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 2009/4جلسخ الوجلس الوحلي الغيش عبديخ سقن 

 

كً رًبو انغبػخ انغبثؼخ  09/3/23ٌٕو االثٍٍُ  2009/4ػوذ انًجهظ انًذهً جهغزّ انـٍش ػبدٌخ      

. ٔانُصق يغبًء كً هبػخ انًجهظ انًذهً

، ػهً ساٍْى دجٕج، يصطلى كبسطاة: انغبدح َٕاف دجٕج سئٍظ انًجهظ انًذهً ٔانغبدِ االػضبء: الحضىس

 -انًشاهت   -يذًذ دبج، جًبل اثٕ سٌب، َبٌق ػهً، يٕكن اثٕ انٍٓجبء، ػبٌذ يُصٕس، خبنذ اثٕ انٍٓجبء، دغٍٍ يذًذ

. ػًش اثٕ انٍٓجبءانًغزشبس انوضبئً  ٔ

. انغٍذ ٌَٕظ صبنخ: الغيبة

: نقبط الجحث

. رعيين هىعذ الجلسبد العبديخ للوجلس الوحلي .1

 .2009انيخ الزطىيش للعبم اقشاس هيز .2

 .رعيين هنذوة الوجلس الوحلي في وحذح الجيئخ .3

 .الزخطيظ الهيكلي للقشيخ .4

. 09/3/30الزشبوس ثخظىص احيبء ركشي يىم االسع  .5

: رعيين هىعذ الجلسبد العبديخ للوجلس الوحلي: النقطخ االولً

. أل اعجٕع كً انشٓش ٌوزشح اٌ رؼٍٍ انجهغبد انؼبدٌخ ٌٕو االسثؼبء يٍ سئٍظ انًجهظ انًذهً

ثؼذ يذأنخ االيش ٔثبالخز ثؼٍٍ االػزجبس ظشٔف اػضبء انًجهظ اهش اٌ رؼوذ انجهغبد انؼبدٌخ      

. ٌٕو االدذ كً ثذاٌخ كم شٓش

. ارخز القشاس ثبالجوبع
. 2009هيزانيخ الزطىيش للعبم : النقطخ الثبنيخ
َبى ثؼض انٕصاساد انزً صبدهذ يجذئٍبً ثًب اٌ يٍضاٍَخ انذٔنخ نى روش ثؼذ ٔنكٍ ِ -سئٍظ انًجهظ

:- االرٍخ يٍضاٍَبد ال ػهى
نهوبػخ  انق شبهم يٍ ٔصاسح انذاخهٍخ دٍث عٍذٕل انًجهؾ نزًٌٕم انشبسع االنزلبكً 510اهش يجذئٍبً يجهؾ  .1

. انًذسعخ انشٌبضٍخ ششم

 .شبهم يٍ ٔصاسح االدٌبٌ نزًٌٕم ثُبء انًغجذ 170،572صٕدم ػهى يجهؾ  .2

" يشكض انزكُٓبد  شبهم نجُبء يهؼت كشح انوذو يٍ جذٌذ ٔيصذس انزًٌٕم  1.499.767 صٕدم ػهى يجهؾ .3

 . "טוטו "בספורט  מועצת ההימורים""انطٕطٕ 

ؿشكخ نهكًبل انجغًبًَ كً انطبثن انق شبهم نجُبء  250يشكض انزكُٓبد ػهى يجهؾ " انطٕطٕ"صٕدم يٍ  .4

 . انجُبح انجُٕثً -انجذٌذ  نًغجذل  السضً ا

عُبد ٔعٍئبد ثُبء ؿشكخ انكًبل انجغًبًَ كً انطبثن االسضً ثبنًغجذ دٍث ػجش انغٍذ يذًذ َٕهشذ ح

ثُبء خبص ة َجذأ أٌ انـشكخ رذذ انًغجذ ٔػهٍّ ٌوزشح رجٍٓضل اػٍ يؼبسضزٓى ػهً دبج ٔانغٍذ َبٌق

. ثبنشؿى يٍ انزكهلخ انكجٍشح نهًششٔع

أي  إنىثبنزخطٍظ نُوم يهؼت كشح انوذو  ءد ٔانجذانوبػخ انشٌبضٍخ رذذ انًغج إرًبوٌوزشح : دجٕج إثشاٍْى

. كً انًغزوجم ثؼٍذ ػٍ انًذسعخ آخشيكبٌ 

. دهخ ػهى يٍضاٍَخ انزطٌٕش كًب ػشضٓبسئٍظ انًجهظ ٌوزشح انًصب                

 

 

 



 

 

:- رصٌٕذ ػهى اهزشاح سئٍظ انًجهظ

.  انق شبهم 510نؾ يٍضاٍَخ ٔصاسح انذاخهٍخ نهشبسع االنزلبكً دٕل انوبػخ انشٌبضٍخ ثًت .1

. طىد الً جبنت االقزشاح ثبالجوبع

االخز ثؼٍٍ االػزجبس َوم ػبيٕد انكٓشثبء كً ٔعظ انشبسع ٌٔكٌٕ انشبسع ٔاعغ ثذٍث ٌجت  : َبٌق ػهً

. ٌخذو االْبنً نهذً ٔانًذسعخ

.  (ٔصاسح انذاخهٍخ)شبهم نزًٌٕم ثُبء انًغجذ انجذٌذ يٍ ٔصاسح االدٌبٌ   170.572 ؽ يجم .2

. طىدق علً الوجلغ ثبالجوبع

. "انطٕطٕ"شبهم يٍ يشكض انزكُٓبد 1499.767ػت كشح انوذو يٍ جذٌذ ثًجهؾ ثُبء يم .3

َٕاف دجٕج، جًبل اثٕ سٌب، يذًذ دبج، يصطلى كبسط،  طىد الً جبنت االقزشاح كل هن السبدح

. خبنذ اثٕ انٍٓجبء، اثشاٍْى دجٕج، ػبٌذ يُصٕس، يٕكن اثٕ انٍٓجبء

ٔنٍظ يُبعجبً اعزـالل ْزا انًجهؾ  نى َوم انًهؼت يٍ انًُطوخ ٔجت انؼًم عدي   حَبٌق ػهً الٌ ايزُبع انغٍذ

. هشة انًذسعخ نزطٌٕش انًهؼت انذبنً

. انق شبهم ؿشكخ انكًبل انجغًبًَ 250ؽ لةو .4

َٕاف دجٕج، جًبل اثٕ سٌب، يصطلى كبسط ػهً، خبنذ اثٕ  طىد الً جبنت االقزشاح السبدح

. و دجٕجانٍٓجبء، اثشاًْ

. ، َبٌق ػهً، يٕكن اثٕ انٍٓجبء، ػبٌذ يُصٕسانغبدح يذًذ دبج: ضذ االهزشاح

. رذذ انًغجذ نذشيزّ انكًبل انجغًبًَ  ؿشكخرجٍٓض  االهزشاح ضذ  : يذًذ دبج

. طىدق علً هيزانيخ الزطىيش

 
: رعيين هنذوة الوجلس الوحلي في وحذح الجيئخ: النقطخ الثبلثخ

. ٌكٌٕ سئٍظ انًجهظ انًذهً يُذٔثبً نهًجهظ انًذهً كً ٔدذح انجٍئخٌوزشح اٌ : سئٍظ انًجهً

. طىدق علً االقزشاح ثبالجوبع: ويذرض

 

: الزخطيظ الهيكلي للقشيخ: النقطخ الشاثعخ
. صٕدم ػهى ضى يغبدبد كٕم انؼٌٍٕ ٔيُطوخ انذصٍشيخ ٔجضء يٍ انذشٌن انـشثً نُلٕر كٕكت: سئٍظ انًجهظ

ٔانًُطوخ انششهٍخ انشًبنٍخ يٍ  انـشثٍخسح دٕل روذو انخشائظ انٍٓكهٍخ ثبنًُطوخ انشًبنٍخ هبو سئٍظ انًجهظ انًذهً ثش

يذطخ انٕهٕد ششم انى انًضبكخ دزى انشٍخ دغبٌ ثذٍث ٌكٌٕ انذذ انشًبنً خظ انًجبسي يٍ يذطخ انٕهٕد دزى 

. نًصبدهخ ػهٍٓبانزخطٍظ انًلصم ل انشٍخ دغبٌ ، انخشائظ يب صانذ كً طٕس

رًٌٕم ةعزكٌٕ ٔانًُطوخ انشًبنٍخ يذطخ انٕهٕد جُٕة ؿشة ( صُبػخ خلٍلخ)איזור תעסוקה يُطوخ ٌظ لانزخظ    

(. يٍُٓبلال)سح االساضً ئداػهى دغبة ٔصاسح االعكبٌ ٔ(א)2 ٔ (ב) 2نجُخ انزُظٍى ثًٍُب انًُطوخ 

 

. القبدماالسجىع يىم االسع  الحيبء ركشي ثشنبهج: النقطخ الخبهسخ
كً دٌش دُب ، ٔاهزشح  هطشٌخُْبى رلكٍش ثبهبيخ يظبْشح اال اٌ  ثؼذ انهجُخ انوطشٌخ  رصهُب هشاسادنى : سئٍظ انًجهظ

ٔاهبيخ يذبضشح ثٓزِ انًُبعجخ الْبنً انوشٌخ  انزً عزوشس هجم َٓبٌخ  االعجٕع   اٌ َزجُى هشاساد انهجُخ انوطشٌخ

. ٔاصذاس يُشٕس يذهً

. طىدق علً االقزشاح ثبالجوبع
. انغبػخ انزبعؼخ ٔانُصق يغبءً اؿهوذ انجهغخ 

 

َٕاف دجٕج     

سئٍظ يجهظ كٕكت اثٕ انٍٓجبء انًذهً 

 

 .يذًٕد هبعى: عجم


