3/11/2010
محضر جلسه رقم 9/0202
عمذ انًدهظ انثهذ٘ ف ٙعخُ ٍٛخهغرّ غٛش انعاد ّٚسلى  9/0202انغاعّ انغادعّ يٍ يغاء ٕٚو
االستعاء انًٕافك ٔ , 3/00/0202رنك نثسث يا ٚه:ٙ
 تسث ٔالشاس الرشاذ انًٛضاَ ّٛانًعذل نغُح ( 0202يشفك الرشاذ انًٛضاَ ّٛانًعذل).
الحضور -:ياصٌ غُاٚى – سئٛظ انثهذ , ّٚفاسٔق صتٛذاخ – لائى تاعًال سئٛظ انثهذَٕ , ّٚس خالٚهّ
– َائة سئٛظ  ,يسًٕد اتٕ سٚا – َائة سئٛظ  ,يذ ٍٚاتٕ صانر – عضٕ  ,زُا زُا
– عضٕ  ,زغٍ عٛذ ازًذ – عضٕ ,كًال اتٕ َٕٚظ – عضٕ  ,يسًذ اتٕ سٚا –
عضٕ  ,خانذ خالٚهّ – عضٕ  ,اي ٍٛطشت – ّٛعضٕ ( دخم . )04:81
للغياب -:فضٛم صتٛذاخ  +يسًذ طشت( ّٛاداء فشٚضح انسح)  ,زغاو خالٚهّ  ,زغٍ غُاٚى  ,ازًذ
تذاسَّ.
اشترك  -:لاعى اتٕ سٚا  ,عهًٛاٌ عثًاٌ  ,يشٛم غُطٕطٔ ,خ ّٛعثًاٌ.
ٔنسصٕل انُصاب انمإََ ٙافررر سئٛظ انثهذ ّٚاندهغّ انغاعّ انغادعّ ٔعشش ٍٚدلٛمّ.
رئيس البلديه  -:ف ٙتذاٚح اندهغّ َعض٘ االش كًال اتٕ َٕٚظ تٕفاج ٔانذِ .
انٕٛو خهغّ غٛش عاد ْٙٔ 9/0202 ّٚذعذٚم نًٛضاَٛح  0202انر ٙصٕدلد فٙ
انغاتك.
ندُح انًان ّٛاخرًعد ٕٚو االثُٔ ٍٛصادلد عهٗ انًٛضاَ ّٛيع انرعذٚالخ.
ميشل غىطوس -:تعذ يماسَح انًٛضاَ ّٛانر ٙصٕدلد ف ٙانغاتك يع انٕضع انٕٛو ُْانك يثانغ دخم
نى ذؤخز تانسغثاٌ ٔكزنك تانُغثح نصشف ْزِ انًثانغ( .يشفك َغخّ عٍ ششذ
انرعذٚم انًطهٕب) :صٚادج يثهغ  03734انف ػ.ج .ف ٙانًذخٕالخ انزاذّٛ
ذى ذٕفٛش يثهغ  712انف ػ.ج .يٍ انرأي ٍٛانٕطُ.ٙ
ذى ذٕفٛش  022انف ػ.ج .يٍ انذ ٍٚنهذكرٕس انطثعَٕ.ٙ
הסדר נושים ٔيهفاخ اخشٖ ذى ذٕفٛش  322انف ػ.ج.
كزنك ذى اعرالو يثهغ يٍ תאגיד מים וביוב تمًٛح  03330انف ػ.ج .صٚادج
نهًٛضاَ ّٛانًصادلّ  03700انف ػ.ج.
الرشاذ لشاس كًا ٚه-:ٙ
سصذ يثهغ  0382انف ػ.ج .كٓثح يٍ מינהל המים – משרד הפנים نرغذٚذ
لشٔض انًٛاِ ٔانًداس٘ انداسٔ ّٚاعًال ذطٕٚش ٔصٛاَح.
محمد ابو ريا  -:يا زدى انًثانغ انرٚ ٙدة اسخاعٓا نرغذٚذ لشٔض؟
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ميشل غىطوس -:يا ٚماسب يثهغ  122انف ػ.جٔ .انثال ٙالعًال ذطٕٚش .
القرار رقم  -: 0-9/0202ذمشس تاالخًاع سصذ يثهغ  0382انف ػ.ج .كٓثح يٍ רשות המים
 ٔصاسج انذاخه ّٛنرغذٚذ لشٔض انًٛاِ ٔانًداس٘ انداسٔ ّٚالعًالذطٕٚش ٔصٛاَح.
ميشل غىطوس -:زغة خطح االشفاء يٍ انًرٕلع اعرالو يثهغ  0031يه ٌٕٛػ.جٚٔ .دة اٌ
ٚشصذ ْزا انًثهغ نرغطٛح انعدض.
ف ٙتُذ انًصشٔفاخ ُْانك صٚادج يثهغ  03030العًال عايّ.
ف ٙتُذ يعاشاخ ف ٙانًعاسف ُْانك اضافح  03102انف ػ.ج.
فعانٛاخ انًعاسف ُْانك صٚادج  100انف ػ.ج.
تُذ הוצ' מימוןُْ :انك صٚادج  822انف ػ.ج .نًصاسٚف يساكى ٔلضاٚا
ٔكزنك ف ٙتُذ يصشٔفاخ חד פעמיות ُْانك ذٕفٛش يثهغ  811انف ػ.ج.
وجيه عثمان -:انرٕفٛش ْٕ  811انف ػ.ج .ف ٙانًصٕسفاخ חד פעמיות ٔصٚادج  822انف
نًصاسٚف اخشٖ.
كمال ابو يووسُْ-:انك ذغٛٛش ف ٙتُٕد كثٛشج ف ٙانًٛضأَْ ّٛم ْزا ايش لإََٙ؟
ْم ُْانك طشٚمّ اخشٖ نهًصادلّ عهٗ يٛضاَٛح اخشٖ؟ تشأ ٙٚاٌ االيش زغة
يا ٚطشذ غٛش لإََ.ٙ
ميشل غىطوس -:نهثهذٚح انصالزٛح َمم يثانغ يٍ تُذ انٗ اخش ٔذعذٚم ف ٙانثُٕد.
انضٚادج ف ٙانًعاسف ٔانشفاِ ْٔزِ تُٕد יעודית ٔنٛغد מוניצפלית.
زٛث اٌ انثهذ ّٚف ٙخطح اشفاء فاٌ ْزِ انرعذٚالخ تساخّ نًصادلح ٔصاسج
انذاخه.ّٛ
كمال ابو يووسُْ -:انك تُٕد نهصشف نى ذكٍ ُْانك ف ٙانًٛضاَ ّٛانغاتمّ ٔف ٙااللرشاذ اندذٚذ
ُْانك يثانغ اضاف.ّٛ
مشيل غىطوس -:نكم يؤعغح ف ٙانًعاسف ُْانك تُذ ُْٔانك دخم يماتم انصشف ٔال ٕٚخذ
صشف تذٌٔ دخم يماتم.
حسه سيد احمدُْ -:انك ذسٕٚم يثانغ ف ٙتُٕد يخرهفّ ٕٚخذ تانًماتم نهصشف دخم.
مشيل غىطوس  -:يٍ انًًكٍ ادخال انًثانغ ف ٙتُٕد يخرهفّ يثال עבודות קבלניות ٔنكٍ
يٍ اخم انشفاف ّٛذى ذفصٛم انًثانغ زغة تُٕد.
حسه سيد احمد -:انغؤال انًطشٔذ يٍ لثم كًال اتٕ َٕٚظ ْم ْزا االيش لإََ.ٙ
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محمد ابو ريا -:طهثُا يٍ خالل ندُح انًان ّٛششذ عٍ انًثانغ نهًصشٔفاخ חד פעמיות تمًٛح
 03004انف ػ.ج.
وجيه عثمانُْ -:انك הפרשה اليٕس غٛش يرٕلعّ يثم لضاٚا ضذ انثهذٔ ّٚنرعٕٚضاخ ٔشٕاسع
ٔنى ذغرغم ْزِ انًثانغ زرٗ انٕٛو .
رئيس البلديهْ -:م ُْانك اعرفغاس اخش نالعضاء؟
كمال ابو يووس  -:زغة سأ ٙٚتُاٚح يٛضاَ ّٛيع تُٕد خذٚذِ ْزا غٛش لإََ.ٙ
ميشل غىطوس -:اصشذ اياو اندًٛع اَّ ال ٕٚخذ ا٘ تُذ ٕٚخذ ف ّٛخشق يٍ انٕضع انمائى ٔكزنك
فهٛظ ُْانك ْذف ذغطٛح نثُٕد صشف لذ ذى ذُفٛزْا  ,ايايُا الرشاذ تساخّ
نًصادلح انٕصاسج.
مديه ابو صالح -:تعذ انًصادلّ عهٗ انًٛضاَ ّٛف ٙشٓش 3 3/0202انثهذ ّٚاعرهًد يثانغ اضاف.ّٛ
ْم ُْانك ايكاَٛح صشف ْزِ انًثانغ االضافّٛ؟
مشيل غىطوس -:انًٛضاَ ّٛغٛش انعاد ْٙ ّٚنصشف يٛضاَٛاخ غٛش عادٔ ّٚخالل انًٛضاَ ّٛانعادّٚ
ٚرى صشف انًثانغ انعاد.ّٚ
كمال ابويووس -:زغة سأُْ ٙٚانك خهم تاضافح تُٕد نى ذكٍ يٕخٕدج.
القرار رقم  -:0-9/0202انًصادلّ عهٗ الرشاذ انًٛضاَ ّٛانًعذل كًا طشذ يٍ لثم يساعة
انثهذ ّٚتًٕافمح اعهثٛح االعضاء ٔ ,اعرشاض كًال اتٕ َٕٚظ ٔيسًذ اتٕ
سٚا  9 ( .اعضاء يع االلرشاذ  0 ,ضذ االلرشاذ).
اغهمد اندهغّ انغاعّ 04:84
يع االزرشاو
لاعى اتٕ سٚا  ,يساو

ياصٌ غُاٚى

عكشذٛش ٔيذٚش عاو انثهذّٚ

سئٛظ انثهذّٚ

3

