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 12:00שעה  28.4.20שלישי   מן המניין( מיום)

 אמצעות שיחת ווטסאפב
 

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

 .המועצהראש סגן  –ג'מאל ג'ומעה מר  .2

 מ.מ. ראש המועצה. -ד"ר יוסף מטאנס .3

 חבר המועצה. -מר מוחמד עבאס .4

 .חבר המועצה -עזאם  ספחנימר  .5

 ס( נקונפיר ) באמצעות וידיאו חבר המועצה. -ן גדבאןמאזמר  .6

 קונפירנס (.יאו באמצעות ויד חבר המועצה ) -נסרהמר מליח  .7

  ירנס (.פחבר המועצה. ) באמצעות וידיאו קונ -סאלח עבאסמר  .8

 .המועצהחבר  –מר כמאל אחמד  .9

 .המועצהחבר  –מר עבד נעים  .10
 
 

 נכחו גם בישיבה:
 

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

 עמ"ש המועצה.יו -לוסוחנא בעו"ד  -

 גזבר המועצה.  – שיח'ראיק  רמ -

 ה.מנהל מח' הגבי -מר קרים גדבאן -

 ר ראש המועצה.עוז -מר מוחמד גדבאן -
 

 נעדרים:
 

 חבר המועצה. -ראיד חמדאןמר  -

 חבר המועצה. -איימן ביתם מר  -

 ר המועצהחב -מר סאלח עבאס -

 חבר המועצה. -מר מאזן גדבאן -

 חבר המועצה. -רהמר מליח נס -
 

 על סדר היום :
 

אישור אופן מתן הנחה בארנונה בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה ) הנחה בארנונה( )  .1
 , מצ"ב מסמך  2020 -( התש"ף 2תיקון מס' 

 פה ביתית אישור התקשרות זמנית עם קבלן פינוי אש .2

 ן:להלים אישור תב"ר .3

 ₪ 6,059,484בינוי כיתות בבי"ס מקיף אבו סנאן ע"ש סלמאן אלשייך תקציב כולל בסך  .א
 ₪ 147,000לתכנון בתב"ר קודם ומתוך הסכום סך של  ₪ 300,000מתוכם אושר סך של 

 .דותתקציב עבור הצטיי

מימון תוספת קומה במועדון נוער מעל מבנה קיים , עלות כוללת כולל הצטיידות בסך  .ב
  ₪ 864,018ח הפריפריה, הנגב והגליל בסך , השתתפות המשרד לפיתו ₪ 3,711,540

 ונות והודעות ראש המועצה.ש .4

 
 : מועצהמשלב, ראש האוזי פ

 
 .ברשותכם נתחיל את סדר היום שבאו לישיבה נוכחים ה כלשלום ל

 
 : 1נושא מס' 



 
ה ) הנחה בארנונה( ) תיקון אישור אופן מתן הנחה בארנונה בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינ

 . 2020 -( התש"ף 2מס' 
 

 "ש:היועמ
 

ה האחרונה ראש המועצה פנה לשר הפנים בכדי לתת הנחה בארנונה לבתי עסק אשר לא עבדו בתקופ
חודשים  3משך לעקב התפשטות נגיף הקורונה . שר הפנים תיקן את התקנות והתיר פטור מלא מארנונה 

 נה שנתי.מחיוב ארנו 25%או לחילופין 
 

 קרים מנהל מח' גבייה:
 

ת ההנחה ומי זכאי לה ואיזה סוגי עסקים זכאים , ממליץ לתת פטור מלא לחברים את שיטמסביר 
 הנחה שנתית. 25%במקום  3-4-5לחודשים 

 
 וזי :פא

 
 ?, מי בעד ומי נגד אבקש הצבעה שמיעת ההסברים  לאחר

 
 פה אחד -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 אין נמנעים -נמנע
 

 החלטה:
 

 מתן הנחות ארנונה בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה.הוחלט פה אחד לאשר 
 

 : 2נושא מס' 
 

 .פה ביתית אישור התקשרות זמנית עם קבלן פינוי אש
 

 מ.מ. ראש המועצה:
 

פינוי האשפה היוצא , התקציב  ועניין ההסכם שהיה עם קבלן מסביר לחברים השתלשלות הדברים
נוי האשפה הביתית והקושי בתוספת תקציב זה . הקבלן היוצא לא הסכים להמשיך את השנתי לסעיף פי

ך בהתקשרות זמנית למשך שלושה חודשים כאשר העבודות ולכן ועד ליציאה למכרז חדש יש צור
אות שכן המועצה רכשה זם הגרוטללא פינוי ג ₪ 250,000התשלום החודשי לקבלן החדש יהיה סך של 

יר פינוי טון חהגזם והגרוטאות . יש לציין כי לפי אומדן המשרד להגנת הסביבה מלאיסוף וף ית מנשאמ
 כולל מע"מ. ₪ 600הטמנה והיטל הטמנה הוא סך של אשפה ביתית כולל 

 
 פאוזי:

 
 , מי בעד ומי נגד ?ההתקשרות עם הקבלן הזמני אבקש הצבעה על נושא אישור 

 
 אחד.פה  –ד בע
 אין מתנגדים. -נגד

 נעים.אין נמ -נמנע
 

 החלטה:
 

 זמני .ן אחד לאשר התקשרות המועצה עם קבלן האשפה באופהוחלט פה 
 

 :  3נושא מס' 
 

 ים להלן:אישור תב"ר

מתוכם  ₪ 6,059,484בינוי כיתות בבי"ס מקיף אבו סנאן ע"ש סלמאן אלשייך תקציב כולל בסך  .א
תקציב עבור  ₪ 147,000לתכנון בתב"ר קודם ומתוך הסכום סך של  ₪ 300,000אושר סך של 

 .דותהצטיי



 
 3,711,540מימון תוספת קומה במועדון נוער מעל מבנה קיים , עלות כוללת כולל הצטיידות בסך  ב.

 .₪ 864,018ח הפריפריה, הנגב והגליל בסך , השתתפות המשרד לפיתו ₪
 

 הגזבר:
 

 קמת מועדון הנוער.ה בתב"ר ₪ 864,018הגדלה של ן כי הייתה נותן הסבר על שני התברי"ם ומעדכ
 

 פאוזי:
 

 אבקש הצבעה על אישור שני התברי"ם , מי בעד ומי נגד ?רי הגזבר לאחר הסב
 

 פה אחד. -בעד
 אין מתנגדים -נגד

 אין נמנעים. -נמנע
 

 החלטה:
 

 הוחלט פה אחד לאשר שני התברי"ם לעיל.
 
 

 . 12:30  שעה,  28.4.20 הישיבה ננעלה היום 
 

 עצהעו"ד וסים מוקלד, מנכ"ל המו  ראש המועצה פאוזי משלב , 


