
  עמק יזרעאל. א. מ – 2010טיוטת החלטה לצו ארנונה 

  

  :החלטה

כפי שהיה , 2009בהתאם לנוסח צו הארנונה לשנת , 2010לאשר את צו הארנונה לשנת 

בתוספת שיעור העלאת הארנונה אשר יותר על פי חוק , בתוקף ערב קבלת החלטה זו

  :בשינויים שיפורטו להלן, 2010לשנת 

ועצה החלטות שר הפנים ושר האוצר בבקשה מאחר וטרם התקבלה אצל המ .1

הוחלט לקבל מחדש ולחזור על אותן , 2009שהגישה המועצה לאישור חריג לשנת 

  :2010גם לשנת , 2009החלטות של העלאת ארנונה משנת 

כל תחום  –" האזור העודף(" 'באזור חלהעלות את כל תעריפי הארנונה  .1.1

של צו הארנונה של ) נונההמועצה אשר אינו כלול ביתר האזורים בצו האר

  ;2.8% - המועצה ב

מרכז . "ת. א, "לב העמק. "ת.א( 'באזור זלהעלות את כל תעריפי הארנונה  .1.2

של ) ליד איכסאל. ת.א, ליד ביר אל מכסור. ת.א, ליד רמת ישי. ת.א, "העמק

  ;למעט בנקים, 2.8 % - צו הארנונה של המועצה ב

שגיא . ת.א, אלון התבור. ת.א( 'באזור הלהעלות את כל תעריפי הארנונה  .1.3

  :של צו הארנונה של המועצה כדלקמן) המפעלים האזוריים, 2000

  ;7.4% - משרדים ומסחר ומחסנים ב, קרקע תפוסה, הסיווגים של תעשיה .1.3.1

  ;10% - כל יתר הסיווגים באזור זה יועלו ב .1.3.2

והעברת הנכסים הכלולים בו ) ל"אזור בסיסי צה(לצו הארנונה  'אזור דביטול  .1.4

וכן להוסיף . לצו הארנונה) אזור היישובים שלא מטילים ארנונה( 'אלאזור 

או נחיתה /או המראה ו/מסלול הסעה ו"לצו הארנונה סיווג חדש של ' לאזור א

בתוספת ההעלאה אשר תותר בחוק (ר "ח למ"ש 2.49בתעריף , "למטוסים

  ; )2010לשנת 

ם הכלולים ולהעביר את הנכסי 'אזור דבמידה ולא תתקבל הבקשה לבטל את  .1.5

  ;2.8% - ב' הוחלט להעלות את כל תעריפי הארנונה באזור ד', בו לאזור א

 32מסך של ) אזור היישובים החדש( 'באזור גהעלאת תעריף הארנונה למגורים  .1.6

בתוספת ההעלאה אשר תותר בחוק (ר "ח למ"ש 37.82ר לסך של "ח למ"ש

  ;)2010לשנת 

של  'לאזור גשל צו הארנונה  'מאזור אהעברת הישובים כפר ברוך וכפר גדעון  .1.7

  ; צו הארנונה

  ;של צו הארנונה 'לאזור בשל צו הארנונה  'מאזור אהעברת הישוב חנתון  .1.8



בכל האזורים " קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים"העלאת תעריף של  .1.9

בתוספת ההעלאה אשר תותר בחוק (ר "ח למ"ש 7.74לתעריף , בצו הארנונה

  ;)2010לשנת 

' באזור ה" או מתקן המשמש לצורכי חברת חשמל/בניין ו"הגדרת הסיווג  .1.10

  :תבוטל ובמקומו יהיו הסיווגים הבאים

בתוספת (ר "ח למ"ש 108.06 –תחנת כח סולרית , מבנה המשמש תחנת כח .1.10.1

  ;)2010ההעלאה אשר תותר בחוק לשנת 

בתוספת (ר "ח למ"ש 149.48 –מבנה המשמש כתחנת טרנספורמציה  .1.10.2

  ).2010שנת ההעלאה אשר תותר בחוק ל

אם בקשה מהבקשות שביקשה המועצה משר הפנים ושר האוצר להעלאות חריגות  .2

תבוטל אותה ההחלטה המקבילה , ללא הגבלת מועד, תאושר במלואה 2009לשנת 

יהיה כפי שאושר על ידי השרים לשנת  2010לה מפרוטוקול זה וצו הארנונה לשנת 

  .2010 בתוספת כל העלאה חוקית שתותר בחוק לשנת, 2009

אם בקשה מהבקשות שהגישה המועצה לשר הפנים ולשר האוצר להעלאות חריגות 

תותאם באופן יחסי אותה , וללא הגבלת מועד, תאושר באופן חלקי, 2009לשנת 

באופן בו המועצה תבקש רק את ההפרש בין , 2010לשנת , ההחלטה המקבילה לה

  .2009שנת לבין מה שאושר על ידי השרים ל 2010מה שהוחלט לשנת 

: וחלק מחלקות 7חלקה  16841גוש ( מכללת עמק יזרעאלהוחלט על העברת  .3

 'לאזור א) ב"כמסומן בתשריט המצ 12חלק מחלקה  16839וכן גוש  1,2,3,4,5,6

  . של צו הארנונה) אזור היישובים בהם הועד המקומי אינו מטיל ארנונה(
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