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 05/2020פרוטוקול מליאה מן המניין מס 
 12/05/2020מיום 

 
 הישיבה נערכה טלפונית 

 נוכחים עו"ד נעמה חליל  יועץ משפטי

 יוסף אסדי מזכיר גזבר .

 לאור התפרצות נגיף הקורונה בכפר ומצה החירום 

 כספי של המועצה .פגיעה באיזון הרים כדי למנוע  "העובדה שהמועצה נמצאת במצב חירום והצורך בעדכון תב

 הועברה ההזמנה לחברי המועצה בקבוצת החברים 

 מול חברי המועצה יוסף וחליל  התקיימה שיחה טלפונית בנוכחות 

 . לגבי אישור ואו אישור חלקי והתנגדות  . חלק מהחברים העבירו אישור בכתב לקבוצה  

 

 
 : על סדר היום 

 
 :    היטלי השבחה . שירותים הנדסיים ₪ אלף  300אישור תב"ר   . 1
 כביש אלעין :          היטלי כבישים .₪ אלף  230עדכון תב"ר    .2
 היטילי השבחה  .₪ : אלף  500אישור תב"ר בית ספר אלעין   .3
 אלף : מפעל הפייס . 200אישור תב"ר קירוי בית ספר אפאק  . 4
 משרד הפנים .₪   : אלף  285אישור תב"ר משק בשעת חירום  .5
 

 
 . מאשר כל התב"רים ראש המועצה  –דבאח אחמד         

 הת"ברים . מאשר כל      סגן ראש הרשות -נמר חוסין         

 מתנגד . 3ו 2 1לגבי    5ו  4"רים  מאשר התב        חבר המועצה -מוסא  מוחמד         

  ה נמנע    חבר  המועצה -עו"ד אסדי רים         

 . 2מתנגד ל   5ו  4  3  1מאשר         ר המועצהחב-יוסף אמון         

 מאשר .    חבר המועצה -אבראהים טאהא         

 ר   .מאש  חבר המועצה -מוחמד נעים עומר         

 מאשר            חבר המועצה–דבאח מוחמד          

 מאשר      חבר המועצה -עו"ד עומר סנעאללה         

 מאשר               המועצה חבר-אסדי קאסם         

 נמנע  .             חבר המועצה -ופיק חוראני         

 

 

 החלטה  :           
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 שירותים הנדסיים  :    היטלי השבחה .₪ אלף  300. אישור תב"ר 1           
 חברי מועצה . 8מאשרים                 
  1מתנגד                
 .  2נמנעים                

 . כביש אלעין :          היטלי כבישים₪ אלף  230.עדכון תב"ר 2            
 חברי מועצה . 7מאשרים                 
 חברי מועצה . 2מתנגדים                 
 . 2נמנעים                 

 .היטילי השבחה  ₪ :  אלף 500. אישור תב"ר בית ספר אלעין 3                  
 חברי מועצה . 8מאשרים                         
  1מתנגד                        
 . 2נמנעים                       

 
 אלף : מפעל הפייס . 200.אישור תב"ר קירוי בית ספר אפאק  4               

 חברי מועצה   9מאשרים                    
  2נמנעים                    

 משרד הפנים .₪   : אלף  285.אישור תב"ר משק בשעת חירום 5              
 חברי מועצה   9מאשרים                    
  2נמנעים                    

 
 

 רשמו עו"ד חליל רו"ח יוסף .                  
 
 

 
 ליל נעמה יועץ משפטי ח                               מזכיר גזבר -אסדי יוסף                

 
 


