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 דיווחים: –ראש המועצה 

מנהלי יישובים בבי"ס עמקים תבור היום התקיים מפגש  .המועצה מחויבת בעמידה בהנחיותתו סגול: 

להתקיים ימשיכו בינתיים ת המליאה  וישיב)בבית המועצה אין מקום שיכול להכיל לפי הנחיות הקורונה(. 

 .ZOOMבאמצעות 

מערכת החינוך חזרה בשלביות ולאחר כשבוע הוחלט לחזור לקפסולות. שר החינוך החדש הצהיר  חינוך:

שכל מנהל בית ספר יקבל החלטה מה נכון עבור בית הספר. חלק מבתי הספר במועצה שינו את שעות 

הפעילות ואופן הלמידה. מועד סיום שנת הלימודים טרם נקבע סופית, יש חילוקי דעות בין הגופים 

 חליטים.המ

בהתאם לאישור משרד הפנים ומשרד האוצר ניתנו הנחות לעסקים בגין משבר  :2020תקציב מועצה 

"פגיעה מלש"ח. למועצה צפויות  1(. קיבלנו חלק הארי של השיפוי מהמדינה, יהיה חסר 25%הקורונה )

הוצאות לפעילויות ומנגד יש גם שינויים ב לנרשמי מכללת ותיקיםתשלומים  כגון החזרינוספות  בהכנסות"

 שתוכננו ובוטלו כגון פסטיבל חלב ודבש ועוד.

 .2020ה את תקציב הממשלה עדיין לא אישר

 מלש"ח.  2,158את תקציב המועצה עם קיצוץ של  2019דצמבר  29בישיבה מיום אישרה מליאת המועצה 

טרם  .לעסקיםגם על הוועדים המקומיים חל קיצוץ תקציב בעקבות החלטת הממשלה על מתן הנחה 

התקבלה החלטת ממשלה לנושא השיפוי לוועדים המקומיים, בסוף חודש יולי צפויה להתקבל ההחלטה 

 , עדיין לא ידוע.4-5%ובכל מקרה לא יהיה שיפוי מלא. הפער הצפוי כ 

המועצה נערכת לקראת חזרה לפעילות של ועדת הגבולות לעניין תחומי השיפוט וחלוקת  ועדת גבולות:

 אנחנו מקיימים פגישות עם הרשויות במטרה להגיע להסכמות.הכנסות, 

 גבוה. אקונומי-סוציודירוג כמו בכל שנה, קיים איום על גובה ההנחות בקרקע לרשויות ב עדיפות לאומית:

 אנחנו עושים כל מאמץ לבלום את הגזירה.

השרה הבטיחה לקיים  .שרת התחבורה הגיעה השבוע לחנוכת כביש במגדל העמק שדה תעופה בין לאומי:

פגישה וציינה שהיא צריכה ללמוד את הנושא ולקבל החלטה בתקופת כהונתה במשרד התחבורה. אנחנו 

 חיפה.א והשדה התעופה שהמקום הראוי והנכון לפועלים לשכנע את השרה 

 דני גולדשטיין יגיע לביקור בסוף החודש, פנינו ליישובים לריכוז בעיות. מנכ"ל דואר ישראל:

 

 

 מבצע מיצי":" .1

 מוזמנת: ד"ר גלית וונדר )וטרינרית רשותית(

 מדובר על קול קורא של משרד החקלאות לעיקור וסירוס חתולי רחוב במטרה לצמצם התרבות.

 גלית וונדר מבקשת מהמליאה להתוות מדיניות ולחייב את הוועדים המקומיים להשתתף במבצע.

וקיטום אוזן  , חיסון כלבתלווטרינר לעיקור/סירוסהאיסוף מתבצע מהיישובים, החתולים נלקחים 

₪  5,000עד ₪  4,000יישובים במועצה לא מעוניינים להצטרף למבצע )השתתפות של  4 זרים ליישוב.מוחו

 לחתול. ₪  114.5בשנה(. 

יש תושבים שמתלוננים והמועצה לא יכולה לתת מענה ללא התחייבות הוועד המקומי, חשוב לציין 

חתול יכול להעביר התרבות החתולים יוצרת בעיה תברואתית.  רחוב מכפילה המלטות. שהאכלת חתולי

 . חתול זה עם נודד שהולך למקום שיש בו אוכל. לישמניוזיס ויסצרליתכלבת בשריטה, חתול מעביר 

 לקבוע מדיניות האם יש לחייב את הוועדים המקומיים. אייל בצר: הנושא הובא לישיבה להתייעצות כדי
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בן עזר: בריאות הציבור זה לא האצלת סמכויות, רוב היישובים מסכימים אז כמעט ואין כאן בעיה. יריב 

 צריך שיתוף פעולה עם היישובים לאחריות בריאות הציבור.

ישראל ויזל: בהסוללים יש הרבה חתולים, לא זוכר שהתקיים דיון לנושא השתתפות במבצע מיצי, אם 

 צליח לטפל בבעיה.הרשויות מסביבנו לא מטפלות לא נ

 גבי קנץ: בגבעת אלה מורגש השיפור. אנחנו צריכים לפתור את הבעיות שלנו.

 שמוליק דודאי: צריך לקבל החלטה שהמועצה עושה ולא שואלת את היישובים.

איריס גרומן: אני מפרידה את הכסף מהנושא. לדעתי, חסרה הסברה לנושא התרבות החתולים בהתמקדות 

 על האכלה.

 כל שלושה חודשים, אני מעבירה לבעלי התפקידים ביישובים.פרסום לתושבים  וצאנדר: יגלית וו

אלי בן סימון: בדקתי עם מזכיר ציפורי, הוא לא מכיר שמחייבים את תקציב הוועד בגין עיקור וסירוס 

 בעיקור וסירוס חתולי רחוב. ₪  5,000חתולי רחוב. יש נושאים שבוערים לתושבים יותר מהשקעה של 

 איריס גרומן: זו צריכה להיות החלטה של הוועד המקומי אם להשקיע את הכסף במבצע מיצי.

 

 החלטה:

 אייל בצר: משאירים את המצב הקיים למשלמים מרצון.

 עם ארבעת היישובים שמסרבים, נדבר.

 

 

 :חיות ברפקח נזקי  .2

הינה מהלך אסטרטגי ים התקשרות לטיפול בנזקהמועצה בשת"פ עם הרט"ג מעסיקים פקח נזקי חיות בר, 

אישרה המועצה אזורית עמק יזרעאל את חלקה  2017יוני  07ארוך טווח; בישיבת צוות פיתוח מיום 

רט"ג. רק היישובים החקלאים חויבו אך מתוך הבנה  1/3מועצה,  2/3ההסדר עם הרט"ג לתשלום  בפרויקט.

 טבלה הצעה לחלוקה. -נספח א' מצ"ב  - שהשירות ניתן לכלל היישובים מוצע לבצע חלוקה בין כל היישובים

העסקת בבזמן הכלבת ראינו את התועלת הרבה  . רק פקח רט"ג רשאי.לדלל חיות ברלמועצה אין סמכות 

 הפקח מטפל בפניות של כלל התושבים. הפקח ברשות.

 איריס גרומן: אני לא תומכת בחיוב ביישובים בעלות הפקח.

 וקבלת החלטה סופית בתום תקופת הניסיון.אלי בן סימון: מציע שנתיים ניסיון 

 

  החלטה:

 2020בתקציב  2/3ממליצים למליאה לאשר המשך מימון מועצה 

 מצ"ב נספח א' –להפחית מסל השירותים לפי המפורט בטבלה  2021ובתקציב 

 

 

 
 :שינוי תקנון יובלי העמק .3

 מנכ"ל יובלי העמק –מוזמן: צחי ורמוס 

 ב'. בנספחעיקרי השינויים מפורטים 

 השינויים נדרשים לפי החוק.
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 החלטה:

 את תקנון יובלי העמק.ממליצים למליאה לאשר 

 

 

 :2021צו מיסים מועצה לשנת  .4

 מוזמן: שחר אורן

 .30/06המועצה נדרשת לאשר מידי שנה את צו הארנונה וההנחות לשנת המס הבאה עד ליום 

 :2021שיעור עדכון לשנת 

מנגנון המשקלל את מדד המחירים  בחוק ההסדרים במשק המדינה נקבע אופן עדכון תעריפי הארנונה עפ"י

לצרכן ואת מדד השכר הציבורי. הרשויות המקומיות מחויבות בהעלאת הארנונה בהתאם לשיעור שנקבע 

וכל חריגה ממנו מחייבת אישור של שר הפנים ושל שר האוצר. בהעדר החלטה של המועצה ו/או בהעדר 

כון שבחוק ההסדרים, מה שנהוג לכנות  שיעור הארנונה משתנה בהתאם לנוסחת העדאישור לשינויים, 

 .1.1%מדובר בתוספת של  2021"הטייס האוטומטי". לשנת 

  מלש"ח.  1.4הינה בסך של  1.1%התוספת בגין שיעור עדכון הארנונה בגובה של 

 לתעשייה:שינוי אזורי ארנונה צו ארנונה 

אזורי תעשיה ומחוץ  –בסיסי צה"ל. אזורים ה', ז', ח'  –בתחומי היישובים. אזור ד'  –אזורים א', ב', ג' 

 לתחום היישובים.

כיוון שקיימת שונות בין התעריפים באזורים ה', ז', ח', המועצה מבקשת לאחד אזורים אלו לאזור אחד מ

ח' יבוטלו. התעריפים באזור החדש נקבעו לפי התעריף הגבוה מבין  –", כך שאזורים ה' אזור ט'שיקרא "

 האזורים שבוטלו.

 מלש"ח. 2 -סך תוספת הארנונה השנתית בעקבות האיחוד מסתכמת בכ 

 ותעסוקה:ארנונה אזורי מסחר צו 

רי מסחר ותעסוקה חדשים באזור מגדל העמק )אדמות המועצה מבקשת להיערך לקראת הקמת שני אזו

 כפר החורש( וכן באזור התעסוקה החדש המקודם ביחד עם עפולה )אדמות מרחביה(.

בהתאם לבקשת הערים השותפות, ובהתאם למדיניות משרד הפנים, המועצה מבקשת לאמץ לאזורים 

 אחידות ולמנוע אפליה. החדשים הללו את התעריפים של הערים הסמוכות, וזאת על מנת לייצר

 הקמת שני אזורי חיוב נוספים בצו הארנונה המיועדים ספציפית לאזורי המסחר והתעסוקה העתידיים:

   :'16791, 16790תחום אזור התעשייה המסחר והתעסוקה עפולה )אדמות מרחביה( גושים אזור י . 

  :'17011תחום אזור התעשייה המסחר והתעסוקה במגדל העמק )אדמות כפר החורש( גושים אזור יא . 

התעריפים שנקבעו באזורים אלו הותאמו לתעריפי הארנונה של עריית עפולה ועריית מגדל העמק 

 )בהתאמה(.

 יש דרישות של משרד הפנים להשוות ולא לעשות שינויים. מנכ"ל החברה הכלכלית:  –שחר אורן  

רי תעסוקה חדשים, יש דרישה של הרשות המקומית לעשות איחוד לתעריפים. לדוגמה אזור תעסוקה אזו

שעתיד להיבנות על אדמות מרחביה, כביש מפריד בין עפולה לעמק יזרעאל. הדרישה להשוות בין הרשויות 

של אזורים  ולא ליצור מצב של עסקים שמעדיפים רשות זו או אחרת. יש "אקורדיון" של האחדה ויש פתיחה

 חדשים.

 אלי בן סימון: אנחנו רוצים להתחרות עם הסביבה, חשוב לא להשוות תעריפים.

 אייל בצר: אזורי התעשייה הם משותפים, לא מדובר על עסקים בתוך הרשויות. 

 אבי סמוביץ: אם לא נעבוד בשיתופי פעולה אנחנו עלולים להפסיד בוועדות גבולות.
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file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/צו%20מיסים%20והנחות%20לשנת%202021/השוואת%20תעריפי%20ארנונה%20עסקיים%20עמק%20יזרעאל%20מול%20עפולה%20ומגדל%20העמק.xls
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 שנהיה זולים יותר מהרשויות השכנות ושתהיה תחרות.יריב בן עזר: אני רוצה 

 גבי קנץ: אנחנו צריכים להיות זולים יותר ולהיות אטרקטיביים.

 אייל בצר: קיבלנו שטחים בזכות הסכמי הגג. ההצעה טובה לרשויות. 

שחר אורן: אין קשר בין הביקושים למחירי הארנונה. יש קשר לסבסוד של משרד הכלכלה. מחיר הארנונה 

הוא סוגייה שולית ליזם. יש מחויבות שלנו לא להתחרות בעירייה ולא לגרום לוועדת גבולות לקבל החלטות 

 פחות טובות עבורנו.

 איריס גרומן: מה האלטרנטיבה?

הביקוש גדול, יש יזמים שנכנסים לרשימת המתנה ולפעמים גם ממליצים להם לפנות לרשויות שחר אורן: 

 מהשכנים.שכנות. אנחנו עדיין זולים 

 שי יזרעאלי: השכנים שלנו ריקים, השירות שלנו טוב.

זיו ורהפטיג: הדיון על המחיר הוא חשוב, הרשויות רוצות לצאת החוצה עם התעשייה. אנחנו צריכים להגיע 

להבנות של מחיר מופחת. אנחנו צריכים להיות תחרותיים. בתקופה הזו המועצה צריכה לשקול לוותר על 

 ", אנחנו מספיק חזקים ויכולים להצהיר על עזרה."הטייס האוטומטי

יריב בן עזר: דיון פוליטי על איך מתנהלים עם השכנים שלנו חשוב אך העניין הכספי חשוב גם, כל מפעל 

 עושה תחשיב כלכלי, אנחנו צריכים להיות בגרוש וחצי זולים מהשכנים.

ק העלאת ה"טייס האוטומטי". כדי לוותר אייל בצר: בהתייחס לארנונה מגורים, המדיניות לא להעלות, ר

על הטייס האוטומטי צריך אישור חריג ממשרד הפנים ומשרד האוצר. המועצה לעצמה גובה מעט באופן 

 יחסי מרשויות אחרות.

 .2022ארנונה עסקים ותעשייה: הקורונה הביאה מצב אחר ואנחנו קשובים, הנושא יידחה לשנת הכספים 

 

 החלטה:

עדכון שיעור ארנונה למגורים בהעלאת ה"טייס  אתאשר ממליצים למליאה ל

 האוטומטי".

 .2020תעריפי ארנונה תעשייה ועסקים יישארו כמו בשנת 

אזורי  –בסיסי צה"ל. אזורים ה', ז', ח'  –בתחומי היישובים. אזור ד'  –אזורים א', ב', ג' 

 .תעשיה ומחוץ לתחום היישובים

 

 

 :2021הנחות ארנונה לשנת  .5

 'גמצ"ב נספח  – לאשריש הנחות קבועות בחוק ויש הנחות שהמליאה נדרשת 

 

 החלטה:

 '.גבנספח המפורטות  2021הנחות ארנונה מועצה לשנת את ממליצים למליאה לאשר 

 

 

 

 : תאגידים עירוניים 2019דו"חות כספיים לשנת  .6

פעם בשנה, ראש המועצה יגיש למליאה דו"ח על מצב התאגידים העירוניים, העתק הדו"ח ופרוטוקול 

 מישיבת המליאה שבה נידון יועבר לשר הפנים.

file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/צו%20מיסים%20והנחות%20לשנת%202021/הנחות%202021.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/צו%20מיסים%20והנחות%20לשנת%202021/הנחות%202021.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/צו%20מיסים%20והנחות%20לשנת%202021/הנחות%202021.pdf
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 .2000שגיא , יזרעאל עפולה, יובלי העמק, החברה הכלכליתמירי שריג חשבת המועצה מציגה את הדו"חות: 

 .דו"ח עמותת אופק לתעסוקה )מעברים בעמק( טרם אושר ולפיכך יוצג בהמשך 

 

 

 אישרור ועדת רכש ובלאי, ועדת התקשרויות  .7

 ועדה מקצועית בלבד )לפי צו המועצות האזוריות לא יכללו נבחרי ציבור(.

 הרכב הוועדה: מנכ"ל, גזבר, יועץ משפטי

מנהל מחלקת הרכש יביא בקביעות בפני הוועדה את תכניות הרכש המוצעות. לעיתים יוזמן לישיבות מנהל 

 המבקש לערוך קנייה על מנת שינמק את בקשתו במפורט בפני הוועדה.

 הרכב ועדת התקשרויות: מנכ"ל, גזבר, יועץ משפטי

 

 החלטה:

 שרויותאת הרכב ועדת רכש ובלאי וועדת התקממליצים למליאה לאשר 

 

 

 : ערבות מועצה לוועד מקומי שדה יעקב .8

עם גרייס לשנתיים ₪(  580,000הוחלט על לקיחת הלוואה )ע"ס  31.4.2020בישיבת הוועד המקומי מיום 

אלש"ח(. בהתאם לבקשת הבנק, הוועד המקומי מתבקש להגיש  700שתחזיר את ההלוואה הקיימת )ע"ס 

 חדשה. נדרש אישור מליאה לערבות מועצה לוועד המקומי.את כל המסמכים מחדש כמו לקיחת הלוואה 

 

 החלטה:

 ערבות מועצה לוועד מקומי שדה יעקב.ממליצים למליאה לאשר 

 

 

 : מרחב בע"מ –מסאחה  –מתן הנחה למוסד מתנדב  .9

מ"ר בסוועאד חמירה. לפי חוזר  213ל"צ(, ששוכרים מבנה בשטח של מרחב בע"מ )ח - מסאחהבקשה של 

ינתן לשלוש שנים. : פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור י07/2020 05/2019מנכ"ל משרד הפנים 

בכל שנה, המוסד ימסור לרשות המקומית תצהיר בטופס הקבוע בחוזר שלפיו לא חל שינוי במטרותיו 

 ופעילותו מעת קבלת הפטור. 

 

 החלטה:

 מתן הנחה למסאחה מרחב בע"מ.לאשר ממליצים למליאה 

 

 

 

 : ועדות ביקורת ועד מקומי שמשית, הרדוף .10

ועדת הביקורת של הועד  1958:-המקומיות )מועצות אזוריות,( התשי"חבהתאם להוראות צו המועצות 

 .חברים3-5המקומי תמנה בין 

file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/החברה%20הכלכלית%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/החברה%20הכלכלית%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/יובלי%20העמק%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/יובלי%20העמק%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/יזרעאל%20עפולה%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/יזרעאל%20עפולה%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/שגיא%202000%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/שגיא%202000%20-%20דוח%202019.pdf
file://///fileserver/d/Users/Hanhala/מנכל/הנהלה/2020/פרוטוקולים/דוחות%20תאגידים%20עירוניים/שגיא%202000%20-%20דוח%202019.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/מסאחה%20-%20טופס%20בקשה%20להנחה%20מארנונה.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/מסאחה%20-%20טופס%20בקשה%20להנחה%20מארנונה.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/מסאחה%20-%20טופס%20בקשה%20להנחה%20מארנונה.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/מסאחה%20-%20טופס%20בקשה%20להנחה%20מארנונה.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/מסאחה%20-%20טופס%20בקשה%20להנחה%20מארנונה.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/פטור%20מוסד%20מתנדב-%20מסאחה%20-%20מרחב%20בעמ%20חלצ/חוזר%20מנכל%205.2019.pdf
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/פטור%20מוסד%20מתנדב-%20מסאחה%20-%20מרחב%20בעמ%20חלצ/hozer7-2020.pdf
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 מליאת המועצה נדרשת לבחור את חברי ועדת הביקורת מתוך רשימת תושבים שהציעו

 :את מועמדותם

  .מונה כיום חבר יחיד שמשיתועדת הביקורת של הועד המקומי ב (1

 יגאל פינגרמן, עדי קויפמן כהן :מועמדויות2 הוגשו 

 .ועדת הביקורת של הועד המקומי בהרדוף מונה כיום חבר יחיד (2

 ענבל ברנשטיין, אסף שדה, דנה ליבר :מועמדויות 3הוגשו 

 

  למועמדים אין חוב בארנונה24/5/2020 נכון ליום. 

  המועמדים רשומים במרשם התושבים בישוב 24/5/2020נכון ליום 
 

 החלטה:

 לאשר את שמות החברים המוזכרים לעיל.ממליצים למליאה 

 

 

 

 

 

  יוצגו במליאה. 2021צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת 

 .עלתה בקשה כי תב"רים והלוואות שיגיעו למליאה, יוצגו עם סדרי עדיפויות ועומס מלוות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניר  שמה: מורןר



כ"סהתושבים מספר לפי50% קבועתושבים' מסהישוב'מס

             40954,000₪          26381,667₪שמשית1

             39554,000₪          25481,667₪ברק אחוזת2

             34294,000₪          22091,667₪אלה גבעת3

             34214,000₪          22041,667₪הושעיה4

             31814,000₪          20491,667₪עדי5

             23384,000₪          15061,667₪תמרת6

             21704,000₪          13981,667₪זבדה מנשיה7

             21204,000₪          13661,667₪.ק מרחביה8

             20824,000₪          13411,667₪דור עין9

             20724,000₪          13351,667₪עדשים תל10

             19533,918₪          12581,667₪יפעת11

             19173,877₪          12351,667₪יהושע כפר12

             18273,773₪          11771,667₪הגליל אלון13

             17963,737₪          11571,667₪שריד14

             16943,619₪          10911,667₪יעקב שדה15

             16813,605₪          10831,667₪נהלל16

             16223,537₪          10451,667₪אבא אלוני17

             15763,483₪          10151,667₪גבת18

             15653,471₪          10081,667₪הסוללים19

             15013,397₪          9671,667₪ציפורי20

             14953,390₪          9631,667₪חנתון21

             14903,385₪          9601,667₪מזרע22

             13553,229₪          8731,667₪הגלילית לחם בית23

             13303,201₪          8571,667₪גזית24

             12963,161₪          8351,667₪היוגב25

             12643,124₪          8141,667₪גניגר26

             11973,047₪          7711,667₪.מ מרחביה27

             11382,979₪          7331,667₪אלונים28

             11242,962₪          7241,667₪שערים בית29

             11242,962₪          7241,667₪החורש כפר30

             9782,794₪          6301,667₪ברוך כפר31

32*              9782,794₪          6301,667₪דוד רמת

             9282,737₪          5981,667₪הרדוף33

             9242,732₪          5951,667₪בלפוריה34

             8352,630₪          5381,667₪דברת35

             5082,252₪          3271,667₪גדעון כפר36

37*              4592,196₪          2961,667₪יהודית מחנה

             3602,082₪          2321,667₪חמירה סוואעד38

             2241,924₪          1441,667₪זייד בית39

         130,000₪             65,000₪       4187465,000₪כ"סה

המועצה ישובי בין חקלאות נזקי פקח מימון חלוקת

 130,000₪ הישובים בין לחלוקה תקציב















































 

 

 קן תקנון המתוהתיקונים בעיקרי  –יובלי העמק 

 סדרה אצורך התאמה לנוהל המונחים לשינויים בהגדרות  .1

  .דירקטוריון""נרשם  ם" "מועצת המנהליבמקום   ."הרשות המקומית"נרשם  מועצה" "הבמקום 

 :(2)סעיף  מטרות החברההתאמה והרחבת  .2

רת זו הוספה הוראה לפיה מסג, בםהל האסדרה של משרד הפנית מטרות החברה לנואמהת -

סמכויותיה של הרשות המקומית בתחום גדר כל פעילות שהיא בק בהחברה רשאית לעסו

 המים והביוב. 

 . םת תעריפיכולל גביהנוכחית והעתידית  פעילות החברהבהתאמה לטרות חבת המהר/תיקון -

 :לנוסח נוהל האסדרההתאמה  .3

 4סעיף  (,הרשות המקומית ושר הפניםהחלטות הטעונות אישור מועצת ) 3סעיף  אלדוגמ 3.1

 . )מכרזים( 25סעיף ברה פרטית( וח)

 הוספה הוראה לפיה החברה לא תתמוך במוסדות ציבור.  –( 5תפקידי החברה )סעיף  3.2

 3.7סעיף ל כי הסעיפים כפופים ףנוסדרה, לנוהל הסבהתאם  – (10העברת מניות )סעיף  3.3

למעט העברת לצורך העברת מניות ) הרשות המקומית ושר הפניםור מועצת ב אישהמחיי

 .מניות בתוך הרשות המקומית(

המחייב  3.3לסעיף  םם כפופינוסף כי הסעיפיהל הסדרה לנובהתאם  – (11הגדלת הון )סעיף  3.4

 .םהגדלת הון המניות הרשולצורך  הרשות המקומית ושר הפניםור מועצת איש

המקומית שלא  טעם הרשותדירקטור מאסדרה. לנוהל הותאם ה – (16ף דירקטוריון )סעי 3.5

רקטוריון יכהנו לא לא יהא רשאי לפעול כדירקטור בחברה, בדימונה לפי תקנות העיריות 

פחות מחמישה ולא יותר ברים )לפני כן היה לא שר חפחות משישה ולא יותר מחמישה ע

וי יכלול את שהמינ שלוש כךק בת יתחלר נציגי הרשות המקומיפוכן הוסף כי מס מתשעה(

כיו"ר  קנות. עוד נוסף כי לא ניתן למנות ממלא מקום קבועשלושת הקבוצות המנויות בת

ברשות מקומית השולטת בשלושה תאגידים הדירקטוריון )ראש הרשות המקומית( וכי 

יד "ר דירקטוריון אחר, מהתאגקומית לבחור יוהמ וניים לפחות, רשאית מועצת הרשותעיר

רקטוריון לאצול אסדרה, הוגבלה סמכות הדי, בהתאם לנוהל . בנוסףהרביעי והלאה

, וניתן לעשות כן אך ורק ביחס לוועדת ביקורת, כספים ומכרזים וועדותמסמכויותיו ל

 קנון. שסמכויותיהן תקבענה בת

 סעיף זה בוטל.  –( 17קום )סעיף ממלאי מ 3.6

ינוי סדרה כך שמהל האלנוהותאם  – (18ף )סעישוטף של החברה והחלטות מיוחדות ניהול  3.7

זרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת ה יבוצע בהתאם להוראות חוחברל המנכ"

 דם לכן בתקנון(. קוספציפי כפי שצוין  )ולא חוזר

לנוהל הסדרה כך שלא ניתן לחייב את החברה הותאם  – (24)סעיף מת ומורשי חתימה חות 3.8

לרבות עובד הרשות  ,ת המקומיתקרב הסגל הבכיר של הרשוללא חתימת מורשה החתימה מ

אמור בסעיף זה, אף הוריון החברה. כמו כן הוסף כי על המקומית שהוא חבר בדירקט

השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות מהמחזור הכספי  2%בהתחייבויות כספיות של עד 

ד תימה בלבת שני מורשי החימיתן יהיה לחייב את החברה בחתר, נעל פי דוח כספי שנתי מבוק

 .גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית

סי החברה לרשות שבפירוק החברה ועברו כל נכך כ תוקן –( 27יף חברה )סעפירוק ה 3.9

 קומית(. ה על ידי הרשות המצו להמקומית )ולא רק הנכסים שהוק



1עמוד 

 (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה 
 ("התקנות: "להלן)לפי התקנות שהותקנו לפיו , ("חוק ההסדרים: "להלן) 1992-ג"תשנ

:כדלקמן  ("המועצה: "להלן)מחליטה בזה המועצה האזורית עמק יזרעאל , ולפי כל דין

, בהחלטה זו יהיו למונחים שהוגדרו בצו הכינון ובחוק ההסדרים ובתקנות1הגדרות
,את המובן שיש להם באותם דברי חקיקה, למעט המונחים המפורטים להלן

:ולמונחים המפורטים להלן יהיה את המובן המפורט לצידם 

כפי שנקבע , 1תחום היישובים שסמכויותיהם יהיו על פי מודל "'אזור א"
ותחום היישובים שסמכויותיהם , 29.11.04על ידי המועצה ביום 

, 29.11.04כפי שנקבע על ידי המועצה ביום , 2יהיו על פי מודל 
רשימת היישובים מפורטת )' ושהמועצה החליטה כי יהיו באזור א

.('בנספח א

כפי שנקבע על , 2תחום היישובים שסמכויותיהם יהיו על פי מודל "'אזור ב"
' ושהמועצה החליטה כי יהיו באזור ב, 29.11.04ידי המועצה ביום 

.('רשימת היישובים מפורטת בנספח א)

כפי שנקבע על ידי , 2תחום היישובים שסמכויתיהם יהיו על פי מודל "'אזור ג"1
רשימת)' ושהמועצה החליטה כי יהיו באזור ג, 29.11.04המועצה ביום 

.('הישובים מפורטת בנספח א

.שטח המשמש לצרכים צבאיים או בטחוניים"'אזור ד"

כל שטח אזור התעשיה אילון  התבור המצוי "'אזור ה "
.        17088, 17083, 17082, 17081בגושים 

16839תחום המפעלים האזוריים המצויים בגושים 
 ,17430 ,17438                                                    .

 חלקה 17414גוש  – 2000שטח איזור תעשייה שגיא 
גוש , 72, 71, 70, 68, 60-62, 39-44, 38, 37ח " ח64-67,63, 2

.8, 5, 2ח "ח, 11חלקה , 17198

.19, 10, 8 חלקות 17433גוש " לב העמק"אזור התעשיה 2-"'אזור ז  "
.17458-  ו17439, 17438גושים – " מרכז העמק"אזור התעשיה -3
.12190, 12189גוש - אזור התעשיה ליד רמת ישי -4
 17647גוש - אזור התעשיה ביר אל מכסור -5

".ציפורית"הוצא אזור התעשיה 

'ג',  ב', כל שטח בתחום המועצה שאינו באזורים א"'אזור ח"
.לעיל' ז-ו' ה', ד

1.4

2021החלטה על הטלת מסים לשנת 

1.1

1.2

1.7

1.6

1.5



2עמוד 

המשמשת , כל קרקע שבתחום המועצה שאינה בנייןאדמה "
מטע או משק בעלי חיים או לגידול תוצרת חקלאית"חקלאית

או לגידול יער או פרחים

לרבות, או חלק ממנו, כל מבנה שבתחום המועצה"בניין"
הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה

אך לא יותר משני, או לכל צורך אחר של אותו מבנה
למעט קרקע שהמבנה עליה לא היה תפוס, דונם

.                                                                                                                                                          כולו או בחלקו, מעולם

.אכסניות, לרבות בתי הבראה"בתי מלון

.דונם או כל חלק ממנו"דונם"

.לרבות בתי אבות" מבני מגורים"

כל מבנה המשמש לגידול תוצרת חקלאית אומבנים"
או מסייע לייצור חקלאי בתוך, לגידול בעלי חיים"חקלאיים

אך למעט כל מבנה המשמש, היישוב בו נמצא
לייצור חקלאי או לגידול חקלאי המצוי באזורי

.'ואזור ה' תעשיה באזור ג

. מטר רבוע או כל חלק ממנו"מטר רבוע"
(ר"מ)

.לרבות מוסכים"מלאכה"

תחנות , מתקני חשמל, לרבות מתקני מיםמשרדים"
תחנות , מסעדות ובתי קולנוע, אוטובוסשירותים 

מרכולים ובתי, רשתות שיווק, חנויות, דלק"ומסחר
.למעט בנקים, מרקחת

תפוסים או, בניינים וקרקעות שבתחום המועצה"נכסים"
.למעט רחוב, ציבוריים או פרטיים, פנויים

.קילומטר או כל חלק ממנו"מ"ק"

כל קרקע שבתחום המועצה שאינה אדמה חקלאיתקרקע  "
.שמשתמשים בה ומחזיקים אותה לא יחד עם בניין"תפוסה

.לרבות מפעלי בנייה ומחצבות"תעשיה"

מבנה בבעלות או בחזקת המועצה או ועד מקומי"מבנה ציבור"
המשמש את ציבור המועצה או הוועד המקומי

או חינוך ללא/תרבות ו, דת, לצורכי בריאות
.כוונות רווח

 ארנונה1.1.2021- מ) חודשים 12 למשך 2021מוטלת בזה ארנונה לשנת הכספים 2הטלת
הארנונה מוטלת בשיעורים. על הנכסים שבתחום המועצה (31.12.2021עד ארנונה

. להלן4ובסכומים המפורטים בסעיף 

המועצה מחליטה כי הארנונה המוטלת תשולם למועצה על ידי.א3תשלום
.המחזיק בנכסים שבגינם מוטלת הארנונההארנונה                 

החיוב לשלם את הארנונה, אם יש יותר ממחזיק אחד בנכס.ב
.המוטלת על הנכס מוטל על כל המחזיקים ביחד ולחוד

:הארנונה מוטלת בשיעורים ובסכומים כמפורט להלן 4שיעורי
וסכומי

הארנונה

1.20

1.21

1.16

1.17

1.18

1.19

1.14

1.15

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13



3עמוד 

'באזור א4.1
מאושר 

בניין המשמש או המיועד.א
ר"ח למ"ש47.79לשמש למגורים           

ר"ח למ"ש56.81בניין המשמש לתעשיה.ב
ר"ח למ"ש63.20בניין המשמש למלאכה.ג
ר"ח למ"ש0.41מבנה חקלאי.ד
, נכס הבנוי מחומר קשיח- חממה״ "1.ד

המקורה בחומר כלשהו שאינו חדיר למים 
ר"ח למ"ש0.10.למעט משתלה,והמשמש לגידול תוצרת חקלאית            

ר"ח למ"ש80.30או שירותים/בניין המשמש כמשרד ו.ה
בניין המשמש למסחר.ו 

ר"ח למ"ש80.30(כולל קניונים)           
בניין המשמש כמחסנים לצורכי.ז

או מסחר/או מלאכה ו/תעשיה ו           
ר"ח למ"ש50.64או שירותים/ו

בניין המשמש כבית מלון.ח
ר"ח למ"ש80.30או כמסעדה/ו

ר"ח למ"ש80.30בניין המשמש לתחנת דלק.ט
ר"ח למ"ש1446.58בניין המשמש כבנק.יא           
ר"ח למ"ש194.93מבנה המשמש תחנת טרנספורמציה.יב           
או מתקנים המשמשים/מבנים ו1.יב          

,חוטית ואלחוטית, לצרכי תקשורת           
,קשר רדיו וטלקומוניקציה           

,תחנות הגברה, תחנות ממסר 
מרכזיות טלפון או שימוש אחר           

ר     "ח למ"ש89.50.הקשור לקווי טלפון או אלחוט
כל בניין שאינו נופל בגדר סעיף.יג           
ר"ח למ"ש60.55קטן אחר של סעיף זה           

אך ורק, בריכת שחיה מסחריתיד
השטח המשמש לבריכה עצמה

ר"ח למ"ש70.83ושטח המבנים הנלווים לבריכה           
ר"ח למ"ש80.30או סכר/או באר מים ו/מכון מים ו.טו           
קרקע תפוסה המשמשת לצורכי.טז           

או/או תעשיה ו/או נופש ו/תיירות ו
או חניון/או שירותים ו/מסחר ו           
ר"ח למ"ש6.82לחניית רכב בתשלום           

, מאגר מים פתוחיז
לרבות הקרקע התפוסה מסביב

למאגר המוחזקת על יד מחזיק המאגר לצורכי
ר"ח למ"ש0.38המאגר

קרקע תפוסה לצרכי בריכת שיקוע1.יז           
ר"ח למ"ש0.38ש"או מט/בריכת ביוב ו

מבנה המשמש מכון טיהור שפכים2.יז           
ר"ח למ"ש26.09או בריכת ביוב/ואו בריכת שיקוע ו

או משמשת/קרקע המיועדת ו- מחצבות .יח
או שלגביה קיים אישור מינהל/ו

ר"ח למ"ש29.73או לכריה/מקרקעי ישראל לחציבה ו
ר"ח למ"ש81.57בריכת מים או מגדל מים.יט           

ח לדונם"ש11.80כל קרקע חקלאית.כ
קרקע תפוסה על ידי או לצורך קו.כא

מ קו מסילת"כל ק. מסילת ברזל
ר"ח למ"ש60.62 דונם20ברזל ייחשב לשטח של            

קרקע תפוסה שאינה נופלת בגדר.כב
ר"ח למ"ש6.62            ק אחר של סעיף זה"ס

ר"ח למ"ש10.08קרקע תפוסה לאירועים.כג
-מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס.כד

ר"ח למ"ש0.35 דונם1 דונם ועד 0.2ר שמעל "לכל מ(א)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם2 דונם ועד 1ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.086552 דונם2ר שמעל "לכל מ(ג)

-מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס. כה
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)
ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)

-קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית.כו
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)
ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)



4עמוד 

'אזור ב4.2
           

בניין המשמש או המיועד לשמש.א
ר"ח למ"ש28.91למגורים

ר"ח למ"ש33.60בניין המשמש לתעשיה.ב
ר"ח למ"ש32.97בניין המשמש למלאכה.ג
בניין המשמש מחסן לצורכי תעשיה.ד

או/או מסחר ו/או מלאכה ו/ו
ר"ח למ"ש26.31שירותים

,       או שירותים/בניין המשמש כמשרד ו.ה           
ר   "ח למ"ש41.97שאינו מסעדה או תחנת דלק מסחרית           
,(כולל קניון)בניין המשמש למסחר .ו           
ר"ח למ"ש41.97שאינו תחנת דלק מסחרית או מסעדה           
ר"ח למ"ש0.29מבנה חקלאי.ז           
, נכס הבנוי מחומר קשיח- חממה״ "1.ז           
המקורה בחומר כלשהו שאינו חדיר למים            

ר"ח למ"ש0.10.למעט משתלה,והמשמש לגידול תוצרת חקלאית 
ר"ח למ"ש47.32או כמסעדה/בניין המשמש כבית מלון ו.ח           
ר"ח למ"ש37.45בניין המשמש ללינה כפרית.ט           

ר"ח למ"ש32.97בניין המשמש כתחנת דלק מסחרית.י
ר"ח למ"ש1446.58בניין המשמש כבנק.יא     

ר"ח למ"ש194.93מבנה המשמש תחנת טרנספורמציה.יב      
או מתקנים המשמשים/מבנים ו1.יב      

,חוטית ואלחוטית, לצרכי תקשורת
,קשר רדיו וטלקומוניקציה

,תחנות הגברה, תחנות ממסר
מרכזיות טלפון או שימוש אחר
ר"ח למ"ש89.50.הקשור לקווי טלפון או אלחוט

כל בניין שאינו נופל בגדר סעיף.יג           
ר"ח למ"ש37.49קטן אחר של סעיף זה           
אך ורק, בריכת שחייה מסחרית.יד           

השטח המשמש לבריכה עצמה
ר"ח למ"ש38.07ושטח המבנים הנלווים לבריכה

קרקע תפוסה המשמשת לצורכי.טו
או/או תעשיה ו/תיירות או נופש ו      
או שירותים/או מסחר ו/מלאכה ו      

ר"ח למ"ש4.33או חניון לחניית רכב בתשלום/ו
, מאגר מים פתוח.טז           

לרבות הקרקע התפוסה מסביב
למאגר המוחזקת על יד מחזיק המאגר לצורכי

ר"ח למ"ש0.14המאגר
קרקע תפוסה לצרכי בריכת שיקוע1.טז

ר"ח למ"ש0.14ש"או מט/בריכת ביוב ו           
מבנה המשמש מכון טיהור שפכים2.טז           

ר"ח למ"ש26.09או בריכת ביוב/ואו בריכת שיקוע ו
או/מחצבת קרקע המיועדת ו.יז

או שלגביה קיים אישור/משמשת ו
מינהל מקרקעי ישראל לחציבה           

ר"ח למ"ש29.27או לכריה/ו
ר"ח למ"ש39.22בריכת מים או מגדל מים.יח
ח לדונם"ש7.14כל קרקע חקלאית.יט
קרקע תפוסה על ידי או לצורך קו.    כ

מ קו מסילת"כל ק. מסילת ברזל
ר"ח למ"ש4.20 דונם20ברזל ייחשב לשטח של 

קרקע תפוסה שאינה נופלת בגדר.כא
ר "ח למ"ש4.20ק אחר של סעיף זה"ס

ר "ח למ"ש10.08קרקע תפוסה לאירועים.כב
-מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס.כג

ר"ח למ"ש0.35 דונם1 דונם ועד 0.2ר שמעל "לכל מ(א)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם2 דונם ועד 1ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.086552 דונם2ר שמעל "לכל מ(ג)

-מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס. כד
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)
ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)

-קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית.כה
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)
ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)

ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)           
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)           



5עמוד 

'אזור ג4.3
           
בניין המשמש או המיועד לשמש.א           
ר"ח למ"ש47.79למגורים           
ר"ח למ"ש33.61בניין המשמש לתעשיה.ב           

ר"ח למ"ש32.97בניין המשמש למלאכה.ג
בניין המשמש מחסן לצורכי תעשיה.ד           
או/או מסחר ו/או מלאכה ו/ו           

ר"ח למ"ש26.31שירותים
,       או שירותים/בניין המשמש כמשרד ו.ה     

ר   "ח למ"ש41.97שאינו מסעדה או תחנת דלק מסחרית      
,(כולל קניון)בניין המשמש למסחר .ו      

ר"ח למ"ש41.97שאינו תחנת דלק מסחרית או מסעדה
ר"ח למ"ש0.29מבנה חקלאי.ז
, נכס הבנוי מחומר קשיח- חממה״ "1.ז

המקורה בחומר כלשהו שאינו חדיר למים 
ר"ח למ"ש0.10למעט משתלה,והמשמש לגידול תוצרת חקלאית 

ר"ח למ"ש47.32או כמסעדה/בניין המשמש כבית מלון ו.ח           
ר"ח למ"ש37.45בניין המשמש ללינה כפרית.ט           
ר"ח למ"ש32.97בניין המשמש כתחנת דלק מסחרית.י           

ר"ח למ"ש1446.58בניין המשמש כבנק.יא
ר"ח למ"ש194.93מבנה המשמש תחנת טרנספורמציה.יב
או מתקנים המשמשים/מבנים ו1.יב

,חוטית ואלחוטית, לצרכי תקשורת      
,קשר רדיו וטלקומוניקציה      

,תחנות הגברה, תחנות ממסר
מרכזיות טלפון או שימוש אחר           

ר"ח למ"ש89.50.הקשור לקווי טלפון או אלחוט
כל בניין שאינו נופל בגדר סעיף.יג

ר"ח למ"ש37.49קטן אחר של סעיף זה
אך ורק, בריכת שחייה מסחרית.יד

השטח המשמש לבריכה עצמה
ר"ח למ"ש38.07ושטח המבנים הנלווים לבריכה

קרקע תפוסה המשמשת לצורכי.טו
או/או תעשיה ו/תיירות או נופש ו

או שירותים/או מסחר ו/מלאכה ו           
ר"ח למ"ש4.33או חניון לחניית רכב בתשלום/ו           
, מאגר מים פתוח.טז          

לרבות הקרקע התפוסה מסביב
למאגר המוחזקת על יד מחזיק המאגר לצורכי            

ר"ח למ"ש0.14המאגר
קרקע תפוסה לצרכי בריכת שיקוע1.טז            

ר"ח למ"ש0.14ש"או מט/בריכת ביוב ו
מבנה המשמש מכון טיהור שפכים2.טז           
ר"ח למ"ש26.09או בריכת ביוב/ואו בריכת שיקוע ו           

או/מחצבת קרקע המיועדת ו.יז
או שלגביה קיים אישור/משמשת ו         

מינהל מקרקעי ישראל לחציבה
ר"ח למ"ש29.27או לכריה/ו

ר"ח למ"ש39.22בריכת מים או מגדל מים.יח
ח לדונם"ש7.14כל קרקע חקלאית.יט
קרקע תפוסה על ידי או לצורך קו.    כ

מ קו מסילת"כל ק. מסילת ברזל
ר"ח למ"ש4.20 דונם20ברזל ייחשב לשטח של 

קרקע תפוסה שאינה נופלת בגדר.כא
ר "ח למ"ש4.20ק אחר של סעיף זה"ס

ר "ח למ"ש10.08קרקע תפוסה לאירועים.כב
-מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס.כג

ר"ח למ"ש0.35 דונם1 דונם ועד 0.2ר שמעל "לכל מ(א)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם2 דונם ועד 1ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.086552 דונם2ר שמעל "לכל מ(ג)

0.000000-מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס. כד
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)
ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)

-קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית.כה
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)
ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)



6עמוד 

'באזור ד4.4
           

ר"ח למ"ש44.98בניין המשמש או מיועד לשמש למגורים.א
ר"ח למ"ש88.16או שירותים/בניין המשמש למשרדים ו.ב

ר"ח למ"ש59.68בניין המשמש כסדנא.ג           
ר"ח למ"ש59.68בניין המשמש כמחסן.ד           
ר"ח למ"ש1446.58בניין המשמש כבנק.ה           

ר"ח למ"ש189.29מבנה המשמש תחנת טרנספורמציה.ו
או מתקנים המשמשים/מבנים ו1.ו           

,חוטית ואלחוטית, לצרכי תקשורת
,קשר רדיו וטלקומוניקציה           

,תחנות הגברה, תחנות ממסר
מרכזיות טלפון או שימוש אחר           
ר  "ח למ"ש92.98הקשור לקווי טלפון או אלחוט           

ק"כל בניין שאינו נופל בגדר ס.ז
ר"ח למ"ש42.25אחר של סעיף זה

או/או המראה ו/מסלול הסעה ו.ח
ר"ח למ"ש3.15נחיתה למטוסים

כל קרקע תפוסה על ידי או לצורך קו.ט
מ קו מסילת ברזל"כל ק. מסילת ברזל

ר"ח למ"ש7.31 דונם20ייחשב לשטח של 
כל קרקע תפוסה שאינה נופלת בגדר.י

ר"ח למ"ש7.31ק אחר של סעיף זה"ס
ר"ח למ"ש9.79קרקע תפוסה לאירועים.יא
-מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס.יב

ר"ח למ"ש0.35 דונם1 דונם ועד 0.2ר שמעל "לכל מ(א)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם2 דונם ועד 1ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.086552 דונם2ר שמעל "לכל מ(ג)

-מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס. יג
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)

ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)           
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)

-קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית.יד      
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)

ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)           
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)           
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)           



7עמוד 

'באזור ה4.5

ר"ח למ"ש66.04בניין המשמש לתעשיה.א
ר"ח למ"ש25.82חניון תת קרקעי1.א

ר"ח למ"ש66.54בניין המשמש למלאכה.ב           
ר"ח למ"ש90.02או שירותים/בניין המשמש למשרד ו.ג
ר"ח למ"ש82.40(כולל קניון)בניין המשמש למסחר .ד
ר"ח למ"ש54.60בניין המשמש כמחסן.ה
או מתקן המשמש להפקת חשמל /בניין ו. ו

ר"ח למ"ש194.96או הולכת חשמל/ו
, מבנה או מתקן המשמש כתחנת כח1. ו           

ר"ח למ"ש140.64תחנות כח סולריות
ר"ח למ"ש1446.58בניין המשמש כבנק.ז           

או מתקנים המשמשים/מבנים ו.ח
,חוטית ואלחוטית, לצרכי תקשורת

,קשר רדיו וטלקומוניקציה
,תחנות הגברה, תחנות ממסר

מרכזיות טלפון או שימוש אחר           
ר"ח למ"ש89.52.הקשור לקווי טלפון או אלחוט

או/מבנה או מיכל לאחסון דלק ו.ט           
ר"ח למ"ש223.55או כימיקלים/או גז ו/מים ו           
חממות ומשתלות מכוסות פלסטיק.י           
או סככות צל המשמשות לייצור/ו           
ר"ח למ"ש11.25שתילים           

או/קרקע תפוסה לצורכי תעשיה ו.יא
או תחנות/או מסחר ו/מלאכה ו

ר"ח למ"ש7.33או ייצור חשמל/דלק ו           
ר"ח למ"ש26.48בניין המשמש כמחסן לתוצרת חקלאית.יב

קרקע תפוסה המשמשת כחניון.יג           
ר"ח למ"ש7.15לחניית רכב

, מאגר מים פתוח.יד
לרבות הקרקע התפוסה מסביב

למאגר המוחזקת על יד מחזיק המאגר לצורכי
ר"ח למ"ש0.43המאגר

קרקע תפוסה לצרכי בריכת שיקוע1.יד
ר"ח למ"ש0.43ש"או מט/בריכת ביוב ו

מבנה המשמש מכון טיהור שפכים2.יד
ר"ח למ"ש26.09או בריכת ביוב/ואו בריכת שיקוע ו

ר"ח למ"ש10.08קרקע תפוסה לאירועים.טז
-מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס.יז

ר"ח למ"ש0.35 דונם1 דונם ועד 0.2ר שמעל "לכל מ(א)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם2 דונם ועד 1ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.086552 דונם2ר שמעל "לכל מ(ג)

-מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס.יח
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)           

ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)           
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)           
-קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית.יט           

ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)
ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)

ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)            



8עמוד 

'באזור ז4.7
           
בניין המשמש או המיועד לשמש.א           

ר"ח למ"ש41.83למגורים
ר"ח למ"ש0.43מבנה חקלאי.ב           

ר"ח למ"ש65.43בניין המשמש לתעשיה.ג
ר"ח למ"ש71.20בניין המשמש למלאכה.ד
ר"ח למ"ש98.03או שירותים/בניין המשמש כמשרד ו.ה
(כולל קניון)בניין המשמש כמסחר .ו

ר"ח למ"ש89.12שאינו תחנת דלק           
בניין המשמש כמחסן לצורכי תעשיה.ז

ר"ח למ"ש57.01או שירותים/או מסחר ו/או מלאכה ו/ו
ר"ח למ"ש85.65או כמסעדה/בניין המשמש כבית מלון ו.ח
ר"ח למ"ש85.94או סכר/או באר מים ו/מכון מים ו.ט
ר"ח למ"ש85.94בניין המשמש לתחנת דלק מסחרית.י

ר"ח למ"ש1446.58בניין המשמש כבנק.יא           
ר"ח למ"ש194.96מבנה המשמש תחנת טרנספורמציה.יב

או מתקנים המשמשים/מבנים ו1.יב           
,חוטית ואלחוטית, לצרכי תקשורת

,קשר רדיו וטלקומוניקציה
,תחנות הגברה, תחנות ממסר

מרכזיות טלפון או שימוש אחר
ר  "ח למ"ש95.78הקשור לקווי טלפון או אלחוט           

אך ורק, בריכת שחייה מסחרית.יג
השטח המשמש את הבריכה עצמה           
ר"ח למ"ש70.83ושטח המבנים הנלווים לבריכה           
קרקע תפוסה המשמשת לצורכי תיירות.יד           
או/או מלאכה ו/או תעשיה ו/או נופש ו/ו           

או תחנת דלק/או שירותים ו/מסחר ו
ר "ח למ"ש7.64או חניון לחניית רכב בתשלום/ו            
, מאגר מים פתוח.טו            
לרבות הקרקע התפוסה מסביב            

למאגר המוחזקת על יד מחזיק המאגר לצורכי
ר "ח למ"ש0.41המאגר           

קרקע תפוסה לצרכי בריכת שיקוע1.טו
ר"ח למ"ש0.41ש"או מט/בריכת ביוב ו           

מבנה המשמש מכון טיהור שפכים2.טו
ר"ח למ"ש26.09או בריכת ביוב/ואו בריכת שיקוע ו           
או/קרקע המיועדת ו- מחצבות .טז           
או שלגביה קיים אישור/משמשת ו           

מינהל מקרקעי ישראל לחציבה                 
ר"ח למ"ש31.32או לכריה/ו

ר"ח למ"ש85.94בריכת מים או מגדל מים.יז
ח לדונם"ש12.45כל קרקע חקלאית.יח
קרקע תפוסה שאינה נופלת בגדר.יט

ר"ח למ"ש6.99ק אחר של סעיף זה"ס
קרקע תפוסה על ידי או לצורך קו.כ

מ קו מסילת ברזל"כל ק. מסילת ברזל
ר"ח למ"ש7.20 דונם20ייחשב לשטח של 

או/או המראה ו/מסלול הסעה ו.כא
ר"ח למ"ש3.07נחיתה למטוסים

ר"ח למ"ש10.08קרקע תפוסה לאירועים.כב
-מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס.כג

ר"ח למ"ש0.35 דונם1 דונם ועד 0.2ר שמעל "לכל מ(א)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם2 דונם ועד 1ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.086552 דונם2ר שמעל "לכל מ(ג)

-מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס. כד
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)           
ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)           

ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)           

-קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית.כה
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)            

ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)



9עמוד 

'באזור ח4.8

בניין המשמש או המיועד לשמש.א
ר"ח למ"ש43.67למגורים

ר"ח למ"ש0.45      מבנה חקלאי.ב
ר"ח למ"ש58.53     בניין המשמש לתעשיה.ג
ר"ח למ"ש67.80בניין המשמש למלאכה.ד
ר"ח למ"ש85.94או שירותים/בניין המשמש כמשרד ו.ה
(כולל קניון)בניין המשמש כמסחר .ו

ר"ח למ"ש85.94שאינו תחנת דלק
בניין המשמש כמחסן לצורכי תעשיה.ז

ר"ח למ"ש54.29או שירותים/או מסחר ו/או מלאכה ו/ו
ר "ח למ"ש81.56או כמסעדה/בניין המשמש כבית מלון ו.ח
ר"ח למ"ש85.94או סכר/או באר מים ו/מכון מים ו.ט
ר"ח למ"ש85.94בניין המשמש לתחנת דלק מסחרית.י

ר"ח למ"ש1446.58בניין המשמש כבנק.יא
ר"ח למ"ש194.96מבנה המשמש תחנת טרנספורמציה.יב
או מתקנים המשמשים/מבנים ו1.יב

,חוטית ואלחוטית, לצרכי תקשורת
,קשר רדיו וטלקומוניקציה

,תחנות הגברה, תחנות ממסר
מרכזיות טלפון או שימוש אחר
ר  "ח למ"ש95.76הקשור לקווי טלפון או אלחוט

אך ורק, בריכת שחייה מסחרית.יג
השטח המשמש את הבריכה עצמה

ר"ח למ"ש70.83ושטח המבנים הנלווים לבריכה
קרקע תפוסה המשמשת לצורכי תיירות.יד

או/או מלאכה ו/או תעשיה ו/או נופש ו/ו
או תחנת דלק/או שירותים ו/מסחר ו

ר"ח למ"ש7.31או חניון לחניית רכב בתשלום/ו
, מאגר מים פתוח.טו

לרבות הקרקע התפוסה מסביב
למאגר המוחזקת על יד מחזיק המאגר לצורכי

ר"ח למ"ש0.41המאגר
קרקע תפוסה לצרכי בריכת שיקוע1.טו

ר"ח למ"ש0.41ש"או מט/בריכת ביוב ו
מבנה המשמש מכון טיהור שפכים2.טו

ר"ח למ"ש26.10או בריכת ביוב/ואו בריכת שיקוע ו
או/קרקע המיועדת ו- מחצבות .טז

או שלגביה קיים אישור/משמשת ו
מינהל מקרקעי ישראל לחציבה

ר"ח למ"ש31.31    או לכריה/ו
ר"ח למ"ש85.94בריכת מים או מגדל מים.יח
ח לדונם"ש12.44כל קרקע חקלאית.יט
קרקע תפוסה על ידי או לצורך קו.כ

מ קו מסילת ברזל"כל ק. מסילת ברזל
ר"ח למ"ש7.10 דונם20ייחשב לשטח של 

או/או המראה ו/מסלול הסעה ו.כא
ר"ח למ"ש3.06נחיתה למטוסים

קרקע תפוסה שאינה נופלת בגדר.כב
ר"ח למ"ש6.99ק אחר של סעיף זה"ס

ר"ח למ"ש10.08קרקע תפוסה לאירועים.כג
-מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס.כד

ר"ח למ"ש0.35 דונם1 דונם ועד 0.2ר שמעל "לכל מ(א)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם2 דונם ועד 1ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.086552 דונם2ר שמעל "לכל מ(ג)

-מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס. כה
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)
ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)

-קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית.כו
ר"ח למ"ש1.428108 דונם10בשטח של עד (א)
ר"ח למ"ש0.714054 דונם300 דונם ועד 10ר שמעל "לכל מ(ב)
ר"ח למ"ש0.357027 דונם750 דונם ועד 300ר שמעל "לכל מ(ג)
ר"ח למ"ש0.183923 דונם750ר שמעל "לכל מ(ד)



10עמוד 

חישוב שטח בניין לצורך חישוב בארנונה כולל גם את שטח הרצפה שטחים.א5חישוב
.מתחת לקירות הפנים וקירות החוץשטחים

חישוב שטח בנייני מגורים כולל כל תוספת או מרפסת או קומה הסגורים בארבעת .ב
לא יכללו לצורך חישוב חיוב בנייני מגורים בארנונה , למען הסר ספק. צדדיהם
חניה פתוחה בצד אחד לפחות או, מרפסות הפתוחות בצד אחד לפחות, מקלטים

. קומת עמודים הפתוחה בצד אחד לפחות

 משטחי חדרי האוכל והמטבחים 75%חישוב שטח בנייני מגורים בקיבוצים יכלול .ג
.הקיבוציים וכן את שטחי המכבסות

מבנה המשמש כמבנה חקלאי וגם משמש לצורכי מסחר ללקוחות מחוץ  6סיווג
בהתאם לשימוש, ייחשב כבניין המשמש מסחר או תעשיה, ליישוב בו נמצאנכסים 

.בפועל

1.1.2020מועד תשלום הארנונה המוטלת על פי החלטה זו הוא יום .א7מועד
ניתנת אפשרות לשלם ארנונה, לעיל' למרות האמור בסעיף קטן א.בתשלום

;14.5.2021; 14.3.2021; 14.1.2021 תשלומים בתאריכים 6בהסדר של הארנונה
,למעט הראשון,  כאשר התשלומים14.11.2021-  ו 14.09.2021 ; 14.7.2021

עד המדד שקדם, 15/11/20- המתפרסם ב10/20צמודים למדד 
.למדד שפורסם סמוך לפני היום המיועד לתשלום

או שתיקבע בחוק הרשויות /על איחור בתשלומים תחול ריבית פיגורים שנקבעה ו.ג
.1980- ם "התש, (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)המקומיות 

לא שילם חייב בארנונה שניים או יותר מהתשלומים המפורטים לעיל .ד
בתוספת הפרשי ריבית והצמדה  , תעמוד לפרעון מיידי כל יתרת הארנונה, במועדם

.1.1.2021- מיום, על פי חוק האמור

 הנחה בגין תשלום כל הארנונה המוטלת על2%המועצה החליטה על מתן  8הנחה
.15/2/2021נכס בגין תשלום מראש ולא יאוחר מיום  

 מסכום הארנונה השנתית למחזיק בנכס שנתן2%תינתן הנחה בשיעור 9הוראות
.שתיקבע על ידי מנהל הארנונהבדרך, הוראת קבע לתשלום הארנונה הכללית שהוטלה עליו כאמורקבע 

,                                                      ימים מיום קבלת הודעת השומה90החייב בארנונה רשאי תוך 10זכות
:להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד הסיבות הבאותהערר

;הנכס אינו מצוי באזור המצויין בהודעת התשלום.א
;גודלו או השימוש בו, נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס.ב
.הוא אינו מחזיק בנכס כמשעותו בחוק.ג

 ימים מיום קבלת           60על מנהל הארנונה להשיב למשיג תוך 10.1
ייחשב הדבר כאילו החליט ,  ימים60אם לא השיב מנהל הארנונה בתוך . ההשגה

את מועד מתן , תוך תקופה זו, אלא אם האריכה ועדת הערר, לקבל את ההשגה
 ימים30ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על , תשובתו

 ימים 30ניתן לערער על תשובת מנהל הארנונה להשגה תוך 10.2
.  לועדת הערר לענייני ארנונה שליד המועצה, מיום קבלת התשובה להשגה

 ימים מיום 30על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 10.3
.לבית המשפט לעניינים מינהליים, מסירת ההחלטה למערער



11עמוד 

2021לשנת , לצו הארנונה של המועצה האזורית עמק יזרעאל' נספח א
.לצו המסים' רשימת היישובים באזור א1

בית זייד.א

חנתון.ב

כפר ברוך.ג

מנשית זבדה.ד

סוועאד חמירה.ה

כפר גדעון.ו

(בכפוף לאישור השרים) 2021נוסף בשנת אלון הגליל.ז

לצו המסים' רשימת היישובים באזור ב2

בית לחם הגלילית.א

גבעת אלה.ב

הושעיה.ג

הסוללים.ד

כפר יהושע.ה

מזרע.ו

עדי.ז

רמת דוד.ח

שדה יעקב.ט

תמרת.י

לצו המסים' רשימת היישובים באזור ג

2013נוספו בשנת 2008נוספו בשנת 

אלוניםטזאחוזת ברק.א

אלוני אבאיזבלפוריה.ב

בית שעריםיחגבת.ג

הרדוףיטגזית.ד

יפעתכגניגר.ה

2017נוספו בשנת דברת.ו

נהללכאהיוגב.ז

כפר החורש.ח

(מושב)מרחביה .ט

(קיבוץ)מרחביה .י

עין דור.יא

ציפורי.יב

שמשית.יג

שריד.יד

תל עדשים.טו



12עמוד 

2021לשנת , לצו הארנונה של המועצה האזורית עמק יזרעאל' נספח ב

;287/ מ"גב:אחוזת ברק
;6873/ ג:אלון הגליל
;3369/ ג, 3207/ ג:אלוני אבא

;5519/ ג:אלונים
;4043/ ג:בית זייד

; 7220/ ג, 2293/ ג:בית לחם הגלילית
;6822/ ג:בית שערים

;/1631ג:בלפוריה
 2,3,4,5,8,13,14,16,52ח "ח; 1,6,7,11,12חלקות , 17488גוש , /8899ג, /4720ג:גבעת אלה

23,25,45ח "ח, 17491גוש ; 10,39,42ח " ח17490גוש ; 54,
;/7127ג:גבת
;12466/ ג:גזית

;3צ "מש:גניגר
;11138/ ג:דברת

;140מ "גב:הושעיה
;62/ ג:היוגב

; /9327ג:הסוללים
;ס בישוב"ביה, / 6665ג, / 8708ג:הרדוף
;772/ ג; /10685ג:יפעת

;/7801ג:כפר גדעון
;3720/ ג,2562/ ג:כפר החורש
;3751/ ג, 8683/ ג, 13035/ ג, 5473/ ג:כפר יהושע

;/9562ג, /5193ג, / 10625ג:מזרע
; /9254ג; / 3655ג.:מרחביה מ
;/ 11304ג.:מרחביה ק

;5312/ ג, 12698/ ג:נהלל
;/11648ג, 173מ "גב, /6433ג: עדי

 ;7547/ ג, 4222/ ג:עין דור
;6650/ ג, /9075ג:ציפורי

;/11489ג:רמת דוד
;/4206ג, /4844ג, 211מ "גב:שדה יעקב

;223מ "גב:שימשית
;12407/ ג:שריד

;54מ "גב:תל עדשים
;136מ "גב, /3377ג:תמרת



  מתן הנחות מתשלום ארנונה  -חומר רקע הנדון : 
  2021שנת המיסים 

 במשק ההסדרים לתקנות תיקון 7939 תקנות בקובץ התפרסם, 25/01/18 בתאריך .1
 .1993-ג"תשנ(, מארנונה הנחה) המדינה

 :השינויים עיקרי

 לפי נספח א'( .הכנסה מבחן פי על להנחה הזכאות לקביעת ההכנסה גובה עדכון( 

  מס לפי 30%-ל 20% בין של הנחה המקנה רביעית הכנסה מדרגת העודכנ '   
 )לפי נספח א'(. הנפשות 

 הכנסה חודשית ממוצעת תחושב  2020החל משנת  -  ממוצעת חודשית הכנסה הגדרת
 דצמבר(.-לפי ממוצע הכנסות שנתי )ינואר

אות בקביעת שיעור ההנחה, רשאית המועצה לקבוע תנאים ומבחני משנה לקביעת הזכ .2
  להנחה.

 .עדכון הכתובת בתעודת הזהות של מבקש ההנחה לכתובת בתחום המועצה 

 מבקש ההנחה יידרש להעביר תדפיסי חשבון בנק. -לצורך עמידה במבחן הכנסה 

הם השיעורים  שאושרויעורי ההנחות ש, קודמת של מליאת המועצהות על פי החלט .3
בטבלה המצורפת, מלבד  "תקרת ההנחהעמודת "כמפורט ב ,ים הקבועים בחוקירבהמ

 הנחה בגין נכס ריק.

, החליטה המועצה לצמצם את ההנחה (30פרוטוקול ) 20.11.11ום יבהחלטת מליאה מ .4
 .בטבלה 21ראה פירוט סע' , בגין נכס ריק הניתנת

 להלן פירוט רשימת ההנחות שהמליאה מתבקשת לדון בהם והעדכונים שחלו לגביהם במליאה:

סוג  

 ההנחה

 תקרת ם להנחההקריטריוני

  ההנחה

ההנחה  % הערות

המובא לאישור 

 המליאה

אזרח  .1

 ותיק

המקבל  ,הנחה לאזרח ותיק )פנסיונר(

אחת  על פי חוק הביטוח הלאומי

 :מאלה

 קצבת זקנה. 1

 שאירים קצבת. 2

 תלויים קצבת.3

 בעבודה פגיעה בשל נכות . קצבת4

 

25% 

 

 

 הנכס  משטח בלבד ר"מ 100 לגבי

 

 

25% 

 חזרא .2

 ותיק

 העומד)

בקריטריונ

 פי על ים

 חוק

 אזרחים

 .המתאים בגיל הינו המבקש* 

, שהוא מקור מכל, הכנסותיו כל שסך* 
 הממוצע מהשכר 100% על עולה אינו

 לפני לאחרונה שפורסם כפי במשק
 . ההגשה מועד

 מאזרח יותר בדירה וגרים במידה* 
 הכנסות כל סך אם רק, אחד ותיק

 מקור מכל, הדירה ותהבא המתגוררים
 מהשכר 150% על עולה אינו, שהוא

 הנכס  משטח בלבד ר"מ 100 לגבי 30%

 

30% 



2 

 

סוג  

 ההנחה

 תקרת ם להנחההקריטריוני

  ההנחה

ההנחה  % הערות

המובא לאישור 

 המליאה

 .במשק הממוצע (ותיקים

 

אזרח  .3

 ותיק

"אזרח ותיק" המקבל בנוסף לאמור 

לעיל, גם גמלת הבטחת  1בסעיף 

 הכנסה.

 

100% 

 

 הנכס משטח בלבד ר"מ 100 לגבי

 

100% 

אזרח  .4

 ותיק

 זיקנה קצבת המקבל ותיק אזרח
  .לנכה

 .המתאים בגיל הינו המבקש* 

, שהוא מקור מכל, הכנסותיו כל שסך* 
 הממוצע מהשכר 100% על עולה אינו

 לפני לאחרונה שפורסם כפי במשק
 . ההגשה מועד

 מאזרח יותר בדירה וגרים במידה* 

 הכנסות כל סך אם רק, אחד ותיק

 מקור מכל, הדירה באותה המתגוררים

 מהשכר 150% לע עולה אינו, שהוא

 .במשק הממוצע

 100% הנכס משטח בלבד ר"מ 100 לגבי 100%

 מלאה חודשית לקצבה הזכאי נכה נכה .5

 לו לחוק המל"ל127על פי ס' 

 75% השתכרותו כושר אי ושדרגת

  ומעלה

80%  80% 

 הרפואית נכותו דרגת אשר נכה נכה .6

 ומעלה 90%

40%  40% 

מקבל  .7

 גמלה

ת אח שמקבל למי, הנחה

 :הבאות הגמלאותמ

 .ציון כאסיר . גמלה1

 רדיפות נכי חוק לפי נכות . גמלת2

 .הנאצים

 ידי על המשולמת נכות מלת. ג3

, הולנד ממשלת, גרמניה ממשלת

 ממשלת או אוסטריה ממשלת

 .הנאצים רדיפות בשל, בלגיה

 

66% 

 

 משטח ר"מ 70 על רק הנחה תחול

 .הנכס

 עולה נכסב המתגוררים מספר אם

 90 על תחול ההנחה - עארב על

 .הנכס משטח ר"מ

 

66% 

 90%  90% עיוור. תעודת לבעל עיוור .8



3 

 

סוג  

 ההנחה

 תקרת ם להנחההקריטריוני

  ההנחה

ההנחה  % הערות

המובא לאישור 

 המליאה

 משטח ר"מ 100 על רק תחול 90% חדש לעולה עולה  .9

 .הנכס

 מתוך חודשים 12 למשךתינתן 

 נרשם מאז הראשונות השנתיים

 .במרשם האוכלוסין כעולה

90% 

 ואשר הזולת בעזרת התלוי עולה עולה .10

 לפי לעולה מיוחדת ימלהלג זכאי

  ל."מלמיוחד שיקבל מ אישור

80%  80% 

 משטח ר"מ 100 על רק תחול 90% ל."צד איש צד"ל .11

 .הנכס

 שנים 3 מתוך ,שנה למשךתחול 

 אחרי לישראל הגיע שבו מהיום

 .2000 מאי חודש

90% 

 סיעוד גמלתל הנחה לזכאי סיעוד .12

 .( מהמל"ל

70%  70% 



4 

 

 

סוג  

 ההנחה

תקרת  הקריטריונים להנחה

 ההנחה 

ההנחה  % הערות

המובא לאישור 

 המליאה

מבחן  .13

 הכנסה

 חודשית הכנסה גובה לפי הנחה

 ( ההכנסה" "מבחן)

 20%-

90% 

 בטבלה כמצוין התנאים לפי

 .'א כנספח המסומנת, המצורפת

90%-20% 

חסיד  .14

אומות 

 עולם

 -או לבן עולם אומות הנחה לחסיד

 .זוגו

66%  66% 

הורה  .15

 עצמאי

על פי הגדרת הורה יחיד הקבוע  20% עצמאי הנחה להורה

בחוק משפחות חד הוריות, או 

שהוא הורה יחיד וילדו המתגורר 

ומשרת  21עימו מתחת לגיל 

שירות סדיר או מתנדב בשירות 

 לאומי.

20% 

 זכאי ילדו אשר לנישום הנחה ילד נכה .16

, לפי נכות בגין ת ביטוח לאומילגמל

תקנות המל"ל )ילד נכה(, התש"ע 

2010 

 משטח ר"מ 100 על רק תחול 33%

ההנחה תחול גם על בן/בת  .הנכס

ובלבד  18נכה שעברו את גיל 

 שהשתלמה עבורם גמלת ילד נכה

33% 

פדויי  .17

 שבי

 20%  20%  שבי הנחה לפדוי

חייל  .18

מילואים 

 פעיל

מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים 

"חייל מילואים  פעיל; לעניין זה,

חייל מילואים כהגדרתו  –פעיל" 

-בחוק שירות המילואים, התשס"ח

, המחזיק בתעודת משרת 2008

מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא 

הגנה לישראל או באישור תקף 

שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך 

 שהוא משרת מילואים פעיל

5%  5% 

תשלום  .19

בהוראת 

 קבע

לתשלום מחזיק שנתן הוראת קבע 

 הארנונה בשנת הכספים

2%  2% 
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סוג  

 ההנחה

תקרת  הקריטריונים להנחה

 ההנחה 

ההנחה  % הערות

המובא לאישור 

 המליאה

מתחם  .20

פינוי 

 בינוי

מחזיק בדירה שהזכויות בה 

התקבלו כנגד מכירת זכויות 

ביחידת מגורים אחרת ליזם 

 במתחם פינוי בינוי

25%-

100% 

ההנחה תינתן בשל דירה חלופית 

אחת בלבד ובעד הפרש השטח 

שבין הדירה הקודמת לדירה 

שנים  4החלופית, עד תום 

' בבהתאם לאמור בנספח ו

 המצורף.

100%-25% 

הנחה למחזיק שהוא הבעלים  בנין ריק .21

 הראשון של בנין חדש ריק.

 12הנחה ניתנת לתקופה של  100%

מיום חודשים בלבד וניתנת 

והוא ) המבנה שהסתיימה בניית

ואין משתמשים בו  (ראוי לשימוש

 12במשך תקופה רצופה עד 

 ובתקופת בעלות אחת חודשים

 בלבד

100% 

בנין ריק שאין משתמשים בו  בנין ריק .22
 :, כמפורט להלןתקופה מצטברת

 חודשים; 6. עד 1

 ;12-ועד החודש ה 7-. מהחודש ה2

 ;36-ועד החודש ה 13-מהחודש ה

 

 

100% 

66.66% 

50% 

הנחה ניתנת בתקופת בעלות אחת 

 בלבד. 

 20.11.11בהחלטת  מליאה מיום 

 הוחלט לאשר הנחה בשיעורים

 מופחתים,  כדלקמן:

 100%דשים: חו 6עד 

 50%חודשים:  12- 7

 25%חודשים:  36- 13

 

100% 

50% 

25% 

 תעשיה .23

 חדשה

תעשיה "מחזיק בנין המשמש ל

מפעל תעשייתי חדש ) "חדשה

שהוקם בתחום הרשות המקומית 

או שהועתק מתחום רשות מקומית 

(, בהתאם לשיעור האבטלה אחרת

 במועצה.

 

75%-

10% 

 

ה ניתנת בהתאם לשנת ההנח

אחזקתו בבניין ושיעור האבטלה 

באותה רשות מקומית, לפי הקבוע 

בטבלה המצורפת המסומנת 

 .'גכנספח 

 

75%-10% 

 על פי נספח ג'
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 'א נספח  

 טבלה זו רלוונטית עד לפרסום טבלת מבחן הכנסה מעודכנת על ידי משרד הפנים

 ספת ראשונהתו
 ((8)א()2קנה ת)

 

 נספח ב'

 ;100% –עד תום שנה מהמועד הקובע  (1)
 ;75% –עד תום שנתיים מהמועד הקובע  (2)
 ;50% –עד תום שלוש שנים מהמועד הקובע  (3)
 .25% –עד תום ארבע שנים מהמועד הקובע  (4)
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 נספח ג'
 

    שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה    

 12%מעל  12%ועד  10.5%מעל  שנת אחזקה 

 75%הנחה עד  50%הנחה עד  ק ממנהראשונה או חל
 50%הנחה עד  25%הנחה עד  שניה או חלק ממנה

 25%הנחה עד  10%הנחה עד  שלישית או חלק ממנה
 

 


