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 2006/1جلسة المجلس المحلي العادية رقم 
 

فٙ رًبو انسبػخ انسبثؼخ ٔانشثغ يسبء انٕٛو  2006/1ػمذ انًجهس انًذهٙ جهسزّ انؼبدٚخ سلى      

. فٙ ثُبٚخ انًجهس انًذهٙ فٙ كٕكت  2006/2/3انجًؼخ 

 

 نًذهٙ ٔاالػضبء ٕٚسف خهٛم َٕاف دجٕج سئٛس انًجهس ا: كم يٍ انسبدح االػضبء : الحضور

 َٕٚس صبنخ ، ػجذ يُصٕس ، جًبل اثٕ سٚب ، لبسى دجٕج ، ػبيش دبج ، ٔانًشالت             

. انذاخهٙ دسٍٛ يذًذ              

 

. ػضٕ انًجهس انسٛذ يذًذ دسٍٛ دبج ، ػًش اثٕ انٓٛجبء يذبيٙ انًجهس : الغياب
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 اسدت ثبالر ػبيش دبج كؼضٕ جذٚذ َٔزًُٗ نّ ػًالً يثًشاً  –يسبء انخٛش :  سئٛس انًجهس

. ثؼطبئّ الْم انجهذ                       

 

  2006اقرار ضريثة االرنونا للعام : النقطة االولى
كًب ْٕ يجٍٛ ثبنًسٕدح انزٙ ثبٚذٚكى نى ٚزغٛش ا٘ شٙء نمًٛخ االسََٕب انزٙ الشد ثبنسُخ انًبضٛخ 

ٔانًسٕدح انزٙ ثٍٛ اٚذٚكى ْٙ جضء ال ٚزجضأ يٍ انجشٔرٕكٕل فبرا كبٌ نذٚكى الزشاح نزؼذٚالد 

 .َشجٕ طشدٓب يؼُٛخ 

. الزشح انًصبدلخ ػهٗ ايش االسََٕب كًب ٔسد ثبنًسٕدح 

. صٕدق ػهٗ االلزشاح  ثبالجًبع :   رصٕٚذ

 

. انتخاب اعضاء التمام لجان المعارف والمراقثة والمناقصات : النقطة الثانية
فٛٓب  الزشح ادساج االػضبء انجذد انسٛذ يذًذ دسٍٛ انذبج فٙ انهجبٌ انزٙ كبٌ – سئٛس انًجهس

ػضٕ انًجهس انًسزمٛم انسٛذ دسٍٛ خهٛم ٔانسٛذ ػبيش دبج فٙ انهجبٌ انزٙ كبٌ فٛٓب ػضٕ 

. انًجهس انًسزمٛم انسٛذ يذًذ دجٕج 

 

جشد انؼبدح ٔاالرفبق االدثٙ اٌ انؼضٕ انجذٚذ ٚسزهى جًٛغ انًٓبو نهؼضٕ انًسزمٛم :  لبسى دجٕج

. ٚت انسٛذ يذًذ انذبج يٍ لبئًزّ ٔػهّٛ َٕافك ػهٗ االلزشاح ثبنشغى يٍ رغ

 



. صٕدق ػهٗ االلزشاح ثبالجًبع : رصٕٚذ

 

 

 

" . جمعية لجمال الثالد" "מועצה לישראל יפה"تحث طلة : النقطة الثالثة 

جًؼٛخ يٍ يٓبيٓب رؼطٙ اسشبداد نًؤسسبد رزؼهك ثجًبل انجالد ٔانجٛئخ ثبنذٔنخ  – سئٛس انًجهس

ٔلذ رٕجٕٓا نُب اللبيخ فشع ثبنًُطمخ انشًبنٛخ ثبنٕسظ انؼشثٙ ٔلذ لذيٕا نُب طهجبً نزٕفٛش نٓى يكزت 

. فشػٙ ثبنمشٚخ نخذيخ اْبنٙ انًُطمخ  

 

رفذص اْذاف ٔفؼبنٛبد انجًؼٛخ  ٚمزشح رأجٛم انجذ ثزٕفٛش يكزت نهجًؼٛخ سٚثًب: ػبيش دبج

. ثشكم يفصم 

. صٕدق ػهٗ االلزشاح ثبالجًبع : رصٕٚذ

 

 تقرير رئيس المجلس المحلي : النقطة الراتعة 

. خشج ػضٕ انًجهس انًذهٙ انسٛذ َٕٚس صبنخ يٍ انجهسخ 

 

: لذو سئٛس انًجهس انًذهٙ رمشٚشاً ػٍ انًسزجذاد فٙ انًجهس انًذهٙ 

انسبػخ انثبنثخ ٔانُصف ،  05/2/13فززبح انمبػخ انشٚبضٛخ ٕٚو طهت يُب يفؼبل ْجبٚس ا .1

. كبٌ نُب طهت نزأجٛم االفززبح ثؼذ االَزخبثبد اال آَى سفضٕا انطهت ٔسزذػٌٕ نالفززبح  

انزخطٛظ نهًظهخ فٙ يُطمخ اثٕ انٓٛجبء ثبنًُطمخ انشًبنٛخ ثؼذ اٌ صٕدق ػهٛٓب كًُطمخ  .2

 .س انمبديخ ثُبء ٔسُمٕو ثجُبء انًظهخ خالل االشّ

ٔفشَب لسبئى اسض نجُبء يسجذ ثبنًُطمخ انغشثٛخ ثًسبدخ ثالس دًَٔبد رمشٚجبً ٔلسًٛخ  .3

اخشٖ نجُبء سٔضبد لشة انًذسسخ ثبالرفبق يغ اداسح اساضٙ انذٔنخ ُْٔبن ارفبق اخش 

 .نهذذٚمخ انؼبيخ 

 90 ُْبن يٛضاَٛخ نهؼًم فٙ رطٕٚش ٔاجٓخ انًذسسخ انجُٕثٛخ يٍ ٔصاسح انًؼبسف ثًجهغ .4

 .انف شبلم 

 .انف شبلم الرًبو انذذٚمخ انؼبيخ  250ٔصاسح االسكبٌ صبدلذ ػهٗ يجهغ  .5

 انف شبلم الرًبو انشبسع االنزفبفٙ انششلٙ يٍ ٔصاسح االسكبٌ 850ُْبن يٛضاَٛخ دٕانٙ  .6

ٔصاسح انسٛبدخ صبدلذ ػهٗ انؼًم نزطٕٚش انًُطمخ انسٛبدٛخ ثبنًُطمخ انغشثٛخ فٙ يُطمخ  .7

 .ظٕٓس انًغش 

 .ان خطخ نزخضٛش انمشٚخ ٔصساػخ اشجبس فٙ انشٕاسع  ٔااليبكٍ انؼبيخ ثبنمشٚخ ٍْ .8

ػمذد فٙ أَٜخ االخٛشح جهسزٍٛ يغ انهجُخ ، ُْبن يشبكم يؼمذح رٕاجُٓب  –يُطمخ انُفٕر  .9

يغ انهجُخ ٔيسغبف الٌ انُمبش ٚذٔس دٕل انزخطٛظ ٔػذد انسكبٌ ْٔزا االيش ٚشٚذٌ 

.   ٚطجك ْٔزِ اصدٔاجٛخ فٙ انًؼبٚٛش غٛش يمجٕنخ ػهُٛب رطجٛمّ ػهُٛب ٔنكٍ يغ يسغبف ال

. اغهمذ انجهسخ انسبػخ انزبسؼخ ٔػشش دلبئك يسبًء 

 

 

 

َٕاف دجٕج        

سئٛس يجهس كٕكت اثٕ انٓٛجبء انًذهٙ 
. يذًٕد لبسى : سجم



 


