
 גביה ותקציבים 
 ועדים מקומיים  

 ישובים בגזברות רפרנטית -דניאלה חן: מציגים
 מנהל מחלקת הגביה   -בני צברי               



שירותים הניתנים לוועדים 

 במחלקת הגביה 
 

והיטלים אגרות ועד וארנונה ארנונה חיובי הפקת 

בארנונה ופטורים הנחות מתן 

נכסים סקרי ועדכון נכסים הקמת 

המקומי לועד ומאזנים דוחות הפקת 

המקומי הועד מול רפרנטית י"ע אל ישיר טיפול 

לוועדים ארנונה תקציב בהכנת ועזרה דוחות הפקת 

ועררים השגות נושא בכל טיפול 



 שיטת חישוב הארנונה

יהודה מטה אזורית מועצה של מיסים צו פי על הינו הארנונה חיוב 

של חיצוני היקף ) ברוטו מדידה פ"ע הינו ,ארנונה לחיוב החישוב שיטת  

 ( הנכס

צו לתעריפי ובהתאם בפועל בנכס השימוש פי על הינו הארנונה חיוב  

 המיסים



 הכנת תקציב הארנונה
בכל שנה על הועד המקומי להגיש תקציב שמרביתו מורכב 

 נתונים ממחלקת הגביהאיסוף  ארנונהמגבית 

  

בארנונה המחויבים הנכסים שטח גודל כ"סה 

סיווגים לפי הארנונה תעריפי 

מקומי ועד הארנונה תעריפי 

הנחות כ"סה   

(קודמת שנה של ) הגביה אחוז 



 חישוב תקציב הארנונה  
 את תקציב הארנונה יש להגיש לאישור מחלקת גזברות  

 לפני הגשה לאישור מליאת המועצה

מועצה ארנונה תעריפי של במכפלה הנכסים שטח כ"סה חישוב 

הועד של ארנונה תעריף של במכפלה הנכסים שטח כ"סה חישוב  

 המקומי

ברוטו החיוב מסך הנחות הפחתת 

הפחתות לאחר הגביה אחוז הכפלת   

15%  של בגובה המקומי לועד מועצה ארנונה החזר 

98% מקומי ועד ארנונה החזר 

לתקציב נטו חיוב 

התקציב הכנת לאופן דוגמה 

 



 
 
 

 הכנת צו מיסים של הועד המקומי
 בכל שנה על הועד להכין צו מיסים ולהגישו לאישור מליאת המועצה

מקומי ועד מס להטיל סמכותו את בתוכו יכלול המקומי הועד של מיסים צו,  

  ,התשלום מועדי ,הועד החלטת קבלת תאריך ,המקומי הועד של הארנונה תעריפי

   (מיסים צו דוגמא לקבל ניתן) ועוד הניתנות ההנחות

 מארנונה הנחות המדינה במשק הסדרים תקנות פי על ניתנות מארנונה הנחות-  

 (וועד מועצה בשיקול) רשות הנחות  , (ועד/הרשות בשיקול לא) דין פי על הנחות

המקומי הועד במיסי הנחות הגבלת על להחליט זכות - המקומי ועד   

 בפרוטוקול ומצוינת ועד בישיבת החלטה -רשות הנחות הגבלת   

המיסים בצו ציון -בהנחות מגביל  המקומי ועד 

את מאמץ המקומי הועד כי המיסים בצו ציון - בהנחות מגביל אינו מקומי ועד 

 במלואן מארנונה הנחות במדינה במשק ההסדרים תקנות
  

 את קובץ ההנחות ניתן לראות באתר משרד הפנים
  



 
 
 
 

 חריגההפחתה /הגשת בקשה להעלאה
 הפחתה של תעריפי /מקומי רשאי להגיש בקשה להעלאהועד 

 הועד המקומי  

הפנים משרד של נוהל פי על ורק אך תתבצע חריג לאישור בקשה הגשת 

במידה ,בלבד למגורים ארנונה עבור חריגה להעלאה בקשה להגיש ניתן 

 של למגורים הארנונה מתעריף 30% -מ  קטן המקומי הועד מס ותעריף

 המועצה

של למגורים הארנונה מתעריף 30% על תעלה לא ראשונה להטלה בקשה 

 המועצה

ועד למס ראשונה הטלה או העלאה תאושר לא ,הפנים משרד נוהל פי על  

 לעסקים
 



 אופן הגשת הבקשה
להתקבל חייבת זה לעניין החלטה) התעריפים להעלאת מקומי ועד החלטת 

 ( 80% של ברוב

התעריף בציון ) להעלאה בקשה להגיש הכוונה על לתושבים הודעה  

 ( המבוקש

(הפנים משרד במבנה ) לבקשה והנימוקים הסבר דברי 

(הפנים משרד במבנה) הבקשה של ההשפעה את המשקפת טבלה הכנת 

תקף מיסים צו לצרף 

שרים לאישור בכפוף ולציין הבקשה שיעור בתוספת מיסים צו לצרף 

המועצה מליאת אישור את לקבל 

הפנים משרד לאישור העברה 

הפנים משרד של סופי לאישור עד ,המבוקש בתעריף לחייב את מצב בשום 



  
 מנהל מחלקת הגביה  –בני צברי 

 yehuda.org.il-Benit@m : ל"דוא   
 

 גביה מרוכזת  רפרנטית –סיגל אביטן 
 054-4843372 -'טל   
 yehuda.org.il-Sigala@m : ל"דוא   
 
 
 

 ...שמרו על קשר
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