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 بروتوكول

 

 .7/2020 الغير عادية  جلسة المجلس البلدي

 

في قاعة الجليات في بلدية طمرة افتتحت الجلسة   28.07.2020عقد المجلس البلدي جلسته الغير عادية اليوم 

 18:30بتمام الساعة 

 

 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   –احمد أبو الهيجاء  .5

 عضو المجلس البلدي   -عدنان حجازي  .6

 عضو المجلس البلدي  -نزيه صمد  .7

 عضو المجلس البلدي   -  وليد بكر ذياب .8

 البلديعضو المجلس  -صابر ياسين  .9

 عضو المجلس البلدي   -نزار علي عواد   .10

 عضو المجلس البلدي -نبيه حجازي  .11

 عضو المجلس البلدي  -كمال أبو الهيجاء   .12

 عضو المجلس البلدي  -امنه حاج  .13

 

 

 

 الغائبون :

 

 عضو المجلس البلدي  -نادر عواد   .1

 عضو المجلس البلدي   -نزار يوسف عواد  .2

 عضو المجلس البلدي  - بسام زيداني .3

 

 

 

 المشاركون  : 

 

 مخطط ومساح اراض  –غسان زيداني  .1

 محام البلدية  –ياسر محسن  .2

   مدير عام بلدية طمرة –بيان مطري  .3
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 بروتوكول  

 

جمال صبري ذياب على فترة العمل التي قدمها في المجلس البلدي   مقدما الشكر لالخافتتح الرئيس الجلسة 

واللجان من اجل خدمة اهل طمرة ومباركا للسيد وليد بكر ذياب الذي انضم اليوم للمجلس البلدي مكان السيد 

 جمال ذياب , وطلب منه ادالء قسم الوالء حسب القانون .

 لمجلس البلدي .وبعد ادالء القسم أصبحت عضوية سارية المفعول في ا

 

 مواضيع البحث : 

 

 تعديل لجان البلدية   .1

بعد عرض اللجان التي تحتاج الى تعديل قدم الرئيس اقتراح ادخال السيد وليد ذياب الى اللجان التي كان 

 السيد جمال عذوا او رئيسا بها .

إضافة الى ذلك قدم الرئيس اقتراح تصويت أيضا على ادخال السيد السيد بيان مطري مدير عام البلدية 

 وا او رئيسا بها  الى اللجان التي كان السيد جاد ذياب عض

 

 :   تصويت

تم التصويت والموافقة باالجماع  على اقتراح الرئيس لتصبح عضوية السيد وليد ذياب سارية المفعول باللجان  

 التالية  :  

 لجنة الدارة  .أ

 لجنة جودة البيئة  .ب

 لجنة الرفاه االجتماعي   .ت

 لجنة الرياضة   .ث

 لجنة رفع مكانة المراة .ج

 لجنة العطاءات  .ح

 لجنة المالية   .خ

 لجنة اإلعفاءات  .د

تم التصويت أيضا على عضوية  السيد بيان مطري مدير عام بلدية طمرة او رئاسة اللجان التي شغل بها السيد 

 .  جاد ذياب منصبا

 

 .  2020المصادقة على توصيات لجنة الدعم لسنة  .2

 

%  60الدعم للمجلس البلدي على منح لجنة الدعم وبعد فحص الطلبات التي قدمت من قبل الجمعيات توصي لجة  

% 40و , الف شاقل  153المبلغ ניצני הספורט من المبلغ المخصص في الميزانية لفريق الدرجة األولى لجمعية 

 الف شاقل .  102المبلغ   האקדמיה לקידום הספורטلجمعية  لفريق الدرجة الثانية

واستمرار عملها مستقبال بما يتعلق بباقي المبالغ المعدة تم تقديم شرح للمجلس البلدي على الميزانية وعمل اللجنة 

 لفعاليات أخرى في مجال التربية الثقافة وغيرها.  

 اقتراح تصويت على توصيات لجنة الدعم    
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 ت : تصوي

 

 تم التصويت والموافقة باالجماع  على توصيات لجنة الدعم . 

 

  1101مخطط  102اعتراض رقم  .3

 

وبهدف مساعدة المواطنين في تخطي االعتراضات في  2+1بعد تقديم شرح من قبل رئيس االبلدية حول مخطط 

تم تقديم اقتراح من قبل أصحاب األراضي في المخطط الجراء تبديل متساوي القيمة بين األطراف   2+1مخطط 

تساوية بين األطراف بعد تلقي والبلدية , بهدف حل النزاعات وتقدم المخطط بشرط ان يضمن التبديل قيمة م

 توصية مخمن الفتمال حول قيمة القساىم التي سيتم التبديل بينها  . 

وبعدها تم تقديم شرح مهني من قبل السيد غسان زيداني حول االقتراح مؤكدا ضمان التساوي في قيمة القسائم 

الذي يؤكد تبديل متساوي القيمة لفتمال التي سيتم التبديل بينها بشرط ان يتم حساب قيمة القسائم من قبل مخمن ا

 بين األطراف لضمان حل مشاكل المواطن وضمان أمالك البلدية. 

 إضافة الى تقديم توصية المستشار القضائي بعد تقديم تقرير المخمن المختص في الفتمال . 

 

 اقتراح تصويت :  

 

اعات بين العاىالت  لتقديم المخطط بلدية طمرة ال تعارض التبديل بين األطراف لتخطي االعتراض وحل النز

بشرط ان يتم تخمين القسائم من قبل مخطط الفتمال   والمصادقة عليه حيث ان التبديل يضمن تبادل متساوي و

 تقرير  حول التساوي بقيمة القسائم. وتقديم 

 

 تصويت: 

 

 تم التصويت والموافقة باالجماع  على االقتراح . 

 

 مدرسة الزهراء ج : אישור מורשה חתימה اقتراح إضافة بند للتداول  .4

 033112103مدير المدرسة : محمد عواد هوية رقم  .أ

 036318103سكرتيرة المدرسة زكية ذياب هوية رقم  .ب

 26161257رئيس لجنة أولياء الطالب صالح مراد هوية رقم  .ت

 

 اقتراح تصويت  : 

 

 اتراح تصويت للمصادقة على طلب المدرية بتعديل أسماء أصحاب حق  التوقيع المذكورين أعاله  

 بعد التداول تم التصويت :

 

 تصويت : 

 

 تم التصويت والموافقة باالجماع  على االقتراح . 
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ب بند   اح اضافة بند للتداول : اقتراح منح حق  التوقيع للسيد بيان مطري مدير عام بلدية طمرة حسراقت .5

 لقانون البلديات . 191

 

 اقتراح تصويت : 

 

 قدم الرئيس اقتراح منح األخ بيان مطري حق التوقيع حسب بند القانون المذكور أعاله

 بعد التدوال 

 

 تصويت : 

 

 تم التصويت والموافقة باالجماع  على االقتراح . 

 

 

من قبل المجلس البلدي على جميع بنود البحث في الجلسة لتصبح القرارات سارية المفعول   تم التصويت باالجماع

 بعد التصويت . 

 

 . 19:30انتهت الجلسة في تمام الياعة 

 

 

 

 

 باحترام

 

 بيان مطري د.سهيل ذياب                                                                                                    

 

 مدير عام بلدية طمرة رئيس بلدية طمرة                                                                                          

 

                                                                      __________________________________ 


