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 2//12العادية رقم  جلسة المجلس البلديمحضر 
 

 21:02في تمام الساعة  20/22/1212الموافق  الثالثاء يوم 21/1212 رقم اديةعقد المجلس البلدي جلسته الع

 .الجلسات في البلدية في قاعة وذلك

 الحضور:

 رئيس البلدية   -ب اذي لد. سهي .1

 عضو المجلس البلدي –مجدوب عالء نصير  .2

 نائب رئيس البلدية –عامر أبو الهيجاء  .0

 نائب رئيس البلدية  –نضال عثمان  .4

 عضو المجلس البلدي –حسن عواد  .5

 عضو المجلس البلدي – نزيه صمد .6

 عضو المجلس البلدي  –محمود أبو الهيجاء  .7

 عضو المجلس البلدي  –مازن عواد  .8

 المجلس البلدي عضو-عدنان حجازي  .0

 

 

 

 الغائبون:

 عضو المجلي البلدي –حجازي صالح  .1

 عضو المجلس البلدي –بسام زيداني  .2

 عضو المجلس البلدي –احمد شقير  .3

 عضو المجلس البلدي  –نبيه حجازي  .4

 المجلس البلدي عضو-  صابر ياسين .5

 عضو المجلس البلدي  –امنه حاج  .6

 عضو المجلس البلدي  –نزار عواد  .7

 

 المشاركون: 

 

 العام  المدير-مطريبيان  .2
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 بيان مطري: 

ا  22دقيقة حسب بند  01أعضاء، انتظرنا  7لم يحضر سوى  00:11حتى الساعة  ،00:11موعد الجلسة مقرر في الساعة 

في تمام  0202/12افتتح المجلس البلدي جلسته  פקודות העיריות(. –תקנון ניהול ישיבות لمنظوم الجلسات )

 والنصف الساعة السادسة

 نقاط بحث الى جلسة  إضافةالمجلس البلدي  أعضاءقبل البدء نطلب من 

 

 

 نقاط البحث: 

 
 شروط ترخيص( )التجارية ترخيص المصالح المصادقة على شروط  .1

 
 نقاط بحث الى جلسة  إضافةالمجلس البلدي  أعضاءقبل البدء نطلب من  بيان مطري:
 

 تسمية مدرسة اإلعدادية الخامسة مدرسة الحكمة  على المصادقة .2

 

 متسبى افيف  في نفوذنقل ملكية ارض باسم بلدية طمرة الموجودة  .3

 

 المصادقة باألجماع على إدراج البندين المذكورين على طاولة البحث   (:1)قرار رقم
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 شروط ترخيص()المصادقة على شروط ترخيص المصالح التجارية  ./

      

 الهدف من بناء والمصادقة على شروط ترخيص هي ترتيب عمل كل المصالح التجارية في بلدية طمرة 

 تم بناء الشروط الموجودة عن طريق مختصين في المجال للحصول على عمل مهني 

 البلد  أبناءكل الشروط الموجودة للمحافظة على الممتلكات العامة وصحة 

  البلد؟في  لكل مجاالت المصالح اإلقرار نضال:

حسب التفصيل الموجود في طي الشروط الموجود  الموجودة،المصالح  أنواعبنسبة لجميع  إقرارالهدف  بيان:

 امامكم 

 מסחר ושונות מים ופסולת,  ,מזון ,חקלאות ובעלי חייםריהוט, דלק ואנרגיה,  .0

 תעשייה מלאכה כימיה ומחצבים  ,רכב ותעבורהנופש וספורט, 

وللمصالح التجارية في البلد حسب  ألصحابلذلك نطلب المصادقة على تنظيم موضوع التراخيص العمل 

 الكتيب المقترح امامكم 

على شروط ترخيص المصالح التجارية يصادق بعد التداول المجلس البلدي  (:2قرار رقم ) .1

      شروط ترخيص()

  تصويت:

 يشمل الرئيس  أعضاء 0 القرار:مع 

 نزيه صمد  السيد 0: القرار ضد

 مدرسة الحكمةباسم تسمية مدرسة اإلعدادية الخامسة  على المصادقة .3

  

د تم االتفاق بع ةوبالنهايمن اسم  أكثروالطالب تم اختيار  األهاليطاقم التدريسي ولجنة المديرة المدرسة مع 

 التصويت على تسمية المدرسة الحكمة. 

 حسب راي االسم جميل والئق  استمارة،تم مشاركة الجميع عن طريق تعبئة 

اسم مدرسة الحكمة بدل من االسم المدرسة    اختياربعد التداول تقرر المصادقة باألجماع على  (:3قرار)

 الخامسة اإلعدادية
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 نقل ملكية ارض باسم بلدية طمرة الموجودة في نفوذ متسبى افيف  .4

 . 

  01 00880العادة االرض قسيمة  إسرائيل أراضيوصلت رسالة من دائرة  ذياب:دكتور سهيل 

 المسجلة باسم بلدية طمرة في متسبي افيف الى الدولة 

 المطلوب : 

 محضر جلسة المجلس البلدي 

 موافقة وزارة الداخلية 

 المذكورة وان تبقى مسجلة على اسم بلدية طمرة  األرضانا اطلب المصادقة على التمسك بملكية 

المذكورة  األرضرفض التنازل عن قطعة يصوت باألجماع على   المجلس البلدي( : بعد التداول 4قرار ) 

  بالملكية الكاملة على القسيمةوالتمسك   إسرائيل أراضيدائرة توجه في 

 03:31الجلسة الساعة  أغلقت

 

 

 د. سهيل ذياب                                                                                        بيان مطري 

                                                     

 مدير عام بلدية طمرة      رئيس بلدية طمرة                                                                             

 

                                                                                                            

                                                                                

 

 

 


