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 בקשה לאישור הגדרות להנחות בארנונה .2
 

 יגה מסמך הגדרות להנחות.הצ מיכל כהן
 חודש הלידה שלו באמצע השנה ?ש  גמלאימה קורה עם  זאב שחורי

 יקבל מיום ההגשה. מיכל כהן
 מה עם תשלומים במזומן ? אבשלום לוי

 יש הנחה כפי שמופיע בצו מיכל כהן



 

 
 

 :החלטהנוסח מוצע ל
 :מועד הגשת הבקשה .2.1

 90לחודש מרץ של כל שנה או עד  31בקשה להנחה מארנונה תוגש עד ליום  .2.1.1
יום ממועד קבלת חיוב ארנונה. בקשה שהוגשה במועד ונמצא כי הנישום 
עומד בתנאי הזכאות לקבלת ההנחה, תחול מתחילת שנת הכספים, או 

 ממועד חיוב הארנונה, לפי הרלוונטי. 

לנובמבר של  30לאפריל ועד ליום  1בקשות להנחה מארנונה שיוגשו מיום  .2.1.2
כל שנה יבחנו, וככל שימצא שהנישום זכאי להנחה הוא יקבל את ההנחה 
ממועד הגשת הבקשה )אין באמור כדי לגרוע מהאפשרות לקבל הנחה 

 רטרואקטיבית בהתאם להחלטות המליאה מעת לעת(.

יבחנו אלא אם הן עומדות בתנאים לדצמבר לא  1בקשות שיוגשו מיום  .2.1.3
 למתן הנחה רטרואקטיבית.

 מתייחס לנישום שאינו בעל חוב ארנונה: –הנחה רטרואקטיבית  .2.2
 הקריטריונים המוצעים:

למועצה )במידה והנישום בעל חוב יש לבחון  אינו בעל חוב ארנונההנישום  .2.2.1
 את בקשתו בהתאם לנוהל מחיקת חובות(.

 בלבד. מבנה מגורים)לא תאגיד( ובגין  םיחידיההנחה תינתן לנישומים  .2.2.2

הנישום היה זכאי בשנת המס הרלוונטית להנחה בארנונה על פי דין והוא  .2.2.3
צירף את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת זכאותו 

 להנחה. 

)תקופת ההנחה  באחת החלופות הבאותמתקיימים התנאים המפורטים  .2.2.4
 היא כקבוע מתחת לכל חלופה(:

הנחה אשר הסיבה שלא ניתנה נעוצה בכך שהזכאות להנחה מדובר ב .2.2.4.1
קמה מכוח הכרה רטרואקטיבית של המוסד לביטוח לאומי ו/או 

 משרד הביטחון ו/או כל גוף אחר שהכרתו מקימה זכאות להנחה.  
שנים  3: ההנחה תוענק לתקופת זמן שלא תעלה על תקופת ההנחה

 ום.הקודמות למועד הגשת הבקשה להנחה על ידי הניש
שנים  5שנים ושאינה עולה על  3מתן הנחה לתקופה העולה על 

, לרבות: מצב נסיבות מיוחדות שירשמותותנה בהתקיימותן של 
כלכלי ו/או אישי קשה ו/או נסיבות מיוחדות אחרות שבעטיין יוחלט 

 על מתן הנחה בתחולה רטרואקטיבית.
ל הבקשה להנחה לא הוגשה במועד בשל מצב רפואי ו/או נפשי ש .2.2.4.2

הנישום ו/או בשל נסיבות אחרות אשר מנעו מהנישום הגשת הבקשה 
 במועד. הנישום יציג מסמכים התומכים בטענותיו.

: תוענק הנחה רטרואקטיבית לשנת הכספים תקופת ההנחה
 הקודמת לשנה שבמהלכה הוגשה הבקשה.

שנים  3מתן הנחה לתקופה העולה על שנה אחת ושאינה עולה על 
, לרבות: מצב נסיבות מיוחדות שירשמושל תותנה בהתקיימותן 

כלכלי ו/או אישי קשה ו/או נסיבות מיוחדות אחרות שבעטיין יוחלט 
 על מתן הנחה בתחולה רטרואקטיבית.

 בקשות למתן הנחה רטרואקטיבית יובאו לאישור בפני ועדת הנחות. .2.2.5
 הצעת ההחלטה בעניין הנחות בארנונההצבעה על אישור 

 אושר פה אחד
 החלטה

 כפי שהוצג.הנוסח המוצע הוחלט לאשר את 
 



 

 
 

3.  
 כניסה לנוהל מבצע משרד הפנים להנחות בארנונה

 
הסבירה על מבצע משרד הפנים להנחות בארנונה עפ"י המסמך שנשלח  מיכל כהן

 :לחברי המליאה
שר הפנים פרסם תיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה 

, במסגרתו המועצה רשאית לאשר 2017-(, התשע"ז3מארנונה()תיקון מס' 
)כולל(, בגובה  2014הפחתה של חובות הארנונה, שהצטברו לחייב עד לשנת 

מסכום החוב, וזאת כנגד התחייבות של החייב לשלם את יתרת  50%של  עד 
. במסגרת התקנות הרשות 2015-2016ובותיו לשנים החוב וכן את ח

המקומית רשאית להחליט האם להצטרף למבצע, בכמה תשלומים ניתן 
יהיה לשלם את יתרת החוב וכן האם ההנחה המיוחדת תחול על כלל 

 הנכסים או על נכסים למגורים בלבד )מצ"ב נוסח התקנות(. 
 : נוסח מוצע לאישור

בהתאם להוראות ולתנאים  2017לאשר מתן הנחה מיוחדת לשנת  .1
א לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה 26המפורטים בתקנה 

 "(.תקנות ההנחה)להלן: " 1993-מארנונה(, התשנ"ג
מספר התשלומים לתשלום החוב הקודם יהיה בהתאם למספר  .2

 א לתקנות ההנחה.26התשלומים המרבי הקבוע בתקנה 
( לתקנות ההנחה א)ב26הפחתת סכום החוב הקודם כאמור בתקנה  .3

 תחול על כלל הנכסים בתחום המועצה האזורית מגידו.
ההנחה המיוחדת תכנס לתוקפה עם קבלת ההחלטה במליאת המועצה  .4

 .30.11.2017ותישאר בתוקף עד ליום 
 

 לא מוסרי לתת את ההנחה. שחם מיטלר
 ים".מדובר על חובות שנעשו כבר כל הליכי הגביה, זה מעין "חובות אבוד שלמה בוזי

 .מדובר על חייבים בודדים יואל מחפוד
 גם אם יש חייב אחד שווה לאשר. עירן בן משה
 ממליץ לאשר את המבצע של משרד הפנים יעקב סאלם
 מה אחוזי הגביה ? אריאלה חן

 .97%-אנו גובים כ מיכל כהן
 מהסכום.  50%נקבל  נגבהאם ₪,  1,900,000החובות עומדים על סך 

 הפרקטיקה צריך לאשר, בעקרון מסכים עם שחם.ברמת  שי צור
 מבחינה ציבורית יש כאן אמירה. שחם מיטלר

 האם מוצו ההליכים עם החייבים. זאב שחורי
שנים, יש קושי  3אין חובה למיצוי הליכים, תושב שלא הצליחו לגבות במשך   עו"ד דגנית 

 נוסף. לגבות בכלים הקיימים. המבצע הזה מסייע למועצה לגבות סכום
 הזדמנות לעודד חייבים לשלם חובות ללא בירוקרטיה.

 יש כאן התלבטות אמיתית. איציק חולבסקי
 האם ניתן להכניס תנאים כמו בהבטחת תשלום עתידי ?

 .כן, ניתן לדרוש הסדרת תשלום עתידי וזה יהיה חלק מההסדר  עו"ד דגנית 
יש שמיטת חובות. לכן יש לאפשר וזה לא פוגע בערכים  תת היהודידגם ב שרי שרון

 שלנו.



 

 
 

 הצבעה לנוסח ההסדר
 11  -בעד  
 1  -נגד   
 0  -נמנע 

 
 החלטה

 .המועצה יתכפי שהוצג על ידי גזבר הוחלט לאשר את נוהל מבצע משרד הפנים להנחות בארנונה
 
 

 נוהל מחיקת חובות מארנונה .4

 
 ונשלח לחברי המליאה:הציגה עפ"י מסמך שצורף  מיכל כהן

נוהל למחיקת חובות הכולל  30.06.2015מליאת המועצה אישרה ביום 
שינויים מהנוהל שפרסם משרד הפנים. במהלך הפעלת הנוהל התגלו פערים 
אשר הקשו על יישום הנוהל במקרים מסוימים ומוצע לקבל החלטה ליישם 

בחוזר את הנוהל למחיקת חובות בהתאם לכללים שקבע משרד הפנים 
, תוך קבלת החלטות בנושאים שחובה כי המליאה תקבע 5/2012מנכ"ל 

 כללים בעניינם.
 :נוהל מחיקת חובות – נוסח מוצע לאישור

מליאת המועצה קובעת כי מחיקת חובות תעשה בהתאם להוראות נוהל  .1
מחיקת חובות לרשות המקומית שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

ן כל חוזר מנכ"ל משרד הפנים שיתקן ו/או וכ 20.12.2012ביום  5/2012
ישנה חוזר זה, ובכפוף להחלטות המפורטות להלן. יובהר כי בכל מקום 
שאין התייחסות אחרת יחולו הוראות נוהל מחיקת חובות כמפורט 

 בחוזר המנכ"ל.
  – חובות אבודים –מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה  .2

בחוזר מנכ"ל  מחיקת החוב תעשה בהתאם לתנאים המפורטים .2.1
 , יעשה כמפורט להלן:מיצוי הליכי גביה .5/2012

ביצוע פעולות לאיתור נכסים, לרבות נכסי מקרקעין, נכסים  .2.1.1
 הרשומים במרשמים השונים, מיטלטלין בעלי ערך. 

ביצוע אכיפה מנהלית: יופעלו כל אמצעי האכיפה המנהליים  .2.1.2
האפשריים, לרבות ביצוע הליכים ממשיים כגון: עיקולים 
בנכס, עיקולי צד ג', דרישה מבעלי שליטה את תשלום החוב 

 במקרה של חוב של תאגיד.
 

 



 

 
 

העברה לתביעה  –תיבדק הפעלת אמצעי אכיפה משפטיים  .2.1.3 
משפטית תוך בחינת עלות מול תועלת, שקילת נושא עלויות 
ההוצאות המשפטיות מול גובה החוב, סיכויי התביעה 

וכנגד בעלי  ןוסיכויי הגבייה. בכלל זה, תביעה כנגד עיזבו
 שליטה. 

המועצה לא תפעיל הליכים לפשיטת רגל או פירוק חברות  .2.1.4
 כנגד נישומים.

 :ודים מטעמים אחריםמחיקת חובות שאינם אב .3
 5/2012המחיקה תעשה בהתאם לתנאים המפורטים בחוזר מנכ"ל  .3.1

 ולהחלטות המועצה כמפורט להלן.
מחיקת חוב ארנונה לחייב שהיה זכאי להנחה על פי תקנות ההנחה  .3.2

או לפי כל דין הקובע זכאות להנחה מארנונה וההנחה לא נוצלה 
ם יתרת ארנונה מסיבות חריגות כגון אי הגשת בקשה או אי תשלו

המחיקה תהיה  –בשנת הכספים מסיבות של חוסר יכולת כספית 
בשיעור שבו ניתן היה לתת הנחה לפי תקנות ההנחה מארנונה או 
בהתאם לקבוע בכל דין והכל בהתחשב במצבו החומרי של המבקש 

 בעת הגשת הבקשה למחיקת החוב.
 :איםמליאת המועצה קובעת כי הנחה זו תינתן בכפוף לכללים הב

 החייב הוכיח כי הוא היה זכאי להנחה בארנונה שלא נוצלה. .3.2.1
במסגרת  –לחייב אין נכסים בעלי ערך כלכלי שניתן לעקלם  .3.2.2

זו יבדקו חשבונות הבנק של החייב וימצא כי אין בהם נכסים 
של ממש וכן החייב יחתום על הצהרה לפיה אין בידו נכסים 
בעלי ערך כלכלי של ממש )למעט נכס מקרקעין בו הוא 
מתגורר( וכי הוא מסכים כי תערך לגבי הצהרתו חקירה 

 פרטית בהתאם לשיקול דעת המועצה.
ת בהסדרת תשלום של יתרת חוב מחיקת החוב מותני .3.2.3

 הארנונה של החייב.
חובות ארנונה של חייבים אשר במועד המחיקה חלים עליהם תנאי  .3.3

לתקנות ההנחה מארנונה, אף שלא  2זכאות להנחה כאמור בתקנה 
 .התקיימו במועד היווצרות החוב

 :מליאת המועצה קובעת כי הנחה זו תינתן בכפוף לכללים הבאים
הוא עומד בתנאי הזכאות להנחה במועד החייב הוכיח כי  .3.3.1

 בחינת הבקשה.
במסגרת  –לחייב אין נכסים בעלי ערך כלכלי שניתן לעקלם  .3.3.2

זו יבדקו חשבונות הבנק של החייב וימצא כי אין בהם נכסים 
של ממש וכן החייב יחתום על הצהרה לפיה אין בידו נכסים 
בעלי ערך כלכלי של ממש )למעט נכס מקרקעין בו הוא 

רר( וכי הוא מסכים כי תערך לגבי הצהרתו חקירה מתגו
 פרטית בהתאם לשיקול דעת המועצה.

החייב מעל גיל פנסיה ו/או  –לחייב אין יכולת השתכרות  .3.3.3
בעל מגבלה רפואית המונעת ממנו לעבוד, עיקר פרנסתו של 

 החייב מקצבאות ביטוח לאומי.
במועד בחינת הבקשה לא מתגוררים עם החייב אנשים בעלי  .3.3.4

 שר השתכרות.כו
מחיקת החוב מותנית בהסדרת תשלום של יתרת חוב  .3.3.5



 

 
 

 הארנונה של החייב.
ככלל תשולם יתרת חוב הארנונה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית  .3.4

כדין ממועד התגבשותו של החיוב. על אף האמור תתאפשר מחיקת 
ריבית הפיגורים שהצטברה על הקרן לפי חוק הרשויות המקומיות 

, לבין 1980-)ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, התש"ם
השיעור של ריבית  ריבית החשב הכללי כמשמעותה בהודעה בדבר

החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת מזמן לזמן ברשומות, 
המצטברת על הקרן באותה תקופה, כולו או חלקו, בהתאם 

 נסיבות וזאת מיום גיבושו של החוב ועד תשלומו.ל
מליאת המועצה קובעת כי מחיקת הריבית בהפרש שבין ריבית 

ת על הקרן הפיגורים רשויות מקומיות לבין ריבית החשב המצטבר
 :תעשה בכפוף לכללים הבאים

במסגרת  –לחייב אין נכסים בעלי ערך כלכלי שניתן לעקלם  .3.4.1
זו יבדקו חשבונות הבנק של החייב וימצא כי אין בהם נכסים 
של ממש וכן החייב יחתום על הצהרה לפיה אין בידו נכסים 
בעלי ערך כלכלי של ממש )למעט נכס מקרקעין בו הוא 

מסכים כי תערך לגבי הצהרתו חקירה מתגורר( וכי הוא 
 פרטית בהתאם לשיקול דעת המועצה.

מחיקת החוב מותנית בהסדרת תשלום של יתרת חוב  .3.4.2
 הארנונה של החייב.

במקרים חריגים הנובעים ממצב חומרי קשה במיוחד של החייב,  .3.5
ניתן לבחון אפשרות למחיקת ריבית פיגורים בשיעור העולה על 

ה.  החלטה זו מותנית בחוות דעת של האמור לעיל, כולה או חלק
מנהל מחלקת הרווחה והמלצה מנומקת בכתב של מזכיר המועצה, 

 הגזבר ויועמ"ש בדבר מחיקת ריבית כאמור.
המועצה רשאית למחוק חוב בהסדר פשרה בהתאם  – הסדרי פשרה .4

 .5/2015לכללים המפורטים בנוהל מחיקת חובות בחוזר מנכ"ל 
 

ועליו המלא  את חוב הארנונה לגבות ממנו אפשרותלמי שאין  מיועדנוהל זה   עו"ד דגנית 
 יחול נוהל מפורט זה.

 אלו באמת מקרים חריגים  יואל מחפוד
 מדובר על הקלה במקרים חריגים מאוד. איציק חולבסקי

 עדיין לאדם יש נכס וצריך לרשום אזהרה בטאבו. שלמה בוזי
 בו.אזהרה בטארושמים עושים  כך  עו"ד דגנית 
 צריך להאמין באנשים שעוסקים בכך ולא להיכנס לפרטי פרטים. אבשלום לוי

 
 הצבעה על אישור הנוהל

 אושר פה אחד
 החלטה

 הוחלט לאשר את נוהל מחיקת חובות מארנונה פה אחד.
 

 

 2018אישור צו ארנונה  .5
 

ואת הסיווגים שבשנה שעברה לא  2018הציגה את צו הארנונה לשנת  מיכל כהן
 ומבקשים השנה לאשרם. אושרו



 

 
 

 מול מקומות אחרים. השוני בגובה המסמה  ינון נבו
 בעסקים קטנים. עקרונית מתנגד להעלאה חריגה. נפגעיש לבדוק שלא  זאב שחורי

 סך עלות התוספת שלא אושרה בשנה קודמת. ש"ח 317,00 מיכל כהן
 צריך להיות אלמנט של עידוד לצמיחה והתחדשות. אבשלום לוי

 :הוחלט לאשר
 אוטומטי. עדכוןרק  -בצו  2.1סעיף 
 ₪. 10פחות  2.1תעריף  –בצו  2.2סעיף 
 רק עדכון אוטומטי  -בצו  2.3סעיף 
 .כולל העדכון האוטומטי הגדלה 5%מאשרים   -בצו  2.4סעיף 
 הגדלה כולל העדכון האוטומטי. 5%מאשרים   -בצו  4.1סעיף 
 עדכון אוטומטי -בצו      7סעיף 

 עדכון אוטומטי  -בצו     9ף סעי
 למ"ר.₪  13.04הוספת סיווג מבני קהילה בתעריף   מאושר -א בצו  9סעיף 
 .מאושר -בצו    10סעיף 

מאשרים הגדלה -  אזור ג' בצו   
 שיפוץ אולם אזורי עין השופט –הגדלת חוזה  .6

 במליאה הקודמת אושרה הגדלת התב"ר לשיפוץ אולם אזורי עין השופט.
  מהחוזה המקורי. 49%שהם ₪  1,000,000-נדרשת הגדלת ההזמנה לקבלן בהיקף של כעתה 

 החלטה
 שיפוץ אולם אזורי עין השופט –הוחלט לאשר את הגדלת חוזה לקבלן 

 

 "משעול התל" ביוקנעם מושבה  לצורכי ציבור  -דרך הפקעת .7
לאחר שוועד הישוב העביר כתב התחייבות בלתי חוזרת למועצה על שיפוי בגין כל פיצוי שיוטל 

 לאשר את ההפקעה. החליטהעל המועצה 
הבקשה להפקעה תופנה לוועדה המקומית יזרעאלים לביצוע ההפקעה על סמך התשריט 

 המצ"ב.
 החלטה

 הוחלט לאשר את ההפקעה.
 
 

 2018מארנונה לשנת  הנחותאישור צו  .8
 .2018מיכל כהן הציגה את צו הנחות מארנונה לשנת 

 החלטה
 .2018הוחלט לאשר את צו הנחות מארנונה לשנת 

 

 2018אישור צו ארנונה יישובי לשנת  .9
 יקנעם מושבה

  2018דודו הלפר הציג את צו הארנונה של יוקנעם מושבה לשנת 
 החלטה

 של יקנעם מושבה. 2018הוחלט לאשר את צו הארנונה לשנת 
 רמות מנשה

  2018מיכל כהן הציגה את צו הארנונה של רמות מנשה לשנת 
 החלטה 

 של רמות מנשה 2018הוחלט לאשר את צו הארנונה לשנת  
 מדרך עוז

 של מדרך עוז. 2018יואל מחפוד הציג את צו הארנונה לשנת 
 למטר₪  20-ל העלאה חריגהמבקשים 



 

 
 

 החלטה
 מדרך עוז.של  2018הוחלט לאשר את צו הארנונה לשנת 

 אליקים
 של אליקים. 2018יעקב סאלם מציג את צו הארנונה לשנת 

 למטר.₪  10-למטר ל₪  6-מבקשים העלאה מ
 הסכמה להעלאה המבוקשת. ההייתיעקב מציין כי לדעתו בוועד לא 

 הצבעה
 11  -בעד  
 1  -נגד   

 החלטה
 של אליקים. 2018הוחלט לאשר את צו הארנונה לשנת 

 עין העמק
 של עין העמק 2018את צו הארנונה לשנת מיכל כהן הציגה 

 החלטה
 של עין העמק. 2018הוחלט לאשר את צו הארנונה לשנת 

 

 אישור תב"רים .10
 

 הציגה את רשימת התב"רים מיכל כהן
פגישה עם השר ארדן, אושר לנו תקציב למרכיבי בטחון על  בעקבות איציק חולבסקי

והיתרה בשנת ₪  1,399,000 2017בחלוקה בשנת , ₪  1,800,000סך 
2018. 

 אנרגטית תהתייעלוהסביר על הפרויקט  אייל רום
לנושא  לבדוק האם הישוב יכול לקבל תקציב גם ממשרד האנרגיה שחם מיטלר

 אנרגטית. תהתייעלו
 

 החלטה
 הוחלט לאשר את רשימת התב"רים

 
 דיווח התקדמות בנושא היטל ביוב .11

 התקדמות בנושא היטל ביוב.שלמה בוזי דיווח על 
ישנה התקדמות יפה בנושא. מניח שבפגישה הקרובה נוכל לסכם. כל ישוב יוכל לקבל כל נתון 

 שירצה ואנו בדרך הנכונה.
 

 דיווח ועדת מכרזים .12
זו ועדה  בשנה. יש עשרות מכרזים 2017-ו 2016זאב שחורי דיווח על המכרזים שהיו בשנת 

 נדסה פעילים מאוד.פעילה מאוד. הפסטיבל ומחלקת ה
ע"י צוות המועצה, רואים שבדרך כלל משיגים  ומוכןהחומר לוועדה מוגש באופן מקצועי 

 מחירים נמוכים מהאומדן.
 

 עדכון חברי ועדה לאיכות הסביבה .13
 כות הסביבה.הוחלט למנות את שי צור כיו"ר הוועדה לאי

 

 מינוי נציג בעמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו .14
בעמותה העירונית לקידום הספורט  כדירקטור מטעם הנבחרים הוחלט למנות את שי צור 

 .באזור מגידו
 



 

 
 

 איציק חולבסקי-שונות .15
 מזימת הסיפוח של יוקנעם עילית  --

   כתבה בישראל היום שבה דיווח כי סימון אלפסי ראש עירית יוקנעם  התפרסמה      
 דונם. המועצה  2,000-כולעת עתה מבקש "רק" עילית יורד מנושא סיפוח המושבים,       
 מתנגדת לכל תוכנית הסיפוח ותמשיך להאיבק להסרתה המוחלטת מסדר היום.      

 
 
 באתר חגית הקונדנסט אחסוןהמאבק נגד   --

 יוקנעם עילית הצטרפו למאבק.     
  . ץשטיינייתקיים כנס בנושא אנרגיה בהשתתפות שר האנרגיה יובל ביום ג' הקרוב   --

 אנחנו נפגין בפני משתתפי הכנס.     
 שבוע הבא נפגש עם השר אלקין השר להגנת הסביבה בנושא.  --
 400קו   --

 .400לקו עלינו מוסכם  תוואיבמטרה ליצור  ןהביטחונכ"ל משרד אפגש בשבוע הבא עם מ     
 

 בישיבות המליאה הקרובותנושאים לדיון 
 חוק עזר לשמירה --
 מפגש עם מנהלת בי"ס מגידו בחודש ספטמבר-חינוך --
 בחודש אוקטובר-הקמת בי"ס לחינוך מיוחד --
 

 
 

                                                                            

 איציק חולבסקי                          אברהם אזולאי            
 ראש המועצה                             מנכ"ל המועצה                                             

 
 

 


