
 2021דברי הסבר על השינויים המוצעים בצו המיסים 

 _____מליאת המועצה 

  2021להלן השינויים אשר אנו מבקשים להחיל בצו המיסים: 

 1992 – ג"התשנ( תקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני) המדינה במשק לחוק ההסדרים 9בהתאם לסעיף 

 .%1.1 של בשיעור 2120 לשנת הקבועים הארנונה תעריפי את הפנים משרד עדכן

 :2021כמו כן, להלן השינויים שבוצעו בצו המיסים 

 הוספת הגדרה לאזור תעסוקה שגב שלום 

  הורה הנחת הורה עצמאי אשר מאושרת ע"פ  –הוספת הנחת הורה עצמאי בעל משמורת משותפת

סבורה . המועצה 20%, הינה שיעור של 1992 –הוריות, התשנ"ב -עצמאי כהגדרתו בחוק משפחות חד

כי ככל שמדובר במתן הנחה להורה עצמאי בעל הורות משותפת ו/או משמורת משותפת, נכון ליתן 

 .7.02.18.1לכל אחד מההורים. הנחה זו התווספה לצו בסעיף  10%הנחה בשיעור של 

  ומתי לאו. 1מתי יש להגיש בקשה להנחה בצירוף טופס מפורט  –לצו  7.3תיקון סעיף 

  סויגו הנחות אשר לא ניתן לבטלם ע"פ דין )הנחות חוק(. –לצו  7.8תיקון סעיף 

 

  מועצה -2021 חריגה בקשה 

 לאשר את השינויים הבאים: מתבקשתליאת המועצה מ 2021בצו המיסים לשנת 

 תעשיה, מלון בתי, מלאכה ראשיים סיווגים של הארנונה תעריפי העלאת ,

  שנים 4פני על  10%בשיעור של  תפוסה וקרקע ומסחר שירותים משרדים

 . סיווג בכל המינימום לתעריפי נושקים  שמעון בבנישל צו המיסים  הארנונהמרבית תעריפי 

 מצ"ב השוואה(. כמו כן ניתן להיווכח ולראות כי התעריפים נמוכים מאוד ביחס לרשויות שכנות )

משרדים שירותים -מדורגת של תעריפי הארנונה )תעשיה והעלאה  אישרה מליאת המועצה 2016בשנת 

טרם אושרה נכון  2019)בקשה במהלך שלוש שנים  10%ומסחר(, ובסך הכל הועלו התעריפים בכמעט 

  מליאה זו(.מועד ל

להמשיך במגמה גם בשנים מבדיקת תעריפי ארנונה ברשויות הסמוכות אנו ממליצים למליאת המועצה 

מעבר  ,כל שנה 2.5%השנים הבאות, כלומר  3על פני  10%תעריפים בשיעור של הבאות,  ולהעלות את ה

 לשיעור העדכון שיאושר על ידי משרד הפנים.

 



 אש"ח. 921 -הינה כ, 2.5%של  הבקשה החריגה בגין תוספת 2021לשנת  סך כל התוספת הצפויה

 הוספת תתי סיווגים חדשים לצו המיסים 

 הסיווגים הבאים:המועצה מבקשת להוסיף את תתי 

תעריף 

מבוקש לשנת 

 למ"ר ₪  2021

תעריף 

מאושר לשנת 

  למ"ר₪  2021

 מספר תת סווג

 תת

 סווג

 מספר סווג ראשי

סווג 

 ראשי

משרדים,     

 שירותים ומסחר

340 

בניין המשמש למעצרה ו/או   133.08

למתקן מיגון לחומרים דליקים 

 ו/או מסוכנים ו/או מזדקקים 

368   

 700 תפוסהקרקע     

קרקע המשמשת למעצרה ו/או   57.56

למתקן מיגון לחומרים דליקים 

 ו/או מסוכנים ו/או מזדקקים

727   

גילתה המועצה כי נעשה שימוש בנכסים, אשר נכון להיום, לא כחלק מבחינת חיובי הארנונה של המועצה, 

 ניתן להם מענה בצו המיסים. 

לאור זאת כי חיוב הארנונה שלהם מתבסס על  בתתי סיווגים אלו,נכון להיום אין נכסים אשר מחויבים 

 הסכמי פשרה ארוכי שנים. 

 .אין השפעה כספית על השנוי כאמורלאור האמור, 

 הוספת אזור תעסוקה חדש שגב שלום 

 שגב שלום. –הוספת אזור תעסוקה חדש מליאת המועצה מתבקשת לאשר  2021בצו המיסים לשנת 

אזור משותף בין המועצה האזורית בני שמעון ובין עיריית באר שבע אשר המטרה אזור התעסוקה הינו 

העיקרית שלו היא הקמת מר"לוגים. האזור צפוי לקום בשנים הקרובות, וכחלק מהערכות המועצה לקראת 

העתיד לבוא, נערכה בדיקה והשוואה בין צווי המיסים של שתי הרשויות, והתעריפים נקבעו בהתאם 

ך שיתוף פעולה והסכמה של שתי הרשויות, כאשר העקרון המנחה היא מחד עידוד היזמים להשוואה, תו

 להגיע ולהקים מר"לוגים באזור, ומאידך, מניעת זליגת עסקים מבאר שבע החוצה.

 להלן התעריפים המבוקשים:

תעריף מבוקש  
  למ"ר ₪ 2021לשנת 

 מספר תת סווג
 תת

 סווג

 מספר סווג ראשי
סווג 

 ראשי

 

  200 מלאכה   



תעריף מבוקש  
  למ"ר ₪ 2021לשנת 

 מספר תת סווג
 תת

 סווג

 מספר סווג ראשי
סווג 

 ראשי

 

    4201 בניין המשמש כמלאכה 52.23

משרדים    
 שירותים ומסחר

340  

נכס המשמש למשרד ו/או מסחר ו/או  201.14
 מ"ר 6,500שירותים עד 

4364    

נכס המשמש למשרד ו/או מסחר ו/או  85.53
מ"ר ועד  6,500מעל שגודלו שירותים 

 מ"ר החל מהמ"ר הראשון 10,000

4365    

נכס המשמש למשרד ו/או מסחר ו/או  71.04
 10,000מעל שגודלו  שירותים לכל מ"ר 

 מ"ר החל מהמ"ר הראשון

4366    

  400 תעשיה   

    4401 תעשייהכבניין המשמש  58.00
  700 קרקע תפוסה   

קרקע תפוסה לכל השימושים לרבות  13.81
לצרכי תעשיה ו/או מלאכה ו/או 
שירותים מסחר ומשרדים ו/או כל 

 מטרה אחרת 

 

4708    

 

 


