
 
 
 
 

 
  01/2016ישיבת מועצה מיוחדת מס' 

 
באולם בערב ,  18:00, בשעה  26/01/2016, בתאריך  שלישיהתקיימה ביום 

 הישיבות במועצה מקומית .
 

 נוכחים בישיבה : 
מר מחמוד מנסור , מר ח'אלד פארס , מר עבדללה מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
 . , מר אליאס נח'לה נח'לה , מר אליאס עיסא סלימאן

 
 :  כמו כן הוזמנו ונכחו

, מר נאסיף מוויס )גזבר המועצה( , אינג' כמאל אבו חלו  עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש ( 
 מר נדים קאסם )מנהל מח' הגביה והארנונה ( )מהנדס המועצה( , 

 
 נעדר מהישיבה :

)בנסיעה לתל אביב במסגרת העבודה(   מר אמין אבו רזק )בחיפה( , מר מואיד קבלאן
 )איננו בכפר( . , מר אליאס ארשיד , מר באסילה באסילה

 
 על סדר היום : 

 
 . מצ"ב הצו לעיונכם . 2016אישור צו המסים למ.מ. ראמה לשנת    -1
 

ראש המועצה פותח את הישיבה ומברך את הנוכחים .  18:05בשעה ראש המועצה : 
.  2016הישיבה היחיד והוא אישור צו המיסים לשנת  מבקש לעבור לדיון בנושא

האם יש שנוי בצו לעומת הצו שואל את מר נדים קאסם מנהל מח' הגביה והארנונה 
 הקודם ? 

 
ל צו בצו הנוכחי אין כל שנוי לעומת הצו הקודם הרי גם כל מכלונדים קאסם : 

 ז השלטון המקומי . המיסים נתמך וע"פי נתוני מרכ
 

שקראו  מדגיש כי צו המיסים חולק לכל חברי המועצה ואני מניח :ראש המועצה 
 ד ראש וגם הבינו את תוכנו .ובובכאותו בפרוטרוט 

לם של אנשי מח' הגביה והארנונה זדמנות זו רוצה לציין לשבח את פועאני בה
גם את עמלו האדיר  בהבאת הצו לצורתו הנוכחית ובראשם מר נדים קאסם ואדגיש

 יה והגברתה במועצה .להעלאת אחוז הגב
חשוב לציין ולהדגיש כי המועצה לא הקלה ראש באכיפת הארנונה על כלל התושבים 

בכפר תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותה לרבות עיקולי בנקים ו/או הוצאת 
מטל טלין ע"י חברות הגביה ותביעות משפטיות תוך נקיטת הליכי הוצל"פ כנגד 

 .החייביםמ למצות את הדין נגד מה שדרוש ע"ל וכל החייבים ע"י עו"ד חלים מח'ו
סוקר בקול רם את צו המסים תוך התייחסות הנוכחים ע"י העלאת שאלות הבהרה 

 שונות .
 

  –ואכן הועלו שתי סוגיות מתוך הצו והן 
בנושא בתי בד וכאן היועמ"ש עו"ד יוסף פארס ביקש שסוגיה זו  –סוגיה ראשונה 

 תוך שמירה על אי הפרת צו המסים .תהיה ברורה וחד משמעית 
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באופן מלא לאחר דיון ודושיח בין הנוכחים סוכם כי בתי הבד יחויבו  –סיכום 

שלושה חודשים של המסיק ואילו ביתר השנה , הזיתים דהיינו בתקופת מסיק 
 מהחיוב המלא . 50%יחויבו בשיעור של הנותרים תשעת החודשים 

 
 בחיוב ע"י כל הנוכחים .הסיכום הנ"ל נתקבל 

 
  –הסוגיה השניה 

היא מתן הנחות לבעלי עסקים בכפר אשר הועלתה ע"י חבר המועצה אליאס נח'לה ו
  ואחרים .

התייחס לה בכך שהנחה לבעלי עסקים במחירי הארנונה מעוגנת  – עו"ד יוסף פארס
 ומפרט שם את התנאים והנסיבות שצריכיםמשפטית בדיני המועצות המקומיות 

 להתקיים כדי להעניק הנחה כל שהיא לבעלי עסקים .
 

לאחר מיצויי כל השאלות , הבירורים והסוגיות והדיון בכל נושא צו המסים ביקש 
 לו להצבעה .המועצה להעמיד את הנושא בכל מכל ראש

 
 אושר ע"י הנוכחים פה אחד . 2016צו המסים לשנת   -החלטה 

 
 . 18:50הישיבה ננעלה בשעה 

 
 

 רב,בכבוד 
 
 

_______________     _______________ 
 כמיל קסיס                שאוקי לטיף        

 מזכיר מ.מ. ראמה            ראש מ.מ. ראמה    
 
 
 
 
 


