
  4/19מליאה מס' הפרוטוקול ישיבת 
   19:00שעה  12.2.19  מן המניין( מיוםלא )

 נוכחים:
 
 .יו"ר המועצה –משלב זי ומר פא .1

 .המועצהחבר  –מוחמד עבאסמר  .2

 .המועצהראש סגן  –ג'מאל ג'ומעה מר  .3

 .המועצהמ. ראש מ. –ד"ר יוסף מטאנס  מר  .4

 .חבר המועצה -פס עזאם חנימר  .5

 .צההמועחבר  –דאן מר ראיד חמ .6

 .המועצהחבר  – מר סאלח עבאס .7

 המועצה.חבר  –מר מליח נסרה  .8

 .המועצהחבר  –מר כמאל אחמד  .9

 .המועצהחבר  –מר עבד נעים  .10
 
 

 נכחו גם בישיבה:
 ) כותב הפרוטוקול(.מנכ"ל המועצה  -עו"ד וסים מוקלד -

 עמ"ש המועצה.יו -עו"ד חנא בולוס -

 עוזר ראש המועצה. -מר מוחמד גדבאן -

 עוזר ראש המועצה. -מר חביב ג'הג'אה -

 גזבר המועצה. -מר ראיק שיח' -

 מח' גביה.מנהל  –מר קרים גדבאן  -

 מח' גבייה. -מר כמיל יחיא -

 מהנדס המועצה. -ם ברבארהמר סלי -

 קהל נכבד מתושבי הכפר. -
 

 נעדרים מהישיבה:
 

המועצה.חבר  –מאזן גדבאן  מר  
 מר איימן ביתם- חבר המועצה.

  
 ם :ל סדר היוע
 

 . 2019צו המיסים ארנונה לשנת הכספים  אישור .1

 מינוי מנהל ארנונה למועצה. .2
 

 : משלב, ראש המועצהאוזי פ
 

פתיחת הישיבה מהנדס המועצה מבקש שבאו לישיבה ולפני את כל הנוכחים ראש המועצה מברך 
 סנאן. -להודיע למליאה הודעה בקשר לתכנית הכוללנית באבו

 
 :סלים

תכנית מתבצעת ע"י משרדו של המתכנן ערן ת של אבו סנאן , הכנת הית הכוללניכידוע התכנ 
ית בפני מקריית טבעון וצוות התכנון שלו ביקש להתכנס עם המליאה בכדי להציג את התכנמייבל 

המליאה בטרם שיתוף הציבור והפקדתה בוועדה המקומית , מדובר על מפגש ביום חמישי הקרוב 
 . 18:00בשעה 

 
 

 : ף מטאנסד"ר יוס
 

ודמת אשר נדחתה פעמיים בעבר, אם אפשר אבקש לקיים את ת קביום חמישי זה יש לנו התחייבו
 הישיבה ביום שני הבא.

 



 
 ראש המועצה, פאוזי:

 
 . 18:00תתקיים ביום שני הבא בשעה עם צוות תכנון הכוללנית הישיבה ולם ר הסכמת כלאח

אישור צו המיסים ארנונה לשנת  1נושא מס'  כעת נתחיל בישיבת היום וסדר היום , נתחיל עם
ואבקש ממר קרים גדבאן מנהל מח' הגבייה לתת הסבר לחברים על צו המיסים  2019ספים הכ

 לשנה זו.
 

 :1נושא מס' 
 

 . 2019ונה לשנת הכספים אישור צו המיסים ארנ
 
 

 ' הגבייה , קרים:מנהל מח
 

נים , נותן הסבר והכל בהתאם להנחיות ואשור משרד הפסבר לגבי צו המיסים ים נותן הקר
למקרים שבהם ניתן לאשר הנחות בארנונה, התנאים הדרושים לכל סוג הנחה בהתאם לכל מקרה 

ילה משנה מליאה מצב הגבייה באותה תקופה של השנה לתקופה המקבמציג בפני ה ומקרה.

 קודמת.
 

 ד"ר יוסף:
 

אחוז העלאה בארנונה כמו כאן ומה לגבי חיוב בתי הבד  שואל אם במועצות ויישובים אחרים היה
השנתי ובשנת בצורת ומבקש שכולם יפעלו ע"מ להגביר את גביית הארנונה בקרב התושבים ככל 

 הניתן מבלי להפעיל הליכי אכיפה מיותרים.
 

 מי בעד ומי נגד ? ,  1הצבעה על נושא מס'  -
 

 .פה אחד -בעד
 .אין מתנגדים -נגד

 עים.אין נמנ -נמנע
 

 החלטה:
 

 . 2019הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ארנונה לשנת הכספים 
 
 

 :  2נושא מס' 
 

 . 2019מינוי מנהל ארנונה למועצה לשנת הכספים 
 

 ראש המועצה:
 

 .יד זה מר כמיל יחיאראש המועצה מציע לתפק
 

 הערה:
 

 צבעה.חיא יצא מן האולם בזמן ההמר כמיל י
 

 , מי בעד ומי נגד ? 2הצבעה על נושא מס'  -
 

 פה אחד . -בעד
 אין מתנגדים. -נגד

 .ן נמנעיםאי -נמנע
 
 

 החלטה:
 



 . 2019לתפקיד מנהל הארנונה לשנת הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר כמיל יחיא 
 
 

 .שנכחו בישיבה החברים והנוכחים ראש המועצה מודה לכל 
 . 19:35  בשעה 12.2.19 היום  לה הישיבה ננע

 
 

 עו"ד וסים מוקלד, מנכ"ל המועצה  ראש המועצה פאוזי משלב ,


