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 07/2جلسة الوجلس الوحلي الغير عادية رقن 
 

فً رًبو انسبعخ انسبثعخ ٔانُصف يسبء  07/2عقع انًدهس انًسهً خهسزّ انغٍؽ عبظٌخ ؼقى      

. فً ثُبٌخ انًدهس انًسهً  07/3/7انٍٕو  

 

ال اثٕ كم يٍ انسبظح َٕاف زدٕج ؼئٍس انًدهس ٔانسبظح االععبء ؼثبذ زدٕج ، خى: الحضور

ؼٌب ، عجع انؽؤٔف يُصٕؼ ، يسًع زبج ، عبيؽ زبج ، قبسى زدٕج ، انًؽاقت انعاضهً زسٍٍ 

. يسًع ٔانًسزشبؼ انقعبئً عًؽ اثٕ انٍٓدبء 

 

. انسٍع ٌَٕس صبنر : الغياب

 

: نقاط البحث 

لجاى الوجلس الوحلي  .1

 2007هيزانيات تطوير للعام  .2
 

 

َٕظ اظؼاخٓب القؽاؼْب ًْٔ يٕافقخ انًدهس يسبء انطٍؽ نهدًٍع ُْبك َقطخ :  نواف حجوج

يٍ انسٍع عهً زسٍٍ اثٕ  -قطعخ االؼض انًقبو عهٍٓب يسطخ ظص انًدبؼي  -انًسهً قجٕل انٓجخ 

ٔعهٍّ اؼخٕ انًٕافقخ الظؼاج ْػِ  17687ثهٕك  22قسًٍخ  2و658انٍٓدبء نهًدهس ثًسبزخ 

. انُقطخ 

 

. صٕظق عهى قجٕل انٓجّ ثبخًبع انسعٕؼ 

 

. لجاى الوجلس الوحلي : االولى النقطة 
كبٌ ُْبك غهجبً يٍ قسى يٍ االععبء نزععٌم ثعط انهدبٌ اغا ، كبٌ :  ؼئٍس انًدهس انًسهً

ُْبك اي اقزؽاذ نهزععٌم اؼخٕ غؽزّ يٍ اخم انًصبظقخ عهٍّ ، كًب اٌ ُْبك االش ؼثبذ انػي 

ؼثبذ ندًٍع انهدبٌ  اَعى كععٕ يدهس يسهً ثعل انسٍع ٌٕسف ضهٍم ، اقزؽذ اٌ ٌُعى انسٍع

: ثعع رعأل انُقطخ اقؽ يب ٌهً . انزً اشغهٓب انسٍع ٌٕسف ضهٍم 

 

. انسٍع ؼثبذ زدٕج ٌُعى ندًٍع انهدبٌ انزً اشغهٓب انسٍع ٌٕسف ضهٍم  . أ

  –رؽكٍت ندُخ خٕظح انجٍئخ  . ة

 ؼئٍس انهدُخ عبيؽ زبج ٔاالععبء انسبظح يسًع زبج ، خًبل اثٕ ؼٌب ، انسٍع ثعؼاٌ      

. زًؿح يعٌؽ قسى انصسخ ٔيًثم خًٕٓؼ ٌطزبؼِ ؼئٍس انًدهس      

 انسٍع عبيؽ زبج ٌشغم ؼئبسخ ندُخ انًؽاقجخ ثعل عجع يُصٕؼ ٔانسٍع عجع يُصٕؼ . خـ

. ٌكٌٕ ععٕاً ثهدُخ انًؽاقجخ انى خبَت انسٍع يسًع زبج      



 

 

 

 2007/2006هيزانيات تطوير : النقطة الثانية 
  –ؼئٍس انًدهس 

 

انف شبقم نزدٍٓؿ يسبؼ يٍ كٕكت  125صبظقخ يٍ يكزت خٕظح انجٍئخ يجهغ نقع ٔصم و . أ

انف  156انى انعٌٍٕ ثبندٓخ اندُٕثٍخ يٍ انقؽٌخ ٔانًجهغ انكهً ٌشًم يشبؼكخ انًدهس 

. شبقم 

الرًبو يشؽٔع " מנהל הספורט"انف شبقم يٍ ٔؾاؼح انًعبؼف  300صٕظق عهى يجهغ  . ة

 ." ח מסביב לאולםחדר כושר ופיתו"غؽفخ انكًبل اندسًبًَ 

ُْٔبك ايكبٍَخ نجُبء " טוטו"انف شبقم يٍ يؤسسخ انزكُٓبد  250صٕظق عهى يجهغ  . د

ثبنسً انشًبنً أ اي يكبٌ يُبست اضؽ زست " מגרש משולב"يهعت يزععظ االْعاف 

 .رؽرٍت قطعخ االؼض 

 .انف شبقم يٍ ٔؾاؼح االسكبٌ  150صٕظق نهقبعخ انؽٌبظٍخ يجهغ  . س

نف شبقم يٍ ٔؾاؼح االسكبٌ الرًبو انسعٌقخ انعبيخ ٔرؽكٍت ا 200صٕظق عهى يجهغ  . ج

 .انعبة االغفبل نكً ٌزسُى نُب فزر انسعٌقخ ايبو اندًٕٓؼ 

 

. صٕظق عهى انًٍؿاٍَبد انغٍؽ عبظٌخ ثبالخًبع 

 

. اغهقذ اندهسخ فً رًبو انسبعخ انزبسعخ يسبء 

 

 

 

 

َٕاف زدٕج        

ؼئٍس يدهس كٕكت اثٕ انٍٓدبء انًسهً 

 

 

. يسًٕظ قبسى  : لسح

 

 

 

 

 

 

 

 


