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 جلسة المجلس البلديمحضر 
 

 

   18:00في تمام الساعة  22/09/2020الموافق  الثالثاء  يوم   8/2020 رقم ادية العجلسته المجلس البلدي  عقد

 .الجلسات في البلدية وذلك في قاعة

 الحضور  : 

 رئيس البلدية   -ب اد.سهيل ذي .1

 الرئيس   بأعمالقائم  –صالح حجازي  .2

 نائب الرئيس  –عامر أبو الهيجاء  .3

 نائب الرئيس   –نضال عثمان  .4

 عضو المجلس البلدي   –احمد أبو الهيجاء  .5

 عضو المجلس البلدي   -عدنان حجازي  .6

 عضو المجلس البلدي  -نزيه صمد  .7

 عضو المجلس البلدي   -وليد بكر ذياب   .8

 

 الغائبون :

 

 عضو المجلس البلدي -صابر ياسين  .1

 عضو المجلس البلدي   -عواد نزار علي  .2

 عضو المجلس البلدي -نبيه حجازي  .3

 عضو المجلس البلدي  -الهيجاء كمال أبو  .4

 عضو المجلس البلدي  -امنه حاج  .5

 عضو المجلس البلدي  -عواد حسن  .6

 عضو المجلس البلدي   -نزار يوسف عواد  .7

 عضو المجلس البلدي  -بسام زيداني  .8

 

 

 

  المشاركون :

 

 محام البلدية  –ياسر محسن  .1

 مدير عام بلدية طمرة   –بيان مطري  .2

 

 البحث: نقاط 

 

 ادالء قسم الوالء للدولة لعضو البلدية حسن عواد   .1

   1بند رقم 
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 تغيب السيد حسن عواد عن الجلسة لذلك يتم تأجيل البند للجسة القادمة .

 

 

شراء حواسيب للتعلم عن بعد  –شاقل  860,000مبلغ  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .2

 وزارة التربية والتعليم 

شراء حواسيب للتعلم عن بعد  –شاقل  1,280,000مبلغ  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .3

 وزارة التربية والتعليم 

تجهيز اطار مدرسي خاص   –شاقل  32,896مبلغ  2020سنة اعداد وتعديل ميزانية غير عادية ل .4

 للمكفوفين مدرسة أبو الرمان "ب"  وزارة التربية والتعليم 

تجهيز اطار مدرسي خاص   –شاقل  32,999مبلغ  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .5

 للمكفوفين مدرسة الخوارزمي  وزارة التربية والتعليم 

تجهيز اطار مدرسي خاص   –شاقل  65,671مبلغ  2020ميزانية غير عادية لسنة اعداد وتعديل  .6

 للمكفوفين مدرسة "ا"  وزارة التربية والتعليم  

تجهيز اطار مدرسي خاص   –شاقل  32,929مبلغ  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .7

 للمكفوفين مدرسة الدكتور هشام أبو رومي  وزارة التربية والتعليم 

تجهيز اطار مدرسي خاص   –شاقل  32,906مبلغ  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .8

 للمكفوفين مدرسة الشسروق  وزارة التربية والتعليم  

تجهيز اطار مدرسي خاص   –شاقل   24,638مبلغ  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .9

 والتعليم للمكفوفين مدرسة الزهراء "ج"  وزارة التربية 

بناء مركز تطوير المعلمين  –شاقل  5,942,320مبلغ  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .10

 وزارة التربية والتعليم 

تجهيز اطار مدرسي خاص   –شاقل    4,563مبلغ  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .11

 مدرسة البيروني  وزارة التربية والتعليم 

تجهيز اطار مدرسي خاص   –شاقل  30,000مبلغ  2020ميزانية غير عادية لسنة  اعداد وتعديل .12

 لضعاف السمع  مدرسة الزهراء "ج"  وزارة التربية والتعليم 

تجهيز اطار مدرسي خاص   –شاقل  70,000مبلغ  2019اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .13

 مدرسة الفرابي  وزارة التربية والتعليم 

تجهيز اطار مدرسي خاص   –شاقل  80,000مبلغ  2019ل ميزانية غير عادية لسنة اعداد وتعدي .14

M21  مدرسة أبو الرمان "ب"  وزارة التربية والتعليم 

تجهيز اطار مدرسي خاص   –شاقل  80,000مبلغ  2019اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .15

M21   مدرسة ابن رشد  وزارة التربية والتعليم 

تجهيز اطار مدرسي خاص  –شاقل  280,000مبلغ  2019اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .16

M21   مدرسة المتنبي  وزارة التربية والتعليم 

إقامة حدائق خضراء مفعال –شاقل  200,000مبلغ  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .17

 هبايس  

تجهيزات واثاث مدرسي  مفعال –شاقل  100,000مبلغ  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .18

 هبايس  

اعداد ممرات مشاة واشارات  –شاقل  136,484مبلغ  2019اعداد وتعديل ميزانية غير عادية لسنة  .19

 وزارة المواصالت 2019مرورية تحذيرية لسنة 

 

 :   91-2قرار بعد التداول بنود 

 المصادقة على تعديل الميزانيات الغير عادية الستثمارها في المدينة .  -باالجماع   قرار
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اقتراح بند للمصادقة على فتح حسابات بنك مركنتيل الدارة مشروعين ترميم مدرسة الدكتور هشام أبو  .20

 رومي ومدرسة ابن خلدون. 

 

 : 20قرار بعد التداول بند 

 المصادقة على فتح حسابات بنكية في بنك مركنتيل الدارة المشاريع المذكورة    -  قرار باالجماع

חשבון  –המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס  –נוסח בעברית 

 מוניציפלי בנק  בע"מ " –פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס 

 

اقتراح بند للتداول والمصادقة على بحث مشروع الطاقة الشمسية على اسطح المؤسسات التابعة لبلدية  .21

 . طمرة من خالل التواصل مع الشركات التي تعرض خدماتها 

 

 :    12قرار بعد التداول بند 

المجلس البلدي يصادق على بحث موضوع الطاقة الشمسية على اسطح المؤسسات مقابل   –قرار باالجماع 

 .  بناءا على توصية مختصين في المجال  الشركات التي تعرض خدماتها

 

 

 

 

 حترام با

 بيان مطري 

 مدير عام بلدية طمرة

 

________________________ 

 

 

 

 

 


