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2.6.2020 
 2/2020מן המניין מס'  לא תמצית ישיבה

 2.6.2020שהתקיימה ביום 
 משתתפים :
 יו"ר מועצה  –ראיד כבהא 

 חבר מועצה –סמיר מחאמיד 
 חבר מועצה –אחמד אגבאריה 
 חבר מועצה –אשרף מחאמיד 

 חבר מועצה –כבהא  עומיר
 חבר מועצה -כאלד כבהא

 חבר מועצה - פוזי מחאמיד 
 חבר מועצה -מחפוז חטיב 

 חבר מועצה –מוחמד כבהא 
 

 חסירים:
 חבר מועצה –סמיר כבהא 

 חבר מועצה –מוסטפה מחאמיד 
 חבר מועצה –מוחמד בדראן 

 
 משתתפים נוספים:

 מזכיר המועצה, קיסר כבהא 
 יועמ"ש המועצה ,עו"ד מוחמד מעלואני 

 ראיד ח'ליפה, גזבר המועצנ
 

 על סדר היום 
 .2021צו מיסים לשנת אישור  .1

 .2020בגין וירוס הקורונה לשנת שהם לא חיוניים אישור הנחה לעסקים  .2
 

 פרוטוקול:
  19:20  נפתחה הישבה בשעה

 
 2021צו מיסים לשנת אישור  .1

, 2021לצו מיסים לשנת לא חל שינוי בסוגי הנכס ראיד ח'ליפה "גזבר המועצה": 
השינוי שחל הינו העליה ע"פ החלטת הממשלה  בהצעת החוק לתיקון פקודות 

 .התעריף  1.10% -העיריה אשר מועלה ב
 .2021צו מיסים לשנת אישור מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":

 הצבעה על ההצעה:
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מחפוז  – אחמד אגבאריה –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –אלד כבהא כ – עומיר כבהא – חטיב

 
 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.

 : 2020אישור הנחה לעסקים בגין וירוס הקורונה לשנת  
 

הנחה לעסקים לפי החלטת הממשלה אושר  :'ליפה " גזבבר המועצה"ראיד ח
מלא  נסגרו בשעת החירום, פטורר הקורונה אשר שהם לא חיוניים בזמן משב

 .2020לשלושה החודשים , מארס אפריל מאי לשנת 
 

ההנחה לעסקים שהם לא חיוניים אשר מציע להצבעה  ראיד " ראש המועצה":
 .נסגרו במבשר הקורונה בשעת החירום.

 
 הצבעה על ההצעה:

 מחפוז –אחמד אגבאריה  –אשרף מחאמיד    –סמיר מחאמיד    –ראיד כבהא  בעד:
 מוחמד כבהא. –פוזי מחאמיד   –כאלד כבהא  – עומיר כבהא – חטיב

 ההצעה אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה.
 

 05:20 ננעלה הישיבה בשעה

 
 בכבוד רב,

 
 ראיד כבהא

 ראש המועצה
 קיסר כבהא

 מזכיר המועצה
 


