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                                                                                                 َدائًِما    خدمتكم في                                                   

 לשרותכם תמיד 

 
 

17/11/2020 
 
 

 جلسة المجلس البلديمحضر 
 

 

   18:00في تمام الساعة  17/11/2020الموافق  الثالثاء  يوم   9/2020 رقم ادية عقد المجلس البلدي جلسته الع

 .الجلسات في البلدية وذلك في قاعة

 الحضور  : 

 رئيس البلدية   -د.سهيل ذيلب  .1

 قائم باعمال الرئيس   –صالح حجازي  .2

 نائب الرئيس  –عامر أبو الهيجاء  .3

 نائب الرئيس   –نضال عثمان  .4

 عضو المجلس البلدي   -عدنان حجازي  .5

 عضو المجلس البلدي  -نزيه صمد  .6

 عضو المجلس البلدي  -حسن عواد   .7

 

 الغائبون :

 

 عضو المجلس البلدي -صابر ياسين  .1

 عضو المجلس البلدي -احمد شقير  .2

 عضو المجلس البلدي   -عواد  نزار علي  .3

 عضو المجلس البلدي -نبيه حجازي  .4

 عضو المجلس البلدي  -كمال أبو الهيجاء   .5

 عضو المجلس البلدي  -امنه حاج  .6

 عضو المجلس البلدي   -نزار يوسف عواد  .7

 عضو المجلس البلدي  -بسام زيداني  .8

 عضو المجلس البلدي  -وليد بكر  .9

 

 

 المشاركون  : 

 

 محام البلدية  –ياسر محسن  .1

 مدير عام بلدية طمرة   –بيان مطري  .2

 محاسب البلدية   –خالد عواد  .3

 

 

 .اعضاء  7لم يحضر سوى  16:00, حتى الساعه  18:00موعد الجلسه مقرر في تمام الساعه   بيان : 

 . פקודת העיריות(  -תקנון ניהול ישיבותأ لمنضوم الجلسات )   22دقيقه حسب بند  30انتضرنا  
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 أ اعاله. 22( حسب المطلوب ببند  1/3وعدد االعضاء الحاضرون فوق الثلث ) 18:40الساعه االن  

 . 16:40رئيس لبلديه د. سهيل ذياب : اعلن عن افتتاح الجلسه الساعه 

 نقاط البحث :  

 

 . قسم الوالء من قبل عضو البلدية السيد حسن عوادادالء  .1

 د حسن عواد تصيح عضويته بالمجلس البلدي سارية المفعول. يبعد ادالء قسم الوالء من قبل الس

 

 2020تقسيم ميزانية التطوير لسنة  .2

بعد التداول وعرض تقسيم ميزانية التطوير من قبل رئيس البلدية حسب التعليمات من وزارة الداخلة تم 

 التصويت باالجماع على قرار تقسيم ميزانية التطوير كما يلي :

 تحتية مباني عامة  الف شاقل العمال تطوير بنى 500 .1

 شاقل بنية تحتية مصارف مياه   الف 400 .2

 الف شاقل لالضاءة شوارع  250 .3

 الف شاقل التمام مشاريع شق شوارع : 925 .4

 الف شاقل  250مبلغ  87إتمام تعبيد شارع  .أ

 الف شاقل   100إتمام تطوير مدخل رياض االطفال خلة الشريف .ب

 الف شاقل   200إتمام تعبيد شارع حي الرشيد  .ت

 الف شاقل .  375ل الشروق تعبيد شارع حي خلة الشريف مدخ .ث

 

 بعد التداول تم التصويت باالجماع على قرار تقسيم ميزانية التطوير حسب التقسيم المذكور أعاله .        

 

 اختيار أعضاء للجنة التنظيم والبناء .3

 عضو في لجنة التخطيط والبناء كالتالي :  11تقدم المجلس البلدي باقتراح تعيين 

 عضو في لجنة اإلدارة   –د. سهيل ذيلب رئيس بلدية طمرة   .1

 عضو في لجنة اإلدارة   –صالح حجازي نائب رئيس البلدية  .2

 عضو في لجنة اإلدارة   –نائب الرئيس  –عامر أبو الهيجاء  .3

 عضو في لجنة اإلدارة    –نائب الرئيس  –نضال عثمان  .4

 عضو في لجنة اإلدارة   –عضو المجلس البلدي  -عدنان حجازي  .5

 عضو في لجنة اإلدارة   –عضو المجلس البلدي  -نزيه صمد  .6

 ليس عضوا في لجنة االدارة  –عضو المجلس البلدي  -حسن عواد   .7

 عضو في لجنة اإلدارة   –عضو المجلس البلدي -احمد شقير  .8

 عضو في لجنة اإلدارة   –عضو المجلس البلدي  -م زيداني بسا .9

 ممثل جمهور   –رشيد عواد  .10

 ممثل جمهور  -جمال ذياب  .11

 

حسب  ظيم والبناء المحليةتعيين أعضاء في لجنة التنبعد التداول تم التصويت باالجماع على قرار 

 المذكور أعاله . 

 

 تعديل لجنة قبول كبار الموظفين  .4
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بعد التداول تم اغالء المقترح من جدول اعمال المجلس البلدي باالجماع وإبقاء اللجنة كما هي , بعد 

توجه عضو البلدية السيد احمد شقير بطلب سحب المقترح الذي اقترحه بنفسه لتستمر عضويته في 

 لجنة قبول كبار الموظفين . 

 

 من قبل مدير عام بلدية طمرة . اقتراح بند لجدول اعمال المجلس البلدي -المراقبة تعديل لجنة  .5

 

 بعد التداول تم تاجيل المقترح من جدول اعمال المجلس البلدي باالجماع للجلسة القادمة .

 

من قبل نائب الرئيس السيد عامر أبو   اقتراح بند لجدول اعمال المجلس البلدي - 131تعبيد شارع رقم  .6

 هيجاء.ال

 

 .  131بعد التداول تقرر باالجماع على تعبيد شارع رقم 

 

 

 حترام با

 بيان مطري 

 مدير عام بلدية طمرة

 

________________________ 

 

 

 

 

 


