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13.2.2019 
 

  8/19פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס'                                    
  18:00בשעה  11.2.2019אשר התקיימה ביום שני תאריך                          

 באולם הישיבות במועצה המקומית                                        
 

 
 נוכחים:

 עצה המקומית ראש המו –רפיק חלבי  .1
 מ"מ ראש המועצה המקומית –מר ניסים אבו חמד  .2
 סגן ראש המועצה המקומית  –מר גסאן והבה  .3
 סגן ראש המועצה המקומית –מר מדין מקלדה  .4
 חבר המועצה המקומית –מר אמיר סאלח  .5
 מקומיתחבר המועצה ה -מר עאמר חסיסי  .6
 ומיתחבר המועצה המק -מר באסל חסון  .7
 המועצה המקומיתחבר  -מר מרזוק קדור  .8
 מנכ"ל המועצה המקומית –מר דאהש חלבי  .9
 

 לא השתתפו:     
 חבר המועצה המקומית   –מר השאם חאטום  .1
 יתחבר המועצה המקומ -מר שמס חסון  .2
 חבר המועצה המקומית –מר יונס נסראלדין  .3
 המקומית חבר המועצה –מר ודיע חלבי  .4
 חבר המועצה המקומית –מר ג'מיל עיסמי  .5
 חבר המועצה המקומית –לבי מר חכמאת ח .6
 

 השתתפו בישיבה:
 גזבר המועצה המקומית  –רו"ח עדואן עדואן  .1
 מבקרת המועצה המקומית –עו"ד סועאד חסון  .2
 יועמ"ש המועצה המקומית –עו"ד רנה לפידות  .3
 
 

 על סדר היום:
 .2019אישור צו המיסים לשנת  -
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 רפיק חלבי:
 אישרו אותו. וועדת הנהלה וועדת הכספים דנו בצו המיסים ו

 אני מעלה להצבעה את אישור צו המיסים.
 

 -19/19החלטה מס' 
 .2019מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות )מרזוק קדור התנגד( את צו המיסים לשנת 

 

 מרזוק קדור:
 לשנה. 2.5%גם בתכנית ההבראה התנגדתי להעלאת הארנונה. זה נטל על התושב להעלות 

 

 עאמר חסיסי:
 רות ביטוח?למה הכוונה בחב

 

 רו"ח עדואן עדואן:
 מדובר בחברה ולא סוכנות.

 
 

 18:15הישיבה ננעלה בשעה                                                  
 

 ,אהש חלביד                                                  ,רפיק חלבי                                      
 

 המקומית המנכ"ל המועצ                              המקומיתראש המועצה                                         
 לית אל כרמל ד       דלית אל כרמל                                                                               

 
 
 

 העתקים:      
 ראש המועצה המקומית  –מר רפיק חלבי  -
 חברי המועצה  -
 גזבר המועצה  -רו"ח עדואן עדואן  -
 מבקרת המועצה -עו"ד סועאד חסון  -
 מנהל מחשוב במועצה  –מר פארס והבה  -
 ה מקומית  חשב מלווה, מועצ - יוסי בן דודמר  -
 ת יועמ"ש המועצה המקומי - רנה לפידותעו"ד  -
  משרד הפנים -הממונה על מחוז חיפה  -
 ירושלים -נים משרד הפ -הממונה על הרשומ"ק  -
 חיפה -שרד מבקר המדינה מ -הממונה על הרשומי"ק  -

 
 

 


