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 جلسة المجلس البلديمحضر 
 

 

   18:00في تمام الساعة  14/07/2020الموافق  الثالثاء يوم    6/2020 رقم عقد المجلس البلدي جلسته العادية 

 .وذلك في قاعة الجلسات في البلدية

 
 

 
  مشاركين        الحضور

  عواد خالد       ذياب سهيل دكتور
 مطري بيان       حجازي صالح
 محسن ياسر       الهيجاء ابو عامر
  عثمان نضال
  شقير احمد

  حجازي عدنان
  ذياب جمال

  بقاعي نزيه
  زيداني بسام

  عواد علي نزار
 عواد  يوسف نزار
 عواد نادر
 حاج امنه
  ياسين صابر
 الهيجاء ابو كمال

 
 نقاط البحث :  

 

 .  2020المصادقة على ضريبة تسعيرة االرنونا لسنة  .1

 تعديل لجنة الدعم  .2

 تعديل لجنة مكافحة السموم والمخدرات . .3

 مليون شاقل  2المصادقة على قرض لتمويل مخطط بناء البلدية + ومخطط استاد كرة قدم  .4

 مليون شاقل   3.2المصادقة على قرض لتمويل دفعات لخطة التقاعد المبكر   .5

 .  2020المصادقة على توصيات لجنة الدعم لسنة  .6

 تسهيالت االرنونا للمصالح   .7
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 .  2020المصادقة على ضريبة تسعيرة االرنونا لسنة  -1

  باالجماعقرار 
 

 الماليه التسهيالت بند  على التصويت يقترح عامر سهيل  الدكتور قبل من البنود قراءة بعد
 . الكورونا بسبب للمصالح

 
 تعديل لجنة الدعم   -2

 لضم السيد بيان مطري للجنة الدعم .  – باالجماعقرار 
 

 
 تعديل لجنة مكافحة السموم والمخدرات .  -3

  نبذة ياسر
 
 القانون حسب تعديل •
 
 

 . יו"ר - نضال -

 .الصمد نزيه -

 _________ -عواد نزار -

 . רווחה – رحاب -

 .חינוך-شما محمد -

 ציבור. – الهيجاء ابو ابراهيم -

 . ציבור – مريسات__________  -

 .البيان – طه صالح -

 רכז פעילות קהילתי הרשות לביטחון קהילתי.  - صبح شادي -

 .מנהל ביטחון קהילתי – ذياب عدنان محمد -

 .عرابي رشا -
      

  باالجماعقرار 
 

 مليون شاقل   2المصادقة على قرض لتمويل مخطط بناء البلدية + ومخطط استاد كرة قدم   -4
 

  باالجماعقرار 
 

 مليون شاقل   3.2المصادقة على قرض لتمويل دفعات لخطة التقاعد المبكر   -5
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  باالجماعقرار 
 

 .  2020المصادقة على توصيات لجنة الدعم لسنة  -6

   الف  400 نقل على المصادقة,   الميزانية على قهالمصاد بعد المالية البنود فحص سيتم
 . الفعاليات___________

  باالجماعقرار 
 

 .  للمصالح االرنونا تسهيالت -7
  باالجماعقرار 

 
 

 
       


