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 جلسة المجلس البلديمحضر 
 

 

 18:00في تمام الساعة   19/1/2021 الموافق الثالثاء يوم 1/2021 رقم ادية عقد المجلس البلدي جلسته الع

 .الجلسات في البلدية في قاعة وذلك

 الحضور  : 

 رئيس البلدية   -د.سهيل ذيلب  .1

 قائم باعمال الرئيس  –صالح حجازي  .2

 نائب الرئيس  –عامر أبو الهيجاء  .3

 عضو المجلس البلدي   -عدنان حجازي  .4

 عضو المجلس البلدي  -نزيه صمد  .5

  

 

 الغائبون :

 

 عضو المجلس البلدي -صابر ياسين  .1

 عضو المجلس البلدي -احمد شقير  .2

 عضو المجلس البلدي   -نزار علي عواد   .3

 عضو المجلس البلدي -نبيه حجازي  .4

 عضو المجلس البلدي  -كمال أبو الهيجاء   .5

 عضو المجلس البلدي  -امنه حاج  .6

 عضو المجلس البلدي   -نزار يوسف عواد  .7

 عضو المجلس البلدي  -بسام زيداني  .8

 عضو المجلس البلدي  -وليد بكر  .9

 عضو المجلس البلدي  -حسن عواد   .10

 نائب الرئيس  –نضال عثمان  .11

 

 

 المشاركون  : 

 

 مدير عام بلدية طمرة  –بيان مطري  .1
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 نقاط البحث : 

 

 משרד החינוך –اعداد وتعديل ميزانية غير عادية  .1

 

 משרד החינוך  –שיפוץ חדר מורים תיכון אלכורזמי  100,000 •

 משרד החינוך   –בי"ס אלמתונבי  מימון נגישות אקוסטית/חושית 30,000 •

 משרד החינוך  -ציפוי אבן מינימום 54,477 •

 חידוש מבנים בית ספר אלשריף "ד"  950,000 •

 חינוך   –חידוש מבנים ד"ר הישאם אבו רומי    1,000,000 •

 

 .المصادقة على تعديل الميزانيات الغير عادية -قرار باالجماع تم البعد التداول 

 

 

 מפעל הפיס   –اعداد وتعديل ميزانية غير عادية  .2

 מפעל הפיס  –רכישת טאבלתים לתלמידים בתי הספר  111,213

 

 .المصادقة على تعديل الميزانيات الغير عادية -قرار باالجماع تم البعد التداول 

 

 

 2021المصادقة على معايير التخفيضات من الضريبة العامة لسنة  .3

 2021على معايير التخفيضات من الضريبة العامة لسنة المصادقة  -قرار باالجماع بعد التداول تم ال

 

  العطاءاتتعديل لجنة  .4

 تعيين عامر مكان نزار عواد داخل لجنة العطاءات  لعامر أبو الهيجاء اقتراح من قبل 

 تداول االقتراح تم المصادقة باألجماع على  

  في لجنة العطاءات عامر أبو الهيجاء مكان نزار عواد  باألجماع تعيينبعد التداول تم المصادقة   

 

  افتتاح حساب بنك الشكول بايس .5

 اقتراح من قبل الدكتور سهيل ذياب افتتاح حساب بنك الشكول بايس 

 تم المصادقة باألجماع على تداول االقتراح

  

 افتتاح حساب بنك الشكول بايس  .المصادقة على  -قرار باالجماع تم البعد التداول 
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 د. سهيل ذياب                                                                                         بيان مطري 

                                                        

 مدير عام بلدية طمرة          رئيس بلدية طمرة                                                                         

                                           

 

 

 

 

 


