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 על סדר היום:

 2017אישור צו המיסים לשנת  -

 

 רפיק חלבי:

)המכתב מצ"ב  קבלתי מכתב מחבר המועצה מרזוק קדור אני קורא את המכתב, 63/16לא מן המניין מס' ישיבה 

מהיועצת המשפטית ת המשפטית של הרשות וגם לגופים במשרד הפנים , קבלתי תשובה לפרוטוקול( פניתי ליועצ

ול(.של הרשות עו"ד רנה לפידות , אני קורא את חוות הדעת )חוות הדעת מצורפת לפרוטוק  

, האישור היה במליאה שהתקיימה בתאריך 2017של אישור צו המיסים לשנת  60/16אישרנו את פרוטוקול 

5/7/16.  



 
 המועצה המקומית דלית אל כרמל

 اجمللس احمللي دالية الكرمل

 

 

 

 האם היועץ המשפטי רוצה להוסיף?

 

 עו"ד רועי הלר :

כל הסעיפים שהופיעו במכתבו של חבר המועצה , מרזוק קדור. התשובה מצאת את אם יש שאלות אני אענה ,  

 

 רפיק חלבי:

אי הטלת ארנונה . 10ע"פ חוק הסדרים במשק המדינה פרק ג' מיסים סעיף   

ם הארנונה לאותה שנה בתחום הרשות המקומית מת , תשוללא הטילה מועצה ארנונה כללית לשנת כספים מסוי

)ב( , ולכן לא היה  9כשהיא מעודכנת בהתאם להוראות לפי סעיף  בסכומים ובמועדים אשר נקבעו בשנה הקודמת,

ולכן אנחנו עושים הרבה מעבר לפי משורת הדין. להביא את צו המיסים לאישור המועצה רךצו  

חוקית , החלטת האופוזיציה ילדותית , הם משחקים במחבואים .הישיבה   

ואני מבקש שיסביר את העמדה  סאלח אני רוצה להתייחס לישיבה הקודמת בענין צו הארנונה היו הערות לאמיר

 שלו.

 

 אמיר סאלח:

היא בכל המדינה והיא  %1.77עיינתי בקובץ שנשלח ממשרד הפנים לגזברים ולראשי רשויות , התוספת של 

חודשים לפני שאנחנו מביאים את זה  6להגיש את זה  לגבי חלוקת הכפר לאיזורים היינו צריכיםמינימלית . 

ע הליכים בנושא הזה.וקבון ולהמועצה , לשנה הבאה אנחנו צריכים לדלמליאת   

, ניתן להעלות לבנקים עד  2017הגשת בקשה לאישור חריג להטלת ארנונה לשנת  דיין ניתן לפי הוראה של נוהלע

וגם לשטחים תפוסים , קיימת רשימה מפורטת של מקומות שאפשר להעלות.  15/7/16  

 

 יוסף חדיד:

 מה משמעות חלוקת הכפר לאיזורים.

 

סאלח  :אמיר   

שמקבל את מלוא השירות בדלית אל כרמל צריך לשלם  יותר מתושב שגר מי שגר במרכז הכפר או באזור 

פריה של הכפר ומקבל פחות שירות מהמועצה.בפרי  

 

 והבה והבה:

 הנושא הזה בעייתי , כאן מדובר בקנה מידה קטן מחיפה.

 

 עו"ד פרג' חלבי:

ים.משלמים תעריפים שונבחיפה זה נקבע רק באיזורים של עסקים , באותו בניין עם שתי כניסות , התושבים   

 

 עדואן עדואן:
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ובר על חלוקה לאיזורים, ד, לא מצאתי ש 2015, 2014בדקתי את הפרוטוקולים לאישור צו הארנונה בשנים 

בעבר הצעתי לחלק את הארנונה לעסקים לפי אזורים , עשיתי חישובים לגבי הגידול  בארנונה , השינוי מינורי כך 

להשקיע בזה מאמץ.שלדעתי זה לא היה שווה   

ולפנות לכל האנשים  15/7/16העלאת תעריפים , צריך לפי חוזר מנכ"ל , להגיש בקשות עד לגבי אישור חריג ל

ולא  דורה ארוכההגיב לדרישה הזאת, ולכן זאת פרוצנות למשנפגעים מהשינוי , לפנות בכתב ולתת להם הזד

, אני מציע שלקראת השנה הבאה להכין שינויים חריגים לגבי הבנקים  וגם לגבי 15/7/16נספיק לעשות את זה עד 

מגרשים למכירת רכב , היתה פסיקה שקבעה שמגרש למכירת רכב הוא כמו חנות ראווה שמציגה את הסחורה 

ספים לפי חצי מתעריף מסחר.דונם ראשונים לפי תעריף מסחר , שני דונם נו 1000שלה, ניתן לחייב   

 

 רפיק חלבי:

אני מציע שתכין הצעה תוך חודשיים כדי לאשר את זה בצו לשנה הבאה , אני מעלה להצבעה את צו הארנונה 

2017לשנת    

 

 החלטה :

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את צו המיסים לשנת 2017.

 

18:16הישיבה ננעלה בשעה   
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