادها عن الشارع العام وفي حالة الرفض تقوم البلديه بذلك, وتحمل أصحاب  بجرها

الماليه حتى يعتبروا ويتعلم غيرهم من ذلك  المركبات المصروفات الالزمه والغرامات

    يقدموا على ترك سياراتهم في الشارع العام .حتى ال 

 

 

 

 

توصيه :  الكشف عن جميع السيّارات والخردوات المركونه والمتواجده في اطراف 

  الشوارع  واخالئها من مكانها من اجل راحة المواطن وحفاظا على المنظر العام .

 

موضوع الخردوات في اطراف الشوارع تم طرحه في العديد من تقارير المراقبه         

لمهنيه في الموضوع باالستناد الى القوانين المساعده والى الّسابقه وفيما يلي وجهة النظر ا

 التقارير التي تم تقديمها في هذا المجال  .
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 الشوارع اطراف في الخرداوات

 

 يسبب مما طويلة زمنية لفترة الطريق جانب على ملقاة تبقى السيارات هذه من العديد ان" 

 هذه لجميع جرد اجراء بينالمراق وعلى,  المشاة حركة من ويحد للمواطن ازعاج

 تقوم الرفض حالة وفي,  العام الشارع من وابعادها بجرها اصحابها وابالغ المركبات

 حتى المالية والغرامات الالزمة المصروفات المركبات اصحاب وتحمل بذلك البلدية

 " . العام الشارع في سياراتهم ترك على يقدموا ال حتى ذلك من غيرهم ويتعلم يعتبروا

 

 ولعدم الهميته الموضوع في التذكير المراقبة رأت وقد السابقة التقارير في جاء ما ذاه

 االلية على فيه التركيز يتم محدد عمل نظام وضع مع المجال هذا في تقدم حصول

 هذا في القانون تطبيق عند المسؤول للموظف الواضحة المسؤولية تحميل مع المطلوبة

 .  الصحة قسم باشراف يدانيةالم الرقابة موظفي وهم المجال

 

 تقف والتي لالستعمال صالحة الغير السيارات ظاهرة بأن التذكير بمكان االهمية من

 : منها المشاكل من العديد وضعيتها في تحمل حراك دون الشارع في طويال

  

 من جزء او الرصيف على توقفها عند خاصة والمشاة المارة على التشويش -1

 . الرصيف



 אום אל פחםעיריית                                          الفحم ام يةبلد

                      לשכת מבקר העיריה                                                   البلدية مراقب مكتب

  230ת"ד                  230ص.ب  

                              3001000  פחם אל אום                                                                           3001000 الفحم أم
 04/  6313504פקס               04/  6317740  –  04 /6313742  טלפון

2013-taqreer 

 18 

 مما مكانها في الوقوف السيارات اصحاب يمنع مما الشارع طرف في مكانا تحتل -2

 .  العام الطريق على يشوش

 

 خطرا يشكل مما السيارات هذه في االطارات وتثقب الزجاج ينكسر ان الممكن من -3

 .  االطفال سالمة على

 يشوه مما تحريكها عدم بسبب والنفايات االوساخ وحولها السيارة تحت تتراكم -4

 .  عامال المنظر

 

  :  القانوني الوضع

 

 من خرجت والتي الشوارع اطراف في المتروكة السيارات هذه اصحاب الى ينظر

שמירת הניקיון  -1984 النظافة على المحافظة لقانون مخالفون انهم على االستعمال

 يجب ولذلك,  النظافة على المحافظ -وكذلك مخالفون للقوانين المساعدة لبلدية ام الفحم

 وكذلك الفحم ام لمدينة المساعد القانون عليه ينص بما السيارات هذه اصحاب مع املالتع

 :  التالية البنود حسب النظافة على المحافظة العام القانون

  النظافة على المحافظة قانون -2 بند

 " العام الملك في خرداوات ابنية نفايات,  نفايات انسان أي يلقي ال"    

  النظافة على المحافظة دمساع قانون.  ح بند

 ."    العام الملك في خرداوات او نفايات انسان يلقي ال"     
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 نظام العمل 

 

 التخلص بصدد البلدية بأن بالصحف النشر طريق عن الجمهور اعالم البلدية على -1

 صالحة غير سيارة صاحب كل وعلى الشوارع اطراف في المتروكة السيارات من

 القيام عدم حالة في للغرامات عرضة سيكون النه سيارته من التخلص لالستعمال

 . لسيارة لنقل البلديه بها تتكلف التي التكاليف كامل ويتحمل بذلك

 تصويرها مع المتروكة السيارات عن والبحث الكشف بعملية الصحة مراقبوا يقوم  -2

 . بالموضوع خاص ملف وفتح

 كما المتروكة السيارات على والصاقها السيارات الصحاب االنذارات توزيع  -3

 .  الموضوع في االشكال كل لحل اتخاذها يجب التي العملية بالخطوات سنفصل

 

  اتباعها يجب التي الخطوات

 

 لالستعمال قابله غير انها عليها ويالحظ طويلة زمنية لفترة متروكة سيارة وجود حال في

 مكانها من تتحرك لم أو نمرة تحمل ال أو مكسر زجاجها أو مثقوبه اطاراتها تكون  كأن

 تطالب محددة زمنية لفترة عليها إنذار ورقة الصاق الصحة مراقب على جدا طويله لفترة

 يتم المحددة الزمنية الفترة نهاية وفي نهائي بشكل مكانها من ازاحتها السيارة صاحب

 وهي القادمة الخطوة اتخاذ يجب السيارة تحرك عدم حالة وفي جديد من الموضوع فحص

 : يلي كما
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 حتى بالموضوع الشرطة ابالغ الصحة مراقب على نمرة تحمل السيارة كانت إذا  -1

 وال الشرطة على تقع الحاله هذه في المسؤولية الن نقلها السيارة صاحب  يطالب

 صاحب قبل من للقضاء يتعرض ال حتى مكانها من نقلها الصحة  لمراقب يجوز

 والفترة السيارة صور ارفاق مع خطي شكلب تتم للشرطة  التوجه عملية. السيارة

 . السيارة على الصاقه تم الذي االنذار وكذلك بها متوقفة كانت التي الزمنية

 وإال بنقلها وإبالغه صاحبها عن التحري يتم السيارة على نمرة وجود عدم حالة في  -2

     املك السيارة صاحب تحمل يتم ثم ومن مقاول طريق عن البلديه قبل من نقلها   يتم

 . القانون حسب وذلك النقل مصروف

 السيارة صاحب اعطاء اجل من جرها يتم التي للسيارات موقف ايجاد البلديه على -  3

 نهائيا منها التخلص أو بيعها قبل من بها التصرف قبل سيارته استرجاع  في الحق

 

 من بنود القانون المساعد أيضا:

 

ممنوع الوقوف فيه, على مراقب السير التنويه .   في حالة وقوف السياره في مكان 1

لمركبه بطلب ابعاد السياره من المكان اذا لم يقم بذلك على المراقب ابعاد السياره الصاحب 

ها اال بعد دفع رسوم الجر بتتم اعادتها الى صاح الجرها ووضعها في مكان خاص و

 كها اال بعد دفع الغرامه .لمستحقه أو يستطيع ربط عجالت السياره وال يتم فا والغرامات
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 لمواقف السيّاراتموظف 

 

لم يتم تفريغ موظف  , أو ,  حتى اآلن لم يتم تعيين موظف خاص لمواقف السيارات       

مما يبقي او ضم الموضوع لصالحيات موظف معيّن لمتابعة موضوع مواقف الّسيارات 

وأضرار للمواطن في أم  ات غير مطبق مع ما يسبب من ازعاج موضوع مواقف السيار

البلديه أن توفر   براحه وأمان وهذا من واجبالفحم والذي يستحق السير في الشارع 

 للمواطن الراحه من خالل تطبيق القوانين المساعده التي تصادق عليها بنفسها .

 

 حجم  السير 

 

في  من خالل تجهيز الخرائط في قسم الهندسه يتم تجهيز تقارير حول حجم حركة السير

عدة مواقع في المدينه والتي من خاللها يمكن األطالع على حركة السير الداخله والخارجه 

 من المدينه . 

فيها يلي نتائج االستطالع عن حركة السير في مدينة ام الفحم حسب المناطق التي تم 

 يوم األربعاء من الساعة السادسه صباحا حتى الثامنه  2005اجراء االستطالع فيها سنة 
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 .للفترة القادمه % على اقل التقديرات 20وتم حتلنة الموضوع بنسبة  مساءا .

 

 عدد المركبات        %20         دد المركباتع                        المنطقه

                                       2005                                 2013 

 55134            9189           45945        65مفرق ام الفحم شارع 

  20664            3444          17220دوار القدس المدينه )الكبير(    

 18430            3071          15359المدينه ابن زيدون                

 15050            2508          12542المدينه الجدوع السفلي           

 3680               613           3067                لنبي اسكندرعين ا

 1756               292           1464مي عامي األقواس               

 

جدا في مدخل البلد تصل  ةكما هو مالحظ من خالل القائمه اعاله فان حركة السير كبير    

وحوالي   2005ذلك في احصائيات  مركبه في اليوم الواحد وكل 17000الى حوالي

    منذ اجراء االستطالع حتى  تحصل ومن الممكن تخيل حجم الزياده التي فيما بعد  20000

 

لذلك اصبحت الحاجه ملحه من أجل تطبيق القانون المساعد مواقف  2013اليوم سنة 

الذين هم  السيارات ألن التوقف العشوائي يؤدي الى عرقلة السير والتشويش على األهالي

 مين . أبحاجه الستعمال الشارع بشكل مريح و
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تجول في المدن اليهوديه القريبه وحتى في بعض المدن العربيه مثل الناصره يالحظ مان ال

عملية ترتيب وقوف السيارات من قبيل تأشير الشارع باألحمر او األزرق وكذلك من قبيل 

دفع الرسوم المستحقه حيث أن الوقوف مع  عمليةتنظم  (מסופוניםوضع حواسيب )

مدخول مواقف السيارات في المدن داخل البالد هو مصدر ال بأس به خاصة مع وجود 

البلديات وخاصة العربيه منها وبالتالي تطبيق قانون  األزمه الماليه الخانقه التي تعاني منها

  مساعد مواقف السيارات له فائدتان مهمتان هما :

 

 ديه مصدر دخل اضافي للبل   -1

 تنظيم وترتيب الوقوف بحيث ال يشوش على اآلخرين .   -2

 

  تطبيق القانون 

 

 فيما يلي بعض من بنود القانون المساعد التي تساعد على تنظيم وقوف السيارات 

 

 رئيس البلديه وبموافقة مفتش السير وبعد التشاور مع ضابط الشرطه يستطيع أن 1-2بند 

 

 ية وقوف السياره أو نوع معين من السيارات .يمنع أو يحد أو يرتب عمل     -أ

 يحدد شارع معين مسموح به الوقوف .   -ب

  -3-بند 
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سيارات مرتبه بواسطة كرت وقوف وتعيين منظم للديد مواقف حيستطيع رئيس البلديه ت

 عمليه الوقوف مقابل مبلغ معين . ل

 -4-بند

ذلك بعد استصدار من الممكن الوقوف في مواقف سيارات خصوصيه مقابل مبلغ و

 رخصه من البلديه تسمح بذلك .

 

د اخرى في القانون المساعد تستطيع البلديه ترتيب من خالل البنود اعاله ومن خالل بنو

افي كما هو معمول اضارات بشكل منظم باألضافه للحصول على مصدر دخل يوقوف الس

 به في بلديات كثيره في البالد .

 

القانون المساعد وبالتالي بقي موضوع مواقف السيارات غير  قاال أن البلديه لم تقم بتطبي

وغير مستغل كمصدر دخل اضافي والمراقبه توصي بتطبيق القانون المساعد  مضبوط

 النظام العام وتحسين مدخوالت البلديه الذاتيه .  بحذافيره من أجل
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  ا .منه من المعوقات التي تحول دون تطبيق القانون المساعدهناك العديد 

 

حواشي الشوارع وخاصة في مدخل البلد معلمه باللون األحمر واألبيض أي  معظم   -1

 ممنوع  الوقوف حسب القانون . 

 

دخول المركبات الكبيره ووقوفها بجانب الشوارع مما يمنع وقوف السيارات العاديه   -2

 في أطراف الشوارع .

 

 بل البلديه .عدم وجود اماكن وقوف رسميه مصادق عليها من ق  -3

 

 اكز التجاريه .رعدم استغالل المواقف تحت الم  -4

 

 عدم تدخل الشرطه في فرض القانون .  -5

 

بناءا على ما تقدم على البلديه اتخاذ الخطوات التاليه من أجل تنفيذ موضوع وقوف 

 السيارات بشكل منظم ومنتظم .
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 توجيهات المراقيه :

 

االول ايجاد جة الموضوع في اتجاهين اليجب مع  موضوع السيارات الكبيره   اوال:

سيارات الكبيره عن طريق تخصيص قطعة أرض للوقوف بحيث ال يبقى لل  مواقف منظمه

السيارات الكبيره عذر أو ادعاء بأنه ال يوجد مكان مخصص للتوقف في  أمام اصحاب

   ساعات الليل .

 

خر هو فرض القانون على اصحاب السيارات الكبيره في حالة ايجاد األتجاه اآل        

مواقف مخصصه لهذا النوع من السيارات عن طريق تحرير المخالفات ومتابعتها في 

 المحاكم في حالة عدم توجههم للمواقف المخصصه لهذا الغرض من قبل البلديه . 

 

ي حسب رخصة البناء يجب أن الكشف عن جميع المحالت والمراكز التجاريه والت  ثانيا:

يكون لديها مواقف سيارات ولكن تم تأجيرها كمحل تجاري وعدم استخدامها كموقف 

تجهيز مواقف السيارات حسب  ةلتنبيه أمام أصحابها ضرورا. يجب أن يتم  للسيارات

  شروط رخصة البناء . ةها للمحاكم بسبب مخالفمديقالمخالفات وت الرخصه واال يتم تحرير

ك رفع دعوى قضائيه   حول مبدأ تعويض عن المواقف المستغله بغير هدفها مثل وكذل

 כופר חניה ( محل تجاري او اغالقها )

 

 ثالثا:  ايجاد مواقف رسميه من قبل البلديه ومن ثم تجهيزها وتفعيلها عن طريق البلديه أو 
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تدفع للبلديه  التوجه عن طريق مناقصه ألصحاب المبادرات من أجل تفعيلها مقابل رسوم

 باية رسوم  التوقف من الناس .جو

وقد تم الحديث عن هذا الموضوع مع قسم الصحه حيث تم الكشف عن مواقع من        

الممكن استخدامها كمواقف سيارات منظمه مقابل رسوم تجبى من اصحاب السيارات عن 

 لبلديه أو مقاول من هذه المواقع في مدخل البلد .  اطريق 

     

عا:    تخطيط حواشي الطريق بعد التشاور مع مفتش السير باللون األزرق واألبيض راب

لوقوف السيارات بشكل قانوني وكذلك وضع حواسيب ثابته يتم اقتطاع  حمن أجل السما

كرت وقوف كما هو معمول به في بلدات كثيره في البالد , وكل ذلك يؤدي لعملية تنظيم 

من الممكن عمل ذلك عن طريق شركات  في للبلديه .لوقوف السيارات وايجاد دخل اضا

 مختصه .

 

تحرير مخالفات لكل من يخالف القانون من قبيل توقيف السياره في اللون األحمر خامسا:  

ثم تقديمها للمحاكمات من أجل فرض هيبة  نأو في الدوار أو بشكل يعرقل حركة السير وم

  القانون وايجاد دخل اضافي للبلديه .
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 كاوى حول نقل الطالبش

 

وصل مكتب مراقب البلديه العديد من الشكاوى حول حضور الطالب وانفضاضهم بعد   

دة الطالب امدارسهم بسبب زحمة السير وحضور السيارات الخاصه الع نالدوام م

ب في وسط الطريق مما ووقوفها بشكل عشوائي في وسط الطريق وتحميل وتنزيل الطال

على عاتق أولياء أألمور واإلدارات والبلديه  على عاتق عليه تقعيخطر سالمة الطالب و

المدرسية واألجهزة المعنية بنقل الطالب من وإلى المدارس مسئولية كبيرة في الحفاظ 

على سالمتهم ، وهذا لن يتحقق بدون تنفيذ اشتراطات السالمة الواجب توافرها في مواقف 

مع الطالب في مناطق سكناهم ووسائل النقل السيارات بالمدرسة واألماكن المخصصة لتج

التي يستخدمونها ، وسوف نوجز في النقاط التالية اشتراطات السالمة الواجب توافرها 

 -:وإتباعها في هذا المجال

 

 ات إدارة المدرسةيلؤومس

 

ف السيارات عن ساحة المدرسة بحواجز تمنع دخول الطالب لهذه وقوالتأكد من فصل  -1

 . وقوع حوادث وإصابات للطالب المناطق لتجنب

 

اإلشراف على عملية ركوب ونزول الطالب من وإلى الحافالت المدرسية عند  -2

 . المدرسة صباحأً وبعد انتهاء اليوم الدراسي
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 ات شركات النقلياتيلؤومس

 

م السائقين بالتقيد بقوانين المرور المعمول بها، مثل إغالق باب المركبة عند السير إلزا -1

دم فتحه إال عندما يتوقف الباص تماماً للصعود أو النزول ، وضرورة استعمال وع

األضواء الجانبية أثناء التوقف للنزول أو الصعود ، كما يجب على السائق وقوف المركبة 

عند صعود أو نزول الطالب بمحاذاة الرصيف األيمن وعدم الوقوف وسط الشارع ، 

 ً لباب المدرسة أثناء نزول التالميذ وصعودهم للباص  ويفضل أن يكون باب المركبة محاذيا

 . وعدم ترك مسافة لمرور سيارة بين الباص وباب المدرسة

 

توعية السواق باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب السرعة عند دخول مواقف تجمع الطالب  -2

أو بالقرب من المدارس وتوعيتهم لضبط سلوكهم المروري والتزامهم باألخالق العالية 

ن ذلك هو العنصر األساسي الذي سيوفر أقصى درجة حماية للطالب من حوادث أل

  .السيارات وجعل الشوارع آمنه من المشاكل والمخاطر بشكل كبير

 

ضرورة حصول السائقين على دورات تدريبية في السالمة والحريق واإلسعافات  -3

ق أو الحوادث ، وتقديم لضمان التصرف السليم في الحاالت الطارئة مثل الحري  األولية

  . بلديهنسخ منها لل

 

 رصد المخالفات التي قد تبدر من الطالب في سوء استخدام الحافالت أو سوء التصرف  -4



 אום אל פחםעיריית                                          الفحم ام يةبلد

                      לשכת מבקר העיריה                                                   البلدية مراقب مكتب

  230ת"ד                  230ص.ب  

                              3001000  פחם אל אום                                                                           3001000 الفحم أم
 04/  6313504פקס               04/  6317740  –  04 /6313742  טלפון

2013-taqreer 

 30 

 

وكذلك  في البلديهعند الركوب أو النزول من الباص واإلبالغ الفوري عنها للمسئولين 

 . إدارة المدرسة حتى يتم اتخاذ الالزم

 

أية سلبيات ال تتوافق مع   عن في البلديهمسئولين من قبل اللفوري ا الكشف ضرورة  -5

وخاصه امام  اشتراطات السالمة باألماكن المخصصة لتجمع الطالب في مناطق سكناهم

 .حتى يتم تدارك هذه السلبيات للحفاظ على سالمة الطالب المدارس 

 

السالمة لمستخدمي  ضرورة توفير كافة الوسائل والمعدات الفنية الكفيلة بتحقيق -6

في متطلبات الفحص الفني الذي تقرره إدارة المرور والترخيص المركبة وذلك في إطار

، على أن يتوفر بالمركبة إطارات احتياطية وأدوات الفك والتركيب وأنظمة إغالق  الدوله

 األبواب وفرش مقاوم للحريق ومطفأة حريق وحقيبة لإلسعافات األولية

العام في نقل الطالب مما يحافظ على سالمة الطالب خاصه وان  فحص موضوع النقل -7

  . النقل العام يقف فقط في مواقف باصات مخصصه وال يقف في وسط الشارع 

. فحص امكانية توسيع خطوط النقل العام لتشمل عدد اكبرمن المدارس مما يزيد في -8

 .االمان ويخفف من العبء المالي على البلديه 

ره في موضوع التوعيه وكذلك في موضوع مان في الطرقات ان يأخذ دوعلى قسم اال -9

وكذلك القيام بدوريات امام المدارس من اجل الكشف عن اشارات المرور امام المدارس 

 مشاكل السالمه واالمان في الدخول والخروج من المدارس
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 الرصيف على تجاوزات

 

الشارع الرئيسي لمدخل المدينة والذي ان المتجول في شتى انحاء البلد وخاصة في      

يعج بالمحالت والورش , يجد ان العديد من اصحاب الحوانيت والمقاهي يستعملون مداخل 

محالتهم  من اجل عرض السلع التي يبيعونها او حتى وضع الكراسي والطاوالت في 

لمرور المطاعم والمقاهي على االرصفة المحاذية لمحالتهم مما يمنع الناس حقهم في ا

براحة وامان على الرصيف مما يخطر حياتهم ويعرضهم لحوادث في الشوارع بسبب عدم 

 وجود فسحة للمرور على الرصيف . 

 

 حسب قانون ترخيص المحالت التجارية     

" على صاحب المحل ان يدير متجره ويبيع منتوجاته وبضاعته داخل مجال محله وليس 

 خارج المحل" .

 

 فظة على الشوارع : قانون مساعد المحا

 

 א-2حسب القانون المساعد لمدينة ام الفحم المحافظة على الشوارع بند  -أ

ال يضع انسان على الشارع وال يبرز فوق الشارع او الرصيف شيء من الممكن  "

ان يضر بالشارع او يشوش على الجمهور تحركه اال في حالة افراغ او تحميل 

 ومحدود":. حمولة عندها يسمح بذلك لوقت معقول 
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ال يعلق وال يضع أي انسان أي غرض او امر على الشباك او السقف بشكل " -ب

 قد يتعرض للسقوط على المارة مما يشك خطر على سالمتهم ".

"مع ذلك يسمح الي انسان وبشكل مؤقت عن طريق رخصة او اذن من  -ت

 قصيرة" . رئيس البلدية تجاوز البنود اعاله في حالة بناء وذلك لفترة زمنية محددة و

 

 :  رخصة للمقاهي والحوانيت

 

"رئيس البلدية مخول اعطاء رخصة لوضع طاوالت وكراسي للمقاهي ولعرض  -أ

البضائع امام الحوانيت وكذلك ابطال الرخصة او تعليقها ووضع شروط في 

 الرخصة وتعديلها واضافة بنود وما الى ذلك" . 

الرخصة لصندوق  "في حالة اعطاء الرخصة حسب البند أ يتم دفع رسوم -ب

 البلدية ".

"الرخصة التي تم استصدارها حسب البند أ تبقى سارية المفعول حتى  -ت

 بعد تاريخ اصدارها" .  31.12
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 : ازالة العوائق

  

"يستطيع رئيس البلدية الطلب خطيا من أي انسان وضع عائق على الرصيف   9 –بند    

لخطي يتم تفصيل االمور التي على الشخص او في الشارع ازالة العائق , وفي الطلب ا

القيام بها الزالة العائق والفترة المحددة لذلك , وعلى المواطن الذي تسلم الطلب الخطي من 

 رئيس البلدية القيام بما يتوجب عليه خالل الفترة المحددة" . 

مهمة مع "اذا لم يقم المواطن بازالة العائق يقوم رئيس البلدية بتوكيل شخص لتنفيذ ال  

 تغريم المواطن بجميع المصروفات التي تكلفت البلديه بها الزاله العائق ".

 

 :  الوضع الحالي

 

ال يوجد اليوم مقاييس محدده وواضحه لموضوع استغالل الرصيف من قبل بعض  -1

اصحاب المحالت التجاريه بحيث ان عدد كبير من المحالت يقوم بوضع بضاعته 

والت والكراسي مما يعني زيادة مساحه المحل على الرصيف وكذلك وضع الطا

التجاري على حساب الطريق العام دون ان يدفع عن ذلك الضريبه التجاريه مما 

 يشوه منظر الرصيف ويمنع الماره حقهم المرور على الرصيف بامان .

 كذلك ال يوجد تطبيق وفرض للقانون المساعد كما ورد في البنود اعاله . -2

 في هذا المجال بروح القانون المساعد . وال يوجد انظمه عمل -3
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 مقاييس مقترحه:

فيما يلي ومن جهة نظر المراقبه يوصى تبني المقاييس والمبادئ التاليه في مجال عرض 

 المنتوجات والبضائع على الرصيف .

من حيث المبدأ جميع المحال تعرض بضاعتها فقط في حدود المحل التجاري وليس  -1

التي تحصل على رخصه خاصه من رئيس البلديه عندها   خارجه باستثناء المحال

 يسمح لها باخراج البضاعه الى الرصيف خارج المحل .

 

 اخراج البضاعه على الرصيف مشروط بالحصول على رخصة من رئيس البلديه هذه  -2

 الرخصه تعطى فقط  بعد دفع رسوم الرخصه في صندوق البليه .    

 

من نفس السنة التي اصدرت فيها ويتم  31.12ل حتى تبقى الرخصه سارية المفعو -3

 تجديدها بعد دفع الرسوم كل عام بشكل فوري 

 

تفصل بالرخصه نوعية البضاعه المسموح عرضها على الرصيف وكذلك السماح او  -4

 عدم السماح بوضع طاوالت وكراسي على الرصيف. 

ك يفّصل البعد المسموح بضاعه غير مسموح بها ال يتم وضعها اطالقا على الرصيف كذل

 به  وضع البضاعه عل الرصيف 
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رخصه وتطبيق الشروط المتعلقه في البلديه هو المسؤول عن اعطاء ال تفتيشقسم ال -4

 بها

وبالتالي  تقع على مسؤوليته متابعة أي تجاوز من الرخصه باصدار االنذارات  

 للتجاوزات ومتابعة حلها وانهائها .

 

ول عن نظافة الرصيف المحاذي لمحله التجاري في نهاية صاحب الدكان هو المسؤ -6

يوم العمل يقوم بتنظيف الرصيف وادخال جميع المنتوجات الى محله وكذلك اخالء 

الكراتين والنفايات من باب المحل الى حاوية النفايات حتى يبقى الرصيف نظيفا . وعلى 

ديه بالمحافظه على نظافة صاحب الدكان عند حصوله على رخصه ان يلتزم خطيا امام البل

 الرصيف .

 

تقام لجنه من قبل البلديه لالستئناف على عدم اعطاء رخصه الي من المحالت  -7

 التجاريه 

 

 قبه : اتوصية المر

باالضافه للقضايا التي ذكرت في جسم التقريروبعد المصادقه عليها يجب نشر الموضوع 

لكافي الصحاب المحال التجاريه من في الصحف والجرائد المحليه ويتم اعطاء الوقت ا

 اجل تنظيم انفسهم وبعد ذلك تبدا البلديه بتطبيق صارم للموضوع 

 في المرحله االولى تكون زيارة ميدانيه الصحاب المحالت المخالفين للقانون .

 توزع منشورات خطيه لكل صاحب محل وما هو المطلوب منه 



 אום אל פחםעיריית                                          الفحم ام يةبلد

                      לשכת מבקר העיריה                                                   البلدية مراقب مكتب

  230ת"ד                  230ص.ب  

                              3001000  פחם אל אום                                                                           3001000 الفحم أم
 04/  6313504פקס               04/  6317740  –  04 /6313742  טלפון

2013-taqreer 

 36 

 

 يعطى وقت كافي للتنفيذ لكل صاحب محل 

 لمرحله القادمه توزع انذارات لمن ال يلتزم بالموضوع في ا

 في المرحله االخيره تحرير مخالفات للمخالفين وتقديمها في المحكمه ان اقتضى االمر .

  

 في موضوع الشوارع على البلدية القيام بما يلي :  235حسب قانون البلديات , بند  

 

 الشوارع في مجال نفوذها .تصليح , تنظيف, تعبيد ,انارة وتصريف المياه في  -1

 ازالة العوائق ومنع وجودها في الشارع . -2

اتخاذ الخطوات الالزمة من اجل منع حدوث حوادث وتعمل على توفير الراحة  -3

 لمستخدمي الشارع .

 

في هذا المجال تم التأكيد في المحكمة العليا على ان صيانة الشوارع من اجل راحة 

هو من اهم الواجبات االساسية التي على البلدية القيام  الجمهور ليس امرا اختياريا وانما

 بها من اجل رفاهية وامان الجمهور .

 تم فحص موضوع صيانة الشوارع من قبل مراقب البلدية على النحو التالي : 

 فحص الصيانة المسبقة  -1

 معالجة االضرار  -2

 تقسيم الميزانيات  -3

 طرق الصيانة -4
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 معالجة توجهات الجمهور  -5

 رخص الحفر  -6

 

 

 مقاييس لوضع الشارع : 

 

من الناحية العلمية والمهنية يوجد مقياسين لوضع الشارع من اجل القرارات بشأن 

 التصليح والصيانة:

هذا المقياس يتحدث عن تعب االسفلت , شقوق وتصدعات في  -  PCIالمقياس االول 

مشوش جدا شارع  –الشارع , انحدار وما الى ذلك . في هذا المقياس التدريج من صفر 

 شارع  جيد جدا .  100الى مستوى 

هذا المقياس يتحدث عن مستوى التموج في الشارع , والتدريج  – PSRالمقياس الثاني 

 شارع سهل ومستقيم .  5رع مموج جدا الى مستوى  افي المقياس من صفر  ش

من االمور التي تؤثر على وضع الشارع الحفر من اجل مد خطوط مياه , تصريف مياه 

امطار , خطوط هواتف وكهرباء وكذلك عدم صيانة الشارع في الوقت المطلوب والالزم 

ومرور جرافات جنزير في الشارع على الرغم من ان القانون يمنع ذلك وانما يجب نقل 

جرافات الجنزير في سيارات كبيرة ولكن االمر ال يطبق في ام الفحم وفي كثير من 

من مكان الى اخر في الشارع محدثة اضرار كبيرة  االحيان ترى جرافة الجنزير تنتقل

 .) מסעה( لطبقة الزفتة العليا في الشارع 
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وفي سؤال حول اجراء استطالع لوضعية الشوارع في ام الفحم تبين انه لم يتم اجراء 

استطالع وتدريج الشوارع حسب المقاييس التي تم ذكرها انفا وبالتالي ال يوجد خطة 

 ن طبقة الزفتة العليا وانما يتم تتبع سياسة اطفاء الحرائق وتصليح صيانة للشوارع وتحسي

 

 

الشوارع في الحاالت الحرجة جدا دون العمل على اجراء صيانة مسبقة منعا لتكرار 

 التصليح مع ما يكلف ذلك من ميزانيات البلدية في غنى عنها . 

 يوصى: اجراء استطالع للشوارع حسب المقاييس المذكورة اعاله 

وصى : ايضا وضع خطة للصيانة حسب االستطالع من اجل العمل على تفادي التدهور ي

المستمر في وضعية الشوارع والتوجه للوزارة من اجل رصد الميزانية لذلك كما حدث 

 في حيفا مثال  

 يوصى : كذلك التشديد ومعاقبة كل من ينقل جرافة جنزير في الشارع . 

 

 طرق الصيانة : 

 

 تصليح حفر وشقوق بشكل فوري . –صيانة فورية 

معالجة وصيانة على فترات للشارع تفاديا لتدهور الشارع والذي قد  –صيانة مناعية 

 يوجب تعبيده من جديد .

حسب الوضع المالي للبلدية تتعامل مع الشارع فقط باسلوب الصيانة الفورية , أي عند 

بتأخير ما , في حين في جانب  وجود حفر يتم التعامل معها اما بالسرعة المطلوبة واما
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الصيانة المناعية المسبقة ال يتم التعامل معها وال يتم رصد الميزانيات لها مما يجعل 

الشارع عرضة للتلف على فترات متقاربة ويؤدي بذلك الى عدم راحة الجمهور وانما 

يرة يسبب لهم انزعاج واضرار لسياراتهم في كثير من االحيان خاصة بوجود الحفر الكب

 في الشوارع .

 

يوصى : ان تقوم البلدية بصيانة مناعية للشوارع التي مضى على تعبيدها فترة طويلة 

من الزمن لمنع تدهور وضع الشارع مما يكلف البلدية ميزانيات كبيرة وذلك بعد وضع 

 .  ( لصيانة الشوارع في انحاء المدينةתוכנית אבخطة مرجعية ) 

 

 معالجة االضرار : 

جول في شوارع ام الفحم ال بد وان يصادف حفر في انحاء مختلفة من شوارع ان المت

المدينة , اما بسبب تعب االسفلت وكثرة االستعمال واما بسبب الحفر من اجل وضع بنى 

 تحتية : خط مياه , هاتف , كهرباء وما الى ذلك . 

لحفرة نفسها حيث يتم ومن المالحظ ان البلدية عندما تقوم بتصليح الحفر انما تتقيد فقط با

وضع طبقة من الزفتة في حين تبقى الظروف المحيطة بالحفرة على حالها وان كانت في 

وضع سيء , عملية تصليح االضرار تقتصر فقط على الضرر الفوري في حين في 

جوانب الحفر ال يتم المعالجة بسبب نقص الميزانيات او عدم اعطاء اولوية لتصليحات 

مية القصوى كالحفرة نفسها مما يؤدي بعد مضي وقت قصير الى انهيار ثانوية بسبب االه

طبقة االسفلت في الحفرة التي تم تصليحها وكذلك حولها , وهكذا تعاود البلدية تصليحها 

ويستمر الوضع على هذا المنوال , وعند سؤال مسؤول الصيانة حول هذه الظاهرة اجاب 



 אום אל פחםעיריית                                          الفحم ام يةبلد

                      לשכת מבקר העיריה                                                   البلدية مراقب مكتب

  230ת"ד                  230ص.ب  

                              3001000  פחם אל אום                                                                           3001000 الفحم أم
 04/  6313504פקס               04/  6317740  –  04 /6313742  טלפון

2013-taqreer 

 40 

لحفر وانما فقط تصليح الحفر ذاتها وهذا يؤدي ان البلدية ال تصادق على تصليح جوانب ا

 الى تجدد المشكلة على فترات متقاربة . 

يوصى : ان يتم معاينة مكان الحفر واذا كان هناك حاجة لتصليح جوانب الحفر حتى ال 

 تتكرر المشكلة يجب المصادقة على ذلك ورصد الميزانية الخاصة في هذا الجانب .

 

في مكان ابعد من الحفرة حسب وضع الشارع مع وضع يوصى : ان يتم قص الشارع 

 اساس من الكركار حتى يتم تصليح الحفرة كما يجب .

 

 البنى التحتية : 

 

هي مد خطوط مياه او تصليح وادي عاره شركة مياه من االعمال المهمة التي تقوم بها 

هواتف او خطوط مياه قديمة , في المقابل يقوم المواطن بأعمال بنى تحتية كمد خطوط 

كهرباء وما الى ذلك . في بعض االحيان تقوم البلدية بتعبيد شارع او تصليح شارع عن 

طريق وضع طبقة من االسفلت وبعد فترة وجيزة يالحظ ان البلدية او شركة الكهرباء او 

شركة بيزك تقوم بحفر الشارع من اجل مد خط مياه او هاتف او كهرباء ومن ثم يتم 

ديد , ولكن بسبب الحفر وتدفق مياه المطر تجد ان الشارع قد بدأ تصليح الشارع من ج

بالتهافت في منطقة الحفر بسبب التصليح الغير مهني او عدم قص الشارع وبالكلية ال 

يعود الشارع كما كان قبل الحفر , وهذا من المأخذ المهمة في موضوع الصيانة وهو عدم 

 بنى التحتية .التنسيق المسبق بين عملية التعبيد وبين ال
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يوصى : ان يتم اتمام البنى التحتية الالزمة قبل الشروع بتعبيد الشارع من اجل عدم 

حفره من جديد واصالحه االمر الذي ال يعيد وضعية الشارع كما كان عليه عند تعبيده , 

وهذا االمر يقتضي التنسيق بين جميع االطراف المهتمة بموضوع الصيانة واقسام البنى 

 مثل قسم المياه والهاتف وشركة الكهرباء . التحتية

 يوصى : بالتنسيق المسبق بين عملية التعبيد وعملية اتمام البنى التحتية .  

 

 رخص الحفر :

حسب القانون فأن أي حفر للشارع يجب ان يتم بعد استصدار رخصة وتصريح يسمح في 

بجانب بيته بدون اخذ الحفر , ولكن الوضع الحالي هو ان المواطن يقوم بعملية الحفر 

رخصة وبدون استصدار تصريح للحفر  . وفي بعض االحيان تبقى الحفرة بجانب البيت 

لمدة طويلة , وال يكلف المواطن نفسه عناء تصليح الحفرة بل ينتظر البلدية حتى تقوم 

بذلك , وكذلك عملية الحفر تتم بصورة عشوائية بدون قص لالسفلت وانما عن طريق 

ا يحدث ذلك من ضرر للشارع يصعب تصليحه وال يمكن اعادته الو وضعه بايجر مع م

 السابق . 

يوصى : ان يعمم على المواطنين ان الحفر يجب ان يتم عن طريق استصدار رخصة 

 لذلك او على االقل قبول تصريح من البلدية حول عملية الحفر .

ن الذي ينوي الحفر في يوصى : ان يتم ايداع كفالة بنكية في البلدية من قبل المواط

 الشارع حتى يلتزم بشروط التصريح واال يتم صرف الكفالة لصندوق البلدية .
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 اطراف الشوارع : 

كما ذكر فأن البلدية حتى االن لم تقم باجراء استطالع حول وضع الشوارع في مدينة ام 

المخاطر التي الفحم وبالتالي ال يوجد في ملفات البلدية ثبوتات واوراق حول االضرار و

تواجه المواطن في مدينة ام الفحم جراء الوضع المتردي لبعض الشوارع في مدينة ام 

 الفحم . المراقبة تؤكد هنا على بعض الشوارع من خالل المالحظة الميدانية والتي بها 

 

اطراف الشوارع عالية جدا وقد يؤدي نزول السائق الى طرف الشارع ضرر كبير 

حال وقوعهم من هذه االطراف من هذه الشوارع ذات االطراف العالية  لسيارته او للمشاة

 , ومن امثال هذه الشوارع شارع راس الهيش , شارع ابو الحم , مداخل القرى وسويسة .

 

 يوصى : ان يتم تعبيد اطراف الشوارع العالية .

الذي يقوم بتصليح الشوارع  )יומן עבודה(يوصى : تسجيل دفتر يوميات للمقاول 

وحفظه في مكاتب البلدية حول عملية التصليح بحيث يشمل التاريخ , المكان وحجم 

 العمل وما الى ذلك .
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 الوضع العام : 

 فيما يلي توصيات عامة في موضوع صيانة الشوارع :

 

يوصى ان يتواجد مسؤول الصيانة في الميدان حال استالم الشارع من المقاول  -1

 قة على انهاء المشروع .وتسجيل مالحظاته قبل المصاد

يوصى ان يتم تفعيل سنة الفحص في حالة الحاجة لذلك وعدم انتظار مرور اكثر من  -2

 سنة حتى يتم اعالم المقاول باي اخطاء او اعطال واضرار للشارع .

يوصى ان يقوم مسؤول الشوارع متابعة المقاول ميدانيا خاصة عند رص وتحضير  -3

ات الالزمة لسمك طبقة الكركار وطريقة رصه كما الشارع للتعبيد مع اجراء القياس

 هو مطلوب مع تسجيل مالحظات في دفتر اليوميات .

يوصى تدريج المقاولين الذين يعملون في الشوارع حول المهنية , التجربة وما الى  -4

 ذلك حتى يتم التوجه الى افضل مقاول في مجال تعبيد الشوارع . 

ضايا جرافات الجنزير التي تسير في الشارع يوصى عن طريق قسم االدعاء متابعة ق -5

وكذلك سكب الباطون من سيارات الباطون التي تسير في الشارع ألن الدعوة 

 شخصية ويجب متابعة ذلك كما يجب .

يوصى في حالة مد خطوط مياه جديد او تصليح خط مياه اضافة بند زفتة على  -6

الميزانية االعتيادية المقاول وليس عمل ذلك عن طريق قسم الصيانة مما يوفر 

 وكذلك يقع مسؤولية التصليح على المقاول .
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العديد من التقارير حول صيانة الشوارع في مدينة ام قدّم  مراقب البلدية يذكر ان   

الفحم مع التوصيات من اجل تحسين وضع الشوارع وحل المعضلة المتكررة: التصليح 

 تصليح وهكذا . ثم مع اول هطول المطر عودة الحفرة ومن ثم ال

 

 ومما جاء في تقارير سابقه ما يلي :  

 

 في مدينة ام الفحم حجم الشوارع كبير وموزع على النحو التالي : 

  16500   م (  16شوارع رئيسية ) عرض  

 

 30000   م(  9شوارع رئيسية حاراتية ) معدل  

  36000    م (  6شوارع داخلية ) معدل  

 11000   م(  13عدل مناطق جديدة بالظهر ) م 

 5500 م (  11مناطق جديدة عين ابراهيم والباطن ) معدل  

 99000 مجموع شوارع االسفلت         

  

م وهي كمية ليست   99000من خالل القائمة اعاله نجد ان مجموع شوارع االسفلت هو  

واصبحت  بالقليلة , بعض هذه الشوارع مضى عليها سنين طويلة لم تجدد ولم يتم صيانتها

تعاني من التلف والتعب بسبب كثرة االستعمال . وقد تمت التوصية في تقارير سابقة 

اجراء استطالع للشوارع ووضع خطة للصيانة حسب االستطالع من اجل العمل على 

تفادي التدهور المستمر في وضعية الشوارع وكذلك التوجه للوزارة من اجل رصد 
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ماليين شاقل  5ث مع مدينة حيفا  حيث تم رصد ميزانية الميزانية لتصليح الشوارع كما حد

من اجل صيانة وتحسين وضعية  الشوارع , وذلك بعد وضع خطة واجراء استطالع تم 

اقناع الوزارة بضرورة القيام بالصيانة حسب نتائج االستطالع . هذا من جانب الصيانة 

 المناعية المسبقة . 

الصيانة الفورية التي تقوم بها البلدية وهي  ولكن هناك اخطاء تحدث وتتكرر في جانب

ترقيع الحفر حيث نجد ان الحفرة نفسها التي يتم ترقيعها ما تلبث وتنهار بعد هطول اول 

 مطر عليها , وكأن العمل الذي يقام به ما هو اال تطفية حرائق وليس على اساس سليم , 

 

 

فائدة وانما كما يتردد مجرد بحيث اصبح المواطن يتهم البلدية تبذير االموال بدون 

 التصليح الخفيف وليس من اجل التصليح المتين والسليم لتسكيت الناس ليس غير . 

 التالي : ت في تقارير سابقة وهي على النحووتؤكد على التوصيات التي وردالمراقبه تعود 

 

عقد جلسات تنسيق بين جميع االطراف التي تعمل في مجال الشوارع من  : يوصى 

 الصيانة والتنظيف والتنفيذ . نب جا

 ان يتم تفعيل بند سنة الفحص بالنسبة للشوارع  .  :يوصى

لمعمول بها في مجال االسفلت يوصى: اجراء استطالع للشوارع حسب المقاييس ا

  والتعبيد .
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يوصى : وضع خطة للصيانة حسب االستطالع من اجل العمل على تفادي التدهور 

رع والتوجه للوزارة من اجل رصد الميزانية لذلك كما حدث المستمر في وضعية الشوا

 مثال   في حيفا 

 يوصى : التشديد ومعاقبة كل من ينقل جرافة جنزير في الشارع . 

      يوصى : ان تقوم البلدية بصيانة مناعية للشوارع التي مضى على تعبيدها فترة طويلة 

 لدية ميزانيات كبيرة وذلك بعد وضع الزمن لمنع تدهور وضع الشارع مما يكلف الب  من 

 .  ( لصيانة الشوارع في انحاء المدينةתוכנית אבخطة مرجعية )       

يوصى : ان يتم معاينة مكان الحفر واذا كان هناك حاجة لتصليح جوانب الحفر حتى ال 

 المشكلة يجب المصادقة على ذلك ورصد الميزانية الخاصة في هذا الجانب . تتكرر 

ان يتم قص الشارع في مكان ابعد من الحفرة حسب وضع الشارع مع وضع  يوصى :

 اساس من الكركار حتى يتم تصليح الحفرة كما يجب .

يوصى : ان يتم اتمام البنى التحتية الالزمة قبل الشروع بتعبيد الشارع من اجل عدم 

د تعبيده , ديد واصالحه االمر الذي ال يعيد وضعية الشارع كما كان عليه عنجحفره من 

االمر يقتضي التنسيق بين جميع االطراف المهتمة بموضوع الصيانة واقسام  وهذا 

 البنى التحتية مثل قسم المياه والهاتف وشركة الكهرباء .

 يوصى : بالتنسيق المسبق بين عملية التعبيد وعملية اتمام البنى التحتية .  

م عن طريق استصدار رخصة يوصى : ان يعمم على المواطنين ان الحفر يجب ان يت

 لذلك او على االقل قبول تصريح من البلدية حول عملية الحفر .

يوصى : ان يتم ايداع كفالة بنكية في البلدية من قبل المواطن الذي ينوي الحفر في 

 الشارع حتى يلتزم بشروط التصريح واال يتم صرف الكفالة لصندوق البلدية .



 אום אל פחםעיריית                                          الفحم ام يةبلد

                      לשכת מבקר העיריה                                                   البلدية مراقب مكتب

  230ת"ד                  230ص.ب  

                              3001000  פחם אל אום                                                                           3001000 الفحم أم
 04/  6313504פקס               04/  6317740  –  04 /6313742  טלפון

2013-taqreer 

 47 

 وارع العالية .يوصى : ان يتم تعبيد اطراف الش

الذي يقوم بتصليح الشوارع  )יומן עבודה(يوصى : تسجيل دفتر يوميات للمقاول 

وحفظه في مكاتب البلدية حول عملية التصليح بحيث يشمل التاريخ , المكان وحجم 

 العمل وما الى ذلك .

 اصالح المشكلة في برك استيعاب مياه االمطار في شارع القدس . :  يوصى

تواجد مسؤول الصيانة في الميدان حال استالم الشارع من المقاول ان ي : يوصى

 وتسجيل مالحظاته قبل المصادقة على انهاء المشروع .

 من اكثر مرور انتظار وعدم لذلك الحاجة حالة في الفحص سنة تفعيل يتم ان :يوصى

 للشارع واضرار اعطال او اخطاء باي المقاول اعالم يتم حتى سنة
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