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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"ב סיון,   י"ג 

 2022יוני,    12
 608077 אסמכתא:

 
 

 :לכבוד
 חברי מועצת העיר  

 
 

 שלום רב, 
 

 
 2023לשנת   (ונה נאר)צו המיסים  לאישור  הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין   הנדון:

 
 . 2023בנושא צו המיסים לשנת ן שלא מן המניי  מועצת העירהנכם מוזמנים לישיבת 

, באולם הישיבות במבנה    18:00ל' תמוז תשפ"ב בשעה    ,29/06/2022הישיבה תתקיים ביום רביעי  

 כפר סבא.   135"החאן", ויצמן 

 

 

 על סדר היום

 . 2023אישור צו המיסים )ארנונה( לשנת 

 

 :  הבאיםצ"ב החומרים מ

 . 2023צו מיסים לשנת   .1

 . 2023לשנת   עיקרי הבקשה והסבר לשינויים בצו המיסים .2

 . 9/6/2022פרוטוקול מישיבת ועדת הכספים מיום  .3

 
 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר

 
 

  



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 

   3202אישור צו המיסים )ארנונה( לשנת 

 

 

 : הצעת החלטה

לסעיפים   התקציב,    9-10בהתאם  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  לחוק 

מיום  1992התשנ"ג,   שיוטלו  הארנונה  שעורי  יעודכנו  של    31/12/2023ועד    01/01/2023(,  בשיעור 

 .  1/1/2022 -לעומת התעריף שהיה קבוע ל   1.37%

 .את צו מיסים על כלל חלקיו ונספחיו יםבנוסף, מאשר 

 



 

 

 

 3202צו מיסים   -  דברי הסבר

  רקע

ארנונה היא מס שנתי המוטל על התושבים והעסקים המחזיקים בנכסים בתחומי העיר. 

מטרתה הינה לממן את הפעילויות השוטפות השונות של העיריה. תשלומי הארנונה מהווים  

 חלק ארי מהתקציב השנתי השוטף של העיריה. 

מועצת העיר מטילה את הארנונה הכללית לשנת כספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה 

 .1992  -בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 

תעריפי הארנונה מתעדכנים בכל שנה בהתאם לנוסחת שיעור העדכון הקבועה בחוק  

 מחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי(. ההסדרים )מחצית שיעור מדד המחירים לצרכן + 

הטלת הארנונה העירונית במסגרת צו הארנונה צריכה להיות תואמת את הכללים הקבועים  

בחוק ההסדרים ובתקנות, לרבות התעריפים שינועו בין תעריפי המינימום למקסימום 

 ובתוספת שיעור העדכון.  

 1על הנכסים שבתחומה עד ליום על מועצת העיר להטיל מידי שנה את הארנונה הכללית 

 ליולי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.  

החלטת מועצה בדבר שינוי בתעריפי הארנונה או שינוי/הוספת סיווג בצו הארנונה לשנת 

כספים, מוגשת לאישור שרי הפנים והאוצר במסגרת "בקשה חריגה". הדבר לא חל על 

 העדכון האוטומטי. 

 

 שיעור העדכון האוטומטי 

  -לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג   7ע"פ סעיף 

 נקבע בהתאם לנוסחה הבאה: 2023שיעור העדכון לשנת  1992

 

 

 1.98%(+-0.61%= )  1.37%: 2023סה"כ שיעור עדכון לשנת 

 

 ( 1951מדד המחירים לצרכן )בסיס 

 20.5.22מדד ידוע  35,708,938.5

 20.05.21מדד ידוע  34,347,301.2

 אחוז השינוי  3.96%

 מחצית אחוז השינוי  1.98%

 מדד השכר הציבורי 

 20.5.22מדד ידוע  10,494

 20.5.21מדד ידוע  10,623

 אחוז השינוי  - 1.21%

 מחצית אחוז השינוי  - 0.61%



 

 

 

 

 3202בקשות לשינויים בצו המיסים 

 משרדים שירותים ומסחר  .1

פנתה העירייה למשרד הפנים בבקשה להפחת תעריפים לטובת עידוד יוזמות   2017-ו  2016בשנת  

וכניסת עסקים לתחומי העיר. הבקשה אושרה באופן חלקי והעירייה מבקשת להמשיך בדירוג  

הסיווג,  של  הפחתת הממוצע המשוקלל לטובת  הגודל עתירי ,מסחר ומשרדים התעריפים לשירותים 

 ודומות.  סמוכות רשויות למול הפערים אשר יביא לצמצום

 ההשפעה הכלכלית הנוכחית של השינוי הינה מינורית לעיר אך בעתיד תביא להכנסות נוספות לעיר. 

 

אזור   -ו  3באזור  238/208בתתי סיווג  ו  1¹באזור  236  בקשה להפחתת תעריף מדורג בתת סיווג .א

 מ"ר בכל בעיר.   10,000סיווג של מבנה מסחרי מעל  5

 

 חוזרת  בקשה חוזרת / חדשה:

 לא קיימים נכסים בעיר  כמות נכסים בעיר:

 :סיווגים  2202מידע השוואתי ע"פ צווי מיסים לשנת  

 

 

 

 

 

   5³אזור  -ו 3²באזור  238/208בקשה להפחתת תעריף מדורג בתתי סיווג  .ב

 מ"ר.   10,000סיווגים של מבנים מסחריים מעל 

 

 חוזרת  בקשה חוזרת / חדשה:

 לא קיימים נכסים בעיר  כמות נכסים בעיר:

 

 

תעריף חוקי   תיאור הסיווג סיווג 
 תעריף מבוקש  2023לשנת 

 140.00 180.8 מ"ר  10,000מבנה מסחרי מעל  236

 הערות   תעריף רשות

  178.36 כפר סבא

 מ"ר  15,000מבנה מסחרי ששטחו מעל  80.55 נתניה 

 הבדל באזור   –מ"ר  500מעל  165.75/252.13 הוד השרון

תעריף חוקי   תיאור הסיווג סיווג 
 תעריף מבוקש  2023לשנת 

 140.00 180.80 3מ"ר אזור   10,000מבנה מסחרי מעל  208

 140.00 180.80 5מ"ר אזור   10,000מבנה מסחרי מעל  238



 

 

 

 

 : 238/208 סיווגים 2202מיסים לשנת  מידע השוואתי ע"פ צווי 

 

סיווגים של משרדים  52אזור  -ו 31באזור  245,246 בקשה להפחתת תעריף מדורג בתתי סיווג .ג

 מ"ר .  7,000/10,000 מעל

 

 חוזרת  בקשה חוזרת / חדשה:

 לא קיימים נכסים בעיר  כמות נכסים בעיר:

 : 245סיווג   – 2202מידע השוואתי ע"פ צווי מיסים לשנת  

 

 

 

 

 

 

 : 246סיווג   – 2202מידע השוואתי ע"פ צווי מיסים לשנת  

 

 

 

 

 

  

 
 משרדים באזורי תעשיה/תעסוקה  – 3אזור  1
 על תיקוניה.   1/א/50משרדים באזורי תעשיה אחסנה ושימושים שונים עפ"י תכנית כס/ – 5אזור  2

 הערות תעריף רשות

  178.36 כפר סבא

 מ"ר  15,000מבנה מסחרי ששטחו מעל  80.55 נתניה 

 מ"ר ומעלה  10,001-מ 287.04 הרצליה 

בתי כלבו, רשתות שיווק, מרכולים וכד'   281.07 רעננה 
 מ"ר  1,500מעל 

תעריף חוקי   תיאור הסיווג סיווג 
 תעריף מבוקש  2023לשנת 

 160.00 189.46 מ"ר    10,000ועד   7,001משרדים מהמ"ר   245

 140.00 189.46 ומעלה   10,001-משרדים מהמ"ר ה 246

 הערות תעריף רשות

  186.90 כפר סבא

 133.99/100.49 נתניה 
 מ"ר ומעלה  1,001-מ

 לכל מ"ר נוסף 133.99 – 1אזור 
 לכל מ"ר נוסף 100.49 – 2אזור 

 מ"ר  10,000ועד   5,001-מ 335.49 הרצליה 

 הערות תעריף רשות

  186.90 כפר סבא

 מ"ר  15,000עסק מסחרי ששיטחו מעל  80.55 נתניה 

 מ"ר ומעלה  10,001-מ 270.71 הרצליה 



 

 

 מספרות ומכוני יופי .2

 248בקשה להפחתת תעריף לתת סיווג  .א

 סיווג מספרות ומכוני יופי בכל רחבי העיר 

 

 

 

 חוזרת  בקשה חוזרת / חדשה:

 381 כמות נכסים בעיר:

 : 2202מידע השוואתי ע"פ צווי מיסים לשנת  

 

 

 

 

 

 

 

 ₪.  66,915–  הפחתה בחיוב של כ  השפעה כלכלית:

  

תעריף חוקי לשנת   תיאור הסיווג סיווג 
 תעריף מבוקש  2023

 250.00 264.89 מספרות ומכוני יופי  248

 סיווג 

תעריף  
חוקי 
לשנת  
2023 

תעריף  
 מוצע

סה"כ 
שטח  
 )מ"ר( 

סה"כ חיוב 
לפי תעריף  

2023 

סה"כ חיוב 
לפי תעריף  

 מוצע

סה"כ הפחתה  
 בחיוב

248 264.89 250 4,494 1,190,415.66 1,123,500.0 66,915.66 - 

 תעריף רשות

 261.31 כפר סבא

 168.44  – 2/ אזור  193.92 – 1אזור  נתניה 

 207.39 רעננה 

 212.41 באר שבע 



 

 

 קרקעות .3

  860העלאת תעריף לתת סיווג  .א

 בטון   ומפעלי דלק  לתחנות  תפוסה סיווג קרקע

 

 

 חוזרת  :בקשה חוזרת / חדשה

 13 כמות נכסים בעיר:

 : 2202ע"פ צווי מיסים לשנת  מידע השוואתי

 

 ₪.  606,391 -תוספת חיוב של כ השפעה כלכלית:
 

 

ביחס לרשויות באזור,  גובה עיריית כפר סבא בגין סוגי נכס אלה, תעריף מופחת אותו אנו מבקשים 

 לתקן מזה מספר שנים.

עיריית כפר סבא בקשה לשנות את דרך חיובן של תחנות הדלק בשטחה הגישה   2002בשנת 

 למבנים והן לקרקע ואשר כלל תעריף אחיד הן  2001המוניציפלי באופן שהתעריף שהיה עד שנת 

 התפוסה שבתחנות הדלק,  יפוצל ויקבע תעריף נפרד לקרקע התפוסה ותעריף נפרד למבנה.  
 

ולמבנה,  התבקשו השרים  לאשר העלאת תעריף  גבוה יותר למבני  במסגרת פיצול הסיווג לקרקע 

תחנות הדלק )תעריפי מקסימום בשירותים ומסחר( ובמקביל העלאת תעריף הקרקע בתחנות הדלק 

לתעריף המקסימום לקרקע תפוסה. שינוי זה, נתבקש במטרה להשוות את אופן חיוב תחנות הדלק 

 בכפר סבא לרשויות הסמוכות. 

רק חלק אחד של הבקשה: מחד אישרו, את פיצול הסיווג לתחנות הדלק רים אישרו דא עקא הש

והקרקע כמבוקש.   ן לשני סיווגים: קרקע ומבנים, אולם מאידך לא אישרו את  ייקור  תעריפי הבניי

 בכך, נוצר עיוות אשר הביא לתשלום ארנונה  

והן  ביחס לתעריף  2001 הנמוך משמעותית הן ביחס לתעריף ששילמו אותן תחנות הדלק עד שנת

 אותו משלמות תחנות הדלק בסביבה הקרובה.

תעריף חוקי   תיאור הסיווג סיווג 
 תעריף מבוקש  2023לשנת 

 59.37 32.58 בטון  ומפעלי   דלק לתחנות תפוסה קרקע 860

 סיווג
תעריף 

חוקי לשנת  
2023 

תעריף 
 מוצע 

סה"כ שטח  
 )מ"ר(

סה"כ חיוב 
לפי תעריף  

2023 

סה"כ חיוב 
לפי תעריף  

 מוצע 

סה"כ תוספת  
 בחיוב

860 32.58 59.37 22,635 737,448.30 1,343,839.95 606,391.65 

 הערות תעריף רשות

  32.14 כפר סבא

 עבור קרקע למפעלי בטון - 36.46עבור קרקע לתחנות דלק /   16.33 36.46/  16.64 רעננה 

לכל מ"ר  1,270שטחים מעל  -  112.22  -לכל מ"ר  1,270שטחים עד  71.95/112.22 הוד השרון
- 71.95 

 המשמשת תחנת דלק למעט הקרקע עליה עומד המבנה קרקע  108.50 הרצליה

 קרקע תפוסה של תחנות דלק  33.54 נתניה 



 

 

כפועל יוצא מעיוות זה "צצו" בשטחה המוניציפלי של כפר סבא תחנות דלק כפטריות אחרי הגשם.  

שהתקבלה בניגוד לבקשת העיריה גרמה לנזק כספי מצטבר של  2002החלטת השרים משנת 

 י₪.  מיליונ

השנים אינו מצליח להדביק את הנזק, אלא להקטינו אט אט ולאורך  אשר קצב התיקון שלו לאורך 

 זמן רב.

עיריית כפר סבא פועלת מזה שנים לתקון העיוות.  חרף בקשותיה החוזרות, אושרה העלאת  

תעריפים שלא עפ"י המבוקש אלא באופן מדורג לאורך שנים, כאשר הפער בתעריפי הקרקע 

 המבוקשים עדיין גבוה נכון להיום.

,  קבע בית המשפט עיריית כפר סבא נ' שר הפנים ואח' 4150/08ש כי בפסק הדין שניתן בבג"צ  יודג

סבא, -"מאחר וככל הנראה שיעור הארנונה ביחס לתחנות תדלוק בכפר העליון, בשבתו כבג"צ כדלקמן: 

נמוך מזה הנהוג ברשויות שכנות, ומאחר וככל הנראה מצב זה נמשך שנים לא מעטות, נראה לנו כי 

המשיבים יטיבו לעשות אם ישקלו באהדה לצמצם ולסגור פער זה, בצורה מדורגת או בהחלטה חד 

 פעמית, הכל לפי שיקול דעתם". 

   861עלאת תעריף לתת סיווג ה .ב

 סיווג לקרקע תפוסה

 

 

 חוזרת  :בקשה חוזרת / חדשה

 273 כמות נכסים בעיר:

 : 2202ע"פ צווי מיסים לשנת  מידע השוואתי

 

 

 

 

 

 

   ₪. 997,960 -תוספת חיוב של כ ת:השפעה כלכלי

 

  

תעריף חוקי   תיאור הסיווג סיווג 
 תעריף מבוקש  2023לשנת 

 15.00 12.65 קרקע תפוסה  861

 סיווג 

תעריף  
חוקי 
לשנת  
2023 

תעריף  
 מוצע

סה"כ שטח 
 )מ"ר( 

סה"כ חיוב 
לפי תעריף  

2023 

סה"כ חיוב 
לפי תעריף  

 מוצע

סה"כ תוספת 
 בחיוב

861 12.65 15.00 424,664 5,371,999.60 6,369,960 997,960.40 

 תעריף רשות

 12.48 כפר סבא

 12.53 רעננה 

 18.17 רמת השרון

 23.28 הרצליה

 33.54 נתינה 



 

 

   863העלאת תעריף לתת סיווג  . ג

 ' וכד וישנות חדשות מכוניות למכירת סיווג קרקע

קרקע המשמשת לממכר מכוניות הינה קרקע בה מתבצעת פעילות מסחרית ולכן מבקשת העירייה 

 שירותים ומסחר.להעלות את התעריף ולצמצם את הפער לעומת תעריפים בסיווג משרדים, 

 חוזרת  בקשה חוזרת / חדשה:

 5 כמות נכסים בעיר:

 

 חוזרת  בקשה חוזרת / חדשה:

 5 כמות נכסים בעיר:

 : 2022ע"פ צווי מיסים לשנת  מידע השוואתי

 

 

   ₪. 29,666 -תוספת חיוב של כהשפעה כלכלית: 

 

 

 

 

 

תעריף חוקי   תיאור הסיווג סיווג 
 2023לשנת 

תעריף  
 מבוקש

 25.00 23.28 קרקע למכירת מכוניות חדשות וישנות וכד'  863

 סיווג 

תעריף  
חוקי 
לשנת  
2023 

תעריף  
 מוצע

סה"כ שטח 
 )מ"ר( 

סה"כ חיוב 
לפי תעריף  

2023 

חיוב סה"כ 
לפי תעריף  

 מוצע

סה"כ תוספת 
 בחיוב

863 23.28 25.00 17,248 401,533.44   431,200   29,666.56   

 הערות תעריף רשות

  22.97 כפר סבא

   14.21 – 1,4,5אזורים  14.21 רעננה 

 כללית  קרקע תפוסהאין הגדרה ספציפית בצו. הגדרת  23.28/39.89 הרצליה 

  30.08 הוד השרון 

 קרקע תפוסה לצרכי מכירת/השכרת/החסנת/הצגת רכב  35.38 נתניה 
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   3202צו הארנונה לשנת הכספים 
 

לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב,   10-9בהתאם לסעיפים  

בשיעור של   /320231/12ועד   301/01/202יעודכנו שעורי הארנונה שיוטלו מיום   (,1992התשנ"ג,  

 .  21/1/202 -, לעומת התעריף שהיה קבוע ל.%371

 אישרה את צו מיסים על כלל חלקיו ונספחיו.   __________ מועצת העיר בישיבתה מיום  

 הגדרות

 הגדרת אזורים  (1

 הגדרת אזורים לצורך ארנונה כללית על בנייני מגורים )לרבות בתי אבות(:  .א

 לצורך חישוב ארנונה כללית למגורים חולק תחום שיפוט העירייה לאזורים הבאים:   

,  3 -ו  2כל תחום עיריית כפר סבא למעט השכונות המפורטות להלן ומסווגות באזור    - 1אזור   

 בלבד.  3ובאזור   2ונמצאת באזור  1/1/1998שאוכלסה לאחר   וכן כל בנייה חדשה

יה, תקומה, אלי כהן, מזרחי ה', מזרחי ו', גאולים, גבעת אשכול,  כולל שיכונים: דגנ  -  2אזור   

 . 7536יוספטל, קפלן, שבזי, עליה, גוש 

 .  2השכונות: הדרים, גני השרון, ובנה ביתך שאינם מופיעים באזור  -  3אזור    

 לפי פרוט הרחובות המצורף.  3 -ו   2אזור           

 

 דים שירותים ומסחר:הגדרת אזורים לצורך ארנונה כללית על משר .ב

  3במגורים ואזור  2משרדים שירותים ומסחר בתחום שיפוט העירייה )למעט אזור    - 1אזור         

 (. 5 -ו

 במגורים(.  2משרדים שירותים ומסחר בשכונות )אזור    - 2אזור         

 משרדים שירותים ומסחר באזורי תעשיה/תעסוקה.    - 3אזור         

 רדים שירותים ומסחר בדירות מגורים בשימוש חורג בכל אזורי העיר. מש   - 4אזור        

משרדים שירותים ומסחר באזורי תעשיה אחסנה ושימושים שונים עפ"י תכנית     - 5אזור   

 על תיקוניה.   1/א/ 50כס/

  

 הגדרת אזורים לצורך ארנונה כללית על תעשיה:  .ג

 תעשיה/תעסוקה.תעשיה באזורי    - 3אזור         

על   1/א/50תעשיה באזורי תעשיה אחסנה ושימושים שונים ע"פ תכנית כס/   - 5אזור   

 תיקוניה. 

 הגדרה לאזורים לצורך ארנונה כללית:  .ד

השטח המסומן במפה בצבע ירוק המהווה חלק בלתי נפרד   -אזור תעשיה/תעסוקה     - 3אזור        

  מצו זה.

השטח המסומן במפה    - 1/א/ 50תעשיה אחסנה ושימושים שונים ע"פ תכנית כס/ - 5אזור        

  בצבע חום כתום המהווה חלק בלתי נפרד מצו זה.
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 הגדרת סוגי בניינים לצורך ארנונה כללית על בנייני מגורים ועסקים: (2

 1למגורים בלבד באזור  - בנין סוג אא   

בניינים שהם בתים בודדים, דו משפחתיים, דירות גג )פנטהאוז(, דירות עם יציאה לגג הנמצא    

ברשות הבעלים, דירות בעלות יותר ממפלס אחד, קוטג'ים צמודי קרקע ודירות גן וכן כל בנייה  

 בלבד.   3ובאזור  2ונמצאת באזור  1.1.98שאוכלסה אחרי  חדשה

   2ר למגורים בלבד באזו  - בניין סוג אא 

והם   31/3/70מבניין קיים כשהבניין או התוספת ניבנו לאחר   25%בנינים, או תוספות בנייה מעל     

בתים בודדים, דו משפחתיים, דירות גג )פנטהאוז(, דירות עם יציאה לגג הנמצא ברשות הבעלים,  

אוכלסה  ש דירות בעלות יותר ממפלס אחד, קוטג'ים צמודי קרקע ודירות גן למעט כל בניה חדשה 

 בלבד.  3ובאזור  2ונמצאת באזור    1.1.98אחרי 

סבא, למעט הדירות  -כל הדירות, והבניינים למגורים ו/או לעסקים, בתחום העיר כפר  - בנין סוג א  

 והבניינים בסיווג אא. 

 

 הגדרת סוגי קרקעות לצורך ארנונה כללית  (3

למגורים ועיקר שימושו עם שטח קרקע לא מקורה המוחזק יחד עם מבנה שאינו משמש  א. 

המבנה ואשר אינו עולה על כפליים משטח קומת הקרקע של המבנה, יחויב בתעריף המבנה עמו  

 הוא מוחזק. 

 קרקע תפוסה כהגדרתה בפקודת העיריות.  ב. 

 קרקע חקלאית כהגדרת אדמה חקלאית  בפקודת העיריות. ג. 

 

 תחנות דלק   (4

תחום שיפוטה של העירייה המשמשות שימוש מסחרי  תחנות דלק ועמדות התדלוק ב -תחנות דלק  

 למכירת דלק.
 

 הגדרת סיווגי המשנה על פי הסיווגים הראשיים הבאים:                                            (5

לרבות מתקני חשמל, מסוף לאוטובוסים, מסעדות, בתי קולנוע,   - משרדים שירותים ומסחר     

תחנות דלק, חנויות, רשתות שיווק, דוכנים, מרכולים, בתי מרקחת, מתקני  מכוני ספורט וכושר,  

חשמל, מתקני תקשורת ותשתית, שנאים ומתקני תקשורת סלולארית סניפי דואר וסוכנויות דואר  

 שבהם ניתנים שירותים לציבור.

 בין מקורה ובין שאינו מקורה ואשר החניה בו נעשית תמורת תשלום .  - חניון 

 לרבות מפעלי בנייה ומחצבות.  - תעשיה 

 לרבות מוסכים.   - מלאכה 

 לרבות בתי הארחה ואכסניות.  - בתי מלון  

 לרבות בית אבות.  -מבנה מגורים  

 מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצרכי   - מבנה חקלאי 

 חקלאות.   
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 שטח היחידה  (6

כולל כל השטח שבתוך מבנה מגורים )כולל קירות   - שטח בניין המשמש למגורים .א

פנים וחוץ( וכן כל שטח מקורה אחר הצמוד למבנה או שאינו צמוד לו אולם משמש  

את המחזיקים במבנה, ולרבות חדרי כניסה, חדרי מדרגות, חדרי שרות מרפסות  

ממ"ד, וכן מרתף שאינו משמש כמקלט.  לשטח  , סגורות, מחסנים ומרפסות מקורות

דירה בבית משותף יתווסף השטח של כלל הרכוש המשותף כשהוא מחולק באופן  כל 

 שווה למספר יחידות הדיור בבית המשותף.

כולל כל השטח שבידי המחזיק בכל הקומות לרבות מחסנים,   -  שטח מבנה שאינו למגורים .ב

בני  חניות,  יציעים, חדר מדרגות, פרוזדורים, מרפסות, חדרי שירותים, מ סככות, מוסכים,

עזר, מרתפים בין אם אלה מהווים מבנה אחד או מספר מבנים, בין שאלה מפלס אחד או  

מפלסים אחדים, אם קיים רכוש משותף במבנה יתווסף לשטח המבנה שטח הרכוש המשותף  

 למספר יחידות המבנה.  כשהוא מחולק

ביחד עם  המוחזק  - קירות המשמש להוצאת כסאות ושולחנות  3-שטח מבנה בעל פחות מ .ג

 . מתעריף החיוב של העסק העיקרי 35%עסק/מבנה יחויב בארנונה בגובה של  

ב' לעיל, שטחים משותפים ו/או מעברים  6 למרות האמור בסעיף - קניונים ומרכזי קניות .ד

 מתעריף החיוב של העסק העיקרי.  80%במרכזי קניות יחויבו בארנונה בגובה של 

ח קרקע המוחזק ביחד עם עסק/מבנה המשמש שט - שטח קרקע להוצאת שולחנות וכסאות .ה

 מהתעריף העיקרי של העסק. 35%להוצאת שולחנות וכסאות יחויב בארנונה בגובה של 

מתקנים לקליטה ושידור  לכל סוגי תקשורת ומידע למעט קווי תשתית   -  מתקני תקשורת .ו

  274מ"ר כהגדרתם בסעיף  32 -ומתקני חיבור ששטח הקרקע שמתחת לבסיס המתקן נופל מ

 ב' לפקודת העיריות )נוסח חדש(.

   חישוב שטח .ז
 יחידת שטח פירושה כל מטר רבוע.   (1
בחישוב שטחו של נכס יעוגל כל חלק של מטר רבוע למטר השלם הקרוב; מחצית מטר רבוע   (2

 .תעוגל כלפי מטה
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 מבנה מגורים .1

 

סוג 
 מ"ר  65עד  אזור סווג  נכס

מ"ר   100עד 
)מהמטר  
 הראשון(

מ"ר   140עד 
)מהמטר  
 הראשון(  

מטר   141 -מ
ומעלה 

  -)מהמטר ה
 ומעלה(  141

 60.74 60.74 60.74 60.74 בכל אזור  בית אבות  105

 46.32 56.20 43.16 39.35 1 א 111

 39.00 45.99 39.00 39.00 2 א 112

 40.33 48.25 40.33 40.33 3 א 113

 51.75 61.56 47.88 43.86 1 אא 115

 39.87 49.67 39.00 39.00 2 אא 116

 41.86 52.17 40.45 40.33 3 אא 117

 38.51 38.51 38.51 38.51 בכל אזור  מחסן  153

154 
  3חניה במגורים בעלת 

קירות )בחזקת מחזיק  
 אחד(

 38.51 38.51 38.51 38.51 בכל אזור 

155 
חדרי  -חדרי שרות 

אשפה, מבני עזר,  
 חדרי גז, חדרי אנרגיה 

 38.51 38.51 38.51 38.51 בכל אזור 

 20.00 20.00 20.00 20.00 בכל אזור  בריכת שחיה פרטית  156

 
  

 3202סים לשנת  יתעריפי המ 
  

 יהיו כדלקמן:ן יהתעריפים הינם בש"ח למ"ר לשנה, בהתאם לאזור ולסוג הבני
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 משרדים שרותים ומסחר בעיר .2
 

 בעיר  - 1אזור 
 

תעריף למטר   אורית סוג נכס
 2023חוקי 

תעריף  
למטר 
 מוצע

  262.81 אולמי ספורט ומכוני כושר  212

225 
מבנה משרדים ו/או שירותים ו/או    -מבנה מסחרי 

 מסחר, לרבות מרפאות ומרפאות שיניים 
328.52  

235* 

שירותים ו/או  משרדים ו/או מבנה    -מבנה מסחרי 

מסחר, לרבות מרפאות ומרפאות שיניים, בחזקת  

למעשה, בגין המטרים שמעל  מחזיק בפועל הלכה 

 מ"ר בלבד  10,000ועד   5,000

198.48  

236 

שירותים ו/או    משרדים ו/אומבנה    -מבנה מסחרי 

מסחר, לרבות מרפאות ומרפאות שיניים, בחזקת  

מחזיק בפועל הלכה למעשה, בגין המטרים שמעל  

 מ"ר בלבד   10,000

180.80 140.00 

265 

ו/או שירותים ו/או  מבנה משרדים   -מבנה מסחרי 

מסחר, לרבות מרפאות ומרפאות שיניים המשמש  

 כמחסן 
225.86  

  111.22 מרפסת או סככה המשמשות מחסן מסחרי  267

299 
גלריה ויציע בנכסים כאמור   -גלריה ויציע בעסקים 

  170.65 225אור סוג נכס יבת
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 במגורים( 2בשכונות )אזור  - 2אזור 
 

 תיאור סוג נכס
תעריף 
למטר 

 2023חוקי 

 211.38 אולמות ספורט ומכוני כושר  213

 264.21 225אור סוג נכס יכאמור בת  -מסחר + עסקים  216

 264.20 מספרות ומכוני יופי  248

210 
מבנה משרדים ו/או שירותים ו/או מסחר, לרבות    -מבנה מסחרי 

 225.87 מרפאות ומרפאות שיניים המשמש כמחסן 
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 /א על תיקוניה ותוספותיה50/1כס/ -5באזורי תעשיה/תעסוקה ו/או אזור  - 3אזור 
 

 
בתקנות ההסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות   12היה תיקון בהתאם לתקנה  *

 . 2007תשס"ז  המקומיות(, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תיאור סוג נכס

תעריף  
חוקי 

למטר עד  
  מ"ר 200

2023 

  תעריף למטר
מ"ר   200מעל 

)מהמטר  
 2023 הראשון(

תעריף  
 למטר מוצע

215 
מבנה שירותים ו/או    -מבנה מסחרי 

מסחר, לרבות מרפאות ומרפאות  
 שיניים

328.52 
 

 משרדים

 328.52 מ"ר  1000משרדים עד  242
 

 223.56 מ"ר   4000ועד   1001-ה  משרדים מהמ"ר 243
 

  189.46 מ"ר   7000ועד   4001משרדים מהמ"ר ה  244

  10000ועד   7001משרדים מהמ"ר ה  245
 160.00 189.46 מ"ר

 140.00 189.46 ומעלה   10001משרדים מהמ"ר ה  246

237/207 

מבנה שירותים ו/או    -מבנה מסחרי 
מסחר, לרבות מרפאות ומרפאות  

בחזקת מחזיק בפועל הלכה  שיניים, 
ועד    5,000למעשה, בגין המטרים שמעל 

 מ"ר בלבד   10,000

198.48  

238/208 

מבנה שירותים ו/או    -מבנה מסחרי 
מסחר, לרבות מרפאות ומרפאות  

שיניים, בחזקת מחזיק בפועל הלכה  
  10,000למעשה, בגין המטרים שמעל 

 מ"ר בלבד 

180.80 140.00 

261 
מבנה משרדים ו/או    -מבנה מסחרי 

שרותים ו/או מסחר לרבות מרפאות  
 ומרפאות שיניים, המשמש כמחסן 

111.86 126.59  

מרפסת או סככה המשמשות מחסן   *263
 73.38 מסחרי 
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 בכל רחבי העיר 
 

 
  

סוג 
 תיאור נכס

תעריף  
חוקי   למטר

2023 

תעריף  
למטר 
 מוצע

 363.40 בי"ס לנהיגה, תחנת מוניות, משרד הובלה ותחבורה  211
 

 225.86 מכללות / בתי ספר פרטיים מוסדות חינוך /  220
 

222 
מוסדות חינוך / מכללות / בתי ספר פרטיים בגין המטרים שמעל  

 141.51 מ"ר בלבד  3000
 

 197.85 חדרי טרנספורמציה  223
 

226 
מתקני חשמל / מתקני תקשורת ותשתית / שנאים )מבנה + 

 238.22 קרקע(
 

227 
המשמש להוצאת כסאות קירות  3 -שטח מבנה בעל פחות מ

 המוחזק ביחד עם עסק/מבנה -ושולחנות 
115.00 

 

228 
שטח קרקע המוחזק   -שטח קרקע להוצאת שולחנות וכסאות 

 115.00 ביחד עם עסק / מבנה המשמש להוצאת שולחנות 
 

 93.37 בתי קולנוע  230
 

  73.40 בית חולים  232

  73.40 שטח המשמש למתן שירותים סיעודיים  233

240 
גני ילדים ומעונות יום פרטיים בפיקוח ושאינם בפיקוח משרד 

  80.89 החינוך 

 250.00 264.89 מספרות ומכוני יופי  248

  238.22 מתקני תקשורת סלולרית )מבנה + קרקע(  250

251 
ו/או מסחר  משרדים ו/או שרותים -עסקים בדירות מגורים  

  377.73 המתבצעים בדירת מגורים, לרבות מרפאות ומרפאות שיניים 

 180.83 מבנה מסחרי המשמש בית קירור  260
 

 414.98 תחנות דלק ומפעלי בטון  310
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 בנקים וחברות ביטוח  .3
 

סוג 
 אורית נכס

תעריף  
חוקי   למטר

2023 

 1494.57 סניפי בנקים  *330

 1310.75 מ"ר  5,000ועד  2,500המטרים שמעל סניפי בנקים בגין  331

 1310.75 מ"ר  5000סניפי בנקים בגין המטרים שמעל  332

 778.13 הנהלת בנקים )שלא בתוך הסניף עצמו(  333

 778.13 חברות ביטוח  334

 846.69 מרתף המשמש ארכיון בלבד  339

 
 שינויו הגדרת תת סיווג ראשי של בנקים וכן הפחתת תעריף. *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
10 

 תעשיה )לרבות מפעלי בניה ומחצבות( .4

 באזורי תעשיה/תעסוקה 3באזור   4.1
 

סוג 
 אורית נכס

תעריף  
חוקי   למטר

2023 

 34.60 מרפסת או סככה לפרי הדר בלבד 426

 69.91 מרפסת או סככה המשמשות מחסן  442

 70.56 בית אריזה לפרי הדר  450

 140.47 מבנה תעשיה לרבות הייטק  451

מ"ר   7,000מפעל חדש מעל   460  39.97 

 

 /א על תיקוניה ותוספותיה50/1כס/   -  5באזור  4.2

 יחולו גם על אזור זה  4.1כלל הסיווגים בסעיף 
 

סוג 
 אורית נכס

תעריף  
חוקי   למטר

2023 
 ידע )הייטק( ו/או טכנולוגיות ירוקות/נקיות )קלינטק( מבנה לתעשיית עתירת  

 140.47 מ"ר  1000עד  446

 120.82  מ"ר 4000ועד  1001מהמ"ר ה   447

 116.54 מ"ר 6999ועד  4001מהמ"ר ה   448

 116.54 ומעלה  7000מהמ"ר ה   449

 
 שאר חלקי העיר  4.3

 

סוג 
 אורית נכס

תעריף 
 למטר

 2023חוקי 

 178.84 לרבות הייטק מבנה תעשיה  462

 138.99 מרפסת או סככה המשמשות מחסן תעשייתי  463
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 מלאכה  .5
 

סוג 
 אורית נכס

תעריף  
חוקי   למטר

2023 

 140.47 מבנה מלאכה  610

 71.56 מבנה מרפסת או סככה, המשמשים כמחסן למלאכה בכל רחבי העיר  620

 אדמה חקלאית  .6
 

סוג 
תעריף למטר עד   אורית נכס

 דונם  15

תעריף  
  2023 למטר

  15מעל 
דונם 

)מהמטר  
 הראשון(

 0.13 0.13 אדמה חקלאית שאינה נטועה הדר  763

 0.13 0.13 אדמה נטועה עצי הדר  765

 קרקע .7
 

 חניונים  .8
 

 
  

 תיאור סוג נכס
תעריף  

חוקי   למטר
2023 

תעריף  
למטר 
 מוצע

 59.37 32.58 קרקע תפוסה לתחנות דלק ומפעלי בטון  860

 15 12.65 קרקע תפוסה  861

  15.00 קרקע תפוסה צמודה למבנה תעשיה בכל רחבי העיר  862

 25 23.28 קרקע למכירת מכוניות חדשות וישנות וכד'  863

  50.31 קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים  865

 אורית סוג נכס

תעריף 
 למטר
חוקי 
2023 

 24.34 חניון לא מקורה בתשלום 964

 24.34 מקורה בתשלום חניון  965
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 מבנה חקלאי  .9
 

 

 בתי מלון ואכסניות  .10

  

  תעריף למטר אורית סוג נכס
 2023חוקי 

 30.62 מבנה חקלאי באזור חקלאי  951

 49.35 מבנה חקלאי )כולל סככות לול( באזור מגורים  952

 14.90 מבנה, מרתף, סככה, המשמשים כמחסן למבנה חקלאי בכל רחבי העיר  955

  תעריף למטר אורית סוג נכס
 2023חוקי 

 114.05 בית מלון לרבות, מלונית, בית הארחה ופנסיון  550

 49.85 מעונות המשמשים למגורים  555
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 פוטו וולטאי  .11

 

 

 נכסים אחרים  .12

 
  

 אורית סוג נכס
תעריף  

חוקי   למטר
2023 

 מערכת סולרית הממוקמת על גג נכס 

912 

 0.07 דונם  1ועד דונם   0.2מערכת סולרית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 

 0.03 דונם 2דונם ועד   1מערכת סולרית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 

 0.01 דונם  2מערכת סולרית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 

 אורית סוג נכס
תעריף  

חוקי   למטר
2023 

 מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס 

915 

 0.26 דונם  10נכס בשטח של עד מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג 

 0.14 דונם  300דונם ועד  10מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 

 0.07 דונם  750דונם ועד   300מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 

 0.03 דונם 750מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 

 אורית נכססוג 
תעריף  

חוקי   למטר
2023 

 קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית 

916 

 0.26 דונם  10קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית בשטח של עד 

 0.14 דונם  300דונם ועד  10קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ"ר שמעל 

 0.07 דונם  750דונם ועד  300קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ"ר שמעל 

 0.03 דונם  750קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ"ר שמעל 

 תיאור סוג נכס
תעריף  
 למטר

 2023חוקי 

 456.11 ממגורה  950

 132.05 קאנטרי קלאב ובריכות שחיה בגין שטח המבנים  990

 11.70 קאנטרי קלאב ובריכות שחיה בגין יתרת השטח  991

 36.42 קאנטרי קלאב ובריכות שחיה בגין שטח הבריכות  995
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 1993הנחות ופטורים לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( התשנ"ג   (7
 

הנחות תינתנה לזכאים לפי הקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה  )הנחה מארנונה( 

וכל דין אחר, בשיעור ההנחה המרבי הקבוע בדין, למעט ההנחיות וההוראות   1993התשנ"ג 

 המפורטות בחלק זה: 

מ"ר  140, תחול על שטח עד 20%זכאי להנחה בשיעור של  - ((10)א()2הורה עצמאי )תקנה  .א

 משטח הדירה. 

 127נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף  - ((2)א() 2נכות אי כושר )תקנה  .ב

ומעלה, יהא  75%לחוק הביטוח הלאומי, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 

 מ"ר משטח הדירה.  140עד   80%זכאי להנחה בשיעור 

נכה אשר דרגת נכותו הרפואית מוכחת עפ"י כל דין והיא  - ((3)א() 2נכות רפואית )תקנה  .ג

ומעלה, או מי שטרם קיבל קצבת זקנה ונקבעה לו נכות כאמור, יהא זכאי  90%בשיעור 

 מ"ר משטח הדירה.   140עד  40%להנחה בשיעור 

"ר,  העומד באחד  מ 140זכאי להנחה מן המפורטות מעלה המחזיק בדירה ששטחה עולה על 

 ממבחני המשנה כאמור, ייקבע שיעור ההנחה בהתאם.

 מבחני משנה

 מבחן משנה א': 

 הגבלה במטרים  נפשות פרמס

 מ"ר   150עד  4-5

 מ"ר   160עד  6-7

 המקסימום על פי תקנות  ומעלה  8

 
 מבחן משנה ב': 

 הכנסה חודשית ברוטו לבית אב נפשות פרמס

1 ₪ 9,000 

2 ₪ 12,000 

3 ₪ 13,500 

4 ₪ 15,000 

5 ₪ 16,500 

6 ₪ 18,000 

7 ₪ 19,500 

 העומד במבחן משנה ב' יהא זכאי לשיעור ההנחה המירבי הקבוע בחוק.  •

הכנסה חודשית במבחן משנה ב' לצורך בחינת הזכאות הינה על פי הכללים הקבועים בתקנה   •

 )ב(, לא כולל קצבת ניידות וקצבת שירותים מיוחדים.  -()א(ו8)א()2
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(, לא תחול ביחס לנכה המחזיק באישור תקף  3)7( 2) 7מגבלת שטח הזכאות להנחה, כמפורט בסעיף 

 ומעלה, וכן באישור זכאות להחזקת כיסא גלגלים.   80% בדבר זכאות לקצבת ניידות בשיעור של 

 מ"ר.   200מגבלת השטח במקרים אלו תעמוד על 

 

 בשינויים הבאים:  13-ו  12לעניין הנחת נכס ריק ע"פ סעיפים  

 ללא שינוי.   12אימוץ תקנה  -12תקנה 

אותו להנחה ע"פ  מי שניצל זכ 13, לא יהיה זכאי להנחה לפי סעיף 13על אף האמור בתקנה  - 13תקנה 

וכן תינתן   100%החודשים הראשונים תהיה בשיעור של  6בגין אותו הנכס. ההנחה עבור   12סעיף 

 עבור מבנים ריקים שאינם משמשים למגורים.   50%חודשים נוספים בשיעור של  6הנחה עבור  

 

ת )תקנה  לא תחול הנחה בתשלומי ארנונה כללית למחזיר שנתן הוראת קבע לתשלום הארנונה הכללי

 (  1993-, תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג3

 , תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות((13או למשלמים מראש )תקנה  

 

 תנאים למתן הנחות 

 תנאי לקבלת ההנחה הוא כי שולמה הארנונה עד למועד הזכאות להנחה.  .1

הארנונה או יסדיר תשלומים ע"ח חובות העבר עד למועד הגשת במידה ולא תיפרע יתרת  .2

 תהא ההנחה שנקבעה לו בטלה ותתווסף ליתרת חוב הארנונה.  31.12.2022הבקשה או עד 

 מחזיק יקבל הנחה אחת מן ההנחות להן הוא זכאי, לפי הגבוהה מבניהן.  .3

 מי שהחזיק בנכס בחלק מהשנה, זכאי להנחה באופן יחסי.   .4

 תנה בצירוף כל המסמכים הנדרשים.מתן ההנחה, מו .5
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 מועדי התשלומים: 

 
 . 2023מועד חיוב הארנונה הכללית הוא האחד בינואר   .1

 בינואר, בכפוף לחוק הרשויות    14  -המועד לתשלום הארנונה הכללית הוא עד ה .2

 .  1980 –המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( התש"מ  

 תשלומים דו    6  -למרות האמור לעיל ניתן לשלם את הארנונה הכללית  ב .3

    14ביולי,  14במאי,   14במרץ,  14בינואר,  14חודשים צמודים בתאריכים:    

 פרשי  בנובמבר ובכפוף לחוק הרשויות המקומיות )ריבית וה 14בספטמבר,    

 . 1980 –הצמדה על תשלומי חובה( התש"מ    

 לפקודת העיריות( ישלם   324כל המבקש אישור לרשם המקרקעין )עפ"י סעיף  .4

 את יתרת המס עד תום תקופת האישור, כתנאי לקבלת האישור.  

 כל שינוי/תיקון שיחול בהתאם להוראת כל דין לענייני ארנונה וכל הקשור בכך   .5

 יעודכן בהתאמה.  

 
 

 רפי סער
 ראש העיר
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 2רשימת רחובות באזור  - נספח

 

 יםפרמס שם רחוב
 זוגיים

אי   יםפרמס
 יםפרמס שם רחוב זוגיים

 זוגיים
אי   יםפרמס

 זוגיים
 7-1 8-2 ילג  15-1 16-2 אבא ברדיצ'ב 

 17-1 30-2 יציאת אירופה   15-3  אבן גבירול 
 25-1 24-2 ירמיהו   16-2 אבן עזרא 

 25-1 36-2 ישעיהו  13-1 12-2 אבן שפרוט  
 13-1 14-2 כנפי נשרים  19-1 14-2 אברבנאל  
 11-1 14-2 לופבן  3 14-2 אחי אילת 
 13-1 10-2 מצדה 5-1 4-2 אחי דקר  
 7-1 8-4 מרבד הקסמים  17-1  אלחריזי 

 13-1  נורדאו   14-2 אליהו התשבי  
 13-1 16-2 נחמיה  17-1  אלקלעי 

  8-2 נתן הנביא  13-1 8-2 בלבן 
 5-1  עובדיה הנביא   20-2 גולדשטיין  

 9-1 12-2 עזרא 13-1 8-2 גייסות השריון  
 9-1 10-2 עמוס   34-32 גלר זאב 

 11-1 12-2 פרוג שמעון  37-1 40-2 דוד המלך 
 21-1 26-2 צייטלין  19-1 20-2 דניאל 

 17-1 20-2 קורצ'ק  5-3 6-2 האחדות 
 39-1 56-2 קפלנסקי  27-1 26-2 האילנות 

 21-1 14-2 קצנלסון יצחק  59-55  הגליל 
 13-1 12-2 רינגבלום  21-1 12-2 הגפן 

 53-1 48-2 רמז דוד  15-1 16-2 ההסתדרות 
 15-1 10-4 רמחל  9-1 10-2 הושע 
 15-1 20-2 שאול המלך  9-1 14-2 הזית  

 13-1 14-2 שבד 19-1 10-2 החרוב 
 19-1 32-2 שבזי 37-3 36-4 הל"ה 

  18-2 שדל  10-2 המלכים 
 3-1  שועלי שמשון  55-1 34-4 הנביאים 

 7-1 14-2 שילר  3-1 4 הצבר
 19-1 22-2 שיפר   6-2 הראשונים  

 17-1 14-2 שלמה המלך  21-1 24-2 הרב אסף שמחה 
 5-1 6-2 שמעיה הנביא  15-1 14-2 הרימון 

  92-84 תל חי   27-1 20-2 השופטים 
 43-3  תרי עשר   20-2 השקמה  

    13-1 14-2 התאנה 
    9-7  התותחנים 

    21-1 20-2 התמר 
     196-190 וייצמן 
    189-183  וייצמן 
    35-1 28-2 ויתקין 

     20-2 זכריה הנביא 
    19-1 22-4 חגי 

    25-1 22-2 טהון 
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 3רשימת רחובות באזור 

 

 אי זוגיים  פריםמס זוגיים פריםמס שם רחוב 

 5-1 4-2 גדעון 

 27-1 8-2 דבורה הנביאה  

  24-16 דבורה הנביאה 

 5-1 12-2 דוכיפת 

 15-5  דרך קדומים 

 7-1 12-2 העגורים 

 9-1 12-2 חבקוק 

 7-1 10-2 חוחית 

  10-4 חולדה הנביאה  

 17-1 22-2 חטיבת אלכסנדרוני 

 15-9 6-2 חטיבת יפתח 

 5-1 6-2 חנה 

  8-2 יואל 

 5-1 6-2 יעל 

 35-27  ירמיהו 

 11-5 16-10 לבונה 

 29-1 18-2 מור 

 19-1 10-2 מיכה 

 23-7  משעול בית הבד 

 13-1 16-2 נחום 

 25-1  נחליאלי  

  22-2 עפרוני 

 7-1 20-2 פשוש

 57-47 34-24 תרי עשר  

  62-54 תרי עשר 

 7-3  אלישע 
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    2022יוני  13

 י"ד סיון תשפ"ב 
   608158סימוכין: 

 
 

 9.6.22פרוטוקול ועדת כספים מיום: 

 באמצעות הזוםהישיבה התקיימה 

 נוכחים:

 יו"ר ועדת כספים   -  תהילה מימון

 חבר ועדת כספים   -כהן אורן 

 חברת ועדת כספים   -לירית שפיר שמש 

 חברת ועדת כספים  -הדר לביא  

 חברת ועדת כספים   -פ עדי לוי סקו

 חבר ועדת כספים   - אמיר קולמן 
 

 חסרים: 

 חבר ועדת כספים  -צביקה צרפתי 

 חבר ועדת כספים  - דני הרוש
 

 משתתפים:  

 מנכ"ל העירייה  -יובל בודניצקי 

 גזבר העירייה  -צחי בן אדרת, רו"ח 

 יועץ משפטי  -עו"ד אלון בן זקן 

 מנהלת מטעם אם גרופ  -אלמבנצ'י אילין דסה 

 מנהלת מחלקת שומה  -דינה באוור  

 מזכירת הוועדה   -מירי מינוסקין 
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 על סדר היום: 

 .2023לשנת הכספים צו ארנונה 

 תהילה מימון: נתחיל את הישיבה יש קוורום.

. אין שינויים דרמטיים או בכלל למעשה  2023נתחיל לעבוד. עיקרי הבקשה צו מיסים    צחי בן אדרת:
יהיה יותר    -. תצוגה של שקופיות על כל המסך  2022חוץ מהטייס  האוטומטי ביחס לצו המיסים  

 קל לקרוא. עכשיו רואים? 

. הוא ריאלי ביחס  0.61-. מדד השכר הציבורי ירד ב1.98%. מחצית המדד  4%עלה בקירוב  המדד  
 . 1.37%הינו    2023למדד לכן הוא שלילי. ועל כן הטייס האוטומטי ל 

גדולים    -לבקשות   עסקים  לעודד  מנסים  שנה.  כל  שלנו  קבועות  בקשות  להפחית,  מבקשים  אנו 
. אין  5-ו  1,3ית תעריף מדורג בתתי סיווג באיזור  בעיקר, להיכנס לעיר כפר סבא. מבקשים להפח

 ש"ח.  180.8ש"ח במקום  140נכסים כאלה בכפר סבא. אנו מבקשים תעריף 

 איזה נכס הכי גדול שיש לנו?  עדי לוי סקופ:

 מ"ר. סיווג של תעשיה, הייטק. זה תעריף מופחת. זה משהו היסטורי וישן.  7000מעל    צחי בן אדרת:

 נכסים.  2מ"ר  5000ש לנו מסחר י דינה באוור:

 אז כמה מטרים יש בסיווג זה עד היום?  עדי לוי סקופ:

 אין.   צחי בן אדרת:

 בסדר. עדי לוי סקופ:

. קשה להשוות  80השוואה אל מול רשויות אחרות. שוב, יש הרצליה יותר, אבל נתניה    צחי בן אדרת:
 ארנונה, אך מנסים לתת איזה רפרנס, שתרגישו תעריפים. 

 איך נתניה קיבלו אישור לשמונים?  ולמן:אמיר ק

. זה נמוך מאוד,  70-בערך פחות מ  3  לא אישור, זה היסטורי. אצלנו התעריף באיזור  צחי בן אדרת:
צווי ארנונה   ישן, אנו מנסים לתקן.  בצו ארנונה הוא  נקבע בהתחלה. התעריף  זה היסטורי,  אבל 

 שונים מרשות לרשות. זה עולם אחר. 

 אבל כל הזמן מגישים בקשות למשרד הפנים. למה משרד הפנים לא מיישר קו?  אמיר קולמן:

זה משהו שמדברים עליו המון, יישור קו לכל הרשויות. מאז שאני בתפקיד מנהל    צחי בן אדרת:
 הכנסות. וזה לא מסתדר. 

 היו חוסכים זמן וכסף אם היו מנחים במכה אחת ולא לכל רשות בנפרד. אמיר קולמן:

בן אדר נוספת    ת:צחי  יצליח. בקשה  נראה אם  ארנונה.  צווי  משרד הפנים חושב כמוך על איחוד 
 ...5- ו  3להפחתת תעריף באיזור 

האם יש קורלציה בין הגובה בצו הארנונה של כל רשות לבין כמות העסקים אצלה    עדי לוי סקופ:
ת העסקים לשם,  בעיר. כוונתי היא שהאם זה שנתניה נותנים כזה תעריף נמוך למעשה מושך אליה א

 או למשל, תחזור רגע אחורה...
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 זה מה שמשך אליה את איקאה.  הדר לביא:

ש"ח נמוכה מידי? אולי זה מוגבל בכמות    40למשל איקאה וכו. אולי הירידה של    עדי לוי סקופ:
האחוזים של הירידה. אולי כדי להביא לפה את המגה עסקים, צריך להוריד תעריף עוד יותר? אני  

כן, מה אחוז ה הורדה הסביר, והאם יש קורלציה בין התעריף לבין יכולת הרשות למשוך  שואלת ל
 אליה בפועל.

בן אדרת: הנמוך    צחי  לסיווג  לעידוד עסקים להגיע. לדוגמה,  בין התעריף  ישיר  יש קשר  בהחלט 
לתעשייה שהזכרתי לפני רגע, קיימנו משא ומתן עם חברת מטריקס. חלק משיקוליהם לעבור לכפר  

בא הוא תעריף הארנונה. הם וידאו שאכן הסיווג הוא ככתוב בצו הארנונה. הבנתי שהם אמורים  ס
. וגם  5%-להגיע לכפר סבא בשנה וחצי הקרובות. אז יש קשר. לגבי האחוז המרבי הוא לא יותר מ

פה אני מוכרח לומר שלאורך השנים, בקשה זו לא אישרו לנו. פעם היה קורונה, אבל לא מאשרים  
. אנו צריכים להיות פשוט עקביים ולהמשיך להתעקש. אנח מכוון גבוה, אני צועד לבד. אני  בקלות

גם מדבר איתם, זה לא הגיוני. אני צריך יותר. אנו במשא ומתן, אנו מדברים והם יודעים שלשם אני  
  ,50ש"ח,    30מכוון. דיברתי איתם על התעריף הזה, עשינו שיחות רקע. כמובן אפשר לדבר איתם על  

70. 

 חוץ מנתניה כולם יותר גבוהים מאיתנו.  עדי לוי סקופ:

אדרת:  בן  של    צחי  אזורים  יש  העין  האזורים    127ראש  את  מכיר  לא  אני  השרון,  הוד  ש"ח. 
ש"ח. ויש גם יותר. קשה    164האטרקטיביים שלהם, אבל אם יש איזור נמוך יעדיפו להיות בו. חדרה  

 לי לדעת איך הם מסווגים אזורים. 

 זו בדיוק אותה בקשה שביקשנו, שאתם מעלים לאישור?  ביא:הדר ל

 כן. עוד שאלות? נמשיך?  צחי בן אדרת:

 נמשיך.  תהילה מימון:

מ"ר. גם כאן, אין נכסים כאלה בכ"ס    7000אותו עיקרון גם סיווג של משרדים מעל    צחי בן אדרת:
 רעיון   . גם פה אותו רעיון ועיקרון, להפחית יותר. בדיוק אותו5-ו 3באיזור 

 המטרה למשוך משרדים שיגיעו?  לירית שפיר שמש:

 נכון. גם כאן עשינו טבלה השוואתית.  צחי בן אדרת:

 תודה שיישמתם בקשתנו להשוואה אחידה ומקיפה ככל האפשר.  הדר לביא:

 בשמחה. צחי בן אדרת:

ים ביחס  כאן אנו ממשיכים באותה מגמת הפחתת תעריף. גם כאן אנו גבוה  -מספרות ומכוני יופי  
לרשויות אחרות. בשנה שעברה קיבלו את ההפחתה שלנו. תקנו אותי, אלמבנצ'י או דינה, כאן זה  

שזה חריג מאוד, ואנו ממשיכים לבקש הפחתה, לזחול    11%, חריג מאוד. קיבלנו  10%אישור של  
 לכיוון הפחתה.

בן אדרת: בטון. תעריף    13יש    צחי  ומפעלי  דלק  לתחנות  של קרקע  בעיר  רוצים    32נכסים  ש"ח. 
 בשנה שעברה. מנסים להמשיך לזחול קדימה.  5%להעלותו. קיבלנו תוספת 

 ש"ח.  129בהרצליה  אמיר קולמן:

 אלו תחנות דלק. זו הגדרה בצו.  צחי בן אדרת:
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בחומרים המקבילים יש פער מאוד משמעותי ולא צודק. אין סיבה שנהיה בתעריף זה.    הדר לביא:
 תה. יש דרך להשיג הכפלה? אתם מבקשים בצדק להכפיל או

 רק בזחילה.  -על פי הנסיון שלי  צחי בן אדרת:

 אפילו שאנו במצב הכי נמוך, ובית משפט וכל זה? הדר לביא:

 בדיוק, רק בזחילה.   צחי בן אדרת:

נכסים. גם כאן התעריף שלנו נמוך ביחס לרשויות אחרות. קרקע תפוסה    322יש לנו    -קרקע תפוסה  
 היא קרקע צמודה לעסקים.  

 כן. חניה פתוחה וקרקע צמודה לעסקים גדולים כמו מפעלים. דינה באוור:

 עסקי.  צחי בן אדרת:

 חניון ג'י זו דוגמה נכונה?  הדר לביא:

 ניון בתשלום אלא קרקע תפוסה לצורך חניה.  לא בדיוק. לא ח דינה באוור:

כל שטח מעבר סביב המבנה עצמו הוא שטח שמשמש את דיירי המבנים, לכן    אלמבנצ’י אילין דסה:
 מופיע כקרקע תפוסה. שטח מחוץ למבנה עצמו. 

 לא שטחים ציבוריים, אלא מוגדרים, כמו חניה של עסקים. דינה באוור:

 אין שום סיבה שלא נגבה על כך עוד קצת. זה המון כסף מכניס, ו  הדר לביא:

 . 5%. גם כאן אושרו 5%-זה בזחילה של ה צחי בן אדרת:

 ? 12-ל  10-כמה העלייה מ עדי לוי סקופ:

 . אבל זה סכומים קטנים.25 הדר לביא:

עסקים קטנים גם כך במצב קשה. הייתי מבקשת להוריד התעריף המוצע ולעשות    עדי לוי סקופ:
 זאת יותר במשורה. 

 לא מדובר בעסקים קטנים, אלא בגדולים. ינה באוור:ד

 אז אני לא מבינה את הסיווג. תנו דוגמאות. עדי לוי סקופ:

 דינה, תני דוגמה לעסק גדול.  צחי בן אדרת:

למשל עסק בעתיר ידע, אחד העסקים שיש לו שטח בחוץ מגודר, שמכוניות העובדים    דינה באוור:
 חונות שם. 

 עסק השטיחים הגדול הזה? איך נקרא   צחי בן אדרת:

 שטיחים או כל עסק כזה.  דינה באוור:

עסקים גדולים שהעלייה תהיה משמעותית כי הם מחזיקים הרבה קרקע תפוסה. יש    עדי לוי סקופ:
העלאות   או  עוד  למשוך  ונועדו  תחולה,  להם  אין  שעדיין  מקודם,  שהצגתם  ההעלאות  בין  הבדל 
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לאה גבוהים, זה כבר יעלה על רעננה, אני חושבת שיש שנועדו לבצע תיקון משמעותי. אחוזי ההע
 מקום להעלות באחוזים יותר נמוכים כי זו גזרה כן קשה עבור עסקים אלה.  

 זה יושווה לרעננה, עדי.  צחי בן אדרת:

זו דעתי. אני חושבת שככל שזה חל על נכסים גדולים יותר, ככל שהתחולה רחבה    עדי לוי סקופ:
 יות מצומצמת יותר.יותר, העלייה צריכה לה

הנתונים שאתה מציג צחי, הן של רעננה, של עכשיו. אתה לא יודע שרעננה ביקשו    יובל בדניצקי:
 בצו הארנונה תעריף גבוה יותר.

. הם כבר שנים גובים תעריף גבוה  14.94-נכון, אני לא יודע. נניח אני משווה לרעננה, ל  צחי בן אדרת:
 נה.זה, ואנו מפסידים מליון ש"ח כל ש

אך צו הארנונה לא אחיד, וראוי שיהיה אחיד בין הרשויות בהתאמות קלות, מאחר    עדי לוי סקופ:
- והוא לא אחיד יש סיווגים שהתעריף שלנו גבוה יותר מרשויות אחרות. אם אתה רוצה להעלות ב

, והממוצע שלנו הכולל, בוא תתחיל לסרוק כל הסיווגים ותראה שאנו ברבעון התחתון לעומת  25%
כל השרון, ואז עלייה זו סבירה. אני עומדת על דעתי, המפתח צריך להיות כזה, שככל שזה משפיע  

 על כמות גדולה יותר של נכסים, זה צריך להיות הדרגתי, גם אם התעריף לא שווה. 

 . 5כדי שייתנו לי  25%יאשרו לי אפס. אני מבקש  5%אם אבקש   צחי בן אדרת:

דונם. זה חתיכת    1.32,  1.35אנו מדברים על עסקים גדולים, לטובת השטח הזה.כ     אמיר קולמן:
 שטח.

 מ"ר בממוצע.  750נכון.כ    צחי בן אדרת:

 , לא משנה כמה נבקש? 5%-בכל מקרה לא ייתנו לנו יותר מ עדי לוי סקופ:

 כמו עם המספרות.  5%- כן. דה פקטו זה מה שקורה. זה חריג אם נותנים יותר מ צחי בן אדרת:

 ? למיטב זכרוני כן. 5%-בשנים הקודמות אישרו לנו עליות של יותר מ עדי לוי סקופ:

 לא למיטב זכרוני  צחי בן אדרת:

 לא בקרקעות.  דינה באוור:

השנים    4-ה לנו איזו בקשה באני מדברת בכלל, לא רק על קרקע תפוסה. האם הית   עדי לוי סקופ:
.  20או  15ולקבל  25%? למיטב זכרוני היתה. אני לא רוצה לבקש 5%-האחרונות שהעלו לנו יותר מ 

 אני רוצה לכוון לעלייה מדורגת.

אנו    5%אנו מדברים עם אנשים במשרד הפנים ומבינים שכך זה עובד. אם נבקש    צחי בן אדרת:
 יודעים שלא נקבל אותם.

זה גם כבד מידי. אז שאנו כחברי וועדה נבקש    15%ומקבלים    25%אם מבקשים    פ:עדי לוי סקו
 דברים שאנו לא מתכוונים אליהם? 

ההנחיות של משרד הפנים, יש גם שיקול של התושב, לכן הם לא מאשרים    אלמבנצ’י אילין דסה:
וכחות. באופן  באופן כללי משהו גורף, אלא אם כן זה עיוות מטורף. וגם שם יש להביא להם המון ה

גורף הם לא מאשרים זאת כי לא רוצים לפגוע. כל פעם מאשרים אחוז מסוים. גם בשנה קודמת  
 . 5%-אישרו לא יותר מ
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 כמה ביקשנו בשנה שעברה?  עדי לוי סקופ:

שאישרו לנו. בוודאות. זה    5%-זה אחרי ה  12.48.  5%ש"ח. אישרו    15אותו דבר.    צחי בן אדרת:
 תיים?ברור. אפשר להתקדם בינ

סיווג קרקע למכירת מכוניות חדשות וישנות. למעשה זה כמו משרדים שירותים ומסחר. בקרקע זו  
מניחים את המכוניות ומוכרים. גם כאן אנו רוצים להעלות את התעריף. זה כמו משרדים ומסחר  

 לכל דבר. מניחים את המכוניות על הקרקע ומוכרים. 

לייה יותר גבוהה, ככל שאנו לא רוצים לתמרץ עסקים  גם כאן יש לבחון משמעות של ע  הדר לביא:
 אלה מבחינת תעריף קרקע. 

. אלו מגרשים שהם משרדים לכל דבר, שטחים  5%גם שם אישרו לנו רק    אלמבנצ’י אילין דסה:  
טובה   הכנסה  שתביא  לכמות  להעלות  סיבה  יש  פה  מכוניות.  למכירת  אותם  שמשמשים  פרטיים 

 . 5, ואין הרבה עסקים כאלה, רק ש"ח, שזה מינורי 35לרשות. זה 

 אוקי.  הדר לביא:

, בשיעור  31.12.2023ועד    1.1.23- אנו מבקשים לעדכן הארנונה, מ   -הצעת החלטה  צחי בן אדרת:
, וכמובן לאשר צו המיסים על כל חלקיו שנשלח אליכם לישיבה.  22לעומת תעריף של שנת     1.37%

 אני לרשותכם. -עד כאן, שאלות 

ח להתייחס לעלייה של הטייס האוטומטי. חשבתי על זה  הרבה וקראתי על רשויות  אשמ  הדר לביא:
אחרות. לאור העלייה המשמעותית של המחיר לצרכן שאנו רואים בכל החזיתות וגם בדיור, ולאור  

מליון, אני חושבת שלא נכון לאמץ את הטייס האוטומטי,    12העודפים איתם סיימנו בשנה שעברה,  
. כל השנים אישרתי  1.37, ככל שזה תלוי בנו. אמליץ לא להעלות בשיעור של  להעלות את המיסים

אותם כי לא הצלחנו להתקדם באיזון בין התושבים לעסקים. והשנה אני חושבת שככל שזה נראה  
 לנו קטן, אנו צריכים לעזור לתושבים עד כמה שאפשר. אין לנו תירוץ לאור העודפים. אתנגד. 

.  2023-הייתה לנו פגישה עם משרד הפנים על קווים מנחים לצו ארנונה ל  לפני יומיים   דינה באוור:
משרד הפנים אמר חד משמעית שאין אפשרות השנה להיענות לבקשות להעלות טייס אוטומטי.  

 אפילו אין טעם להגיש בקשות.

 אז מה את אומרת, שיעלו בכל מקרה?  יובל בודניצקי:

 לי. כן. זה רק לפני יומיים נאמר  דינה באוור:

 אז הפרסומים הם סתם? יש ראשי רשויות שאומרים שלא יעלו השנה את הארנונה.   יובל בודניצקי:

 כל שנה יש רשויות שלא מעלות.  הדר לביא:

 זו אמורה פופוליסטית. את יודעת בכמה מדובר לתושב? יובל בודניצקי:

בל זה לא משנה לי.  זה החלטה של נבחר ציבור. מדובר  במאות ש"ח לשנה לכל תושב. א  הדר לביא:
זו עמדתי, אני לא מבינה על מה הוויכוח. אני מדברת על כך שאנו נבחרי ציבור, אני מכבדת את  
העדכון שלך, דינה, אך אלך עם מה שאני מאמינה בו גם אם משרד הפנים לא יאשר. כל שנה הצבעתי  

 זו עמדתי.בעד. להגיד שזה פופוליסטי במקום עמדה שלנו כנבחר ציבור, זה בסדר. אבל 

אין לך מה להיפגע. שאלתי את דינה אם הצעות ראשי הרשויות הן פופוליסטיות.    יובל בודניצקי:
 זה הכל. 
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אתה מעביר ביקורת על ראשי ערים. יש ראשי ערים שלא אימצו את הטייס האוטומטי.    הדר לביא:
רד הפנים. זו  זה אפשרי, ובסמכותנו מטעם משרד הפנים. לא משנה לי שזה לא אפשרי מבחינת מש 

 עמדתי כנבחרת ציבור. 

 אבל אני אחראי על התקציב שאני נותן לתושב. אמיר קולמן:

 מליון. 12אבל סיימת עם עודף תקציב  הדר לביא:

בגלל היחס בין ארנונה למגורים לבין ארנונה למסחר בעירנו, שהיא לרעת המסחר,   יובל בודניצקי:
 אני חושב שהעלייה היא שולית ויש להעלות. 

 אני חושב שמשלם המיסים משלם הכי הרבה ארנונה בכפר סבא.  אמיר קולמן:

בן אדרת: כ  צחי  על  בפנייך, הדר. הטייס האוטומטי מדבר  רוצה להעלות טענה מקצועית    5  אני 
. אנו  4%-. המדד עצמו יהיה יותר מ1.37%מיליון ש"ח במסגרת התקציב העירוני המגלם עליה של   

משלמים לספקים צמוד מדד. כלומר נשחקים. אנו נצטרך לספוג את זה. מה עוד שיש לנו תוספות  
 של ההסכמים של הארגונים השונים. 

מליון ש"ח. גם היום זה הרבה כסף,    100שנה עיריית כ"ס הייתה בגירעון של    20לפני    הדר לביא:
וגם אז זה היה. מה עשינו? התייעלנו עם מה שיש. לא אמרנו שחייבים להעלות את המחירים. חיפשנו  
בכל מקום. זו עבודה שתמיד נכונה גם לבית וגם לעיר. השנה אני לא חושבת שזה נכון לגזור את זה  

יה יכולה לתת. לדעתי השנה זה לא נכון,  על התושבים. יש לכך משמעות של שירות ושל מה שהעירי
 זו עמדתי. אני מבינה את הדעה שמנגד, אך זו עמדתי. 

 מיליון שנתי?  5-הפער בין להעלות את הטייס האוטומטי ובין אם לאו, מדובר ב עדי לוי סקופ:

 כן.  צחי בן אדרת:

וזה היה גרעון    שנים,  15רק להפריך ההערה האחרונה ששמעתי, קודם כל זה היה לפני    אורן כהן:
 מוסכם יחד עם משרד הפנים מאחר והשכונה הירוקה הייתה אמורה להכניס הכנסות. 

 . 2003-זה היה ב הדר לביא:

 לפני אכלוס. אז אני אומר לך שזה היה מוסכם עם משרד הפנים.  2003- זה היה ב אורן כהן:

 יום לא היה אז. זוכר את תכנית ההתייעלות שעשה פה יוניאן? ראש העיר שלנו ה הדר לביא:

זה וודאי נכון, ההתייעלות של יוניאן. אני לא הפרעתי לך, את מפסיקה אותי בשיטתי.    אורן כהן:
 הסברתי לך מה זה גרעון מוסכם. בכל מקרה, נראה לי שצו הארנונה הגיוני ואני בעד. 

מועצת   מיליון ש"ח האלה, אם  5-משרד הפנים ירצה להבין מאיפה אנו מביאים את ה  אלון בן זקן:
העיר תקבל החלטה לא להעלות עדכון לפי טייס אוטומטי. אתה צריך להראות להם שאני מבקש  

מיליון ש"ח, מאיפה אני מביא אותם. התקציב דיונים עליו יהיו רק לפני סוף שנה, והארנונה    5עכשיו  
ושרו.  מתעדכנת עכשיו. מעטות הרשויות שבמהלך השנים עשו צעד זה, ובקשותיהן על פי רוב לא א

 ברמת האמירה על פופוליזם, הייתה ראשון לפני כמה שנים ועוד ראשות שהצטרפה אליה. 

זה לא מדויק. יש רשויות כמו הוד השרון, צחי יודע, שעשו זאת לפנינו. אבל לא הבנתי    הדר לביא:
 , אנו בונים תקציב בהתאם. 2023-את ההערה של אלון. אם תיאורטית אנו לא מעלים את המיסים ב

זה לא שאת לא מעלה את המיסים, את רוצה להראות למה את לא מנצלת את העלייה    ון בן זקן:אל
הקטנה במדד. כי הכסף אותו כסף. את צריכה להראות למשרד הפנים איך את מקזזת את הכסף  
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הזה עם עליות נוספות. זה לא אוטומטי. משרד הפנים מאשר או לא מאשר את זה, ולצורך כך בוחן  
 מיליון ש"ח.   5-יאה את המאיפה את מב

 איזה עליות אנו מבקשים? אנו לא מבקשים אותם אלא בונים תקציב בהתאם. הדר לביא:

מיליון ש"ח ובגלל העלייה של המדד    5עליות שכר. לדוגמה, אם סעיף מסוים עלה לנו    תהילה מימון:
מביאים את זה. זה   מיליון, בלי שינוי של השירות, אז אנו צריכים להראות מאיפה  5.5יעלה עכשיו  

 הכוונה של אלון. 

מעט מאוד רשויות הגישו בקשות לא להעלות את הטייס האוטומטי. ולא אישרו    עדי לוי סקופ:
 להם. ומה הקריטריונים? 

בן אדרת: על    צחי  לא שמעתי  יביאו את ההפרש. השנה  להראות מאיפה  היחידי.  זה הקריטריון 
 עתי זאת בפורום מנהלי ארנונה. רשויות שיקפיאו את הטייס האוטומטי. לא שמ

שמעתי על רשות אחת, והארנונה של כ"ס לא מגיעה אליה אפילו, לצערי. זו רמת    יובל בודניצקי:
 גן, בפועל הם לא מגיעים אלינו. 

 מה שיובל אמר, ברמה העסקית המקצועית אין לנו הלוקסוס לוותר על זה.  צחי בן אדרת:

 לגמרי.  יובל בודניצקי:

יותר מארנונה עסקית בהשוואה לארנונה    ש:לירית שפיר שמ אני מבינה מכך שבר"ג מרוויחים 
 שזה לא יחס טוב.  45/55פרטית. כי אצלנו זה יחס של 

עסקי.    40%מגורים. אצלנו הפוך,    40- עסקי ו  60בכל הרשויות האיתנות הממוצע,    צחי בן אדרת:
 לא עסקי. יכול להות שבר"ג התעריף יותר גבוה. גם בראשון, בת"א. אבל זה

ויש להם איך להוכיח מאיפה יש להם הכסף ולא צריכים להעלות את הטייס    לירית שפיר שמש:
 האוטומטי? 

לא אמרנו את זה במבחן המציאות, לירית. כי מ בחינת לוחות זמנים זה יוכל להיבחן רק    יובל ב:
 ביולי. יש הצהרה של ראה"ע בר"ג שהם מוותרים. 1אחרי 

שאלתי לגבי ר"ג. הם אומרים שהם לא רוצים להעלות מיסים כי יש להם כנראה    לירית שפיר שמש:
 מאיפה להביא הכסף בלי  העלאה. 

 לירית, ר"ג היא  עירייה עשירה.  צחי בן אדרת:

 יש להם כנראה מקורות.  לירית שפיר שמש:

 נכון, ארנונה עסקית.  צחי בן אדרת:

 כנראה. לירית שפיר שמש:

 בוודאות.  צחי בן אדרת:

 זה אחד הדברים שנצטרך להמשיך לעבוד עליו, לשנות היחס בין העסקי לפרטי.  לירית שפיר שמש:

 נכון, לגמרי נכון.  צחי בן אדרת:
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התקדמנו עם זה בשנתיים האחרונות מאז שמעתי את הנתונים? מאז נבחרתי    לירית שפיר שמש:
 אני שומעת את הנתון של היחס הזה. משהו זז קצת לטובה?

אני בתפקיד מנובמבר, והרצון שלי לשפר את היחס הזה. זה הרבה תכנון והנדסה.    צחי בן אדרת:
התחלנו ישיבות סטטוס בעניין הזה, נראה אם זה יתקדם. זה לא מעכשיו לעכשיו, זה שנים, אך  

 צריך לעשות משהו עכשיו לעתיד.

 א הצלחנו להשתנות. זה בוודאי לא הוקוס פוקוס. אני מבינה שעדיין ל לירית שפיר שמש:

 לא, היחס דומה. לפחות מאז שאני כאן הוא לא השתנה.  צחי בן אדרת:

 : אם אין עוד שאלות, נעבור להצבעה. לירית, את בעד או נגד? תהילה מימון

 בעד צו הארנונה הזה.  לירית שפיר שמש:

 זה ביחד, לא פיצול להצבעה על הטייס האוטומטי.  צחי בן אדרת:

שואלת לגבי כל הפרטני שאנו מבקשים להעלות, כל ההצעות הפרטניות. האם  היא    תהילה מימון:
 מצביעים עליהם? 

זה לא תקציב שאפשר להגיש הסתייגויות לכל סעיף תקציבי. מצביעים כמקשה אחת.   אלון בן זקן:
 מי שרוצה להביע הסתייגות יכול להביע על כמעשהו כנגד.

מה הערך של הסתייגות? כי אם הרוב יצביעו  אם ההצבעה היא כמקשה אחת,    לירית שפיר שמש: 
 בעד מה ערך ההסתייגות? 

אסביר. בסופו של דבר יש ישיבה, חברי הוועדה מנסים להשפיע אחד על השני. אולי    אלון בן זקן:
עמדת הרוב תהיה לקבל איזו הסתייגות, ומתקנים את הצו. אבל אם לא מקבלים את ההסתייגות,  

ת. אפשר להביע הסתייגות, כמו שבמועצה לא יהיה ערך להצעה  לא מתקנים ומצביעים כמקשה אח
 שלך.

 אז מה ערך ההסתייגות?  לירית שפיר שמש:

זה חשוב, אנשים רוצים שדעתם תופיע בפרוטוקול, זו זכותם. זה חשוב. מעבר לכך אין    אלון בן זקן:
 משמעות. 

צביע בנפרד ככל שאנשים  אם יש למישהו הסתייגות לאחד הסעיפים, שיעלה עכישו ונ  תהילה מימון:
 ישתכנעו שיש להצביע כך. יש הסתייגות? 

 על הקרקע התפוסה אני מתנגדת.  עדי לוי סקופ:

 יש אנשים אחרים שמתנגדים? הדר, אני מבינה שאת מתנגדת להכל?  תהילה מימון:

 לא להכל. רק לסעיף הראשון.  הדר לביא:

נוציא את הקרקע התפוסה מההצבעה. כל  אין עוד התנגדות. אז נעבור לכל היתר, ו   תהילה מימון:
 היתר, יש התנגדות לצו המיסים?

בודניצקי: צו    יובל  על  להצביע  צריך  אך  הסתייגויות,  שיהיו  בעיה  אין  אחרת.  אלון  את  הבנתי 
 הארנונה כמקשה אחת. 
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 אפשר להגיד אני מצביע על צו הארנונה ומסתייג על סעיף אחד מסוים. אלון בן זקן:

אנו יכולים להגיד שהעמדה המקצועית לגבי הקרקע התפוסה לא מקובלת עלינו,    תהילה מימון:
ולעבור על האחרים כך. לכן אפשר לעבור סעיף סעיף. אנו בוועדת כספים, צריכים להסביר מה אנו  

 ממליצים למועצה. 

אסביר שוב. אם מתקבל רוב בדיון כאן לתמוך בהצעה של הדר, אפשר לתקן את צו    ן: אלון בן זק
עובר בלי עלייה אוטומטית. אך כשאין רוב, מדובר בסוג של   ואז צו המיסים  המיסים בהחלטה, 
הסתייגות. ואז מי שמסתייג צריך להחליט אם הוא בעד צו הארנונה בכללותו, ורק מסתייג. אבל  

הצו. מתקנים את הצו אם יש רוב להסתייגות. ההצבעה היא על כל הסעיפים,  ההצבעה היא על כל  
אלא אם כן הצלחתם לשכנע אחד את השני והתגבש רוב לתקן איזה תעריף. ואז מתקנים את הצעת  
עדי   כזה.  רוב  אין  עליו כמקשה אחת.  ומצביעים  הזה,  לרוב  בהתאם  צו המיסים,  ההחלטה, את 

האוטומטי, זה לא מספיק    20- , או שעדי רוצה שלא יעלו את ה5%מתנגדת וטוענת שיש לבקש רק  
 לגיבוש רוב. 

 תן לנו להצביע אם יש רוב.  עדי לוי סקופ:

 אז שאלתי אם יש מתנגדים.  תהילה מימון:

 למה בדיון, ולא בהצבעה?  עדי לוי סקופ:

זקן: בן  המשמעות,  אלון  מה  למה?  תיחשב  שלך  ההצבעה  עובר,  לא  זה  שאם  היא  המשמעות    כי 
 להצביע שוב? 

 הסעיפים יעברו. אבל תן לנו להביע ההסתייגות שלנו.  הדר לביא:

 מי נגד מה שהוצע פה על הקרקע התפוסה, מלבד עדי?  תהילה מימון, יו”ר:

 להיפך, מי בעד ההסתייגות של עדי?  אלון בן זקן:

 עי. מי בעד הסתייגות של עדי? רק עדי. אם כך, יש רוב להצעת הדרג המקצו תהילה מימון:

 אני רוצה את ההסתייגות על העלאת השיעור הספציפי.  הדר לביא:

ההצעה לא עברה. עכשיו ההצעה של הדר לא להעלות את השיעור האוטומטי. רק    תהילה מימון:
 הדר בעד ההצעה הזו. ההסתייגויות לא עברו ועכשיו נצביע על צו המיסים ללא הסתייגויות.

האם מישהו מתנגד לכל יתר הסעיפים? אז כל היתר עברו.  בנוגע לכל יתר סעיפים    תהילה מימון:
בעצם, כיון שההסתייגויות של עדי והדר לא עברו, צו הארנונה המובא לפניכם עובר ברוב קולות עם  
לתעריף   ביחס  עדי לאחוז ההעלאה המבוקש  והתנגדות של  התנגדות של הדר לעדכון האוטומטי 

 קרקע התפוסה. כל היתר עובר ברוב קולות. 

 . 25%-אני בעד העלאה אך לא ב  די לוי סקופ:ע
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9-לסעיפים  בהתאם  -  2023החלטה: ממליצים לאשר ברוב קולות את צו המיסים ארנונה לשנת  
(, יעודכנו  1992, לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב, התשנ"ג 10

, לעומת התעריף  1.37%בשיעור של  31/12/2023ועד  01/01/2023שעורי הארנונה שיוטלו מיום 
 .  1/1/2022 -שהיה קבוע ל 

 
                                                   

 בברכה,
 

  
 צחי בן אדרת, רו"ח                                תהילה מימון                                                            

 סבא   -גזבר עיריית כפר                                                                     יו"ר ועדת הכספים
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