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محضر جلسة المجلس المحلي غير إعتيادية رقم 24102/
الخميس  022202020.الساعة السادسة مساء
ديوان الرئيس
الحضور :

المشتركين :
المحامي مضر يونس
السيد توفيق ضعيف
السيد مصطفى ابو هالل
السيد طالب جهجاه
السيد عبد هللا جزماوي

رئيس المجلس المحلي
قائم بأعمال الرئيس
عضو
عضو
عضو

السيد نادر يونس

عضو

السيد محمد مصري
السيد نديم مرزوق
السيد امير مرعي
السيد فرج عقل
السيد غازي قاسم
المحامي مقداد الشيخ عبد

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

السيد نور جزماوي
المحامي امين مرجية

محاسب المجلس
المستشار القضائي

السيد سأمر سعد

مراقب المجلس

لم يحضرالجلسة:
السيد اياد مسعود

نائب الرئيس

السيد احمد ملحم
السيدة انهار مصاروة

عضو
مستشارة لمكانة المرأة

على جدول األعمال :
) .1צו ארנונה ( أمر أرنونة جديد.
 .2تعيين ممثل عن الجمهور)נציג ציבור).
 .3تعيين مدير أرنونة)מנהל ארנונה).
مضر رئيس المجلس

:

نادر يونس

:

السؤالماالمشكلةفيالبتبجميعالبنودفينفسالجلسة؟ 

مضر رئيس المجلس

:

المتبع هو البت في أمر أرنونة (צו ארנונה) بشكل انفرادي ،الحقا يجب إرسال أمر

توكلناعلىهللا ،
دعوتنالليومكانتلجلستينبالخطأتماضافةالبنود :
تعيينممثلعنالجمهور،وتعيينمديرأرنونةللجلسةاألولىغيراعتيادية2112\1
بعد اذنكم اطلب تخصيص الجلسة األولى للبت بأمر األرنونة الجديد ، والبت في البنود
االخرىفيالجلسةالتالية. 
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األرنونةلوزارةالداخليةللمصادقةعليه. 
الا فيالجميع،أود تزويدكمبقليلمنالمعلومات بالنسبةألمر األرنونة واالشياء
أهالوسه 
ا
المتعلقةبهوالمتوفرةلدينابقسمالجبايةلليوم،عمليا أمر األرنونههوالقانونالذيبموجبه
يمكننا جباية ضريبة األرنونة من المواطن ،طالما لم يتوفر لدينا أمر أرنونة ال نستطيع
مباشرة الجباية ،عادة نحن ملزمون بالمصادقة على أمراألرنونة  2112قبل بداية السنة
الجديدةلكننظراإلجراء االنتخاباتللسلطةالمحلية للعام ،2113تمتمديد المصادقةعلى
أمر األرنونة  3أشهر من لحظة استالم الرئيس الجديد السلطة ،السبب الثاني كنا بحاجة
لدراسة أمر األرنونة بعمق  من اجل التسهيل على المواطن دون المس في ميزانية او
صندوقالسلطةالمحليةلمافيهمصلحةبلدنا .

نور جزماوي

:

فرج عقل

:

האחוז מחושב לאחר הנחה או מהסכום של ?₪ 006,226222

نور جزماوي

:

בכולם הסכום הוא לאחר ההנחה.

فرج عقل

:

غير مهم نسبة التخفيض المقترحة ،ولكن معادلة احتساب ال  %81منوطة بالمبلغ
الصافي/נטו. 

األمرالجديدالمتوفربينأيديكمهوأمرمعدلمصح.سوفاشرحلكمماهيةالتعديالتالتي
قمنابهاالحقا،حالياالمعطياتالمتوفرةلديناوالمتعلقةباألرنونةهيكالتالي :
استحقاق الدفع السنوي

الممتلكات

المساحة

292,3بيت/مسكنבית אב מגורים

81,9111متر  2193439111ش"ج 

283مكاتبوكلمايتعلقبالمكاتب 

219111متر  292119111ش"ج 

1بنك 

372متر  1229111ش"ج 

3محالتصناعية(حسبتعريفأمراألرنونة)  29842متر  1,29111ش"ج 
28ورشاتعملבתי מלאכה

8814متر  449111ش"ج 

22ارضزراعية 

29212متر  22,ش"ج 

24ارضممسوكة(קרקע תפוסה)

279111متر  4719111ش"ج 

4مواقف(حسبتعريفأمراألرنونة) 

837متر  129111ش"ج 

7مبانيزراعيةמבנים חקלאיים

29348متر  229111ش"ج 

3,ممتلكاتاخرىנכסים שונים

119111متر  1,49111ش"ج 

المجموع الكلي חיוב שנתי לארנונה

 0.6,226222ش"ج 





هذاالمبلغعبارةعناالساسوالقاعدةالتيبموجبهانستطيعتحديدالتسهيالتوالتخفيضات
/הנחות תיקון ،كذلكهواالساسلمعرفةالمعادلةالمطلوبةمناجلالحصولعلىالهبة
المشروطةلعام .2113
فيعام 2113وصلنالنسبةجباية ،%42مناجلالحصولعلىالهبةحتىاالنوصلنا
لنسبة %27 لكنعلينا الوصوللنسبة .%81السنةالحاليةقامتوزارةالداخلية بإتاحة
الفرصة للمجالس المحلية بسبب االنتخابات لتحصل على الهبة المشروطة ، مشروطة
بجباية21%منالمبلغالمفروضجبايتهفيالسنة .

نور جزماوي

לאחוז יש מונה ויש מכנה (המכנה לרוב הוא סכום החיוב 6מינוס ההנחה 6מינוס
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התיקונים) 
امير مرعي

:

اذنماهيقيمة%21(بالشاقل)؟ 

نور جزماوي

:

األمر متعلقبنسبةالتخفيضات הנחות وكذلكحسبنسبةالجبايةلديونالسنواتالسابقة،
الن المعادلة لمعرفة قيمة  %21غير بسيطة ومركبة فهي ليست مجرد عملية حسابية
(البسطتقسيمالمقام) .

مضر رئيس المجلس

:

المسألةغيربسيطة،انتفيالنهايةسوفتلجأللحجوزاتونحنالنحبذذلك  .

نور جزماوي

:

األمرمتعلقبالمصادقةعلىأمراألرنونةبأسرعوقتممكنليتسنىلناالعملبموجبه،مما
يسهلعليناعمليةالجبايةالمطلوبةوالهادفةللحصولعلىالهبةالمشروطة،المعطياتالتي
ذكرتهيعامة،قبلشرحالتغييراتالتيقمنابهاعلىأمراألرنونةعليناتوضيحأمرين: 

مقداد شيخ عبد

:

يعنيحبرعلىورق .

غازي قاسم

:

هلهناكامكانيةلدراسةومراجعةالوزارةألمراألرنونةالجديدواعطاءرأيهاومالحظاتها
قبلالرفض؟ امانالوزارةتدققفيأمر األرنونة وتصادقعليهاوترفضهمباشرةدون
اعطاءالفرصةللتعديل؟ 

نور جزماوي

:

نحن عملنا على أمر أرنونة جديد مقنع قابل للمصادقة ،بالتأكيد سوف نقوم بشرح واقناع
الوزارة بضرورة التغييرات والتعديالت الجديدة  على أمر األرنونة والتي بموجبها تعود
بالمنفعةعلىاهلالبلدوالمحفزةلدفعالمبالغالمستحقةعلىالمواطنمنجهةاخرى،ال
نرغببإرسالأمراألرنونةلمجردالقراءةفقط. 
بشكلعامالمصادقةعلىأمر األرنونة يستغرقالكثيرمنالوقتهناكفترةغيرمغطية
قانونيا التيبموجبهايجباستغاللهابالجبايةللوصول للهدف(الهبة المشروطة)وبالوقت
المحددإماالجباية حسبأمر أرنونة  2113מימודד غالءالمعيشة،اوحسبأمر أرنونة
جديد  2112غير المصادق عليه حاليا ،مرة اخرى اذكركم بان أمر األرنونة  هو عمليا
القانوناالساسيالذيبموجبهتتمالجباية .
لذا اقترح المصادقة على أمر أرنونة  2113مع الميدود/מידוד وذلك من باب االحتياط
قانونيا،وكذلكالمصادقةعلىالتعديالتوالتغييراتفيأمرأرنونة2112 .
للتنويه نحن باشرنا بالجباية منذ  22.12.2113حسب أمر  2113وحسب ميدود/מידוד
 3.32 %وفي حالة  الحصول على مصادقة الوزارة ألمر أرنونة  2112يمكننا تعديل
وترجيعالمبالغالتييستحقهاالمواطنبشكلرجعي /רטרואקטיבי منبدايةالسنه. 

مضر رئيس المجلس

:

وفقاللنقاشالذيداربينيوبينامينسؤاليكانهلنحنملزمونبالعملحسب2113مع
المداد/מדד(جدولغالءالمعيشة) كمرحلةمؤقتةلغايةاصدارالقراربالتغييرالجديد ألمر

مناجلالوصوللعشرينبالمئةوالحصولعلىالهبةالمشروطةنأخذبالحسبان%21من
الجبايةعلىديونسابقة+الجبايةالجاريةتقسيمالمقام/מכנה الذيسبقوذكرته. 
بمعنى اخر الهبة مشروطة بجباية ما يقارب  398119111ش"ج ،المبلغ الذي تم جبايته
حتى االن هو   198119111ش"ج والمبلغ المتبقي والمفروض جبايته من اجل الحصول
علىالهبةالمشروطةهو291119111شاقل.المسألةقابلةللتنفيذليستصعبة .

األمر األول يجب ان تتم المصادقة على أمر أرنونة جديد من الناحية القانونية وعدم
تعارضهمعايقانونكان،يجباالخذبعيناالعتبارالرأيالمهنيبهذاالخصوصوبعدها
المصادقةعلىاألمر .
األمر الثاني يجبمصادقةوزارةالداخليةعلىأمر أرنونة جديدمعالتغييراتوالتعديالت
المقترحةوفيحالةرفضالوزارةألمراألرنونةيصبحبالفائدة"צו מרוקן מתוכן".
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2112؟.جوابامينكاننستطيعاالستمراربدونالمصادقةعلى2113ولكنمناالفضل
واألحوطالمصادقةحالياعلىأمر2113معطلبالتغييرالمذكورفيأمرأرنونةجديد. 
انا شخصيا مع العمل بموجب أمر  2112الموجود معي ، ال اعرف مدى تأثير العمل
بموجبأمر2112علىالناسوعلىالوزارة،ولكنبالرغممنذلكسوفاكونواضحا ا
معكمحتىلورفضت الوزارةالمصادقةعلىالتغيير ،بالنسبةلناهذاليسنهاية المطاف
سنناضلللنهايةحتىلواضطرناللجوءللقضاء .
حسبرأيييجبانيكونهناكتغييرويجباننناضلحتىالنهاية-الناستستحقذلك،
باعتقادنا طلبنا منطقي وعادل ،سبق وحدث تغيير في كثير من القرى والمدن في كل من
الوسطالعربيواليهودي. 
مقداد شيخ عبد

:

لهذاالسببلستمعالمصادقةعلىأمر أرنونة  2113طالماالقانونيسمحبذلك ،يكفيان
نصادقعلىأمرأرنونة .2112

مضررئيسالمجلس

:

يعنيالمصادقةعلىأمر2113هيمنمنطلقالحذرليساكثر. 

مقدادشيخعبد 

:

منالناحيةالقانونيةنحنمغطيينالتوجدمشكلة؟ 

غازيقاسم 

:

سؤالي ألمين ،ما هو المفيد اكثر؟ المصادقة على أمر أرنونة  2113امام الوزارة مع
التمديد للحصول على مصادقة ل  ،2112ام مع ترك األمر معلق كوسيلة ضغط على
وزارة الداخلية؟

امينمرجيه 

:

الموضوعليسمنالمفروضانيؤثرعلىالوزارةألنهمنناحيةالنتيجةفيالحالتين أمر
األرنونة  2113ساريالمفعول ،ولكناالفضلمنناحيةالترتيبالمصادقةعليهواعالم
الناسبذلكحتىموعدتغييرالوضعوموافقةوزارةالداخليةعلىأمر .2112

نور جزماوي

:

تكملةلماذكر، عندنامشكلةفيقسمالجبايةوسببهااعضاءالمجلسالموقرين.هذهالمشكلة
اصبحت شائعة في القسم فعندما يتوجه المواطن لقسم الجباية  يدعي بأن العضو فالن
أخبرنيأنأدفعكذاوكذا ،يوجدتخفيضكذاوكذا،ال تدفعاآلنلغايةالمصادقةعلىاألمر
الجديدلألرنونة ،لدرجةانهناكمنإدعىبأنالتخفيضاتوصلتلنسبة .%21اذابقي
األمر عالقبدونالمصادقةعلىأمر أرنونة /2113ממודד يبقىالوضععلىماهوعليه
ممايعيق عملية الجباية .من المفضل وضعهم تحتاألمر الواقع هذا هو األمر المصادق
عليهوالذييجبالجبايةبموجبهلغايةالموافقةعلىاألمرالجديد .

امين مرجية

:

االفضلعدموجود فراغمنناحيةال /חיוב  ،علىالناسانتتفهمانالوزارةالداخلية
تطالببالمصادقةعلىأمر  2113وبانالمجلسمازاليعملويطالبمناجلالتغييرفي
أمر األرنونة،من الضروريالعملعلى الجبايةحسباألمر الساريمفعوله االنلحين
التعديل .

مقداد شيخ عبد

:

منناحيةقانونيةاليوجدفراغ .

مضر رئيس المجلس

:

ضعواانفسكممكانالمواطنالذيحضرلدفعاألرنونةوانتوضعتهامامخيارين :
الخياراالول:الدفعحسبأمراألرنونة2113הממודדوذلكوفقالقرارالمجلسالمحلي،
وعندماننجحبالمصادقةعلىأمر2112يمكنناإرجاعالمبالغالتيتستحقها .حالياهذاهو
الوضعالتبنيعليه. 
الخيارالثاني:اتخذناقراربعدمالمصادقةعلىأمرأرنونة2113ونحنبانتظارالمصادقة
علىأمر.2112مارأيكبالدفعاالنحسب2113وفيحالةنجحنا،يمكنكالحصولعلى
المبلغالذيتستحقاسترجاعه؟ 
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سؤاليهوايمناألمرينمحفزاكثرللدفع؟ 
غازي قاسم

:

لماذا ال نتبع األمر بشكلعكسييامضر؟ مثاليأتيالمواطنليحاسبعلى 2112ونطالبه
بدفع  2112بتخفيض ( %14التعديل المقترح) وعند الحصول على المصادقة يكون
المواطنقددفعالمبلغالكلي،وفيحالةعدمالمصادقةيتوجبعليهدفعالمبلغالمتبقي .

مضر رئيس المجلس

:

هذااألمرغيرقانوني"بدكتحبسنا" .

نادر يونس

:

عندياقتراحاومخرج،منالممكنتحضيرمنشورلنعلمالمواطنبمضمونجلسةالمجلس
المحليغيراالعتياديةبتاريخ.....والتيبموجبهاتقررالتسهيلعلىالمواطن والعملعلى
تخفيضضريبةاألرنونةبنسبة14%والمنوطةبمصادقةوزارةالداخلية،وفيهذهالحالة
لمنتخطالقانون،كذلكنشجعونحفزالمواطنللدفع .

امير مرعي

:

سؤالي هو هل الفرق بين امر أرنونة  2113و امر أرنونة  2112هو التخفيض بنسبة
%14؟ 

مصطفى ابوهالل

:

انامعالمصادقةعلىامر 2113وتحضيرمنشوريوضحللمواطنفيحالةتمالمصادقة
علىالتغييرفي2112يمكنناارجاعالمبالغالتييستحقها .

مضر رئيس المجلس

:

للتوضيح:اليمكنالتصريحامامالناسواالعالنعنالجبايةبنسبة 84%النهذاغير
قانوني.الفكرةالمطلوبشرحهاهيمناجلالنجاحبإقناعوزارةالداخليةبالمصادقةعلى
امر 2112يجبأوالإقناعهمبأنالتغييراتالمقترحةلنتضربصندوقالمجلسالمحلي
وتعودبالفائدةعلىالمواطن.لذاعليكأيهاالمواطنانتدفعلتثبتللوزارةبانهذاالتغيير
مقبول ومحفز وغير مضر بصندوق المجلس مما يسهل عملية المصادقة على التخفيض
المقترح،%14وهكذايمكنناالوصوللنسبةجباية,1بالمئةبدالمن81بالمئة .

فرج عقل

:

بهذاتستطيعالتوجهلشريحةمعينةمنالناس،التيباستطاعتهافهماالمروماهيته .

نادر يونس

:

انااعلموانتم تعلمونبدون الحجزاليمكنالوصول لنسبةالجبايةالمنشودةولكنواجبنا
يحتمعليناالتوعيةوحثالمواطنعلىضرورةالدفعمنباباالنتماءوالمنفعةالعامة،مع
التوضيح اننا عملنا كل ما بوسعنا للتسهيل على المواطن والحصول على تخفيض بنسبة
%14. 

محمد مصري

:

مرةاخرىاطلبالتوضيحماالفرقبينامر2113وامر2112؟ 

مضر رئيس المجلس

:

بدايةدعونانوضح:هلالتصويتسيكونمعالمصادقةعلىأمر2113والتغييرفي2112
امالمصادقةفقطعلىامرأرنونة2112؟ 

محمد مصري

:

اذا القانون يحتم بالمصادقة على  2113نحن مع المصادقة وطلب التعديل والتغيير ل
 .2112

مقداد الشيخ عبد

:

نحنغيرملزمين،القانوناليلزم .

مضر رئيس المجلس

:

المسألةعبارةعنسياسةمتعلقةبالطريقةالمطلوباتباعها،هلحسبرايكمالنتيجةتكون
افضل بعد المصادقة على  2113مع امكانية التغيير في  2112ام المصادقة على امر
أرنونة .2112

توفيق ضعيف

:

نحنبحالةالطبيعةنجبيحسبامر .2113

مضر رئيس المجلس

:

المشكلة باختيار الوسيلة هو مدى تأثيرها من الناحية النفسية عند المواطن وبالتالي على
الجباية .

امين مرجية

:

عمليا كل سنة من المفروض ان يكون هناك قرار واجراءات مصاحبة بموجبها يوضح
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للمواطن (المبالغ المطلوب دفعها ،والممتلكات الملزمة بالضريبة والمعلن عنها في لوحة
االعالناتللمجلسالمحلياوعبرالموقعااللكترونيالخاصللمجلس). 
مضررئيسالمجلس  :

دعونانسمعماهيالتغييراتالمقترحةوبالتالينأخذالقرار 

نور جزماوي

:

اوال ارغب بالتوضيح بان امر االرنونة الجديد ليس مضمون وغير نهائي ،التخفيض
المطلوب منوط بمصادقة وزارة الداخلية .االمر ليس بالصعب وال بالسهل ،قبل التوجه
إلقناع الوزارة يجب الحصول على الرأي المهني من الناحية القانونية ومن الجهات
المختصةوالمتعلقةباألرنونة مثلكيفيةاحتسابنسبة التخفيض ،ماهيالممتلكاتالملزمة
بالضريبةوغيرها.وهذاكلهمناجلزيادةاالحتماالتللمصادقةعلىالتعديل .

نادر يونس

:

سؤاليهلالتغييراتالمطروحةامامناوالنسبة()%14المقترحةللتخفيضقابلةللمصادقة
والموافقةعليها؟ 

نورجزماوي 

:

اناشخصياومنوجهةنظرياتوقعهناكاحتمالفوق%81للمصادقةوالموافقةعلىامر
أرنونةجديد. 

مضررئيسالمجلس  :

التغييرات :

نورجزماوي 

:

التغيير االساسي الذي قمنا به هو باحتساب مساحة البيت ،حتى االن كنا نأخذ بالحسبان
الحيطانالداخلية والخارجيةالحتسابالمساحةالملزمةبالدفع ،فيالتعديلالجديداستثنينا
احتساب الحيطان الداخلية والخارجية  ،استثنينا غرف بيت الدرج وغرفة المدخل للبيت
والبلكونةالمسقوفة.سابقاكنانطالببالضريبةعلىالبلكونةالمسقوفةبدوناالهتماملوجود
حائطمنجهةاواكثر،حسبرأيمعظمنايستعملهابالرغممنذلكاستثنيناها .

مصطفىابوهالل 

:

ماذامعغرفةالملجأ؟ 

:

هناكالكثيرمنالمدنالتفرضضريبةعلىغرفالملجأ .

نورجزماوي 

:

لم نقمبالتعديلعلى الملجأوالمخزن ،ببساطةجميعنانستعملالملجأكمخزنولكن لم نقم
بالتعديلليسلعدماالهتماماواالستحقاق،انمانحننعملبنهايةالمطافبعقالنيةوبالتدريج
للحصولعلىالتخفيضالكليوالمقنعالذينطمحاليه.عداانناقمنابفرضالضريبةعلى
الملجأماقبلعام1,,,ممايشكلعائقامامنااالنبإقناعالوزارةباستثناءالملجأ .

نادر يونس

:

الطريقة في احتساب نسبة التخفيض كانت عامة قد تصل الى ما يقارب  ،%14دعونا
نصوتعلىامراألرنونة2113معاضافةالتعديالت .

محمد مصري

:

التعريفجدا عام ،حسب االوراق التي امامي النسبةاعلى من ذلك ربما تصل ل22-21
بالمئةمازالاالمرمبهم.نحنمعالتخفيضللناس،لكنانتالمحاسبومنواجبكالموازنة
بينالمدخوالتوالمصروفات .

نور جزماوي

:

جميعكم تكلم بالنسب ،للتوضيح التعديل المقترح وتأثيره على كافة المواطنين  ،اعتمدنا
بالتعديل على وجه التحديد فيما يتعلق بالمسكن واالشياء المستغلة والموجودة في معظم
البيوت،علىسبيلالمثاللمنأخذفيالحسبانالمخزنالخارجي،النهغيرمتوفرفيجميع

منالبديهيانجميعنايرغببالكثيرمنالتعديالت ،والتيقدتصلربمالتخفيض%81
ولكنهذااالمراليتماشىمعالوزارةواليحظىبالمصادقةبتاتاا،لذاانصحمعالجةاالمر
مقابل الوزارة بالتدريج /תורת שלבים لنستطيع ضمان الموافقة والقبول على التعديالت
المقترحة .
للمعلومية :المبالغ التي سيتم التخلي عنها عند المصادقة على التخفيضات بالمقابل يجب
التخليعنمصروفاتوخدماتالمعطاةللمواطنبنفسالقدرومناجلالموازنة .
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البيوت .لهذا السبب من المفضل العمل على مراحل .في المرحلة االولى نعمل على
التخفيض بشكل يحظى وينعم به الجميع دون استثناء ،وفي المرحلة القادمة من الممكن
التطرقلالشياءاالخرىغيرالمتوفرةعندالجميع.
محمدمصري 

:

هليتطلباالمرالقياسمنجديد؟ 

نادريونس 

:

محسوبةمقدماَמחושבת מראש.

نور جزماوي

:

بالنسبة الحتساب النسب يجب الحصول على الرأي المهني من جميع الجهات المختصة
والمؤهلةلذلك،حسبالمعطياتالمتوفرةلدينافيقسمالجبايةواستناداعلىالمقاساتالتي
قامتبهاالشركةلمسحالبيوتقدتصلالنسبةالى.2..0%

محمد مصري

:

متىكانتاخرمرةقمتمبالقياس؟ 

نادريونس 

:

قبلسنتين .

نور جزماوي

:

 .2111/11

مقداد شيخ عبد

:

هل2بالمئةالمعطاةلمنيدفعالمبلغمقدمامنضمنال%14التعديلالمقترح؟ 

نورجزماوي 

:

اليوجدعالقة ،الحاسوببشكلتلقائييخصم%14منمساحةالبيتالكليومنثميمكن
التخفيضلمنيدفعمقدما .%2

محمدمصري 

:

فيايطريقةممكناننعوضهذهالنسبة .

نور جزماوي

:

سهلةجدامنبابالمزاح(تكثيفالحجوزات)،هناكعدةطرقوالتيمعظمهاترجععلى
المواطن .

مضر رئيس المجلس

:

اذاكانترؤيتنالالشياءفقطكمسنجبىمنالناسكانعلىالدنياالسالم ،الفكرةهيأبعد
منذلك بمعنىاخر نستطيعفتحالمجالاكثرأمامالمشاريعالتجاريةوالمصانع ،وورشات
العملاالمرالذييؤديوبشكلحتميلزيادةفياألرنونة .

محمدمصري 

:

اذنمنالمفروضتحضيرالميزانيةلتشملمصادرذاتية"מקורות עצמיים" .

مضر رئيس المجلس

:

عليكنور-إوافقكالرأي،هناكامريقلقنيفياالمرالجديدكتبنا :

نور جزماوي

:

السؤالترغب بإقناعمن؟ اذاكنتتريدإقناعالوزارةفالطريقةالتياتبعناهاقانونيةوالتي
بموجبهامناالفضلعدماستعمالماعدا"למעט" اظنباناالمرواضح .

محمد مصري

:

التعريفعامجداפתח לתביעות.

שטח המבנה הינו סך כל השטחים הנתונים בתוך המסגרת של הבניין בכל אחד
ממפלסיו או הצמודים לו 6לרבות מרפסות  ....והורדנו  ...201כך לא פתרנו את
הבעיה "לרבות" באה לוודא ולהדגיש .הצעתי היא לפני לרבות יבוא "למעט" קירות
חוץ ופנים .מה יותר משכנע؟ 

مضررئيسالمجلس  :

بدونشكنحننعملعلىإقناعالوزارة ،لننذهبلمجردالزيارةوالتوسلوإنماللتوضيح
والشرحبضرورةالتغييروالتعديلعلىأمراألرنونةوالتيبموجبهيعودبالمنفعةعلىاهل
البلدوالمحفزةلدفعالمبالغالمستحقةعلىالمواطنمنجهةاخرى .

نادر يونس

:

הצו יאושר 6יאושר.

محمد مصري

:

مواطنمعهأمر2113وينظرألمر،2112اظنانالمواطنلنيفهماويالحظالتغيير.انا
مع التخفيض لكن المواطن سوف يقول انا لم المس اي تغيير .باي طريقة يمكنك اقناعه
بالتغييرالجديد؟ 
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مضررئيسالمجلس  :

نقولللمواطنعملت لكطريقةقياس/שיטת מדידה  بموجبهانخفض  %14دونالحاجة
للقياسمنالجديد .

نادر يونس

:

اعتقداناالمرواضح .

مصطفى ابو هالل

:

واضح،واضح .

عبدهللاجزماوي 

:

ماهينسبةالتخفيضات(אחוז)

مضر يونس

:

بالنسبةللتغييراتفهيكماقرأتموشرحنا.اما بالنسبةلنسبةالتخفيضسوفنتوجهللجهات
المختصة لتقييم النسبة ،حاليا وفق حساباتنا نتحدث على  %14قد يكون ،12%
وربما .%17

محمد مصري

:

كانمنالمفروضالحصولعلىالرأيالمهنيقبلالتصويتعلىأمراألرنونة .

مضر يونس

:

من الممكن ان تكون النسبة في التقرير المهني  %31مما يعرضاالمر للرفض من قبل
الوزارة. 

غازي قاسم

:

امر األرنونة عمليا يتجدد كل سنه ،انا مع المعالجة على مراحل واقترح للمرحلة القادمة
معالجةقضيةاالرتفاعاتواموراخرىقابلة للتغييرات "בערערה עדיין מחשבים גובה
אחיד" .

مضر رئيس المجلس

:

االقتراحهوالمصادقةعلىالتغييراتالمقترحةلغايةالمصادقةعلىأمرأرنونة2112من
قبلوزارةالداخلية،فيهذهالفترةيتبنىالمجلسأمرأرنونة2113بإضافةالمؤشرلغالء
المعيشة /מדד.

القرار

:

المصادقة باإلجماع على التغييرات المقترحة على أمر أرنونة  020.لغاية المصادقة
عليها من قبل وزارة الداخلية2
لغاية الحصول على المصادقة على االقتراحات من قبل وزارة الداخلية ،يتبنى المجلس
المحلي أمر أرنونة  0202بإضافة المؤشر لغالء المعيشة 4מידוד.

اغلقت الجلسة في تمام الساعة : 1,:18


نور جزماوي

المحامي مضر يونس

القائم بأعمال سكرتير المجلس المحلي

رئيس المجلس المحلي عرعرة

اعداد :

سامية
مديرة ديوان الرئيس
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