
 يـلـمحـرة الـرعـلس عـجـم

 

 המועצה המקומית ערערה
 לשכת ראש המועצה رئيس المجلسديوان 

 370-0137433טלפון:  0137433-370تلفون : 

 31 – 5060636פקס :  5060636-31فاكس : 

 03305מיקוד :  60003منطقة : 

 

4 
 

 4102/2رقم   عتياديةغير إجلسة المجلس المحلي محضر 

 الساعة السادسة مساء   .022202020الخميس 

 ديوان الرئيس

 : الحضور  : المشتركين

 المجلس محاسب السيد نور جزماوي  رئيس المجلس المحلي المحامي مضر يونس 

 المستشار القضائي المحامي امين مرجية  قائم بأعمال الرئيس السيد توفيق ضعيف

 مراقب المجلس سعد أمرالسيد س  عضو السيد مصطفى ابو هالل

    عضو السيد طالب جهجاه

    عضو السيد عبد هللا جزماوي

    عضو  السيد نادر يونس

    عضو السيد محمد مصري

    عضو مرزوقالسيد نديم 

    عضو السيد امير مرعي

    عضو السيد فرج عقل

    عضو  السيد غازي قاسم

    عضو المحامي مقداد الشيخ عبد

 

 الجلسة: لم يحضر

 نائب الرئيس السيد اياد مسعود

 عضو السيد احمد ملحم

 مستشارة لمكانة المرأة السيدة انهار مصاروة

 

 :جدول األعمال على 

 .جديد أرنونة أمر ) ארנונה צו( .1

 .(ציבור נציג(الجمهور عن ممثل تعيين  .2

 .ה(ארנונ מנהל(أرنونة مدير تعيين  .3

 
،توكلناعلىهللا : مضر رئيس المجلس

:دعوتنالليومكانتلجلستينبالخطأتماضافةالبنود

 2112\1غيراعتياديةللجلسةاألولىأرنونةتعيينمدير،وتعيينممثلعنالجمهور

 اذنكم للبتباطلببعد األولى الجديدرنونةاألأمرتخصيصالجلسة الب، نودوالبتفي

جلسةالتالية.االخرىفيال

نفسالجلسة؟فيبجميعالبنودماالمشكلةفيالبتالسؤال : يونس نادر

 : مضر رئيس المجلس في البت هو انفرادي  (צו ארנונה)أرنونةأمرالمتبع يجب،بشكل أمرإرسالالحقا
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عليه.مصادقةلوزارةالداخليةللرنونةاأل

بقليلمنالمعلوماتدوأفيالجميع،هالوسهالاأ : نور جزماوي واالشياءرنونةاألمربالنسبةألتزويدكم

األرنونههوالقانونالذيبموجبهأمرالمتعلقةبهوالمتوفرةلدينابقسمالجبايةلليوم،عملياا

 ضريبة جباية رنونةاأليمكننا لدينا يتوفر لم طالما المواطن، نستطيعأرنونةأمرمن ال

 الجبايةمباشرة ، عادة على بالمصادقة ملزمون السنة2112رنونةاألأمرنحن بداية قبل

المصادقةعلىدتمتمدي،2113للعامنتخاباتللسلطةالمحليةالاجراءالجديدةلكننظراإل

السلطةأشهر3رنونةاألأمر الرئيسالجديد استالم لحظة من بحاجةالسببالثاني، كنا

ل رنونةاألأمردراسة اوبعمق ميزانية في المس دون المواطن على التسهيل اجل من

صندوقالسلطةالمحليةلمافيهمصلحةبلدنا.

سوفاشرحلكمماهيةالتعديالتالتيمعدلمصح.أمرالجديدالمتوفربينأيديكمهومراأل

هيكالتالي:رنونةاأللديناوالمتعلقةبحالياالمعطياتالمتوفرة،الحقاقمنابها

 الممتلكات  

 בית אב מגוריםمسكن/بيت292,3

وكلمايتعلقبالمكاتبمكاتب283

بنك1

(رنونةاألأمر)حسبتعريفمحالتصناعية3

 בתי מלאכהعملاتورش28

ارضزراعية22

 קרקע תפוסה()ارضممسوكة24

(رنونةاألأمر)حسبتعريفمواقف4

 מבנים חקלאייםمبانيزراعية7

 נכסים שוניםىاخراتلكمتم,3

 לארנונה חיוב שנתיالمجموع الكلي 

 المساحة 

متر81,9111

متر219111

متر372

متر29842

متر8814

متر29212

متر279111

متر837

متر29348

متر119111



 استحقاق الدفع السنوي

ش"ج2193439111

ش"ج292119111

ش"ج1229111

ش"ج1,29111

ش"ج449111

جش",22

ش"ج4719111

ش"ج129111

ش"ج229111

ش"ج1,49111

ش"ج 0.6,226222

  


التخفيضاتنستطيعتحديدالتسهيالتوالقاعدةالتيبموجبهاواالساسهذاالمبلغعبارةعن

لهبةالحصولعلىاالمطلوبةمناجللمعادلةهواالساسلمعرفةاكذلك،/הנחות תיקון

.2113المشروطةلعام

حتىاالنوصلنامناجلالحصولعلىالهبة،%42وصلنالنسبةجباية2113فيعام

الكن%27لنسبة السنة81%نسبةلوصوللعلينا بإ. الداخلية تاحةالحاليةقامتوزارة

 المشروطة، الهبة على لتحصل االنتخابات بسبب المحلية للمجالس مشروطةالفرصة

.جبايتهفيالسنة%منالمبلغالمفروض21بجباية

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

 בכולם הסכום הוא לאחר ההנחה. : نور جزماوي

 : عقل فرج التخفيض نسبة مهم ،المقترحةغير معادلة ولكن ال منوط81احتساب بالمبلغة%

.נטו/الصافي

מינוס  6מינוס ההנחה 6נה לרוב הוא סכום החיובכנה )המכיש מונה ויש מלאחוז   نور جزماوي
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(התיקונים

%)بالشاقل(؟21اذنماهيقيمة : امير مرعي

نسبةالجبايةلديونالسنواتالسابقة،وكذلكحسبהנחות التخفيضاتبنسبةمتعلقمراأل : نور جزماوي

 الن قيمة لمعرفة ومركبة21المعادلة بسيطة غير % حسابيةفهي عملية مجرد ليست

.)البسطتقسيمالمقام(

من%21والحصولعلىالهبةالمشروطةنأخذبالحسباننبالمئةيمناجلالوصوللعشر

.الذيسبقوذكرتهנה מכ/اريةتقسيمالمقام+الجبايةالجعلىديونسابقةالجباية

 يقاربالهبةبمعنىاخر ما بجباية جبايته،ش"ج398119111مشروطة الذيتم المبلغ

 مناجلالحصولهتجبايالمبلغالمتبقيوالمفروضوش"ج198119111حتىاالنهو

.شاقل.المسألةقابلةللتنفيذليستصعبة291119111علىالهبةالمشروطةهو

. ةسوفتلجأللحجوزاتونحنالنحبذذلك،انتفيالنهايةالمسألةغيربسيط : مضر رئيس المجلس

مما،سرعوقتممكنليتسنىلناالعملبموجبهأبرنونةاألأمرمتعلقبالمصادقةعلىمراأل : جزماوي نور

يسهلعليناعمليةالجبايةالمطلوبةوالهادفةللحصولعلىالهبةالمشروطة،المعطياتالتي

:ينأمرعليناتوضيحرنونةاألأمرقبلشرحالتغييراتالتيقمنابهاعلى،كرتهيعامةذ 

ا األولألمر ان تيجب على المصادقة القانأرنونةأمرتم الناحية من وعدمجديد ونية

بعدهاالرأيالمهنيبهذاالخصوصواالخذبعيناالعتباريجبكان،تعارضهمعايقانون

.مرالمصادقةعلىاأل

جديدمعالتغييراتوالتعديالتأرنونةأمريجبمصادقةوزارةالداخليةعلىالثانيمراأل

 צו מרוקן מתוכן".يصبحبالفائدة"رنونةاألمرألالمقترحةوفيحالةرفضالوزارة

.حبرعلىورقيعني : شيخ عبد مقداد

واعطاءرأيهاومالحظاتهاالجديدرنونةاألمردراسةومراجعةالوزارةأللهلهناكامكانية : قاسم غازي

دونمباشرةتصادقعليهاوترفضهورنونةاألأمرامانالوزارةتدققفيقبلالرفض؟

فرصةللتعديل؟الاعطاء

علىنحنعمل : جزماوي نور مقنعقابلللمصادقةأرنونةأمرنا بشرحالب،جديد واقناعتأكيدسوفنقوم

ب علىالوزارة  التغييراتوالتعديالتالجديدة تعودرنونةاألأمرضرورة والتيبموجبها

بالمنفعةعلىاهلالبلدوالمحفزةلدفعالمبالغالمستحقةعلىالمواطنمنجهةاخرى،ال

لمجردالقراءةفقط.رنونةاألأمررسالإنرغبب

المصادقةعلى يستغرقالكثيرمنالوقتهناكفترةغيرمغطيةرنونةاألأمربشكلعام

يجب التيبموجبها المشروطة(وبالوقتلاستغالقانونيا بالجبايةللوصولللهدف)الهبة ها

الجبايةإالمحدد أرنونةأمراوحسبغالءالمعيشة،מימודד2113أرنونةأمرحسبما

 حالياالغير2112جديد بان،مصادقعليه اخرىاذكركم عمليارنونةاألأمرمرة هو

القانوناالساسيالذيبموجبهتتمالجباية.

 على المصادقة اقترح 2113أرنونةأمرلذا االحتياط /מידודميدودالمع باب من وذلك

.2112أرنونةأمرالتعديالتوالتغييراتفيقانونيا،وكذلكالمصادقةعلى

 بالجباية باشرنا نحن 22.12.2113ذمنللتنويه ميدود2113أمرحسب /מידודوحسب

أل%3.32 الوزارة مصادقة على الحصول  حالة تعديل2112أرنونةمروفي يمكننا

منبدايةالسنه./ רטרואקטיבי وترجيعالمبالغالتييستحقهاالمواطنبشكلرجعي

مع2113حسبعملبالونلزممنحنهلسؤاليكانامينالذيداربينيوبينوفقاللنقاش : مضر رئيس المجلس

مرألالجديدرالقراربالتغييراصدمؤقتةلغايةاكمرحلةجدولغالءالمعيشة()/מדדالمداد
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ولكنمناالفضل2113المصادقةعلىبدوننستطيعاالستمراركانامينجواب.؟2112

.جديدأرنونةأمرالمذكورفيمعطلبالتغيير2113أمرحوطالمصادقةحالياعلىواأل

 شخصيا انا بموجب العمل معي2112أمرمع ،الموجود تال العملأاعرفمدى ثير

اااكونواضحذلكسوفولكنبالرغممن،علىالناسوعلىالوزارة2112أمربموجب

المصادقةعلىالتغيير ،معكمحتىلورفضتالوزارة ليسبالنسبةلنا المطافهذا نهاية

.للجوءللقضاءللنهايةحتىلواضطرناسنناضل

الناستستحقذلك،-اننناضلحتىالنهايةيجبوتغييرهناكيكونانيجبيحسبرأي

منطقيوعادل طلبنا وحدثتغييرفيكثيرمنالقرىوالمدنفيكلمنسبق،باعتقادنا

الوسطالعربيواليهودي.

يكفيان،طالماالقانونيسمحبذلك2113أرنونةأمرلهذاالسببلستمعالمصادقةعلى : شيخ عبد مقداد

.2112أرنونةأمرنصادقعلى

اكثر.ليسمنطلقالحذرمنهي2113أمريعنيالمصادقةعلى : مضررئيسالمجلس

مشكلة؟التوجدينمنالناحيةالقانونيةنحنمغطي :شيخعبدمقداد

مع امام الوزارة  2113 أرنونة أمرالمصادقة على  ؟هو المفيد اكثر ما ،مينألسؤالي  :قاسمغازي
معلق كوسيلة ضغط على  مراأل تركام مع  ،2112مصادقة ل التمديد للحصول على 

 وزارة الداخلية؟

أمرجةفيالحالتينيالنتمنناحيةألنهثرعلىالوزارةؤيانمنالمفروضليسالموضوع :امينمرجيه

ولكناالفضلمنناحيةالترتيبالمصادقةعليهواعالم،ساريالمفعول2113رنونةاأل

.2112أمرالناسبذلكحتىموعدتغييرالوضعوموافقةوزارةالداخليةعلى

هذهالمشكلة.عندنامشكلةفيقسمالجبايةوسببهااعضاءالمجلسالموقرين،تكملةلماذكر : جزماوي نور

ال في شائعة فاصبحت قسم الجباية لقسم المواطن يتوجه فالنبأيدعيعندما العضو ن

مرنلغايةالمصادقةعلىاألآلتدفعاال،يوجدتخفيضكذاوكذا،دفعكذاوكذاأنأخبرنيأ

بقي21لنسبةنالتخفيضاتوصلتبأدعىإهناكمنانلدرجة،رنونةالجديدلأل اذا .%

ماهوعليهيبقىالوضععلى/ממודד 2113أرنونةأمرعالقبدونالمصادقةعلىمراأل

الجباية. يعيقعملية تحتاألمنالمفضلمما هواألمروضعهم المصادقمرالواقعهذا

.الجديدمرلغايةالموافقةعلىاألبموجبهالجبايةيجبعليهوالذي

علىالناسانتتفهمانالوزارةالداخلية، / חיובفراغمنناحيةالعدموجوداالفضل : مرجية امين

مجلسمازاليعملويطالبمناجلالتغييرفيالوبان2113أمرتطالببالمصادقةعلى

لحيناالنهساريمفعولالمر،منالضروريالعملعلىالجبايةحسباألرنونةاألأمر

التعديل.

.قانونيةاليوجدفراغمنناحية : شيخ عبد مقداد

:انتوضعتهامامخيارينورنونةاألدفعلالذيحضرالمواطنضعواانفسكممكان : رئيس المجلس مضر

،المحليقرارالمجلسلفقاذلكووדדהממו2113رنونةاألأمردفعحسبال:االولالخيار

حالياهذاهو .التيتستحقهايمكنناإرجاعالمبالغ2112أمرعلىبالمصادقةننجحوعندما

.هيالوضعالتبنيعل

ونحنبانتظارالمصادقة2113أرنونةأمربعدمالمصادقةعلىاتخذناقرار:الثانيخيارال

لعلىوصفيحالةنجحنا،يمكنكالحو2113دفعاالنحسبباليكأرما.2112أمرعلى

؟المبلغالذيتستحقاسترجاعه
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؟ينمحفزاكثرللدفعمرايمناألهويسؤال

ونطالبه2112تيالمواطنليحاسبعلىأمثالي؟مضريابشكلعكسيمراأللماذا ال نتبع : قاسمغازي 

بد 14%)بتخفيض2112فع علىالمقترح(التعديل الحصول يكونوعند المصادقة

المبلغالمتبقي.يتوجبعليهدفعحالةعدمالمصادقةفيو،المواطنقددفعالمبلغالكلي

.غيرقانوني"بدكتحبسنا"مرهذااأل : مضر رئيس المجلس

جلسةالمجلسبمضموننعلمالمواطنلعندياقتراحاومخرج،منالممكنتحضيرمنشور : نادر يونس

والعملعلىالمواطن..والتيبموجبهاتقررالتسهيلعلى..المحليغيراالعتياديةبتاريخ.

وفيهذهالحالة،والمنوطةبمصادقةوزارةالداخلية%14بنسبةرنونةاألتخفيضضريبة

لمنتخطالقانون،كذلكنشجعونحفزالمواطنللدفع.

 : امير مرعي امر بين الفرق هل هو 2113أرنونةسؤالي امر 2112أرنونةو التخفيضبنسبةهو

%؟14

وتحضيرمنشوريوضحللمواطنفيحالةتمالمصادقة2113انامعالمصادقةعلىامر : مصطفى ابوهالل

يمكنناارجاعالمبالغالتييستحقها.2112التغييرفيعلى

غيرالنهذا%84لجبايةبنسبةعنااليمكنالتصريحامامالناسواالعالن:للتوضيح : مضر رئيس المجلس

هيمناجلالنجاحبإقناعوزارةالداخليةبالمصادقةعلىالمطلوبشرحهاالفكرةقانوني.

نالتغييراتالمقترحةلنتضربصندوقالمجلسالمحليأقناعهمبإوالأيجب2112امر

هذاالتغييريهاالمواطنانتدفعلتثبتللوزارةبانأوتعودبالفائدةعلىالمواطن.لذاعليك

و بصمقبول مضر وغير التخفيضمحفز على المصادقة عملية يسهل المجلسمما ندوق

.بالمئة81بدالمنبالمئة1,سبةجبايةيمكنناالوصوللنهكذا%،و14المقترح

.تهماهيوالتيباستطاعتهافهماالمر،بهذاتستطيعالتوجهلشريحةمعينةمنالناس :  فرج عقل

تعلمونبدون : نادر يونس اعلموانتم ولكنواجبناانا الحجزاليمكنالوصوللنسبةالجبايةالمنشودة

معنباباالنتماءوالمنفعةالعامة،يحتمعليناالتوعيةوحثالمواطنعلىضرورةالدفعم

علىتخفيضبنسبة والحصول المواطن على للتسهيل بوسعنا ما كل عملنا اننا التوضيح

%.14

؟2112وامر2113ماالفرقبينامراطلبالتوضيحمرةاخرى : محمد مصري

2112تغييرفيوال2113مرأالمصادقةعلىمعالتصويتسيكونهل:بدايةدعونانوضح : مضر رئيس المجلس

؟2112أرنونةامالمصادقةفقطعلىامر

ي : محمد مصري القانون حتماذا على ل2113بالمصادقة والتغيير التعديل وطلب المصادقة مع نحن

.2112

.القانوناليلزم،نحنغيرملزمين : مقداد الشيخ عبد

هلحسبرايكمالنتيجةتكون،االمطلوباتباعهلطريقةمتعلقةباعبارةعنسياسةالمسألة : مضر رئيس المجلس

 بعد افضل على امكانية2113المصادقة يالتغمع ير على2112في المصادقة امرام

.2112أرنونة

.2113نحنبحالةالطبيعةنجبيحسبامر : توفيق ضعيف

الوسيلة : مضر رئيس المجلس باختيار مدىالمشكلة اهتأثيرهو المواطن عند النفسية الناحية وبالتاليعلىمن

الجباية.

 : امين مرجية هناك يكون المفروضان من سنة كل وعمليا يوضحصاحباجراءاتمقرار بموجبها ة
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 المطلوبدفعها)للمواطن و،المبالغ بالضريبة فيلوحةالممتلكاتالملزمة عنها والمعلن

.(لمجلسلاوعبرالموقعااللكترونيالخاصالمحلياالعالناتللمجلس

التغييراتالمقترحةوبالتالينأخذالقراردعونانسمعماهي : مضررئيسالمجلس

 : ينور جزماو ارغب االرنونةباوال امر بان التخفيضالتوضيح نهائي، وغير مضمون ليس الجديد

الداخلية وزارة بمصادقة منوط بالسهل.المطلوب وال بالصعب ليس التوجه،االمر قبل

 الوزارة يجبإلقناع من المهني الرأي على الحصول ومن القانونية الجهاتالناحية

ماهيالممتلكاتالملزمة،التخفيضةاحتسابنسبمثلكيفيةرنونةاألوالمتعلقةبالمختصة

علىالتعديل.لمصادقةلبالضريبةوغيرها.وهذاكلهمناجلزيادةاالحتماالت

للتخفيضقابلةللمصادقة%(المقترحة14سؤاليهلالتغييراتالمطروحةامامناوالنسبة) : نادر يونس

والموافقةعليها؟

%للمصادقةوالموافقةعلىامر81اناشخصياومنوجهةنظرياتوقعهناكاحتمالفوق :نورجزماوي

جديد.أرنونة

:التغييرات :رئيسالمجلسمضر

البيت :جزماوينور باحتسابمساحة هو به قمنا الذي االساسي كن،التغيير االن بالحسبانأناحتى خذ

استثنيناالتعديلالجديدفييةالحتسابالمساحةالملزمةبالدفع،خارجواليةداخلالحيطانال

 احتساب والخارجية الداخلية ،الحيطان الدرجاستثنينا للبيت غرفبيت المدخل وغرفة

ماملوجودكنانطالببالضريبةعلىالبلكونةالمسقوفةبدوناالهتسابقا.مسقوفةالبلكونةوال

.استثنيناهاحسبرأيمعظمنايستعملهابالرغممنذلك،حائطمنجهةاواكثر

الملجأ؟غرفةمعماذا :مصطفىابوهالل

.أالملجغرفلىعفرضضريبةرمنالمدنالتهناكالكثي : 

والمخزن :نورجزماوي بالتعديلعلىالملجأ نقم نقم،لم كمخزنولكنلم نستعملالملجأ ببساطةجميعنا

انمانحننعملبنهايةالمطافبعقالنيةوبالتدريج،بالتعديلليسلعدماالهتماماواالستحقاق

للحصولعلىالتخفيضالكليوالمقنعالذينطمحاليه.عداانناقمنابفرضالضريبةعلى

الملجأ.باستثناءاالنبإقناعالوزارةناامامممايشكلعائق,,,1عاماقبلالملجأم

يرغببالكثيرمنالتعديالتانمنالبديهي لتخفيضو،جميعنا %81التيقدتصلربما

معالجةاالمر،لذاانصحولكنهذااالمراليتماشىمعالوزارةواليحظىبالمصادقةبتاتاا

 بالتدريج/ الوزارة التعديالتתורת שלביםمقابل على والقبول الموافقة ضمان لنستطيع

المقترحة.

يجبللمعلومية: بالمقابل التخفيضات على المصادقة عند عنها التخلي سيتم التي المبالغ

التخليعنمصروفاتوخدماتالمعطاةللمواطنبنفسالقدرومناجلالموازنة.

 :  يونس نادر يقارب ما الى تصل قد عامة التخفيضكانت نسبة احتساب في 14الطريقة دعونا%،

.معاضافةالتعديالت2113رنونةنصوتعلىامراأل

عام :  محمد مصري اعلى،التعريفجدا تصللمنذلكحسباالوراقالتياماميالنسبة 22-21ربما

لكنانتالمحاسبومنواجبكالموازنة،بالمئةمازالاالمرمبهم.نحنمعالتخفيضللناس

.بينالمدخوالتوالمصروفات

 : جزماوينور  التعديل للتوضيح بالنسب، تكلم جميعكم اعتمدناالمقترح ، المواطنين كافة على وتأثيره

 واالشياء بالمسكن يتعلق فيما التحديد وجه على بالتعديل معظمالمستغلة في والموجودة

جميعيالنهغيرمتوفرف،علىسبيلالمثاللمنأخذفيالحسبانالمخزنالخارجي،البيوت
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مراحلالبيوت على العمل المفضل من السبب لهذا على.. نعمل االولى المرحلة في

استثناءالتخفيض دون الجميع به وينعم يحظى الممكن،بشكل من القادمة المرحلة وفي

 فرةعندالجميع.التطرقلالشياءاالخرىغيرالمتو

هليتطلباالمرالقياسمنجديد؟ :محمدمصري

 .מחושבת מראשمحسوبةمقدماَ :نادريونس

المختصة : جزماوينور  الجهات جميع من المهني الرأي على يجبالحصول النسب الحتساب بالنسبة

واستناداعلىالمقاساتالتيحسبالمعطياتالمتوفرةلدينافيقسمالجباية،والمؤهلةلذلك

 .%0..2قامتبهاالشركةلمسحالبيوتقدتصلالنسبةالى

؟متىكانتاخرمرةقمتمبالقياس : محمد مصري

.قبلسنتين :يونسنادر

.11/2111 : جزماوي نور

؟المقترح%التعديل14لامنضمندفعالمبلغمقدمالمنيبالمئةالمعطاة2هل : شيخ عبد مقداد

ومنثميمكنالكلي%منمساحةالبيت14الحاسوببشكلتلقائييخصم،اليوجدعالقة :جزماوينور

%.2دفعمقدمامنيالتخفيضل

.فيايطريقةممكناننعوضهذهالنسبة :محمدمصري

علىطرقوالتيمعظمهاترجععدةلحجوزات(،هناكتكثيفاسهلةجدامنبابالمزاح) : جزماوينور 

.المواطن

بعدهيأالفكرة،كانعلىالدنياالسالممنالناسفقطكمسنجبىرؤيتنالالشياءاذاكانت : رئيس المجلس مضر

ورشاتو،مصانعوالشاريعالتجاريةامالمممجالاكثرأالفتحنستطيعبمعنىاخرذلكمن

.رنونةزيادةفياأللتميوبشكلحاالمرالذييؤديالعمل

.מקורות עצמיים""مصادرذاتيةشملتمنالمفروضتحضيرالميزانيةلاذن :محمدمصري

:،هناكامريقلقنيفياالمرالجديدكتبنافقكالرأياوإ-عليكنور : المجلس مضر رئيس

המבנה הינו סך כל השטחים הנתונים בתוך המסגרת של הבניין בכל אחד  שטח

... כך לא פתרנו את 201.. והורדנו מרפסות .. לרבותממפלסיו או הצמודים לו6 

קירות  "למעט"לפני לרבות יבוא  יאהצעתי ה. להדגישובאה לוודא  "לרבות"הבעיה 

؟חוץ ופנים. מה יותר משכנע

التيالطريقةالتياتبعناهاقانونيةوفقناعالوزارةاذاكنتتريدإ؟نقناعمإبالسؤالترغب : جزماوي نور

اظنباناالمرواضح." למעט"مناالفضلعدماستعمالماعدابموجبها

 .פתח לתביעותالتعريفعامجدا : محمد مصري

وإنماللتوضيحوالتوسللننذهبلمجردالزيارة،بدونشكنحننعملعلىإقناعالوزارة :مضررئيسالمجلس

عودبالمنفعةعلىاهليعلىأمراألرنونةوالتيبموجبهوالتعديلوالشرحبضرورةالتغيير

.البلدوالمحفزةلدفعالمبالغالمستحقةعلىالمواطنمنجهةاخرى

 .יאושר 6יאושרהצו  : يونس نادر

انا.حظالتغييريفهماويالنلاظنانالمواطن،2112مرألينظرو2113أمرمواطنمعه : محمد مصري

التخفيض سوفالمواطنلكنمع المسايتغييريقول لم انا . اقناعهكيمكنبايطريقة

؟بالتغييرالجديد
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دونالحاجة14%بموجبهانخفضשיטת מדידהطريقةقياس/لكنقولللمواطنعملت :ررئيسالمجلسمض

للقياسمنالجديد.

.االمرواضحاناعتقد : يونس نادر

،واضح.واضح : ابو هاللمصطفى 

 אחוז(ماهينسبةالتخفيضات) :جزماويعبدهللا

جهاتللنتوجهبالنسبةلنسبةالتخفيضسوفاام.بالنسبةللتغييراتفهيكماقرأتموشرحنا : يونس مضر

ال وفق حاليا النسبة، لتقييم احسمختصة على نتحدث 14باتنا يكون قد ،%%12

%.17وربما

.أمراألرنونةكانمنالمفروضالحصولعلىالرأيالمهنيقبلالتصويتعلى : مصريمحمد 

يعرضاالمرللرفضمنقبل%31التقريرالمهنيتكونالنسبةفيانالممكنمن : مضر يونس مما

.الوزارة

رنونةامراأل : غازي قاسم عمليا علىمراحلواانا،كلسنهيتجدد المعالجة القادمةقترحلمع لمرحلة

ה עדיין מחשבים גובה בערער" للتغييرات واموراخرىقابلةمعالجةقضيةاالرتفاعات

."אחיד

من2112أرنونةاالقتراحهوالمصادقةعلىالتغييراتالمقترحةلغايةالمصادقةعلىأمر : مضر رئيس المجلس

بإضافةالمؤشرلغالء2113قبلوزارةالداخلية،فيهذهالفترةيتبنىالمجلسأمرأرنونة

 מדד. /المعيشة

لغاية المصادقة   .020 أرنونةالمصادقة باإلجماع على التغييرات المقترحة على أمر  : القرار

 عليها من قبل وزارة الداخلية2

لغاية الحصول على المصادقة على االقتراحات من قبل وزارة الداخلية، يتبنى المجلس 

 ד.ודימ 4بإضافة المؤشر لغالء المعيشة 0202  أرنونةالمحلي أمر 
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