
  9/19מליאה מס' הפרוטוקול ישיבת 
  19:00שעה  25.6.19  מן המניין( מיוםלא )

 
 נוכחים:

 
 .יו"ר המועצה –משלב זי ומר פא .1

 .המועצהראש סגן  –ג'מאל ג'ומעה מר  .2

 המועצה.חבר  –מר מוחמד עבאס  .3

 .חבר המועצה -פס עזאם חנימר  .4

 .המועצהחבר  –מר מליח נסרה  .5

 ה.חבר המועצ -מר מאזן גדבאן .6

 חבר המועצה. -מר איימן ביתם .7

 .המועצהחבר  –מר כמאל אחמד  .8

 .המועצהחבר  –מר עבד נעים  .9
 
 

 נכחו גם בישיבה:
 

 ) כותב הפרוטוקול(.מנכ"ל המועצה  -עו"ד וסים מוקלד -

 עמ"ש המועצה.יו -סלועו"ד חנא בו -

 גזבר המועצה. -מר ראיק שיח' -

 מנהל מח' רכש. -מר כמיל ח'ורי -

 עצה.נדס המומה -ארהמר סלים ברב -

 במועצה.מנהל הארנונה  -מר כמיל יחיא -

 ראש המועצה. עוזר -דבאןמר מוחמד ג -
 

 נעדרים מהישיבה:
 

 מ.מ. ראש המועצה. -ד"ר יוסף מטאנס -

 חבר המועצה. -מר סאלח עבאס -

 חבר המועצה. -מר ראיד חמדאן -
 על סדר היום : 
 

 . 2020המיסים ארנונה לשנת הכספים  צו .1

 . 2020ת מנהל הארנונה לשנהארכת כהונת מינוי  .2
 

 : מועצההמשלב, ראש אוזי פ
 

  .ברשותכם אנו מתחילים את סדר היום  ,שלום לכולם
 

 . 2020צו המיסים ארנונה לשנת הכספים :  1נושא מס' 
 
 פאוזי: 

 
ומבקש מגזבר המועצה לתת הסבר  2020מתחילים באשור צו המיסים ארנונה לשנת הכספים 

 .2020ם לשנת סיאודות לצו המי
 

 ראיק:
 

יקה לחוק ההסדרים במשק המדינה ) תיקוני חק 7שכן עפ"י סע'  לחברים  סבר הגזבר נותן ה
בצו הארנונה לשנת  2.58%הינו  2020, שיעור העדכון לשנת  1992 -להשגת יעדי התקציב( , התשנ"ג

 וזאת עפ"י החוק. 2.26%, היה גידול באחוז הארנונה בשיעור  0.32%שהיה  2019לעומת שנת  2020
 . 10.2.2020עד  2%הנחת תשלום מראש בשיעור ישנה 

 



 פאוזי:
 ד ומי נגד ?י בעאבקש הצבעה , מהגזבר לאחר הסבר 

 
 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 החלטה:
עפ"י החוק כפי שפרסם משרד  2020 לאשר צו המיסים ארנונה לשנת הכספיםוחלט פה אחד ה

 הפנים.
  

 . 2020ת מנהל הארנונה במועצה לשנת הארכת כהונ  : 2שא מס' נו
 
 

 פאוזי:
בתפקידו כמנהל  2020מר כמיל יחיא לשנה נוספת , שנת הכספים  מציע להאריך את כהונתו של

 , מי בעד ומי נגד ? 2מבקש הצבעה על נושא מס' הארנונה במועצה , 
 

 פה אחד.בעד: 
 נגד: אין מתנגדים.
 נמנע: אין נמנעים.

 
 החלטה:

להאריך את כהונתו של מר כמיל יחיא כמנהל הארנונה במועצה לשנת הכספים  הוחלט פה אחד
2020 . 

 
 

 . 19:05 , שעה 25.6.19  ש המועצה מודה לכל הנוכחים, הישיבה ננעלה היוםרא
 

 עו"ד וסים מוקלד, מנכ"ל המועצה  ראש המועצה פאוזי משלב , 
אישור צו המיסים ארנונה  -  25-6-19ישיבה לא מן המניין מיום   - 9-19 -ישיבת מליאה מס\פרוטוקולים ישיבות מליאה\סנאן -מ.מ. אבו\:C וסים/
 doc.2020לשנת 


