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    טבעוטבעוטבעוטבעו����המועצה המקומית קריתהמועצה המקומית קריתהמועצה המקומית קריתהמועצה המקומית קרית

    
    

    יטל הארנונהיטל הארנונהיטל הארנונהיטל הארנונהההההצו צו צו צו 
    

    2020202010101010לשנת לשנת לשנת לשנת 
    



 2

�ג"התשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(בתוק� סמכותה על פי חוק ההסדרי� במשק המדינה 
כסלו '  המיו�  שלא מ המנייבישיבת המועצה, מועצה מקומית קרית טבעומחליטה , 1992

") ארנונה"או " ארנונה כללית "�להל ( ארנונה כללית מועצהלהטיל בתחו� שיפוטה של ה,22/11/2009
קרקע תפוסה ואדמה , בני, על נכס) 31.12.2010 :עד ליו� 1.1.2010: מיו� (2010לשנת הכספי� 

 .כמפורט בהמש)) ח לשנה"בש(בהתא� לתעריפי� , חקלאית
י הנוסחה הקבועה "קבע עפנ כפי ש2010נה לשנת המועצה מחליטה לאמ( את שיעור עליית הארנו

בעניי שיעור עליית הארנונה משנה ) 2006�ג" תשס– לחוק ההסדרי� במשק המדינה 9תיקו (בחוק 
  הינו 1/1/2009 � אל מול תעריפי הארנונה שהיו בתוק� ב1/1/2010 �שיעור עליית הארנונה ל( .לשנה

1.63%.( 
 

    מבואמבואמבואמבוא
 

 .עדו לנוחיות הקורא בלבד ואי להשתמש בה לצרכי פרשנותכותרות הסעיפי� בצו זה נו .1

 

 על תעריפי כוללי� העלאה וה�, ע" בטבת תש'טו 1.1.2010התעריפי� הנקובי� בצו נכוני� ליו�  .2
תיקוני חקיקה להשגת יעדי (חוק ההסדרי� במשק תיקו הפי על זאת ו, בכל הסיווגי� 2009 שנת

  .6/6/2006ר בכנסת בתארי) שאוש] 9' מס [1992 –ג "התשנ, )התקציב
 

  ויקבעו לפי יחידת שטחמועצהתעריפי הארנונה הכללית יוטלו על כל הנכסי� שבתחו� שיפוט ה .3
י בעלי הנכס "למעט תשלו� ע (וישולמו בידי המחזיק בנכס, לשימושו ו בהתא� לסוג הנכסר"במ

 .)שוכר משנהמעט בעת השכרת הנכס לתקופה הקצרה משנה אחת ול
 

 .בוטל .4
 

 הינ� תעריפי� וסיווגי� שהמועצה החליטה כי (*)(*)(*)(*)או סיווגי� המסומני� בכוכבית /ריפי� ותע .5
 ויש לקבל בגינ� את אישור שרי הפני� והאוצר 2010או יתעדכנו החל משנת המס /יועלו ו

 ).אישור חריג(
 

    אזורי מסאזורי מסאזורי מסאזורי מסי י י י """"חיוב עפחיוב עפחיוב עפחיוב עפ ....6666
    

אלא א� כ נקבע , דזור מס אח אהמועצה קרית טבעולצור) הארנונה הכללית למגורי� מהווה 
    .המסי� בצו אחרת

    

     כולו כולו כולו כולוארנונהארנונהארנונהארנונה לצור) צו ה לצור) צו ה לצור) צו ה לצור) צו ה שימושי� וסיווגי� שימושי� וסיווגי� שימושי� וסיווגי� שימושי� וסיווגי� מבנה מבנה מבנה מבנה,,,,ת שטחת שטחת שטחת שטחווווהגדרהגדרהגדרהגדר ....7777
    

כל חלק של . ר או חלק ממנו"יחידת שטח פירושה כל מ. הארנונה תשול� לפי יחידת שטח )א(
 .ר של�"ר יחשב לצור) צו זה כמ"מ

 

בניה , אב או לבני�, י מלט בני הבנוי ממוצרלרבות, לעניי חישוב ארנונה יחשב כל מבנה )ב(
 .בניה מע( ומוצריו וכל חומר אחר, פחוני�, בלוקי�, צריפוני�, טרומית

 
  שטח הרצפה המקורה בכל קומה לפיכ"סה י"הינו עפ  �  כולל של יחידת דיור או מבנהשטח )ג(

 לפי מידות חו( של  כולל השטח מתחת לקירות החיצוניי� והפנימיי�,מידות החו( שלו
 ").השטח הכולל "–ל לה (.המבנה

 
כולל סגירה (ומרפסות סגורות " מרחבי� מוגני� דירתיי�"הינה מבנה הכולל    � יחידת דיור  )ד(

 ,גלריה, �שירותיחדרי ,  ומבואהמעברי�, מטבח לרבות ,)או תריסי�/או חלו ו/ברשת ו
א� אלה בי , או שטח מקורה הצמוד לנכס/ וכ כל מבנה ו4 חדרי מדרגות3מקלטי�, 2עליית גג

 .מבני� מספר או אחד מבנה מהווי�
 

בעליית גג  . במלוא שטחו בשטח הבנייליותר ייכל מטר או 2.20 בגובה  במגורי� שטח עילי� עליית גג 2
 מתערי� מגורי� של הנכס 50% � מטר או פחות ב2.20השטח שמגובה  יחויב, יני� המשמשי� למגורי�יבבנ

 . יהעיקר
  בארנונהא) יחויבלא ייחשב לצור) חיוב בארנונה , א" לפי אישור שלטונות הג,שטח מקלט תקני – י�מקלט 3
 . י סוג השימוש בפועל" עפ,שיש בו שימוש נוס�כ
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 משטח הרצפה ובבית משות� יחולק השטח במלואו בי 50% בבית פרטי יחושב השטח לפי – חדרי מדרגות   4

 .המחזיקי� בדירות שווה בשווה
 

 מחסני� ומבני עזר
מיטלטלי ביתיי� ולצרכי�  לאחסנת  המשמשי� את המחזיק �  מחסני� או מבני עזר )1(

שטח ה" כחלק מיחשבו, והנמצאי� בתו) היחידה" יחידת דיור"חלק מ  ומהווי�ביתיי�
 ."יחידת דיור"כחלק מו"  כוללה

 הבניה וגובהו אינו עולה על   בהיתר "מחס"שאושר כ, ל"כנ" שטח כולל"חלק מ  )2(
  . משטח רצפת המחס1/3 לפי  שטחו לצור) חיוב בארנונהיחושב  ,טרמ 2.20

 המשמשי� לאחסנת מיטלטלי ביתיי� ולצרכי� ביתיי� א) לא מחסני� או מבני עזר )3(
 בהיטל הארנונה 189  נכס ייחשבו לפי  סוג,חלק מהשטח הכולל אינ� למגורי� ואשר

 .הכללית
 

  ואי לה� סיווג בצוו זהבאותו אתר יחושבו כל המבני� הנמצאי� בנכסי� שאינ� למגורי� )ה(
ה לצור) ארנונה , כ) ששטח� יהווה את שטח העסק או המפעל, ומשמשי� את העסק ביחד

 .על מבני� וה לצור) ניכוי שטח תכסית� משטח הקרקע התפוסה

 

או / בי שה� רשומי� כשטחי� משותפי� ובי שאינ� רשומי� ו� שטחי� משותפי� במבנה )ו(
 :יחויבו כדלקמ, י� באותו מבנהמשמשי� לכמה מחזיק

 

 .שווה בשווה,  יתווספו לשטח החייב בארנונה של כל מחזיק� במגורי� )1(
 

 לרבות מרכז מכל  ומסחרימרכז עסקי, קניו: למשל,  למגורי� משמשי�במבני� שאינ� )2(
י� /אלא א� כ הוא העביר את החזקה בה� לאחר, יחויב בה� בעל הנכס, סוג שהוא

 .מועצהלשביעות רצו ה, ייה בכתב בצרו� ראיה לדברוהודיע על כ) לעיר
 

השטחי�  לעיל אזי 2'היה והתקבלה הודעה על העברת החזקה כאמור בסעי� ו )3(
כבעל או שוכר , למעשה בנכס" מחזיק"המשותפי� כאמור יתווספו לשטח שבהחזקת כל 

 ותעריפו יהיה בי א� משתמשי� בו ובי א� לא משתמשי� בו, או בכל אופ אחר
 . מתערי� הנכס העיקרי בו משתמש המחזיק50%שיעור ב
 

 .)300. נ.ס(עסקי�  מתערי� 50% � ב יחויבו בארנונהמרכז מסחרי מקורה/מעברי� בקניו )ז(

 

 ;  יחויבו בארנונה לפי תת הסיווג של העסק, המשמשי� לעסק מכל סוג שהואשטחי� פרטיי� )ח(
 

תערי�   כל .  שוני��משמש לצרכישטח המגודר והה  כול הינה�) הטרנספורמצי(  שנאי�חוות )ט(
הקרקע שעליה המתקני� השוני� וכל , השטח יהיה אחיד לרבות התערי� עבור המבני�

 .  בתערי� עסקי�ויחויבו הקרקע הצמודה לאות� מבני� ולאות� מתקני�
 
 

    קרקע תפוסה  קרקע תפוסה  קרקע תפוסה  קרקע תפוסה   ....8888
    

 שמשתמשי� בה ומחזיקי� אותה לא , שאינו אדמה חקלאית,  שטח קרקע� קרקע תפוסה )א(
 .ע� בניייחד 

 

א� , )תכסית (תחויב בארנונה לפי השטח הכולל בניכוי השטח עליו בנוי מבנה � קרקע תפוסה )ב(
בא� ישנ� בשטח מספר . לפי התעריפי� החלי� על קרקע תפוסה בכפו� לאמור בצו זה, קיי�

 כל האמור לעיל הינו למעט מבני .מבני� יסוכ� שטח� המצטבר ויחושב כיחידה אחת
 מגורי�

 

כולל השטח , ר" מ50�רקע תפוסה המוחזק יחד ע� מבנה ואשר כלל שטחה מעבר לשטח ק     )ג(
  .לפי תערי� קרקע תפוסה, כאמור, ר" מ50�יחויב השטח שמעבר ל, הבנוי
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 .ג אינו כולל קרקע תפוסה במגורי��ב� א8למע הסר ספק מובהר כי הנאמר לעיל בסעיפי�  )ד(
 

    1010101020202020 לשנת  לשנת  לשנת  לשנת להל תעריפי הארנונהלהל תעריפי הארנונהלהל תעריפי הארנונהלהל תעריפי הארנונה
 

     ארנונה כללית על מבני מגורי� ארנונה כללית על מבני מגורי� ארנונה כללית על מבני מגורי� ארנונה כללית על מבני מגורי�����' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א                            
 

    תת סיווג תת סיווג תת סיווג תת סיווג     סיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשי
    חדשחדשחדשחדש

    תת סיווגתת סיווגתת סיווגתת סיווג
    ישישישיש

ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ    הגדרההגדרההגדרההגדרה
    2020202010101010בשנת בשנת בשנת בשנת 

ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ
    2009200920092009בשנת בשנת בשנת בשנת 

    ארנונה כללית על מבני� המשמשי� למגורי�ארנונה כללית על מבני� המשמשי� למגורי�ארנונה כללית על מבני� המשמשי� למגורי�ארנונה כללית על מבני� המשמשי� למגורי�      100100100100
 

  

 111 170 
 

בכל שטח השיפוט  ר" מ60מבני מגורי� ששטח� עד 
  .ר" לכל משל המועצה

31.1931.1931.1931.19    30.6930.6930.6930.69    

 111 150 
 

עד ר "מ 61 � מ�ששטח ת דיורו מגורי� או יחידימבנ
 .ר" לכל מר" מ140

37.4937.4937.4937.49    36.8936.8936.8936.89    

ר עד " מ61 � מ� ששטחאו יחידות דיורמבני מגורי�  151 151 
 .ר" לכל מר" מ140

37.4937.4937.4937.49    36.8936.8936.8936.89    

 140עבור . ר" מ140 �מ מבני מגורי� ששטח� גדול 110 111 
 .ר ראשוני�"מ
 

 ר נוס�"עבור כל מ

    
37373737....44449999    
    

45.7145.7145.7145.71    

    
36.8936.8936.8936.89    
    

44.9844.9844.9844.98    
 140עבור . ר" מ140 �מבני מגורי� ששטח� גדול מ 102 111 

 . ר ראשוני�"מ
 ר נוס�"עבור כל מ

37.4937.4937.4937.49    
    

45.7145.7145.7145.71    

36.8936.8936.8936.89    
    

44.9844.9844.9844.98    
 60צרי� או אסבסטו המשמש למגורי� שגודלו עד  180 111 

 ר"מ
31.1931.1931.1931.19    30.6930.6930.6930.69    

 .המשמשי� מבני מגורי� מבני עזר ומחסני� 189 189 
 

18181818....70707070    18.4018.4018.4018.40    

            הגדרההגדרההגדרההגדרה    תת סיווגתת סיווגתת סיווגתת סיווג        סיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשי
 בתי אבות 199 199    100100100100

 ר ראשוני�" מ140עבור 
 ר נוס�"עבור כל מ

 
36.9136.9136.9136.91    
44.9744.9744.9744.97    

 
36.3236.3236.3236.32    
44.2544.2544.2544.25 

 
    מסחר ועודמסחר ועודמסחר ועודמסחר ועוד, , , , ����שירותישירותישירותישירותי, , , ,  ארנונה כללית על מבני� המשמשי� למשרדי� ארנונה כללית על מבני� המשמשי� למשרדי� ארנונה כללית על מבני� המשמשי� למשרדי� ארנונה כללית על מבני� המשמשי� למשרדי�����' ' ' ' פרק בפרק בפרק בפרק ב

 
ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ    הגדרההגדרההגדרההגדרה    תת סיווגתת סיווגתת סיווגתת סיווג    סיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשי

    2020202010101010בשנת בשנת בשנת בשנת 
ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ

    2009200920092009נת נת נת נת בשבשבשבש
    ארנונה כללית על מבני� המשמשי� ארנונה כללית על מבני� המשמשי� ארנונה כללית על מבני� המשמשי� ארנונה כללית על מבני� המשמשי�         300300300300

 סניפי וסוכניות דואר שבה� ניתני�  סניפי וסוכניות דואר שבה� ניתני�  סניפי וסוכניות דואר שבה� ניתני�  סניפי וסוכניות דואר שבה� ניתני� מסחרמסחרמסחרמסחר, , , , ����שירותישירותישירותישירותי, , , , למשרדי�למשרדי�למשרדי�למשרדי�
     ועוד ועוד ועוד ועוד,,,,    שירותי� לציבורשירותי� לציבורשירותי� לציבורשירותי� לציבור

  

 מסעדות, בתי קפה, שירותי�, משרדי�, עסקי� 300 
סניפי וסוכנויות דואר ולמעט בנקי� ,בעלי מקצועות חופשיי�ו

 .ר" מ80  עד �וחברות ביטוח 
 .ר" מ150ר עד " מ81 � מ� ל"כנ

 .ר נוס�" עבור כל מ

    
    

114.35114.35114.35114.35    
267.85267.85267.85267.85    
301.35301.35301.35301.35    

    
    

                112.52112.52112.52112.52    
                263.55263.55263.55263.55                
                296.52296.52296.52296.52                                                            

    59.0259.0259.0259.02    59.9859.9859.9859.98 .בתי מלו ובתי הארחה 310 
 דירות מגורי� בה מתנהלת פעילות עסקית עד  320 

 .ר" מ80
 .ר" מ150ר עד " מ81 � מ�ל "כנ 

 . נוס�ר "עבור כל מ
 בצוו נפרדת  לא כולל בעלי עסקי� כאשר לעסקי� יש הגדרה

 . הארנונה

    
114.35114.35114.35114.35    
267.85267.85267.85267.85    
301.44301.44301.44301.44    

    
112.52112.52112.52112.52    
263.55263.55263.55263.55    
296296296296....61616161    
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    '''' פרק ב פרק ב פרק ב פרק ב––––המש) המש) המש) המש)                                                                                                     
           

תת  סיווג ראשי
 סיווג

ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ הגדרה
    2020202010101010בשנת בשנת בשנת בשנת 

ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ
    2009200920092009בשנת בשנת בשנת בשנת 

    1,002.091,002.091,002.091,002.09    1018.421018.421018.421018.42 בנקי� 330    300300300300
 340   .ר" מ150 מלאי סחורה ששטחו עד לאחסומחס

  .ר" מ150 מלאי סחורה ששטחו מעל לאחסומחס
114.43114.43114.43114.43    
119.02119.02119.02119.02    

112.59112.59112.59112.59    
117.11117.11117.11117.11    

 .ר" מ80מרפאות ששטח עד  350 
 .ר" מ150ר עד " מ81 �מרפאות ששטח מ

114.35114.35114.35114.35    
267.85267.85267.85267.85    

112.52112.52112.52112.52    
263.55263.55263.55263.55    

    61616161....296296296296    301.4301.4301.4301.44444 ר" מ150מרפאות ששטח מעל  351 
 )*(.ר" מ80עד , מעונות פרטיי�, גני ילדי� 355 

  )*(ר" מ150ר עד " מ81 �מ, מעונות פרטיי�,גני ילדי�
 )*(.ר נוס�"עבור כל מ

 ".אולמות ספורט מסחריי�"נדרש אישור השרי� להשמטת  ההגדרה )*(

114.81114.81114.81114.81    
267.85267.85267.85267.85    
301.35301.35301.35301.35    

112.97112.97112.97112.97    
263.55263.55263.55263.55    
296.52296.52296.52296.52    

 )*(ר"לכל מ, כוני כושראולמות ספורט מסחריי� ומ 356 
 י� חדש ותערי�לסיווג נדרש אישור השרי�)*(

81.1081.1081.1081.10(*) (*) (*) (*)         

לכל ,  המותקני� על גג מבנהפוטווולטאי� ליצור חשמלמתקני�  357 
 )*( כל שטח הגג– ובאי תיחו� ר שטח גג מתוח�"מ

 י� חדש ותערי�לסיווג נדרש אישור השרי�)*(

10.0010.0010.0010.00(*) (*) (*) (*)         

 ר" מ80ע עד בתי קולנו, תחנות דלק 325 
 .ר" מ150ר עד " מ81 �בתי קולנוע מ, תחנות דלק
 .ר נוס�"עבור כל מ

114.35114.35114.35114.35    
267.85267.85267.85267.85    
301.44301.44301.44301.44    

112.52112.52112.52112.52    
263.55263.55263.55263.55    
296296296296....61616161    

    
    
    מלאכהמלאכהמלאכהמלאכהוווו תעשיה  תעשיה  תעשיה  תעשיה ����' ' ' ' פרק גפרק גפרק גפרק ג    

 

תת תת תת תת     סיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשי
    סיווגסיווגסיווגסיווג

ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ    הגדרההגדרההגדרההגדרה
    2020202010101010בשנת בשנת בשנת בשנת 

ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ
    2009200920092009בשנת בשנת בשנת בשנת 

            תעשיה ומלאכהתעשיה ומלאכהתעשיה ומלאכהתעשיה ומלאכה        400400400400
 .ר" מ80ששטח� עד מוסכי� , בתי מלאכה 450 

  מר150ר עד " מ81 �מוסכי� ששטח� מ, בתי מלאכה
 .ר נוס�"עבור כל מ

78.8178.8178.8178.81    
115.69115.69115.69115.69    
120.49120.49120.49120.49    

77.5577.5577.5577.55    
113.83113.83113.83113.83    
118.56118.56118.56118.56    

 .ר" מ80מסגריות ששטח� עד , נגריות 451 
 .ר" מ150ר עד " מ81 �מסגריות ששטח� מ, נגריות

 .ר נוס�"עבור כל מ

78.8178.8178.8178.81    
115.69115.69115.69115.69    
120.49120.49120.49120.49    

77.5577.5577.5577.55    
113.83113.83113.83113.83    
118118118118....56565656    

 
 

                                                
            
     קרקע חקלאית ותפוסה קרקע חקלאית ותפוסה קרקע חקלאית ותפוסה קרקע חקלאית ותפוסה––––' ' ' ' פרק דפרק דפרק דפרק ד        

    
תת תת תת תת     סיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשי

    סיווגסיווגסיווגסיווג
ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ    הגדרההגדרההגדרההגדרה

    2020202010101010בשנת בשנת בשנת בשנת 
ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ

    2009200920092009בשנת בשנת בשנת בשנת 
                תפוסה וחניוני�תפוסה וחניוני�תפוסה וחניוני�תפוסה וחניוני�, , , ,  חקלאית חקלאית חקלאית חקלאית––––קרקע קרקע קרקע קרקע         600600600600
    66.8266.8266.8266.82    67.9167.9167.9167.91 ....לדונ�לדונ�לדונ�לדונ� קרקע חקלאית לפלחה או גידולי� תעשייתיי� 600 
    23.2423.2423.2423.24    23.6223.6223.6223.62 .לדונ�לדונ�לדונ�לדונ�  או לכל מטרה אחרתלחורשות, קרקע חקלאית למרעה 620 
    283.86283.86283.86283.86    288.49288.49288.49288.49 לדונ�לדונ�לדונ�לדונ�משתלות או חממות מסחריות  630 
    44.4044.4044.4044.40    45.1245.1245.1245.12  קרקע תפוסה 700 
    44.9444.9444.9444.94    45.6745.6745.6745.67 קרקע תפוסה לעריכת אירועי� 701 
    56.2956.2956.2956.29    57.2157.2157.2157.21 בתשלו�חניוני�  800 
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     נכסי� אחרי� נכסי� אחרי� נכסי� אחרי� נכסי� אחרי�––––' ' ' ' פרק הפרק הפרק הפרק ה    

           
תת תת תת תת     סיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשיסיווג ראשי

    סיווגסיווגסיווגסיווג
ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ    הגדרההגדרההגדרההגדרה

    2020202010101010בשנת בשנת בשנת בשנת 
ר ר ר ר """"תערי� למתערי� למתערי� למתערי� למ

    2009200920092009בשנת בשנת בשנת בשנת 
      נכסי� אחרי�נכסי� אחרי�נכסי� אחרי�נכסי� אחרי�        900900900900

    57.0757.0757.0757.07    58.0058.0058.0058.00  לכל מטרה אחרת נכסי� 900 
 901 

902 
 ר" מ150 דלק ששטח� עד לאחסומיכלי� 
 .ר" מ150 דלק ששטח� מעל לאחסומיכלי� 

113.03113.03113.03113.03    
117.60117.60117.60117.60    

111.22111.22111.22111.22    
115.71115.71115.71115.71    

           
    39.7939.7939.7939.79    40.4440.4440.4440.44 ).ונות פרטיי�למעט גני ילדי� ומע(מוסדות חינו)  930 

 
 
 

    1010101020202020    מועדי תשלו� ארנונה לשנתמועדי תשלו� ארנונה לשנתמועדי תשלו� ארנונה לשנתמועדי תשלו� ארנונה לשנת ....9999
    

 1.1.2010י צו זה תשול� לא יאוחר מיו� "הארנונה עפ )א(

 

ניתנת לחייב אפשרות לשל� את הארנונה בהסדר תשלומי� של ) א(ק "למרות האמור בס )ב(
�  ובמועדי1.1.2010 � חודשיי� צמודי� למדד המחירי� לצרכ החל מ�שישה תשלומי� דו

1.3.2010 ,1.5.2010 ,1.7.2010 ,1.9.2010 ,1.11.2010. 

לפי שיעור עליית , ל יחויבו מדי חודשיי� בתוספת הצמדה כחוק"פ ההסדר הנ"  המשלמי� ע )ג(
 .המדד

והחייב  יידרש לשל� את ,  יבוטל ההסדר�ל "פ ההסדר הנ" לא ייפרעו במועד שני תשלומי� ע )ד(
 ועד המדד הידוע ביו�  1.1.2010 �המדד הידוע ביתרת חובו בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מ

 .פירעו החוב
 

 

    הסדר תשלומי�הסדר תשלומי�הסדר תשלומי�הסדר תשלומי� ....10101010
    

 על  � 1020.31.1 עד בעסקת קרדיט באמצעות כרטיס אשראי  מראש במזומ אוהמשל�  10.1
  .2%תינת הנחה של  � 6 100,000תשלו� של חיוב בס) שנתי של עד 

 על הסכו� 1%ת הנחה של תינ � 6 100,000על תשלו� של חיוב בס) שנתי העולה על 
 . 100,0006העולה על 

 – חודשיי� באמצעות הרשאה לחיוב חשבו בנק�המשל� את החיובי� התקופתיי� הדו 10.2
 :החיוב התקופתי יחולק לשני תשלומי� וייגבה מחשבו הבנק כדלקמ

 מהחיוב ייגבה במועד האחרו לתשלו� שנקבע לתשלומה של 50% 10.2.1
 .התקופה האמורה

 יו� ממועד הגבייה של התשלו� הראשו 30יגבו לאחר  הנוספי� י50% 10.2.2
 .כאמור

הוא יחויב בהפרשי ריבית , בא� לא יכובד אחד מהתשלומי� האמורי� 10.2.3
 .פיגורי� והצמדה כחוק

 
    

 או תעודותאו תעודותאו תעודותאו תעודות//// אישורי� ו אישורי� ו אישורי� ו אישורי� ו    מתמתמתמת
לצור) רישו� הנכס , מועצה אישור בדבר סילוק חובותיו למועצהבעל נכס המבקש מה

במזומ את מלוא חובותיו , מועצהיחויב לשל� ל, לכל צור) אחרבלשכת רישו� מקרקעי או 
וכ את אגרת , לרבות חיובי� אשר יחולו עליו עד למועד תו� תוק� האישור המבוקש

 .האישור
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 ::::כלליכלליכלליכללי ....11111111
    

 . פינוי אשפה בחשבונות הארנונה והמי� אגרתבעלי עסקי� יחויבו עבור
 . להנחות נית לקבל במדור גביהאותמידע על זכ

  .31/3/2010שות להנחות יש להגיש עד בק
 .בלבד 1020.10.31יש להגיש עד תארי) ,  המיועדות לדיו בוועדת ההנחותבקשות להנחות

 
 
 IL.ORG.KTV.WWW: נית לשל� את החשבונות באמצעות האינטרנט באתר.  1 ::::לידיעהלידיעהלידיעהלידיעה

 .3 ובמענה אנושי שלוחה 411�704�1700: ' במענה קולי בטל� תשלומי� וברורי.  2            
 . הוראת קבע בבנקבאמצעותבאמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או .  3            
 .בקופת המועצה ובכל הבנקי�.  4            

 
 
 

 הנחותהנחותהנחותהנחות ....12121212

    
, )הנחה מארנונה(מליאת המועצה החליטה על אימו( ואישור תקנות ההסדרי� במשק המדינה 

להל  (שפורסמו מפע� לפע�, והתיקוני� לה�) 5503. ת.ק (25.2.1993 �שפורסמו ב , 1993ג "התשנ
הנחת תשלו� הנחת תשלו� הנחת תשלו� הנחת תשלו� (((( לעיל  לעיל  לעיל  לעיל 10.110.110.110.1למעט ההנחה האמורה בסעי� למעט ההנחה האמורה בסעי� למעט ההנחה האמורה בסעי� למעט ההנחה האמורה בסעי� , , , , בשיעור המרביבשיעור המרביבשיעור המרביבשיעור המרבי, ")תקנות ההנחות "–

 . לעיל10.1 ששיעורה יהיה כאמור בסעי� ))))מראשמראשמראשמראש
 

' ' ' '   ד  ד  ד  ד����) ) ) ) ועדת הנחותועדת הנחותועדת הנחותועדת הנחות((((' ' ' ' ת ההנחות בפרקי� גת ההנחות בפרקי� גת ההנחות בפרקי� גת ההנחות בפרקי� ג את ההנחות המפורטות בתקנו את ההנחות המפורטות בתקנו את ההנחות המפורטות בתקנו את ההנחות המפורטות בתקנואינה כוללתאינה כוללתאינה כוללתאינה כוללתהחלטה זו החלטה זו החלטה זו החלטה זו 
    ).).).).הנחות לבני ריק ותעשיההנחות לבני ריק ותעשיההנחות לבני ריק ותעשיההנחות לבני ריק ותעשיה((((' ' ' '  ה ה ה ה––––) ) ) ) מבקש נזקקמבקש נזקקמבקש נזקקמבקש נזקק((((

    
 למחזיק של בני ריק שאי משתמשי� בו במש) 100% בשיעור של  תינת– בני ריק/הנחת נכס

 מש) תקופת בעלותו של אד� בבני וכל עוד ההנחה תינת.  חודשי� בלבד6תקופה מצטברת של 
 .הנהוג במועצה" הנחת נכס ריק"י נוהל "הנחה תינת עפ.לות בוהבעלא שונתה 

 
המועצה תקבע את ההוכחות והנוהלי� על פיה� תוכח עובדת היות הנכס ריק ועל פיה� בלבד 

 30 � התקופה המצטברת לא תובא בחשבו תקופה הפחותה מ במניי.תינת ההנחה האמורה
 . ריק ברציפותימי� בה� עמד הבניי

 .הנחות המלאה נית לקבל במשרדי מחלקת הגבייה במועצהאת רשימת ה
 
 

                                                                                      
 
 

                                                              _______________
 דוד אריאלי                                                                                                       

                                                               מועצה ראש ה                                                                                                     


