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محضر جلسة المجلس البلدي
عقد المجلس البلدي جلسته الغير عاديه رقم  02/2021وذلك يوم الثالثاء الموافق  26/01/21الساعة 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
 .9نبيه حجازي – عضو المجلس البلدي
 .10كمال اب الهيجاء– عضو المجلس البلدي
 .11امنه حاج-عضو المجلس البلدي
 .12نزار يوسف عواد-عضو المجلس البلدي
 .13بسام زيداني-عضو المجلس البلدي
 .14وليد بكر-عضو المجلس البلدي
 .15نزار علي عواد -عضو المجلس البلدي
الغائبون:
 .1احمد شقير – عضو المجلس البلدي
المشتركون في الجلسة:
.1
.2
.3
.4

بيان مطري – مدير عام البلدية
خالد عواد -محاسب بلدية طمرة
محمد ذياب – المراقب الداخلي
نجوان سليمان – مساعد المدير العام.

بيان مطري :أعلن عن افتتاح الجلسة الساعة االن 18:30
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نقاط البحث:
 .1الموافقة على ميزانية 2021
د .سهيل ذياب:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أوال وقبل البداية نعزي عضو المجلس البلدي نزار عواد بوفاة جدته ،نواسيكم االحزان وندعو هللا ان تكون
خاتمة االحزان ،االن أن الجلسة اليوم والميزانية هي عبارة عن تعب وعمل سنه كاملة شاقة ،أتأمل ان تكون
مصادقة تامة باألجماع ,ونكون مثال يحتذى به في طمرة خاصة ووسطنا العربي عامة ,ان نكون متوافقين
ومتكاتلين وايد وحدة في الظروف الشاقة من كورونا وغيرها ,بدانا سنة  2021بوضع إيجابي ومشاريع عديدة
منها :
 .1العمل في حي الدهيديا
 .2موافقة على  4روضات
 .3الموافقة على حي رياضي
 .4والموافقة على مبنى بلدية جديد
قبل ان اعطي حق الكالم لمحاسب البلدية اريد ان اتطرق الى نقطة في غاية األهمية وهي التطعيم ،اطلب من كل
األعضاء التوجه الى العيادات وتلقي التطعيم لنكون مثال ألهل طمرة
اعطي حق الكالم لمحاسب البلدية
خالد عواد :السالم عليكم ميزانية  2021هي عبارة عن سنه المالية التي تبدأ في  1.1.2021وتنتهي في
 1.12.21طبعا سنة  2020كانت سنه صعبة على الجميع خصوصا بوضع الكورونا الموجودة التي لها اعبار
راح نشوفها في سنة 2021
شرح الميزانية
نضال عثمان :التحدي امامنا كيف ننجح عن طريق ترتيب الهبات بسلم األوليات ،خالل هذه الفترة كعضو في
لجنة الميزانيات تم طرح الكثير من األسئلة في اللقاءات األخيرة ,لكن هذا ال يكفي يجب علينا جميعا كأعضاء
التفكير والبحث على مدار السنة وليس فقط قبل بضع أيام من إقرار الميزانية ,لذلك في هذه الفترة وجب علينا
المحافظة وتقوية الشراكة ومتابعة العمل على مدار السنة
عامر أبو الهيجاء :في ظل الفترة العصيبة التحديات في وسطنا العربي كثيره وفي طمرة خاصة يجب ان نتكاتل
وكوننا أبناء البلد ان نكون يد واحدة ،ووجب علينا متابعة العمل في البلدية كمثال الكثير من الخرائط التي تتحدى
البلد ونحنا قدمنا الكثير من المعارضات مثل :תוכניות  1-2תתל א הסכם גג
נשר ,لذلك علينا مواجهة هذه التحديات معا
نبيه حجازي :مصلحة طمرة والمصلحة العامة أوال ،الميزانية هي خطة عمل وأهدافها محدده ،وتوجب البلدية
العمل بشكل منتظم ،كعضو في لجنة المالية كان عندي الكثير من المالحظات ،والمختلف هذه السنه ان التعاون
والتجاوب من قبل البلدية كان سريع وواضح وهذا يدل على نوايا الحسنة وبنهاية المطاف نحن موجودين على
سفينة واحدة ان غرقت نغرق جميعا وان تقدمت نتقدم جميعا ،توجهت الى الدكتور في عدة نقاط وكان اذان
صاغية ،لكن يوجد نقاط التي اريد ان اتطرق اليها
.1العجز المتكامل من سنوات سابقة واستباق االحداث عن طريق بناء خطة بعيدة األمد لتوقيف العجز بشكل
تدريجي
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 .2وظيفة سكرتيرة لمحامي البلدية +رئيس البلدية
 .3مدير للمنطقة الصناعية – توزيع الصالحيات من نائبة المحاسب الى مدير منطقة الصناعية فان هذه
الوظيفة اهم حاليا
 .4زيادة الدعم الرياضي الى  1000000شيكل
 .5تغطية العمل الستشارات قانونية
 .6تمديد عمل شركة الجباية
ويوجد األخطاء ال امالئية الموجودة التي وضحنا فيها ونطالب بتصليحها ،اريد ان اضيف ان كل شيكل موجود
في البلدية هو مال وقف لذلك وجب علينا المحافظة على الميزانية والبلد
صالح حجازي  :بنسبة لنقطة تقليل العجز كبلدية نحن نعمل على تقديم طلبات لهبات من وزارات مثل ערים
חכמות
התייעלות אנרגטית  ,والعمل على نجاعة العمل من قبل العاملين عن طريق ذلك الوصول الى استقالل ذاتي
خالد عواد :أيضا المساعدة عن طريق חוקי עזר
نزاريوسف عواد  :نبارك الجهود لكن اريد إضافة نقطة جدا مهمة وهي نقص رؤساء اقسام في البلدية واالهم
مدير للموارد البشرية فبنهاية المطاف نجاعة الخطة من العمال لذلك أطالب اإلدارة التزام خالل األشهر القريبة
بتعيين هذه الوظائف .ومالحظات األخ نبيه توفي طلباتي
نزار علي عواد  :مفرح ان نرى الجميع يد واحده -أتأمل من الجميع الدعم لمصلحة البلد ,فطلبي من جميع
الحضور المصادقة على الميزانية
أبو علي :كلي فخر واعتزاز لجميع األشخاص الداعمين ان نكون يد واحدة
بسام زيداني :مساء الخير للجميع اليوم احنا موجودين في القاعة الن الناس انتخبتنا ومجيناش من سما ,ندائنا في
فترة االنتخابات كان العائلة الطمراوية والوحدة
واطالب كل شخص موجود هون واألشخاص في البلد الحفاظ على العائلة الطمراوية
كرئيس المالية اجتمعنا مع األعضاء وقمنا بدراسة الميزانية بشكل دقيق ومهني وكان عنا طلب في تعديل عدة
نقاط ،وكان رد إيجابي من إدارة البلدية والمختصين وتم تعديل هاي النقاط بالشكل المطلوب والصحيح ,وبارك
هللا في الرئيس والجميع ومن هون بدعو الرئيس واألعضاء في العمل المشترك في البلدية والمحافظة على
مصلحة العامة وبما ان الحق العام أوال وطمرة فوق الجميع ,كرئيس لجنة المالية بدعو جميع األعضاء على
التصويت للحق العام لميزانية العام 2021
التصويت :مع:
 .1د .سهيل ذياب
 .2عامر ابو الهيجاء
 .3نضال عثمان
 .4صالح حجازي
 .5عدنان حجازي
 .6نزيه صمد
 .7حسن عواد
 .8صابر ياسين
 .9نبيه حجازي
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 .10كمال ابو الهيجاء
 .11امنه حاج
 .12نزار يوسف عواد
 .13بسام زيداني
 .14وليد بكر
 .15نزار علي عواد
القرار :بعد التداول تم إقرار الموافقة على ميزانية  2021باألجماع
هذا وانتهت الجلسة في تمام الساعة  20:30مساء .
بيان مطري
مدير عام بلدية طمره

د .سهيل ذياب
رئيس بلدية طمره
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