
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  202206.04. يوم األربعاء, 63/13 رقم بلدي جلسة مجلس 

 

 :الحاضرون

 بلديةالبلوت ، رئيس  ينالسيد رون

 قائم بأعمال رئيس البلديةالسيد أليكس جادلكين ، 

 البلديةرئيس  السيد سيميون بارون ، نائب

 البلدي السيدة ايال ادوف ، عضوة المجلس

 البلدي السيدة غالينا سليبكو ، عضوالمجلس

 البلدي السيد اليكس جينتمان عضو المجلس

 البلدي السيد دافيد شينان عضو المجلس

 البلدي المجلس والسيدة عنات توبول عض

 البلدي يريت شاحر عضو المجلسعالسيدة 

 البلدي المجلسروب ، عضو با خالسيدة برا

 البلدي المحامية إنسا شيشمان ، عضو المجلس

 البلدي المحامي نوربرت بلومنتال ، عضو المجلس

 البلدي السيد مناحم قنديل عضو المجلس

 البلدي السيد نورييل كوهين ، عضو المجلس

 :الغائبون

 نائب رئيس البلدية بدون أجر ةدود. شكري عوا

 البلدي ، عضو المجلس رائد غطاسد. 

 البلدي السيد حبيب عودة عضو المجلس

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 :المشاركون

 للبلدية عامالسيد عدي مالكا ، المدير ال

 المستشارة القضائيةالمحامية أولغا جوردون ، 

 ادارة البلدية ةالسيدة ليا سابير رئيس

 البلدية محاسبالسيد بيني كونفورتي ، 

 البلدية مراقبالسيد ران ليون 

 المعلومات المدير المالي وانظمةالسيد ديفيد سيلبرمينتز ، 

 السيدة إيريس بورميل ، مديرة قسم الرعاية االجتماعية

 السيد ايريز اتياس مدير ادارة االمن

 تحسين المدينةالسيد يانيف هاروش ، مدير قسم 

 السيد سيرجي زلوتنيك ، مدير قسم المناطق الصناعية

 رئيس البلديةاعد السيد يوسي نيملمان ، مس

 
 :جدول اليوم

 09.03.2022الموافقة على قرارات لجنة المالية بتاريخ  09.03.2022بتاريخ  المجلس الهاتفي. بروتوكول 1

 )للعلم(.

من راتب  ٪85، والموافقة على راتب أقدم بنسبة معماريةسين إيتي مهندسة ت. الموافقة على تعيين السيدة بو2

 الرئيس التنفيذي.

 شمعون الفي والسيد مايكل فرويد.اللواء . تأكيد منح الجنسية الفخرية 3

. الموافقة على سياسة فرض رسوم التحسين في إطار مشاريع اإلخالء العمراني في عموم المدينة وفق أحكام 4

 تعديل قانون المستوطنات.
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 بروتوكول

 09.03.2022الموافقة على قرارات لجنة المالية بتاريخ  09.03.2022. بروتوكول هاتف المجلس بتاريخ 1

 )للعلم(.

 

من  ٪85نسبة ب رفيع المستوى، والموافقة على راتب  معماريةسين إيتي مهندسة ت. الموافقة على تعيين السيدة بو2

 راتب الرئيس التنفيذي.

 

 الحقائق تقدم نفسها.

 التصويت:

 باإلجماع

 قرار:

بنسبة  ر الشأنكبا ين إتي كمهندسة في السلطة والموافقة على رواتبسيوافق مجلس المدينة على تعيين السيدة بوت

 من راتب الرئيس التنفيذي. 85٪

 

 شمعون الفي والسيد مايكل فرويد. اللواء  . تأكيد منح الجنسية الفخرية3

 التصويت:

 جماعباإل

 قرار:

 شمعون الفي والسيد ميشال فرويد. اللواءمجلس المدينة يوافق على منح الجنسية الفخرية 

 

. الموافقة على سياسة فرض رسوم التحسين في إطار مشاريع اإلخالء العمراني في عموم المدينة وفق أحكام 4

 تعديل قانون المستوطنات.

أوائل البلديات في المنطقة التي صادقت على مشروع التجديد الحضري السيد أليكس جادلكين: بلديتنا هي من بين 

، قانون التسوية. ال تحتوي برامج التجديد الحضري في األطراف على أي برامج اقتصادية تقريبًا ، وبالتالي نص 

 عقانون الترتيبات على أنه يجوز للسلطة منح إعفاء من ضريبة التحسين لمثل هذه المشاريع وبشرط أن تض

 المدينة . بلدية السلطة سياسة حول هذا الموضوع وتوافق عليها في

ي في دنمالسياسة التي تنص على إعفاء كامل من ضريبة التحسين لمشاريع التجديد ال بلديةنحن نقدم لموافقة ال

ة ضريبجميع أنحاء المدينة ، باإلضافة إلى أننا نقوم بجمع رسوم التطوير المطلوبة. بدون منح اإلعفاء من 

التحسين ، ليس لدى المطور أي جدوى لدخول المشروع وتحتاج المدينة إلى هذه المشاريع لغرض زيادة مخزون 

الشقق في المدينة ولغرض الرؤية وبالتالي يطلب الموافقة على السياسة الذي تم تقديمه لكم ومنح إعفاء كامل من 

 .مدنيضريبة التحسين لمشاريع التجديد ال



 
 

 
 

 

 

 

 

من  ٪25أولغا جوردون: نحن نتحدث عن ترتيب ينشأ من قانون الترتيبات الجديد الذي يسمح بإعفاء المحامية 

 ضريبة التحسين حتى اإلعفاء الكامل من ضريبة التحسين. ويسمح القانون أيًضا بتحديد وتقسيم

امل لجميع المدينة إلى مجمعات ووضع قواعد لكل مجمع. اعتقدنا أنه سيكون من األفضل السماح بإعفاء ك

المجمعات وبالتالي تشجيع رواد األعمال على الدخول في مشاريع البناء. اإلعفاء لمدة خمس سنوات وأي رائد 

 أعمال يتقدم ويصل إلى مرحلة إخالء مبنى خالل هذه الفترة سيتمكن من االستفادة من اإلعفاء.

 ير مقابل هذا اإلعفاء.ار: أردت أن أسأل إذا كان المطورون يقدمون التطوحشا عيريت السيدة

المحامية أولغا جوردون: بالتأكيد ال ، نحن ال نتنازل عن رسوم التطوير بالنسبة لهم ، كل رائد أعمال وأي 

شخص يبني في حالة وجود خطة محسنة ، هناك ضريبة تحسين لمرة واحدة باإلضافة إلى وجود رسوم تطوير 

 المفروضة على المشروع.

المطلوبة هناك وبناًء عليه يتم اتخاذ قرار ، إذا كان مقدار األعمال التي يتعين عليه دفع ثمنها أمام الجبايات  دفع 

 أعلى من إجمالي الرسوم والجبايات التي يمكن تحصيلها منه ، فنحن نفضل أن يقوم بذلك. تنفيذ األعمال وحدها.

 رد تنازلشاحر: حقيقة أننا نتنازل عن مبالغ تكلفنا شيئًا أو مج عيريت السيدة

المحامية أولغا جوردون: في الحقيقة ، هذا التنازل له قيمة مضافة ، سيشرح لك ابني. من الناحية المالية ، يدفع لنا 

المطور في شكل بنية تحتية وترقية المدينة. بالمعنى األوسع للكلمة ، إنه صحيح أن هناك تنازاًل ، لكنه ال يكلفنا 

ر أن يقوم بالتطوير سيكون التطوير دائًما في مجمع واحد وسوف يقوم المطور أكثر. سيكون دائًما فعااًل للمطو

 بعمله بشكل أفضل لنا كسلطة ، سيكلف أكثر وسيستغرق منا المزيد من الوقت للقيام بذلك.

السيد بيني كونفورتي: سأشرح ، نحن ال نستسلم ، جميع مشاريع إخالء المباني في األطراف ليست مجدية 

ن تكاليف األرض منخفضة وهناك رسوم ، لذلك ليس من المربح للمطور دفع ضريبة التحسين كذلك. اقتصاديًا أل

ح ، ، فإنه يريد أيًضا تحقيق ربخالء المبانياالمدينة قديمة جدًا وعندما يأتي المطور ويكون مستعدًا لتولي مشروع 

المشروع ليس كذلك مربح له. البناء  وإذا تولى مثل هذا المشروع وكان عليه أيًضا دفع رسوم التحسين ، فإن

األحدث أجمل وأحدث لذا فإن التنازل صحيح. إذا اتخذت قراًرا بعدم التنازل عن ضريبة التحسين ، فقد ال تكون 

هناك خطط للتجديد الحضري هنا ألنها لن تؤتي ثمارها لرواد األعمال وستظل المدينة كما هي. من المهم بالنسبة 

اللجنة قدم أيًضا رأيًا داعًما في الموضوع واإلعفاء فقط للمجمعات التي تظهر في العرض ، لي أن أؤكد أن مثمن 

 ومن المستحيل منح إعفاء للمدينة بأكملها. اإلعفاء لمدة خمس سنوات.

. قيمة األرض في الشمال منخفضة وبالتالي فإن رواد األعمال ليس المحاسبالسيد عدي مالكا: أنا أقوي مكانة 

ى للتجديد الحضري. إنها في الواقع فائدة لرواد األعمال لجعل المشروع أكثر جدارة باالهتمام وأنا لديهم جدو

 أؤيده.

المحامي نوربرت بلونمانتيل: حقيقة أننا نعطي إعفاء لمدة خمس سنوات هو إعفاء خطير للمقاولين ، صحيح أن 

ع هل من الممكن االتصال بالمقاولين و يطالبون ببي المدينة تستفيد من التجديد ، ولكن هل هناك فائدة للسكان هنا ،

 بعض الشقق بسعر معين لسكان المدينة؟

 



 
 

 
 

 

 

 

 

المحامية أولغا جوردون: وفقًا لجميع االختبارات التي نجريها ، فإن الفائدة الرئيسية للمدينة هي تطوير البنية 

لعمل ، بلدية بسبب تحديد األولويات وخطط االتحتية في وقت قصير نسبيًا ، وهو أمر لم نكن لنصل إليه بصفتنا 

فهو ليس كذلك فقط البنية التحتية للطرق واألرصفة ، إنه يتعلق أيًضا بالمدارس والمتنزهات والكثير وما إلى 

 ذلك. أي حي من هذا القبيل دون إظهار كيفية اتصاله باألحياء القديمة واألحياء األخرى ال يمر.

السيد أليكس جادلكين: سأضيف كيف تمر بمسارات المشي ، وإمكانية وصول شخص يمر عبر نفس المجمع ، 

ك ، علي بناءاخالء الكيف ينتقل من مكان إلى آخر؟ كم الظل هناك؟ كيف تصل إلى المواصالت العامة؟ في خطة 

المنطقة وكيف تأخذه الخطة في إثبات وإظهار جميع الخدمات والبنى التحتية التي سيحصل عليها المقيم في 

 االعتبار وتمنحه حالً لالنتقال إلى النقل والبنى التحتية العامة الموجودة في المنطقة.

نحن كسلطة ال نستطيع أن نحدد للمطور ما هي األسعار التي يجب تحديدها. نحن نتحقق من جدوى مبادرة البلدية 

يتم مراجعتها من قبل اللجنة المحلية ومن ثم يجب عليه تقديم  ، نحن أمام المطور الذي يأتي ويقدم خطة تخطيط ،

، إذا رأينا نحن وهيئة  ٪15تقرير مالي يتم مراجعته من قبل مثمن اللجنة ويوجد ربح ريادي يمكن تأكيده بحوالي 

لغاية للتقدم ًما لالتجديد العمراني أن هناك ربًحا أعلى ، نطالبه بتخفيض الكثافة ، القرار يعد إلغاء التحسين أمًرا مه

 وتقدم المطور مع خططفي المشاريع ، لذلك يتم أيًضا التحقق من ربح المطور وهذا بالتأكيد جزء مهم من تقدمنا 

مع خطة إخالء البناء ، في السلطات األخرى ، على الرغم ي. نحن األوائل في المنطقة حيث تقدمنا مدنالتجديد ال

 ال أنهم لم يتقدموا في أي خطة.من كل المزايا التي قدمناها ، إ

 المحامية إنسا شيشمان: أتفق مع موقف أليكس جادلكين ، من المهم جدًا الترويج لمثل هذه البرامج.

إنها ليست مسألة مالية فقط وال تتعلق فقط بالمزايا التي ستدخل خزائن البلدية ، نحن بحاجة أيًضا إلى التفكير في 

لمناطق حتى ال يكون هناك وضع حيث سيتم تركهم بدون منزل كما حدث لسكان السكان الذين يعيشون في هذه ا

 سيف والشوارع األخرى.حتشارع مناحيم ارياف وهذا ليس ببعيد عن الحدوث في شارع 

السيد دافيد شنان: وماذا عن مشروع شارع تيروش الذي تم تنفيذه؟ هل سينطبق عليه هذا القرار أيًضا؟ لم يعرفوا 

 شروع أن هناك إمكانية إلعفاء كامل.متى تقدم الم

المحامية أولجا جوردون: بخصوص هذا المشروع فقد سبق أن صدر قرار في مجلس المدينة بالموافقة على 

 إعفاء كامل لهم ، وتعديل قانون المستوطنات يتطلب منا المصادقة على القرار مرة أخرى.

 نريد اآلن أن نؤكد اآلن لجميع المجمعات.

ار: أفهم ما يقوله أليكس بأنه ال يمكننا تحديد للمطور لمن وبأي سعر نبيع ، لكني أريد أن حشا ت عيري السيدة

أتحدث للحظة عن الجانب العام من المسألة ، أريد حقًا إبقاء سكاننا في المدينة وخلق جاذبية لهم للبقاء في المدينة 

 أريد ذلك. ، إذا لم يكن لديهم جاذبية ، فسوف يغادرون المدينة وأنا ال

المحامية أولغا جوردون: جميع أصحاب الشقق المتواجدين في نفس المجمع يحصلون على شقة بديلة في المجمع 

 ، حتى يتمكنوا من البقاء في المدينة.

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

السيد أليكس جادلكين: أود أن أقدم لكم شيئًا آخر ، لقد انتهينا من مخزون الوحدات السكنية بالكامل داخل حدود 

ي ، فقد انتهينا من المخزون بالكامل من الشقق في مدندينة ، إذا لم نذهب إلى الداخل ولم نوافق على التجديد الالم

أخرى األسعار ستكون الشقق المدينة ، وهذا يعني أنه لن يكون هناك بناء جديد ، وسيفوق العرض الطلب ومرة 

 في المدينة مرتفعة.
 التصويت:

 مع الموافقة 13
 رونين بلوت -يشارك ال  1

 قرار:
ما في جميع أنحاء المدينة ك البناءيوافق مجلس المدينة على اإلعفاء الكامل من رسوم التحسين في مجمعات إخالء 

هو مفصل في العرض التقديمي المرفق ووفقًا لتعديل قانون الترتيبات في االقتصاد. يوافق مجلس المدينة أيًضا 

 في وثيقة السياسة كأداة لحساب رسوم التحسين لغرض توقيع اتفاقيات التنمية. على المخطط التفصيلي المقترح
 
 .21.12.2021. المصادقة على قرارات محضر لجنة الشباب بتاريخ 1

 التصويت:
 باإلجماع

 قرار:
 .21.12.2021مجلس المدينة يوافق على قرارات من بروتوكول لجنة الشباب من 

 09.03.2022 اللجنة للعمل اإلضافي اعتباًرا من. الموافقة على قرارات محضر 2
 التصويت:
 باإلجماع

 
 قرار:

 09.03.2022يوافق مجلس المدينة على قرارات محاضر لجنة للعمل اإلضافي اعتباًرا من 
 
 جليل" )للعلم(.هموشيه نوف مح صندوق "يش27.03.2022. محضر لجنة التبرعات بتاريخ 3
 
 لفائدة المهاجرين من أوكرانيا حسب الجدول المرفق )للعلم(.28.03.2022. محضر لجنة التبرعات بتاريخ 4
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و. نحن لسنا على دراية بهذا النوع من الهجرة ، لقد كنت أيًضا مهاجًرا جديدًا ولم يكن األمر سهالً ، لكننا 

إحضاره والذي كان مهًما لهم ، كان األمر نفسه مع موجة الهجرة في أحضرنا حمولة من كل ما أرادت العائلة 

التسعينيات ، الهجرة اآلن هي لالجئين ، األشخاص الذين احتاجوا يوًما ما إلى مغادرة المنزل واتخاذ قرار في 

نطلق دقيقة ، ماذا يأخذون معهم على الطريق ، هؤالء هم األشخاص الذين كانوا أثرياء للغاية ، ت 15غضون 

امرأة مع طفل في يد وطفلة في األخرى ، يركضون إلى الحدود ، ال أحد يعرف كيف ، بعضهم في السيارات إلى 

مكان معين ، والبعض في القطارات ، ويبقى الزوج في الخلف ألنه ال يُسمح له بالخروج ماذا يمكن أن تأخذ 

أة إلى الحدود بحقيبة على الحدود ، وتصل إلى معها؟ كما غادر ناتيف هناك ، وأعتقد أنه خطأ جسيم. تصل المر

إلى هنا ويقال لشخص آخر أنك ذاهب إلى مكان آخر. ما فعلناه ، لم نركز فقط  قادم المطار وهناك يخبرونها أنك

على الفندق الذي لدينا ، بل أخذنا أيًضا فنادق في الناصرة ووضعنا موظفينا هناك لمساعدة المهاجرين. نحن أول 

وحدة سكنية للمهاجرين. نحن نساعد كل من يستأجر شقة  108إسرائيل تمكنت من ترتيب استئجار بلدية في 

لتأثيث المنزل باألشياء األساسية ، بعضها تبرعات مستعملة ، وبعضها تبرعات بمنتجات جديدة ، الشيء الرئيسي 

أة تنطلق وهي تحمل طفاًل في كل يد هو أن لديهم شيئًا لبدء الحياة. انظر اآلن إلى ملف تعريف ذلك الالجئ ، امر

وماذا يمكنها أن تأخذ معها؟ حقيبة على ظهرها بها حد أدنى من األشياء ، تأتي مع أفضل المالبس ، أفضل 

معطف موجود وتحتاجه ، معذرةً ، لتغيير المالبس إلى مالبس بيضاء ، إلخ. لذا وصلت ، سأعطيكم مثاالً من 

رها التي تعمل ليل نهار وتقوم بعمل رائع ، لقد ناشدنا العالم بأسره وبعض فندقنا ، في الفندق فريقنا ينتظ

التبرعات موجودة هنا في البروتوكوالت وهناك المزيد الذي سيأتي الحقًا. افتتحنا سوبر ماركت في ساحة انتظار 

تي فقط. يأ السيارات هنا به كل شيء ، باستثناء أنه ال يحتوي على سجل نقدي وهو مخصص للمهاجرين الجدد

رجل ويأخذ عربة ويمألها وأنا أحذرهم من أخذ أكبر قدر ممكن. ستحاول أن تفهم كيف أن الرجل الذي كان لديه 

خذ مالبس مستعملة وقياس الطفل حتى يكون لديه ما يرتديه ثم يأأن  تي وعليهيأكل شيء فجأة ال يملك شيئًا و

حار جدا وليس لدينا شيء. لقد تأكدنا أيًضا من ارتدائهم  تخبرني أننا هربنا من هناك كان الشتاء واآلن الجو

مالبس للفترات الحارة هنا وأطلب منهم أخذ ما تحتاجه دون تردد. أريد أن أقول لكم أيها العرب واليهود ، ال 

يساهمون ، بمجرد أن ساهموا في كورونا ، مرة في النار ، واآلن ال فرق بيننا يوجد يهود وعرب هنا ، كلهم 

شعب واحد. سأعطيك مثاالً من منزلي ، تم تسخير زوجتي لمساعدة الالجئين وكان لدي بين الالجئين ، كلهم و

زوج من األحذية الجديدة التي اشتريتها ، بحثت عنهم وسألتها عن مكانهم ، أخبرتني أنني أخبرت المهاجرين أن 

نزاًل هنا ، فإنهم من سكان نوف هجليل ، يبرمون لديك آخرين . الجميع يتدخل لمساعدتهم. عندما تستأجر عائلة م

اتفاقًا لمدة عام ، ينتقلون إلى المنازل واألطفال موجودون بالفعل في نظام التعليم في المدينة ، وأود أن أشكر نظام 

التعليم في المدينة ، فهم استقبالهم بطريقة استثنائية. فهو يساعدهم على التواصل ليكونوا سعداء مرة أخرى 

نسيان ما مروا به. لديهم صديقات وأصدقاء. عندما يستأجرون شقة ، نعتني بتأثيث منازلهم ، بعضها جديد و

وبعضها مستعمل ، لم يسمعوا بمثل هذا الشيء من قبل ، والبلدية تهتم بتأثيث منزلهم ، ويحضرون الفراش ، 



 
 

 
 

رى أخيقات حول مدى رضاهم ، ومرة والثالجة ، والتلفزيون ، وهم يعرفون كيف يقدرون ذلك ، نحصل على تعل

أقول لكم ، أحيي قسم االستقبال ، صدقوني ، إنهم فقراء ، أطلب منهم الكثير وهم يقومون بعمل رائع. غدا نحضر 

هناك ألنه ال يمكن أخذها مع الحيوانات إال هناك ، يطلبون منا أن  للفقراء حافلة من موشاف غورين ، أرسلهم

عوا ما نقوم به ويطلبون المجيء إلى هنا. يقولون في بلدية عكا إنه ال يجب عليك الذهاب إلى نأخذهم إلينا ، لقد سم

حيث يوجد سوبر ماركت مجاني. لم أخبرك بأهم شيء ، فهناك بالفعل رجال يعملون بالفعل ، وهناك  نوف هجليل

ناك واحدة من أعظم التماثيل في عاًما تمارس الجمباز اإليقاعي ، وه 16أطباء هنا ، وهناك فتاة تبلغ من العمر 

هنا ، فسأقوم بذلك ، وسوف يغير المدينة من النهاية إلى  كارفيلزالسابق االتحاد السوفياتي. إذا تمكنا من إحضار 

النهاية. والشيء المهم اآلخر هو أن أولئك الذين استأجروا شققًا هنا قد بدأوا بالفعل استوديًوا ، وال يوجد شيء من 

في البلد بأكمله. جميع طرق االستيعاب لدينا مطروحة على الطاولة في اجتماعات الحكومة ، وكذلك هذا القبيل 

 في المكاتب الحكومية ، وهكذا يتم التعامل معنا.

 

ب. أود أن أشكر أعضاء مجلس المدينة الذين سمحوا لنا بالعمل في المدينة وعدم إشراكنا في السياسة ، لكنهم 

 ل في المدينة. هذه أيًضا فرصة لشكر موظفي البلدية الذين قاموا بعمل ممتاز.جميعًا مشغولون بالعم

 

عاًما من سكان المدينة ، وقد قُتل في هجوم عندما سار  32. كما تعلم ، قُتل هنا مسيحي عربي يبلغ من العمر ج

ه ، قام بإدارة الدراجة بدراجته النارية نحو اإلرهابي لوقف موجة القتل. حتى عندما أطلق الرجل النار في اتجاه

النارية جانبًا لحماية شريكه اليهودي. أنا زميل ملح في األرض ، حاولت قدر اإلمكان أن أساعد عائلة وأساعدها 

من أجل مجد دولة إسرائيل وسنبدأ سباقًا في ذاكرته أنه لن يكون هناك شيء في األرض. لقد تواصلت مع 

على رعاية الحدث. أطلب منكم جميعًا بذل الجهد والحضور إلى هذا  يديعوت أحرونوت والقناة الثانية ووافقا

 الحدث ، فله معنى كبير ومهم للغاية.

 

 . أشارككم جدوالً لجميع األحداث للفترة القادمة وأدعو كل واحد منكم شخصيًاد

وسيتم  9م أرياف السيد أليكس جادلكين: أود إخباركم بالمباني الخطرة ، يوم االثنين سيتم هدم المبنى في مناح

 إغالق الطريق لمدة يومين.

مبنى آخر تم اإلعالن عن خطورتها وهي قيد التفتيش ولم يتم اإلخالء بعد ولكن تتم مراقبتها عندما يأتي  40هناك 

 المهندس الجديد وسنمضي قدًما

 ف الجميع ما إذاالسيد نوربرت بلونمانتيل: أقترح نشر جميع المباني الخطرة على الموقع ، من المهم أن يعر

 كانت هناك مباٍن خطرة حتى لو أرادوا شراء شقة حتى يعرفوا ما إذا كان المبنى آمنًا أم خطيًرا.

 السيد رونين بلوت: طلبات لإلعالن على موقع البلدية.

السيدة عنات طبل: أود أن أحيطك علما بمبنى عام بالقرب من تيفات حالف مهجور ويشكل خطرا ، ويدخل إليه 

 أطفال وآخرون.

 السيد رونين بلوت: لكننا أغلقناها.

 السيدة عنات طوبول: ليس مغلقًا وتذهب إلى هناك وهذا خطر.

 السيد عدي مالكا: هناك رأي مهندس أنه ال يمكن تقويتها بل تدميرها فقط.

 السيد رونين بلوت: يطلب العناية على الفور بإغالقه حتى ال يتمكنوا من الدخول مرة أخرى



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.05 انتهت الجلسة الساعة

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_______________________         ________________________ 

 ليئا سفير              رونين بلوت            

 رئيسة إدارة البلدية          رئيس البلدية             

 


