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التاريخ14/12/20 :
محضر جلسة المجلس البلدي
عقد المجلس البلدي جلسته الغير عاديه رقم (  )10/2020وذلك يوم الثالثاء الموافق  15/12/20الساعة السادسة
مساء ( )18:00في قاعة الجلسات.
الحضور:
 .1د .سهيل ذياب – رئيس بلدية طمره
 .2عامر ابو الهيجاء – نائب الرئيس – عضو المجلس البلدي
 .3نضال عثمان – نائب الرئيس البلدي
 .4صالح حجازي – قائم بأعمال الرئيس
 .5عدنان حجازي– عضو المجلس البلدي
 .6نزيه صمد – عضو المجلس البلدي
 .7حسن عواد – عضو المجلس البلدي
 .8صابر ياسين – عضو المجلس البلدي
 .9احمد شقير – عضو المجلس البلدي
 .10نبيه حجازي – عضو المجلس البلدي
 .11كمال اب الهيجاء– عضو المجلس البلدي
 .12امنه حاج -عضو المجلس البلدي
الغائبون:
.1
.2
.3
.4

نزار يوسف عواد -عضو المجلس البلدي
بسام زيداني -عضو المجلس البلدي
وليد بكر -عضو المجلس البلدي
نزار علي عواد  -عضو المجلس البلدي

المشتركون في الجلسة:
 .1خالد عواد -محاسب بلدية طمره
 .2محمد ذياب – المراقب الداخلي
 .3ياسر محسن – محام
 .4نجوان سليمان – مساعد المدير العام
موعد الجلسة مقرر في الساعة  ,18:00حتى الساعة  18:00لم يحضر سوى  6أعضاء ،انتظرنا  30دقيقة حسب
بند  22ا لمنظوم الجلسات (תקנון ניהול ישיבות – פקודות העיריות).
ر .البلدية د .سهيل ذياب :أعلن عن افتتاح الجلسة الساعة االن 18:30
نقاط البحث:
 .1الموافقة على اغالق ميزانية غير عادية
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مرفق طيا الميزانيات الغير العادية
د .سهيل ذياب يفتتح الجلسة طلب من األعضاء موافقة على اغالق الميزانيات الغير العادية  ,2020تم ارفاق
طيا الميزانيات الغير عادية العضاء البلدية.
قرار رقم ( :)1تقرر باألجماع المصادقه على اغالق الميزانيات الغير عاديه حسب ما جاء في دعوة
الجلسة.
 .2المصادقه على فتح حسابات بنك
د .سهيل ذياب :مرفق امامكم ميزانيات ل  4مشاريع بحاجه الى فتح حسابات بنك
المشاريع هم:
 .1הקמת פיס ירוק ד"ר השאם ,מס מענק פיס  ,1054/20סכום  200אלף ₪
 .2שיפוץ בית ספר אבן חלדון ,מס מענק פיס  ,1394/19סכום  1,590,916מיליון ₪
 .3שיפוץ בית ספר אלשריף ,מס מענק פיס  200 ,1381/19אלף ₪
 .4שיפוץ בית ספר הישאם ,מס מענק פיס ₪ 2,007,805 ,1395/19
قرار رقم  : 2بعد التداول تقرر باألجماع الموافقة على فتح حسابات البنك حسب ما جاء في دعوة الجلسة.
 .3اعداد وتعديل ميزانيات غير عادية:
د .سهيل ذياب :مرفق امامكم ميزانيات غير عادية لمشاريع من وزارة التربية والتعليم الدكتور يفصل الشرح عن
كل زيادة في الميزانيات الغير عادية:
مبلغ  213,771شيكل وزارة المعارف لزيادة البناء في المدرسة اإلعدادية الخامسة
مبلغ  60,000شيكل وزارة المعارف עבור הנגשת  2כיתות לליקוי למידה اعدادية الفارابي
مبلغ  30,000شيكل وزارة المعارف עבור הנגשת כיתה לליקוי למידה اعدادية هاشم أبو رومي
مبلغ  80,000شيكل وزارة المعارف עבור מרחב למידה חדשני -اعدادية الفارابي
مبلغ  113,310شيكل وزارة المعارف لزيادة البناء في مدرسة العسر التعليمي الشروق
مبلغ  95,771شيكل وزارة المعارف لزيادة البناء في مدرسة العسر التعليمي
قرار رقم ( : )3تقرر باألجماع المصادقه على قبول الميزانيات الغير عاديه مع اعداد وتعديل ميزانيات حسب
ما جاء في دعوة الجلسة.
 .4اعداد وتعديل ميزانية غير عادية من وزارة حماية البيئة:
د .سهيل ذياب :يشرح عن ميزانية غير عادية بمبلغ  67,394شيكل من وزارة حماية البيئة للحفاظ على
نظافة طمرة
مرفق امام األعضاء الميزانية الغير عادية
قرار رقم  :4بعد التداول تقرر باألجماع المصادقه على قبول الميزانية الغير عاديه مع اعداد وتعديل ميزانية
من وزارة حماية البيئة حسب ما جاء في دعوة الجلسة.
 5تحديد موعد لتنفيذ العمل في بناء طريق 131
د سهيل ذياب :حسب طلب عامر اب الهيجاء نائب الرئيس وبعد الموافقة في الجلسة السابقة على تعبيد شارع رقم
 131تم تقديم طلب من قبل النائب لتحديد موعد عمل لتنفيذ التعبيد في شارع.
نبيه حجازي :هل الشارع موجود في الخارطة الهيكلية؟
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عامر أبو الهيجاء :موجود في الخارطة الهيكلية ويوجد ميزانية غير منفذة اطلب تحديد موعد عمل  60ل  90يوم
لتعبيد وتنفيذ القرار من الجلسة السابقة ،قبل فترة كان وقوع شخص ذوي إعاقة ،ومع العلم ال سمح هللا بحالة
حدوث حالة طارئه ال يمكن الوصول الى البيوت ومساعدتهم بسبب عدم وجود شارع الذي يوصل الى حي كامل،
أيضا تم التوجه الى المنهال إلزالة الصور (الدقة).
ياسر :من األفضل عدم الوقوع في المطب القانوني من ناحية االستشارة القانوني كما حدث في شارع زياد ،لذلك
األنسب تبديل طلب عامر من  90-60يوم الى תקופה סבירה
نضال عثمان :ما تعريف תקופה סבירה
ياسر محسن :من  5-3أشهر مع خطة عمل وميزانيه محددة
د .سهيل ذياب :هنالك مشاريع لتعبيد شوارع في مدينة طمرة والعائق المواطن لذلك علينا اتخاذ قرارات حاسمة
حتى لو اضطررنا الى تدخل الشرطة ،علينا جميعا المحافظة والدفاع عن الحق العام ومنع أي مواطن من
االعتداء على الحق العام ،مثال شارع الحبلة يمانع بتعبيد الشارع األخ انيس طارق أبو رومي واالخ علي حسين
أبو رومي واالخ عيسى حج أبو رومي ,شارع الجبل -هدم زاوية جدار وحجب الرؤية من قبل السيد علي نمر أبو
رومي ,شارع كنانية علينا االنتهاء من تعبيده بأسرع وقت.
قرار رقم :5بعد التداول تقرر باألجماع تنفيذ العمل حسب جدول زمني محتمل (תקופה סבירה) من  5-3أشهر
كما فصل ياسر محسن المستشار القانوني ومع خطة عمل وميزانية محددة
 .6تحديث لجان البلدية
قرار رقم ( :)6تم تأجيل التداول في النقطة الى جلسة مجلس البلدي القادمة
 .7المصادقة على فتح حساب بنك للمدرسة اإلعدادية الخامسة
د .سهيل ذياب افتتحت المدرسة اإلعدادية الخامسة وهنالك طلب لفتح حساب بنك للمدرسة اإلعدادية الخامسة
وإعطاء (מורשה חתימה)
سامية سعيد ياسين -مديرة المدرسة  -رقم الهوية029214905 :
فاتنة يوسف ارشيد -سكرتيرة المدرسة -رقم الهوية 59478263
فتح حساب بنك لجنة االهل (ועד הורים)( ،מורשים חתימה):
سامية سعيد ياسين -مديرة المدرسة -رقم الهوية029214905 :
فاتنة يوسف ارشيد -سكرتيرة المدرسة -رقم الهوية 59478263
مامؤن اب الهيجاء -ممثل عن االهل -رقم الهوية 05890021
قرار رقم ( :)7بعد التداول تقرر باألجماع المصادقة على فتح حساب بنك للمدرسة اإلعدادية وإعطاء حق
التوكيل (מורשה חתימה) كما مرفق في الجلسة
 .8الموافقة على خارطة مفصلة .263-0786368-
باسل أبو ريا مخطط ومهندس معماري من قبل المواطن منذر حجازي الخارطة الموجودة امامكم في منطقة خلة
الشريف ،المهندس يقدم امام األعضاء ويفصل عن الخارطة
ياسر محسن :ال يمكن التداول واتخاد قرار دون وجود مهندس في الجلسة وبدون تحضير
استشارة قانونية من المستشار القانوني في البلدية ،لذلك اطلب ان يتقدم المهندس بطلب استشارة من قسم
المستشار ومن قسم الهندسة
د .سهيل ذياب :من المهم إيضاح ان المجلس البلدي ال يمكن تنازل عن ارض خضرا اال إذا كان موجود في
المقابل ارض بديلة ،مساوية بلقيمة وبعد استشارة المستشار القضائي وموافقة وزارة الداخلية
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نضال عثمان :اريد التوضيح ان نضال عثمان ضد إعطاء أي كان أراضي تابعة للبلدية من دون مقابل ودون
عرض المواطن لحلول مقبولة واقترح ان يسال المواطن ان يشتري المساحة المقترحة او بديل عنها ارض في
مكان اخر
صالح :أوضح أنه إذا كان من الممكن تعديل لتخطيط يخدم مصلحة طمرة وشوارعها انا ادعم هذا التخطيط البديل
الذي يطب في مصلحة البلد
قرار رقم ( :)8تقرر باألجماع من قبل المجلس البلدي على تبني توصية المستشار القانوني بتقديم طلب من
المهندس/المواطن الستشارة قانونية وطلب استشارة من قسم الهندسة في البلدية وزيارة الموقع المذكور
חוות דעה משפטית והנדסית.
 .9الموافقة على خارطة مفصلة )(263- 0676973
باسل أبو ريا مخطط ومهندس معماري من قبل المواطن خالد حجازي الخارطة الموجودة امامكم ،المهندس يقدم
امام األعضاء ويفصل عن الخارطة
قرار رقم  :9بعد التداول المجلس البلدي مبدئيا مع الخارطة كون المقترح ارض مقابل ارض لكن يجب تقديم
طلب من قبل المواطن/المهندس الستشارة من قسم الهندسة في البلدية وزيارة الموقع المذكور من قبل البلدية
 .10طلبات االعفاءات من الضريبة لجمعيات تطوع لخدمة الجمهور
توصيات لجنة اإلعفاءات على عدم قبول الطلبات بسبب تقديم الطلبات بعد الموعد المحدد
ياسر محسن :بإمكان الجمعيات تقديم طلب ل (ממונה) للحصول على اإلعفاءات
نضال عثمان :انا مع تقديم توصية للمسؤولين (ממונה) باسم المجلس البلدي لقبول الطلبات االعفاء
قرار :10بعد التداول تقرر باألجماع المجلس البلدي على تبني توصية لجنة اإلعفاءات،
חברי העירייה ממליצה לממונה לשקול בחיוב את האיחור של העמותות בהגשת הבקשות בנסיבות
הקורנה והמצב הכלכלי הקשה.

 .11موافقة على توصيات لجنة الدعم
د .سهيل ذياب يعطي حق التكلم لمحاسب البلدية خالد عواد أحد أعضاء لجنة الدعم
خالد عواد :في ملف الدعم لرياضة في بلدية طمرة تداولت اللجنة  3طلبات ،الميزانية المحددة  315ألف شيكل،
جميع الطلبات المقدمة من فرق كرة قدم ،يوجد طلب لجمعية التي لم تستكفي جميع الشروط المطلوبة تم بعت
طلب تمديد لتكملة الملف.
لذلك اللجنة توصي بتوزيع حسب ترتيب الفرق في االتحاد:
 Xליגה ג
 X2ליגה ב
 X 4ליגה א
لذلك اللجنة توصي على دعم:
فريق مكابي طمرة (עמותה ניצני טמרה)  180אלף ₪
فريق هبوعيل طمرة (אקדימיה לקידום ספורט)  90אלף ₪
وبحالة استكمال الشروط من فريق االهلي (אלעהד אלשבאבי)  45אלף ₪
نضال عثمان :تم إقرار ميزانية دعم سابقة ب  250ألف شيكل
نضال عثمان :حسب رايه العدل قدر اإلمكان بتوزيع جميع الميزانيات الدعم حسب التوصيف بطريقة ال x
لكن المنطق في توزيع الدعم انه ال يمكن ان يكون فقط من خالل فقط الدعم الثاني وانما يجب
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جمع مبلغ  250و 315ونعود لمقترح من قبل اللجنة ونضيف ربع اكس لفريق الشبيبة الموجود في الدرجة
القطرية ،حسب التقسيم اقترح كاالتي:
565000
ربع xالشبيبة =  19482لم يحصل فريق الشبيبة على أي ميزانيه العام  2020يبقى المبلغ المذكور
 X1األهلي =  77931لم يحصل فريق االهلي على أي ميزانيه العام  2020يبقى المبلغ المذكور
 X2الهبوعيل =  155862حصل على مبلغ  102000في التقسيم األول يتبقى لهم 53862
 X4المكابي =  311724حصل على مبلغ  148000في التقسيم األول يتبقى لهم 163724
بحالة تبني قرار التقسيم حسب ال Xالمقترحة
صالح حجازي :مع توصية لجنة الدعم
ياسر محسن :حسب القرار מאושר סכום  250אלף וחולק על פי המלצה ועדת תמיכה דאז
ולא ניתן להביא את  250בחזרה לחשבון ולהמלצה הזאת.
نضال :بناء علئ نقاش المجلس البلدي اليوم انا ابلغ رئيس البلدية بارجاع ملف العمل امام الفرق الرياضة ليسلم
لمن يرغب من االدارة
مالحظة :جميع أعضاء المجلس البلدي والرئيس مع دعم وتعويض األهلي في لجنة الدعم السنة القادمة.
تصويت قرار ( )11مع :صالح حجازي عدنان حجازي نزيه صمد حسن عواد صابر ياسين احمد
شقير نبيه حجازي كمال اب الهيجاء ضد :نضال عثمان
قرار رقم  :11بعد التداول تقرر بالغالبية تبني توصية لجنة الدعم بإعطاء  180الف شيكل لمكابي طمرة (ניצני
הספורט)  90الف شيكل هبوعيل طمرة (אקדימיה לקידום ספורט)

هذا وختمت الجلسة في تمام الساعة  20:30مساء .
بيان مطري
مدير عام بلدية طمره

د .سهيل ذياب
رئيس بلدية طمره
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