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سلُ 6-08

جلسح الوجلس الوذلي الغير عاديح رقن 6/2008
ػمذ اٌّغٍس اٌّؾًٍ عٍسزٗ اٌغٍش ػبدٌخ سلُ  6/2008فً رّبَ اٌسبػخ اٌسبدسخ ٚإٌظف
ِسبء ٌ َٛاالسثؼبء  28/5/08فً ثٕبٌخ اٌّغٍس اٌّؾًٍ.
ٌٔٛس طبٌؼ ،لبسُ
الذضور :اٌسٍذ ٔٛاف ؽغٛط سئٍس اٌّغٍس اٌّؾًٍ ٚاٌسبدح االػضبء
ؽغٛط ،سثبػ ؽغٛط ،عّبي اث ٛسٌب ،اٌسٍذ ػبِش ؽبطٚ ،أضُ اٌى اٌغٍسخ اٌّسزشبس اٌمضبئً
ػّش اث ٛاٌٍٙغبء ٚاٌّشالت اٌذاخًٍ ؽسٍٓ ِؾّذ .
الغياب  :اٌسبدح ػجذ اٌشؤٚف ِٕظٛس ِٚؾّذ ؽبط.

نقاط الثذث:
هيزانيح الرطوير للعام .2008
الوقصف تالودرسح.
ذقيين عول جوعيح "מועצה לישראל יפה" في القريح .
سئٍس اٌّغٍس ِ :سبء اٌخٍش ٌٍؾضٛس – ٕ٘بن صالس ٔمبط ٌٍجؾش.

 .1النقطح االولى  :هيزانيح الرطوير
 .1طٛدق ِٓ ٚصاسح اٌؼٍٚ َٛاٌشٌبضخ ػٍى ِجٍغ  75اٌف شبلً ٌٍٍّؼت اٌّشزشن "משולב"
وشح طبئشح ٚسٍخ ،وشح لذَ ِظغشح فً اٌؾً اٌشّبًٌ .17694/17
 .2طٛدق ػٍى ِجٍغ  200اٌف شبلً ٌٍشٛاسع اٌذاخٍٍخ ِٓ ٚصاسح اٌذاخٍٍخ ثبالضبفخ اٌى
ِجٍغ  149اٌف شبلً ٌجٍذ اٌشؼت "اضبفخ ٌجٕبء اٌّسغذ اٌغذٌذ" .
ٕ٘ .3بن ِجٍغ اضبفً ثّجٍغ  100اٌف شبلً ِٓ ٚصاسح االسىبْ ٌزشٍُِ اٌشٛاسع اٌذاخٍٍخ
اٌمذٌّخ.
اٌّطٍٛة ِٓ ؽضشارىُ اٌّظبدلخ ػٍى اٌٍّضأٍخ اٌّزوٛسح اػالٖ.
الشد اٌٍّضأٍخ ثبعّبع اٌؾضٛس .
(أضُ ٌٍغٍسخ اٌسٍذ ػبِش ؽبط)

 .2النقطح الثانيح :الوقصف تالودرسح
سئٍس اٌّغٍس ٕ٘ :بن ِشبوً ِغ اٌّسزأعشاٌزً رزىشس ِٕز ػذح سٕٛاد ؽٍش ٌُ ٌذفغ اسزئغبس
ٌٍسٕخ اٌّبضٍخ .
لبسُ ؽغٛط ٌ :مزشػ اْ ٌزذخً ػض ٛاٌّغٍس اي سٍذ سثبػ ؽغٛط ثبْ ٌزٛعٗ ٌٍّسزأعش ٌٚذفغ
سس َٛاسزئغبس ؽزى ٌٍ 15/6/08فزشح  ،9/07-6/08فً ؽبٌخ اْ ٕ٘بن ٍٔخ ٌزّذٌذ االرفبق ٌٍؼبَ
 2008/09ػٍٍٗ اٌزٛلٍغ ػٍى اٌزغذٌذ ؽزى ٚ 15/6/08دفغ اٌشسٌٍ َٛؼبَ ِ 2008/09مذِب ً
ثشٍىبد ِإعٍخ.
طٛدق ػٍى االلزشاػ ثبالعّبع .

النقطح الثالثح :ذقيين عول "هجلس تالدنا جويلح" في القريح
ٔمطخ ِمذِخ ِٓ اٌسٍذ ِؾّذ ؽبط ٌٔٛٚس طبٌؼ ٚعّبي اث ٛسٌب .
ٌٔٛس طبٌؼ :وبْ ٕ٘بن لشاس ثزغشثخ ػًّ اٌغّؼٍخ ٌسٕخ ٚاؽذح ٚؽبْ االٚاْ ٌزمٍٍُ ٚضغ ػٍّٙب.
سئٍس اٌّغٍس – اٌشعبء ِٕبلشخ ا ٌّٛضٛع ثشىً ِٛضٛػً ثذ ْٚؽسبسٍبد ،اٌٙذف ِٓ ٚعٛد
اٌغّؼٍخ ثبٌمشٌخ ٘ ٛاٌّسبػذح ثزؾسٍٓ عٛدح اٌجٍئخ ا ٚثجشاِظ رضمٍفٍخ رمٛد ٌظبٌؼ اً٘ اٌمشٌخ.
الؽظذ اْ ػًّ اٌغّؼٍخ ال٘ذاف سٍبسٍخ خبطخ اٌزً ٌّىٓ اْ رخٍك اعٛاء غٍش ِشٌؾخ ثٍٓ
اال٘بًٌ ثٛاسطخ اٌّشوض اٌسٍذ ٔضبي اٌؾبطٕ٘ ،ب ن ٔشبطبد اٌزً ٔسمذ ِغ اٌّغٍس اٌّؾًٍ ٚاٌزً
ٔششد ثشىً خبص ٌٍغّؼٍخ د ْٚروش ا ٚاٌزغبضً ػٓ ششوبئٗ ثبٌّغٍس اٌّؾًٍٕ٘ ،بن ػذح
ؽبالد ؽذصذ خالي اٌسٕخ االخٍشح لبَ ثزؾٍٍذ اٌّغٍس اٌّؾًٍ ِٓ دٚسٖ اٌزي ٌم َٛثٗ.
رمذَ ٌٍمشٌخ االٔغبصاد
ٌٔٛس طبٌؼ  :الزشػ فه اسرجبط اٌّغٍس اٌّؾًٍ ِغ اٌغّؼٍخ الٔٙب ٌُ
اٌّزٛخبح ِٕٙب ٚخظٛطب ً أٙب خٍمذ اعٛا ًء ِزٛرشح ثٍٓ اال٘بًٌ ثسجت خٍظ ِٛالف ِذٌش٘ب ثٍٓ
ِٛالفٗ اٌسٍبسٍخ ِٛٚلفٗ وّذٌش ٌٍفشع ٚثٍٓ ِٛلؼٗ وشئٍس ٌغٕخ االثبء .
لبسُ ؽغٛط :ارا وبْ اٌزمٍٍُ ٌشخض ٌٍّذٌش اٌسٍذ ٔضبي ؽست سأًٌ ٌغت اْ ٌزٛاعذ اٌسٍذ ٔضب ي
ثبٌغٍسخ اِب ارا وبْ ٚعٛد اٌغّؼٍخ فً اٌمشٌخ ٘ ٛاٌّشىٍخ ٌّىٓ اٌزظٌٛذ ػٍى ٚعٛد٘ب ا ٚػذَ
ٚعٛد٘ب ثبٌمشٌخ.
ذصويد على اقرراح السيد يونس صالخ.
صوخ تجانة االقرراح كل هن السادج يونس صالخ ،جوال اتو ريا.
صوخ ضد االقرراح السادج قاسن دجوج وعاهر داج .
اهرناع :السيد نواف دجوج والسيد رتاح دجوج.
ذصويد على اقرراح السيد قاسن دجوج.
صوخ الى جانة اقرراح السيد قاسن دجوج السادج :قاسن دجوج ،عاهر داج ،نواف دجوج .
صوخ ضد االقرراح :يونس صالخ ،جوال اتوريا .
اهرناع :السيد رتاح دجوج.
اغٍمذ اٌغٍسخ اٌسبػخ اٌزبسؼخ ِسب ًء.

ٔٛاف ػعٛط
سئٍس ِغٍس وٛوت اث ٛاٌٍٙغبء اٌّؾًٍ
سغًِ :ؾّٛد لبسُ

