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לשכת מנכ"ל המועצה
יד'שבטתשס"ט
08.02.2009

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס'  4מיום א'  1.2.09שעה 19:00
נוכחים:








נעדרו :

בהשתתפות:





יצחקגולברי–ראשהמועצה
עופרגואטה–סגןומ"מ
דודוסלע–סגן
מנדירבינוביץ–סגן
מאירחסן–חבר
יוסיברקן–חבר
מנחםבנימין–חבר
איילאלבלק–חבר
אביקולמן–חבר
שביטמס–חבר
יצחקגלאם–חבר
יוסיברק–מנכ"ל
יזהרקמחי–גזבר
עו"דברוךחייקין
מדוילליאורה–מנהלתמח'הגביה
סדר היום

יצחק גולברי: אנימתכבדלפתוחאתישיבתמליאתהמועצהשלא מןהמנייןלדיוןואישורצוהארנונה
לשנת2009,כפישהוגשלכם.
עפ"יהחוקשנקבעבכנסתאנואמוריםלהעלותאתהארנונהלמגוריםבשיעורשל4.57%ואיןלנומנוס.
אנוגםמציעיםלהכניסתיקוןלצוהארנונהשלקדימה-צורןלשנת2009ודבריהסברלשינוייםולתיקונים
הופצולחבריהמועצהטרםהדיון,כדלהלן:
תיקון צו הארנונה של מ.מ .קדימה צורן לשנת 2009

דברי הסבר

תמצית השתלשלות השינויים/תיקונים בצו הארנונה משנת 2004

הגדרות (פרק א' של צו הארנונה):
 2004הייתההגדרהשלמחסןלמגורים.לאהיוהגדרותמחסןאחרות.
 2005נוספו/שונוהגדרות:
א .נוספההגדרתמחסןשלמבנהתעשיה.
ב .כותרת ההגדרה שהיתה קיימת בשנת  2004שונתה מ"-מחסן" ל"-מחסן ביתי" אך
ההגדרהזההלהגדרהשבשנת.2004
ג .נוספההגדרהשיוריתשלמחסן(שעבורההתווסףקודנכס683בפרקב'שלהצו).
למעשה לא נתקבל אישור מהשרים להגדרות הנ"ל .
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סיווגים (פרק ב' של צו הארנונה):
 2004במסגרתבניניתעשיה היהקודנכס 685(סיווג)2.4.1למחסנים– כשהתעריףהיה11.24
.₪
 2005שינויים:
א .המללשלסיווג2.4.1()685הפךמ"-מחסנים"ל"-מחסניםשלמבניתעשיה"(בתעריף
של11.24.)₪(לאאושרע"יהשרים).
ב .נוסף קודנכס 683מחסנים(סיווג)2.25– שאושר ע"י השרים בתעריף ,₪ 11.77
למרותשהמועצהאישרהובקשהאתהתעריףהמינימלישהיהקבועבחוקלעסקים–50
.₪
 2006קודנכס683מחסן(שיורי),סיווג2.25-המועצהאישרהשובובקשהאתהתעריףשל–50
.₪שריהפניםוהאוצראישרורקהעלאהל-19.38.₪
במכתבמיום26.12.06שלמשרדהפניםהובהר,ביחסלהיתרהחריגלשנת,2006כיהסיווג
מחסניםאושרעםתעריףמינימלילסיווג"תעשיה".
התעריףשלקודנכס685(סיווג)2.4.1"מחסניםשלמבניתעשיה"נשאר11.24.₪

בשנת – 2007אושרההעלאהחריגהבארנונהלסוגיהנכסים,311683ותולא.

צו ארנונה לשנת 2008-הבקשהלשינוייםבצוהארנונהלאנדונהבמועצהוממילאלאהוגשהלשרים.

3.3.08–ניתןאישורשלעוזרמנכ"למשרדהפנים,כיפריט683בצוהארנונההינומחסןלתעשיה.

שינויים מוצעים לצו הארנונה 2009
א .מחיקת הגדרת "מחסנים של מבני תעשיה"בפרקא'שהוספהללאאישורהשריםבצולשנת.2005

ב .מחיקת הגדרת "מחסן"בפרקא'שהוספהללאאישורהשריםבצולשנת.2005

ג .מחיקת סוג נכס "מחסן"בפרקב'2סוגנכס683(סיווג,)2.25אשראושרבשנת.2005

הסבר:
( )1כוונתהמועצהבשנת2005הייתהלאשר"מחסן"לעסקיםבתעריףמינימאלילעסקיםשל50
₪למ"ר.בפועלאישרוהשריםתעריףמינימאלילתעשיה,אישוראשריצרעיוותבמיסוי.
( )2לפי פרשנות משרד הפנים ,סיווג זה מכוון למחסן לתעשיה .לפיכך למעשה עסקים יחויבו
בתעריף גבוה ביותר ,שכן כאשר אין סיווג ספציפי למחסן ,כל שטח של מחסן יחויב לפי
השימושהעיקרי.לכןמובאהתיקוןשלהלןביחסלסוגנכסחדש.687

ד .הוספת תת סיווג חדש  2.3.2סוג נכס " 687מחסנים של מבנה שירותים ומסחר עד  20%משטח
המבנה".

הסבר:
( )1מטרת השינוי לסייע לסוגי נכסים של שירותים ומסחר באופן שמחסנים המשרתים אותם
יקבלו חיוב מינימאלי שכן אחרת גם המחסנים מחויבים בתעריף המלא ( 104.17 ₪או
81.56)₪לפיהעיקרוןכיככלל,מחייביםלפיהשימושהעיקריבנכס.
( )2נקבעתמגבלהשלחיובמחסןעד20% משטחהמבנהבמטרהלמנועמצבבושטחיםנרחבים
ביותריחויבובתעריףמופחת.
( )3יובהרכיהתעריףלשימושיאחסנהלעסקים,שירותיםומסחרברשויותאחרותגבוה בהרבה
מהתעריףבקדימה-צורן,ביןאםישבהןתעריףמיוחדלאחסנהוביןאםלאו:
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דוגמאותלאופןחיוב"מחסן"ברשויותסמוכותלמ"רלשנת 2008(היינוטרםההעלאהשל
שנת)2008(תוךעיגולסכומים):
143₪
אבןיהודה
237₪(ובמקריםמסוימים163)₪
כפרסבא
32₪
לבהשרון
בין55₪עד146₪(תלויבאזורים)
נתניה
59₪
כפריונה
55₪–93₪(תלויבאזורים)
דרוםהשרון
92₪
עמקחפר
55₪
תלמונד

( )4התעריף החדש המוצע בקדימה צורן לשנת  2009( 58.05 )₪הינו התעריף המינימאלי
האפשרילעסקיםבתוספתההשלמהל7.5%בהמבוקשלהעלותאתכלצוהארנונה.

ה .הוספת תת סיווג חדש  2.4.1.1סוג נכס " 688מחסנים של מבנה תעשיה כל מטר מעל 20%
משטח המבנה".

הסבר:
( )1מטרתהשינוילמנועמצבבונכסשלםאוחלקוהניכרמחויבבתעריףנמוךביותרלפיסיווג
.685לפיכךנקבעתמגבלהשלחיובנכסבתעריףמופחתרקעד 20%משטחו.מעברלכך,
יחויבבתעריףהמלאשלתעשיה.
( )2יובהר כי התעריף לשימושי אחסנה לתעשיה ברשויות אחרות גבוה בהרבה מהתעריף
בקדימה-צורן,ביןאםישבהןתעריףמיוחדלאחסנהוביןאםלאו:
דוגמאותלאופןחיוב"מחסן"לתעשיהברשויותסמוכותלמ"ר(תוךעיגולסכומים):
61₪
דרוםהשרון
85עד500מ"רראשוניםוהתעריףפוחתלפיהגודלעד24.73מ"ר.
עמקחפר
128₪
תלמונד

ו .תיקון סיווג  2.6.4סוג נכס  960למילים "סככות ומבנים" הוסף "שאין להם תעריף אחר בפרק
."2.6

הסבר:
ראשית,בשנת2005הוספההמילה"מבנים"אולםההוספהלאנרשמהבפרוטוקולישיבתהמועצה
ובהתאםלאהוגשהלמשרדהפניםבקשהלאישורחריגלשינויזהבצוהארנונה.
שנית ,הוספת המילים "שאין להם תעריף אחר בפרק  "2.6נועדה למנוע אי בהירות באשר
להתייחסותלמילים"סככותומבנים".

יצחק גולברי:אנימבקשמעו"דחייקיןלמסורלנוסקירהתמציתית.

עו"ד חייקין: בארנונהאנומדבריםעלהטלתהארנונהועלשומתהארנונה.
בקשרלהטלתארנונה,עדשנת1985יכלוהרשויותהמקומיותלעשותכרצונןמבחינתהסיווגים
והתעריפיםבארנונה.החלמחקיקתהחוקלייצובהמשקבשנת1985הוגבלוהרשויותמבחינתאפשרות
לשינויהתעריפיםוהחלמשנת1993מוסמכותהרשויותלהתקיןצוויארנונהמכוחושלחוקההסדרים,
כאשראינןרשאיותלשנותסיווגים,תעריפיםוכד'אלאבקבלתאישורחריג.כלשנהמתפרסמותתקנות
הסדריםובהםנקבעותהוראותבדברהגדרותלסיווגינכסים,תעריפיםמזערייםומירבייםואופןהגשת
בקשהלשינויחריגבצוהארנונה.
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בכלהנוגעלשומתהארנונה,כלתושבמקבלבתלושהשנתיאתשומתהארנונהויכוללהגישהשגהתוך90
יום,עלשטחהנכסגודלוומיקומווכןבטענהכיאינומחזיקבנכס.מנהלהארנונהמשיבלהשגהועלהחלטת
מנהלהארנונהניתןלערורלועדתהערר.
בקדימהצורןהוגשוהליכיםרביםלועדתהעררבעיקרעקבהתקלותשהיובהקשרלהגדרותולחיובישטחי
מסחרותעשיהכמחסנים.
צרפנולכםלקראתישיבתהמועצהשנידפים-דבריהסברלשינוייםהמבוקשיםלצוהארנונהשלשנת
2009שכותרתם"תיקוןצוהארנונהשלמ.מ.קדימהצורןלשנת2009–דבריהסבר".
בתמצית,בשנת2004עםאיחודהרשויותאוחדוצוויהארנונהאולםבמהלךהשניםנתגלהכיככלהנראה
נעשוטעויותמבחינתהשינוייםבצווים,כפישמפורטבדבריההסבר.
 עו"דחייקיןמסביראתהשינוייםבצוויהארנונהבמהלךהשניםלפידבריההסברואתהשינויים
המוצעים:
בענייןהתעריפיםאנימבקשלצייןכימחלקתהמחקרשלחב'מגע"רעשתהעבורהמועצה,ובתיאוםעימי,
עבודהיסודיתוערכההשוואהביןחיובימחסןלפיצוויארנונהברשויותסמוכות.התעריפיםהמוצעיםעבור
מחסניםבצוהארנונהלשנת2009כפישמוצגיםבפניכםהםעלהצדהנמוךביותרוקרוביםביותר
למינימוםלפיתקנותההסדרים.
כפישניתןלראותעיקרהשינוייםנוגעיםלהגדרתמחסןעלסוגיוהשוניםוהתעריפיםבענייןזה.
בשניםקודמותפנינולשריםבבקשותלשינויים.בשנת2007הגשנובקשהלמליאתהמועצהאךזולאדנה
בבקשה.נפגשנועםמנכ"למשרדהפניםוהובהרלנושובכיפרשנותמשרדהפניםלסיווג683הינומחסן
לתעשיה.

הבהרהלשאלתהחברים:בחלקניכרמצוויהארנונהאיןסיווגנפרדלמחסןובמקרהכזהמחייביםלפי
השימושהעיקרי.

הבהרהלשאלתהחברים:במקרהשלמקוםלאחסנהבלבד,הכוונההיאכיעדייןהחיוביהיהעד20%
למבנהכמחסןוהיתרהלפיהעיסוקהעיקרי,תעשיהאומסחרוכד'.
יצחק גולברי: אנימציעלאשראתצוהארנונה.
העלאהלמגוריםע"פחוקבשיעורשל4.57%בלבד.
א.
אתהשינויים,התיקוניםוהתעריפיםכדלקמן:
ב.
 .1מחיקת הגדרת "מחסנים של מבני תעשיה"בפרקא'.
 .2מחיקת הגדרת "מחסן"בפרקא'.
 .3מחיקת סוג נכס "מחסן"בפרקב'2סוגנכס683(סיווג.)2.25
 .4הוספת תת סיווג חדש  2.3.2סוג נכס " 687מחסנים של מבנה שירותים ומסחר
עד  20%משטח המבנה".בתעריף57.12₪למ"ר.
 .5שינוי תעריף למחסנים של מבנה תעשיה ( )685לתעריף  ₪ 22.27למ"ר.
 .6הוספת תת סיווג חדש  2.4.1.1סוג נכס " 688מחסנים של מבנה תעשיה כל מטר
מעל  20%משטח המבנה".בתעריף95.33₪למ"ר.
 .7תיקון סיווג  2.6.4סוג נכס  960למילים "סככות ומבנים" הוסף "שאין להם
תעריף אחר בפרק ."2.6
תוספתלצוכוללטבלתההנחותלמשפחותחד-הוריותכדלהלן:
ג.
"התושביםיקבלואתההנחההמירביתהמותרתע"פתקנותההסדריםבמשקהמדינה(הנחותבארנונה)
תשנ"ג1993ועלתיקוניוובתיקוניםכדלהלן:

לאיינתןפטורלנכסריקמכלסוגשהוא.
.1
הנחתאיכושר(סעיף)2(2ו2-ב'לתקנות)תהיה80%.
.2
הנחותלמשפחותחדהוריותתינתןבכפוףלמבחןהכנסהע"פהטבלההמצ"ב.
.3
המועדהאחרוןלהגשתהבקשות30.4.2009.
.4
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תקרות הכנסה לצורך קבלת הנחות למשפחות חד-הוריות  20%לשנת 2009

מספר נפשות
2
3
4
5
6
7
8
9

הכנסה חודשית ממוצעת לשנת 2009
8,352₪
9,142₪
10,142₪
12,158₪
14,382₪
16,614₪
18,836₪
21,068₪



בעד אישור צו הארנונה הצביעו  5חברים  :יצחק גולברי ,דודו סלע ,עופר גואטה ,מאיר חסן ,מנדי
רבינוביץ.
נגד:אין.
נמנע:אין
צוהארנונהלשנת2009עםהתיקוניםוהשינוייםאושר.
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________________________
יצחקגולברי–ראשהמועצה

________________________
יוסיברק–מנכ"להמועצה

