23/12/09
رلى 10-09
مذضر جلست المجلس المذلً الغٍر ػادٌت رقم 10/09
عمذ انًجهس انًذهً جهسخّ انغٍز عادٌت رلى
االربعاء  23/12/09فً بُاٌت انًجهس انًذهً.

 10/09فً حًاو انساعت انسادست ٔانُظف يساء انٍٕو

الذضىر :كم يٍ انسادة َٕاف دجٕج رئٍس انًجهس ٔاالعؼاء  :ابزاٍْى دجٕج ،جًال ابٕ رٌإٌَ ،س
طانخ ،خانذ ابٕ انٍٓجاء ،يظطفى فارس ٔانسٍذ عًز ابٕ انٍٓجاء انًسخشار انمؼائً ٔدسٍٍ يذًذ يزالب
انًجهس .
الغٍاب :انسادة االعؼاء َاٌف عهً ،يٕفك ابٕ انٍٓجاء ،عاٌذ يُظٕر ،يذًذ داج.

وقاط البذث:
 .1تؼٍٍه ممثل للجمهىر بالمجلس المخلً.
 .2مؼالجت خطىط المجاري باالراضً الخاصت.
 .3اسهم المٍاي للبٍىث المشتركت.
 .4اقامت لجىت تسمٍاث.
 .5اتفاقٍاث الؼمل الخاصت بالمجلس المذلً.
 .6مؼالجت بؼض الظىاهر بالقرٌت.
 .7مصٍر طالب الثاوىٌت.
رئٍس المجلس :
يساء انخٍز نهذؼٕر  :الخزح فً بذاٌت انجهست اػافت َمطت نهبذث حعٍٍٍ
"רשות הניקוז והנחלים".
طٕث يع اػافت انُمطت جًٍع اعؼاء انًجهس انًذهً انذؼٕر.

يمذيت يٍ عؼٕ انًجهس ابزاٍْى دجٕج

يمذيت يٍ عؼٕ انًجهس َاٌف عهً

يًثم فً سهطت انظزف ٔاالدٌٔت

الىقطت االولى :تؼٍٍه ممثل للجمهىر بالمجلس المذلً:
ً
رئٍس انًجهس :الخزح اٌ ٌبمى انسٍذ عهً ادًذ شذادة داج يًثال نهجًٕٓر .
حظٌٕج :طٕث انى جاَب االلخزاح جو يع اعؼاء انًجهس انذؼٕر -.طٕدق عهى االلخزاح
الىقطت الثاوٍت :مؼالجت خطىط المجاري باالراضً الخاصت( .مقذمت مه ػضى المجلس ابراهٍم دجىج)
ابزاٍْى دجٕجُْ :ان خطٕؽ يجاري انخً ٔػعج فً قسائى األرع نٍسج بانشٕارع انعايت ٔانخً نزبًا حؤثز
عهى انبُاء فً ْذِ انمسائى سهبأً ،بًا أٌ إدارة خطٕؽ انًجاري سخُخمم انى جًعٍت انًٍاِ ٔانًجاري اؽهب اٌ
ٌأخذ انًجهس عهى عاحمّ حذًم يسؤٔنٍت َمم ْذِ انخطٕؽ انخً حؤثز عهى أي يٕاؽٍ فً بُاء يخطؾ فً ْذِ
انمسًٍت اياو جًعٍت انًًاِ ٔانًجاري خالل سخت اشٓز.
صىق ػلى االقتراح باجماع الذضىر.

الىقطت الثالثت :بٍغ اسهم مٍاي للبٍىث المشتركت.
إبزاٍْى دجٕج :الخزح بٍع أسٓى نهبٍٕث انًشخزكت بسعز و خفغ فً اؽار انمإٌَ ٔعهٍّ اؽهب يٍ انًسخشار
انمؼائً إعطائُا طٕرة عٍ لإٍََت اإليكاٍَت انًطزٔدت.
احفك اٌ ٌمٕو انًسخشار انمؼائً بفذض أيكاٍَت أعطاء حخفٍغ خاص باسٓى انًٍاِ نهبٍٕث انًشخزكت لبم َمهٓا
نجًعٍت انًٍاِ ٔانًجاري  ،خظٕطا ً أٌ حكهفت انسٓى نهًجهس يُخفؼت.
رئٍس انًجهس ٌمخزح حأجٍم انبُٕد  4-6الٌ يمذو ْذِ انبُٕد نى ٌذؼز انجهست انٍٕو.
الىقطت األخٍرة :تؼٍٍه ممثل فً سلطت صرف للمٍاي والىدٌان – "רשות ניקוז מים ונחלים".
خانذ أبٕ انٍٓجاءٌ :مخزح أٌ ٌكٌٕ انسٍذ ٌَٕس طانخ.
حظٌٕج :طٕدق باإلجًاع عهى حعٍٍٍ انسٍذ ٌَٕس طانخ يًثالً نهًجهس انًذهً.
أغهمج انجهست فً حًاو انساعت انسابعت ٔانُظف.
َٕاف دجٕج
رئٌس يجهس كٕكب ابٕ انٍٓجاء انًذهً
سجم :يذًٕد لاسى.

