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 08/2020ן ימן המנישלא  פרוטוקול מישיבה
 18:00בשעה  29/09/2020 שלישישהתקיימה ביום 

 בלשכת ראש המועצה
 נוכחים  משתתפים

 מנכ"לית המועצה גב' רוואידא יונס  ראש המועצה מר מודר יונס
 גזבר המועצה מר אחמד ג'בארין   מ"מ ראש המועצה מסעוד מר וג'יה

 עוזר ראש המועצה מר נואף דעייף  סגן ראש המועצה מר כמאל מלחם
 מבקר המועצה מר סאמר סעד   

 יועמ"ש מקדאד שיך עבדמר   חבר מועצה מר חכים יונס
    חבר מועצה מר טאלב ג'והג'אה

  נעדרו  חבר מועצה מר מחמוד כבהא
 חבר מועצה מר מוחמד מרעי  חבר מועצה מר מואנס ושאחי

 חבר מועצה מר עאמר ג'זמאוי  חבר מועצה מר בלאל עקל
 סגן ראש המועצה מר לואי מסעוד  חבר מועצה מר חסיב אבו אלחבאיב

מר אבראהים אבו    
 הלאל

 חבר מועצה

 חבר מועצה מר מוחמד מסארווה   
 

 :על סדר היום
 2021הארנונה לשנת אישור צו  .1

 08/2020מן המניין שלא אלסלאם עליקום אני פותח את הישיבה  מודר
  

 50%שמחושב לפי  -אין שינו בצו לעומת שנים קודמות, מלבד המדד אחמד
 במדד המחירים לצרכן.   50%שינויים בשכר הממוצע במשק וגם 

 .2020בשכר. שאר הסעיפים כפי שהיו בשנת  %2.8 -במדד ו 2.3%
 אין שינוי למעשה.

 למה לא הוגש בזמן? -30/06אם היה צריך עד  חסיב
 אין חובה  אחמד
סיונות לשינויים. לא הצלחנו. אחת יהיו נ -2014 -ו 2013 -צו הארנונה מודר

לפי  המדידות של השטח שנת היו 1999עד  -התושבים אמרו -הבעיות
ברוטו. ציון הדר בטעות שינה לפי נטו. התייעצנו עם עורכי דין ומומחים, 

נועה בן ארי. החלטת המועצה בשנת  -משרד עורכי דיןושכרנו שירותי 
 .1999מאמצים את הצו החדש, אם ישתנה נעבוד לפי צו  -2013

מוחמד מוסלח ניסה לשנות את השיטה לפי הנחה. הממונה  -1988בשנת  
 יקש תיקונים. לא מצאנו תיעוד לתיקוניםסירב וב

 הקפאה.נוגד את דיני ה 1988מה שנעשה בשנת  
ניסה לעשות הנחה. והוא קיבל חיוב אישי עם ג'אד חמזה.  -ג'מיל מרזוק 

 ברוך השם יצאו מזה.
 אחר כך, שכרנו את שירותיו של רני פינצי. לא היתה הצלחה.  
סיים את עבודתו. איחסאן לא נגע בזה. אנחנו גובים את  אבו בראא 

 התעריף המינימום. הבעיה היתה עם השטחים. יש בעיה עם הגדרות
 .  השימושים

 היום קשה לשנות את צו הארנונה. המדינה לא משתמשת בזכות שלה. 
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 18:39הישיבה ננעלה בשעה  
 

 וואידא יונסר  מודר יונס             
 מנכ"לית המועצה    ראש המועצה

 
 
 
 

ו -אפילו אין טעם לשנות אותו. אבל מטעמי שקיפות  בזמנו אחמד ביקש 
 רוואידא ביקשה. 

ת התעריף של הבנקים. אמרתי לו עד כמה זה אביקש לשנות  -כמאל 
.נ -2022קשה. צריך לפעול רק לשנת   תחיל.

יועץ  אחמד  -30/06לשנות. הסיבה שלא הבאתי עד  מקווה שנוכל -ניקח 
 אמר למען הסדר הטוב.

 אין שינוי. -מועדי תשלומים חסיב
 הוא בתחילת השנה.  -חיוב הארנונה אחמד
 ברשויות אחרות שניתן לשלם את השובר באינטרנט. אני ראיתי  חסיב

 אני מציע שהתשלום יהיה בכרטיס אשראי באתר המועצה. חסיב 
עסקאות שניתן לבצע היה תשובה ת 05/10 ישיבה ביוםב -לוח זמנים מודר

 באינטרנט. באשראי
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