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סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין  01-20מתאריך .27.1.2020
 .2דיון ואישור צו ארנונה של הרשות המקומית חריש לשנת .2021

 .1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  01-20מתאריך 27/01/2020
החלטה :מאושר פה אחד
 .2דיון ואישור צו הארנונה של הרשות המקומית חריש לשנת 2021
בפני חברי המליאה הונחו מבעוד מועד ,מסמכי ההצעה לצו הארנונה החדש והמעודכן
של הרשות המקומית חריש ,לשנת .2021
משרד הפנים פרסם את שיעור העדכון האוטומטי בארנונה לשנת  ,2021המחושב לפי
שיעור השינוי במדד משולב הכולל  50%ממדד המחירים לצרכן ו 50%-ממדד השכר
הציבורי ,בתקופה שבין  20במאי  2019ל 20-במאי ( 2020מדד ידוע) .שיעור ההתייקרות
המחושב מסתכם ב 1.10%-שיעורי הארנונה הועלו בהתאם לאמור.
בצו הארנונה המעודכן הוכנסו תיקונים:
א .הבהרה להגדרה בפרק  1בעניין שטחי מחסנים שאינם צמודים לבניינים
המשמשים למגורים.
ב .הוספת הגדרות והבהרה לפרק " 1הגדרות" בעניין מרכז מסחרי וקניות ,שטחים
משותפים ומעברים ,הוספת הבהרה לסיווג "משרדים שירותים ומסחר" מספר
סיווג  301והוספת סיווג חדש "שטחי מעבר במרכז מסחרי וקניות לרבות קניון".
ג" .חניונים" – הוספת הגדרה לפרק " 1ההגדרות" ושינוי תעריף לפרק  2סיווג ראשי
"חניונים" מספר סיווג .890
ד .הוספת סיווג חדש "חניון מקורה או שאינו מקורה שלא תמורת תשלום" שבצידו
תעריף חדש תחת סיווג ראשי נכס אחר.
ה .הטלת ארנונה לראשונה – הוספת הגדרה וסיווג חדש "קאנטרי קלאב" תחת סיווג
ראשי "משרדים ושירותי מסחר".
ו .מרפאות – תחת סיווג ראשי :משרדים שירותים ומסחר – שינוי סיווג  214ושינוי
סיווג  ,301באופן שמרפאות פרטיות יחויבו בארנונה לפי סיווג .301
ז .הטלת ארנונה לראשונה – הוספת סיווג ראשי חדש חדש "חברת ביטוח" לצד
הסיווג ראשי "בנקים" מספר סיווג .330
ח .הטלת ארנונה לראשונה – הוספת סיווג ראשי חדש "קרקע תפוסה המשמשת
לעריכת אירועים".
ט .הטלת ארנונה לראשונה – הוספת סיווג ראשי חדש "מערכות סולאריות".
י .הוספת הבהרה לסיווג " 700קרקע תפוסה לכל צורך שהוא"
יא .שינוי בפרק  :4מועדים והסדרי תשלום
יב .שינוי בפרק  :5הנחות מארנונה – פירוט הנחות למגורים ,עסקים ותעשייה ,אופן
הגשת הבקשות ,מועדים להגשתן ולקבלת תשובה בעניינן.
יג .שינוי בפרק  :6השגה וערר – הסברים לעניין מועדים ,עילות ,ואופן הגשת השגה
וערר על הודעות חיוב הנשלחות לנישומים ,כולל הסבר על אפשרות להגשת ערעור
לביהמ"ש המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים על החלטת וועדת הערר
לענייני ארנונה.

הגזבר סקר את ההקלות וההנחות שהוכנסו כחוק לתוך צו הארנונה מתוך דירקטיבה
של ראש הרשות  -שיש להתאים את הצו לתקופה המשברית שבה אנו נמצאים.
הגזבר והיועצת שליוותה את הרשות בעדכון צו הארנונה – עו"ד גרין-נהרי – ציינו בין
היתר את העדכון שנעשה בתחום הזכאים להנחה – באופן שבהתאם למדיניות שהנחה
ראש הרשות ,בהנחות רשות אשר אומצו על ידי הרשות לצו בהן הוגבלה ההנחה בצו
הקודם עד לשטח דירה של  100מ"ר ,הוחלט בצו  2021להרחיב את מתן ההנחה לדירות
עד לשטח של  130מ"ר המשקף שטח דירה ממוצעת בחריש  .משמעות התיקון היא
שזכאים להנחה בארנונה מסיבות הקבועות בצו – יקבלו הנחה שמותאמת להם .כמו
כן התייחסו לכך שהוכנסו תיקונים שמיטיבים עם עסקים ומפחיתים את החיובים על
שטחים שהם לא עיקריים.
חברי המליאה שאלו שאלות על מנת להבהיר את מהות ההקלות והשינויים ,וחברת
המליאה עידית ינטוב הודתה לראש הרשות ולצוות המקצועי שליווה אותו על ההחלטה
להעניק הקלה לבעלי מוגבלויות ובעלי נכויות הזכאים להנחה וציינה כי מדובר בשיפור
משמעותי עבור אוכלוסיות מוחלשות בעיר.
בהמשך ,הרחיבו עו"ד גרין נהרי והגזבר על השינויים בצו שיתמרצו יזמים שונים
להקים מיזמים בשטח הרשות כמו הקמת קאנטרי קלאב – על ידי רביעת תעריף
המינימום הקבוע בתקנות ההסדרים לנכס מסוג זה אשר יכול ויתמרץ יזמים  .הגזבר
ציין כי כפי הקבוע בדין ,מלוא המידע – טיוטת הצו  +דברי ההסבר לרבות הנספחים
שצורפו לדברי הסבר אלו ,הונגשו לציבור ופורסמו באתר המועצה.
חברת המליאה שני גרינברג ביקשה הבהרה ושאלה כיצד ממוסה השטח של הקאנטרי
לפי הצו החדש .היועצת והגזבר סקרו את המצב הקיים ברשויות אחרות ,ותיארו כיצד
במקרה של חריש נקבע תעריף מאוחד וזהה לסוגי השטחים המבונים הקיימים בנכס
מסוג קאנטרי קלאב אשר הועמד על התעריף המינימום הקבוע בתקנות לסוג נכס זה
כל זאת במטרה לדחוף להקמת קאנטרי בעיר לרווחת התושבים – מתוך דירקטיבה של
ראש הרשות למשוך יזמים לעניין זה לעיר.
חבר המליאה שלמה קליין ביקש לדעת למה לא לתת סיווגים שונים – ובאופן זה לא
לפגוע בתחרותיות מול חדרי כושר אחרים .הגזבר הסביר שבהסכם ה BOT-נקבעים
תעריפים מראש ,וכמו כן יש בסוג נכס  -קאנטרי מספר שימושים לעומת חדר כושר
והם אף פחות רווחיים מחדר כושר ולכן לא ניתן להשוות סוג נכס זה לחדר כושר שהוא
עסק רווחי מאוד באופן יחסי לשטח שלו.
עו"ד גרין נהרי הסבירה כי לפני קביעת התעריף בוצעה השוואה לרשויות דומות בגודל
אוכלוסייה ,השוואה לפי מיקום גיאוגרפי והשוואה לפי דירוג סוציואקונומי של
הרשות.
ראש הרשות הדגיש שחשוב לתמרץ יזם שמשקיע סכומי עתק בעסק כמו קאנטרי ,ולכן
זהו צעד מבורך.
לבסוף ,עו"ד יפית גרין נהרי הדגישה שבשינויים רבים אנחנו תלויים בקבלת אישור
חריג ממשרדי הפנים והאוצר ,וזה לא בהכרח יאושר .בחלק מהשינויים שצו הארנונה
החדש מבקש להכניס – נמתחו הקווים המנחים ,ולכן תלויים באישור השרים .עו"ד
גרין הרחיבה בנושאים בהם נדרש קבלת אישור שרים ,כלהלן:

•

בצו הארנונה הנוכחי ישנו סיווג כפול :סיווג  214של בתי חולים ,מרפאות וקופות
חולים ,וסיווג של מרפאות ציבוריות תחת "שירותים משרדים ומסחר" (סיווג .)301
ההגדרות הללו יוצרות כפל וסתירה בין תעריפים ולכן בצו הארנונה החדש בסיווג 214
יוגדרו רק המרפאות של קופות החולים (בהיותן ציבוריות) ,ואילו בסעיף  301תושמט
המילה "ציבוריות" כך שתיכללנה רק מרפאות פרטיות ותקבלנה תעריף זהה לשאר
העסקים .שינוי זה יתקן את הכפילות שהביאה לאנומליה שבה בתי עסק פרטיים
שעוסקים בתחום (כולל מרפאות וטרינריות למשל ,שהן עסק לכל דבר והן אינן
ציבוריות) שילמו תעריף מופחת תחת סיווג  .214משמעות השינוי תהיה עלייה מתעריף
של  ₪ 81.13למ"ר ל ₪ 110.65-למ"ר; המרפאות של קופות החולים המוגדרות
ציבוריות ימשיכו להיות מחויבות לפי התעריף הנמוך לפי סיווג  .214כיוון שזו העלאה
מעבר לשיעור העדכון  -היא תלויה באישור שרי הפנים והאוצר.

•

בצו הארנונה החדש הוכנסה לפרק " 1הגדרות" הגדרה ל"-שטחי מעבר במרכז מסחרי
וקניות לרבות קניון" – כשטחים שמשמשים למעבר של לקוחות וקונים שהם הולכי
רגל ,בתוך אותם מרכזי קניות ומסחר ,ואשר הם חיצוניים לבתי העסק .ההגדרה הזו
יוצרת הבחנה בין שטחים משותפים שמשמשים את בתי העסק והשטחים המסחריים
(העיקריים) ועליהם הם נדרשים לשלם תעריף רגיל ( ₪ 110.65למ"ר) לבין שטחי מעבר
שהם כמו רחובות לצורך העניין ,ולכן הרשות מעוניינת לגבות עליהם תעריף מופחת של
 ₪ 70.83למ"ר ,ולא להעמיס משא כלכלי מיותר ובלתי מוצדק על העסקים המקומיים
במיוחד בתקופה זו .צוין כי בתי המשפט מתייחסים בפסיקותיהם לשטחים האלה
באופן שונה מהשטחים המסחריים ,דהיינו שאין זו הפרדה מיוחדת לחריש ,והיא נהוגה
ומקובלת אף ברשויות אחרות כפי שהוצג בנספח לדברי ההסבר .כיוון שזו הפחתה
בתעריף הארנונה נדרשת הסכמת משרדי האוצר והפנים ולכן גם החלטה זו תלויה
בחתימת השרים על אישור חריג.

•

בצו הארנונה החדש הרשות מעוניינת להגדיל את התעריף החל על חניונים בתשלום
מתעריף מינימלי של  ₪ 2.04למ"ר (ע"פ סיווג  ,)890לתעריף של  ₪ 25למ"ר .ההגדלה
הזו נובעת מהשוואה לרשויות דומות לחריש הן גיאוגרפית והן מבחינת מצבן
הסוציואקונומי  -אשר בהשוואה אליהן ,חריש מצויה ברף התחתון ביותר של
התעריפים – ובאופן קיצוני .כיוון שמדובר בהעלאה מעבר לשיעור העדכון היא חייבת
את אישור משרדי האוצר והפנים.

•

בצו הארנונה החדש הרשות מבקשת להוסיף סיווג חדש של "חניון מקורה ושאינו
מקורה שלא תמורת תשלום" ,בשונה מהסיווג הקיים המתייחס רק לחניונים כקבוע
בתקנות ההסדרים שהינם חניונים בתשלום ,ואשר לא כולל את החניונים ללא תשלום,
המועצה מעוניינת לגבות עבור חניונים שלא בתשלום תעריף של  ₪ 20למ"ר בלבד ,כדי
להמנע ממצב שבו הרשות תיאלץ ללכת על פי הפסיקה הנהוגה בבתי המשפט – שכבר
קבעה כי כשלא מוגדר "חניון ללא תשלום" בצו הארנונה  -העסק יחויב על שטח זה כפי
שמחויב על השטח העיקרי של העסק (דהיינו במקום  ₪ 20למ"ר יחויב העסק ב110.65-
 ₪למ"ר לדוגמא בחניות המרכז המסחרי הקיים כיום) .תעריף זה נקבע בהתאם
ובהשוואה לרשויות דומות מבחינה גיאוגרפית וסוציואקונומית ,והוא מחייב את
אישור שרי הפנים והאוצר בשל העובדה שמדובר בהפחתה.
היועצת עו"ד גרין נהרי ציינה כי יתר השינויים אינם תלויים בשרים.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את טיוטת צו הארנונה לשנת  ,2021אשר מונחת
בפניה .תעריפי הארנונה עודכנו בשיעור שנקבע ע"י משרד הפנים .המליאה מאשרת
בזאת את העדכונים והתיקונים של צו הארנונה לשנת  2021כפי שהוצגו לחברי
המליאה.
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