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 25פרוטוקול מליאת מועצה מספר 
 28.6.2021מיום 
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 יובל שדה                                      יועמ"ש המועצה - איתן מימוני
 גילי בן ציון                                     מבקרת המועצה - דברת לישאור
 גבייה יועמ"ש - אשר אילוביץ

 מנהלת ארנונה - מירי טל
 מזכירה - עדן תורג'מן

 
 

 :על סדר היום
 
 2022דיון ואישור צו ההטלה למועצה לשנת התקציב  .1

 2022דיון ואישור צווי ההטלה של הועדים המקומיים, ליישובי המועצה, לשנת התקציב  .2

 

 :להלן עיקרי הדברים

 ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה ודיווח כי:

  לחברי המליאה יחד עם הזימון., נשלח במייל 2022צו ההטלה למועצה לשנת התקציב 

  לבקשת ראש המועצה מסרו צופי צור גזבר המועצה, איתן מימוני יועמ"ש המועצה, אשר אילוביץ יועמ"ש ארנונה

 ומירי טל מנהלת הגבייה דברי הסבר לצו וכדלקמן:
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 2022הגבייה לבקשת ראש המועצה מסר דברי הסבר לצו הארנונה לשנת עו"ד אשר אילוביץ יועמ"ש 
 

 2022דברי הסבר להצעה לאישור צו הארנונה לשנת 
 

 :כללי

 
קובע נוסחת עדכון לתעריפי הארנונה,  1992-התשנ"ג (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)חוק ההסדרים במשק המדינה 

 עודכנו לכל הסיווגים בהתאם 2022לפיכך, תעריפי חיוב הארנונה לשנת   1.92 % -נקבע ל 2022 המס שיעור העדכון לשנת
 הינה תוספת חובה שנקבעת על ידי ועדת הכספים של הכנסת. 1.92%לנוסח עדכון תעריפי הארנונה. תוספת 

 
, שלא הופיעו בעברארנונה צו הבתיקון הגדרה לתשומת הלב נציין כי בקשה לשינוי סווג / תת סווג ו/או העלאה חריגה ו/או 

 בצבע צהוב. הארנונה מסומנות בהצעה לצו , או שונו
 

  - להלן יפורטו השינויים בצו הארנונה 
 
 

 :2022אישור שיעור העדכון לשנת המס  .א
 

, שעור עדכון הארנונה בכל שנה 1992 –)ב( לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( התשנ"ג 9 -ו 7בהתאם לסעיפים 
 .%1.92  -נקבע ל  2022, כאשר שיעור העדכון לשנת המס אוטומטי על פי נוסחה קבועהיעשה באופן 

 
 החרגה מחיוב ארנונה שטחי פרגולה/מצללה: .ב

 
 הסבר לתיקון המוצע:

מעל מצללה )פרגולה(  קנקבע, כי הוספת קירוי פלסטי 2018לחוק ההסדרים בשנת  תיקון חקיקה שאישרה כנסת ישראלב
ללא קירוי אינה מחויבת בארנונה, לא תהפוך  מצללה הממוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים ברשות מקומית שבה 

בבאר טוביה אין מחייבים מצללות שאינן מקורות, ובשל הטענות שהושמעו בעניין זה מובהר באופן את השטח לחייב בארנונה. 
ייב בארנונה מצללות שאינן מקורות, כפי שקבוע בצו הארנונה של המועצה, ובנוסף לא תחייב מפורש כי המועצה לא תח

 המועצה מצללות עם קירוי שקוף )היה והתיקון יאושר ע"י משרד הפנים(.
 

 התיקון המוצע:
סעיף כך שיתווסף לסיום מהמונח "מבנה"  מבוקש ממליאת המועצה להחריג "מצללה עם קירוי פלסטיק שקוף" אי לכך,

 את לפטור ובכךקירוי פלסטיק שקוף"  עם ומצללה מקורה שאינה מצללה ולמעט" הארנונה בצו" מבנהההגדרות של המונח "
ד לחוק הסדרים במשק המדינה 8בהוראות סעיף  מצללה מתשלום ארנונה, וזאת בכפוף לתנאים שנקבעו/בפרגולה המחזיק

 ;1992-)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, תשנ"ג
 

 המשמעות הכספית:
כיון שהמועצה נמצאת כיום בעיצומו של סקר נכסים כולל למבני מגורים, לא ניתן כיום להעריך את המשמעות הכספית 

מיליון  2-המדויקת של הפחתה של חיוב פרגולות כאמור בהצעה המוצעת, כאשר בהערכה ראשונית המדובר בהפחתה של כ
 שקלים חדשים.

 
 :לוגיסטי" בצו הארנונהתיקון ההגדרה של "מרכז  .ג

 
 הסבר לתיקון המוצע:

מוצע בזאת  ,עקב אי בהירות בהגדרה הקיימת כיום בצו הארנונה של המועצה בעניין סיווג פעילות עסקית כ"מרכז לוגיסטי"
למטרת עסק אחר  שלאלמטרת שינוע ואחסון סחורה  תהמשמש פעילותלתקן את ההגדרה בצו הארנונה של המועצה כך שרק 

 .תעריף המוזל בצו הארנונה של "מרכז לוגיסטי"ב תזכה
 

 המצב הקיים:
 ".בניין המשמש באופן ייעודי לאחסנה או לשינוע ואינו מחסן של מפעל תעשיה או של חנות או של מסעדה - "מרכז לוגיסטי"

 

 
 התיקון המוצע:

, ואינו מחסן של מפעל לעסקים אחריםבניין המשמש באופן ייעודי לאחסנה או לשינוע של סחורות שלא  - "מרכז לוגיסטי"
 ".או תוצרת גמורה/משמש למטרת אחסון חומר גלם וואינו תעשיה או של חנות או של מסעדה 
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 המשמעות הכספית: 

עררים אשר נדונים בימים אלו בפני וועדת הערר  ,כיום הוגשו עשרות עררי ארנונה בנוגע לאופן סיווג נכסים כ"מרכז לוגיסטי"
ארנונה כללית, ולכן כיום אין משמעות כספית לתיקון המוצע שכן לא ניתנה כל החלטה של וועדת הערר בנושא זה אך  ילעניינ

 התיקון המוצע יבהיר את הסיווג בצורה טובה יותר.
 

 :למטרת מסחרהוספת תת סיוג חדש מחסנים  .ד
 

 הסבר לתיקון המוצע:
ת סיווג לצרכי ארנונה של פעילות עסקית של מחסנים למטרת מסחר כיום אין בצו הארנונה של המועצה הגדרה ספציפית לטוב

 לרבות מחסן שיווק, כך שמחסנים אלו מסווגים כיום תחת סיווג כללי של "משרדים שירותים ומסחר".
 

 התיקון המוצע:
לצו  5מוצע בזאת לאשר הוספת תת סיווג של "מחסנים למטרת מסחר לרבות מחסני שיווק" בתעריף הקבוע כיום בסעיף 

הארנונה של המועצה בהגדרה של "משרדים שירותים ומסחר" בשינוים המפורטים בתתי הסיווגים בסעיף. ההגדרה של 
 -הסיווג המוצע 

מחסן המשמש כאתר שיווק לתוצרת כל שהיא, ממפעלים מהארץ או מחו"ל,  - "מחסנים למטרת מסחר לרבות מחסני שיווק"
 "לעסקים אחרים בסיטונאות או ליחידים

 
 המשמעות הכספית: 

 מחסנים אלו מסווגים כיום בסיווג "משרדים שירותים ומסחר".שינוי זה אינו בעל משמעות כספית שכן 

 
 

כאשר כמפורט לעיל,  ,2022השינויים המוצעים בהצעת צו הארנונה לשנת לנוכח האמור מבוקש ממליאת המועצה לאשר את 
 תוקף חוקי ומחייב.להצעה תן ימנת ל יש לקבל אישור שרי הפנים והאוצר עליובהר כי 

 

  בתום קבלת דברי ההסבר ע"י עו"ד אשר אילוביץ יועמ"ש הארנונה של המועצה, התקיים דיון ארוך שבו נשאלו
שאלות אשר קיבלו תגובה ע"י ראש המועצה, גזבר המועצה, יועמ"ש המועצה ומנהלת הארנונה ואשר מפורטות 

 2022ל כחלק בלתי נפרד ממנו, הוצג צו הטלת ארנונה כללית לשנת בפרוטוקול המתומלל שיצורף לפרוטוקו
 וכדלקמן:

 
 

 2022 צו הטלת ארנונה כללית לשנת

החליטה  1992-בתוקף סמכותה לפי חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג
 , כדלקמן:2022 כללית לשנתלהטיל ארנונה  28/6/2021טוביה בישיבתה מיום  המועצה האזורית באר

  -בצו זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות הקבועה בצדם  .1 

 ;1992-חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג - "חוק ההסדרים"

 פקודת העיריות )נוסח חדש(;  -"פקודת העיריות" 

 ;2007ית ברשויות המקומיות( תשס"ז תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כלל -"התקנות" 

 לפקודת העיריות;  269כמשמעם בסעיף  -"נכסים" "בניין" "אדמה חקלאית" "קרקע תפוסה" 

 לפקודת העיריות;  269 -ו 1כמשמעו בסעיפים  -"מחזיק" 

שטח הבניין לרבות שטח הקירות הפנימיים והחיצוניים; בבניין הכולל יותר מיחידת שומה אחת, לרבות  -"שטח הנכס" 

שטח חלק יחסי מהשטח המשותף, כשיעור היחס שבין שטח הנכס הנישום לבין שטח כל הבניין. לעניין זה, מ"ר לרבות 
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 חלק ממ"ר; 

נכס לרבות: מבנה, סככה, שטח מקורה, יציע, מרתף, הנכס הנישום לפי השימוש העיקרי שנעשה ב -"יחידת השומה" 

מחסן, מכלים, שנאים ומתקנים, ולרבות השטחים הנלווים המשרתים את השימוש העיקרי של יחידת השומה לרבות 

 .  לעניין זה:  שטחי אחסנה, כניסות חדר מדרגות, מעברים מקורים חדרי מעליות, ובנייני עזר

י אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר ולרבות, דירה, מבנה כל מבנה בין שהוא בנו - "מבנה"

יביל, מתקן הנדסי, קומה ו/או בניין עזר, או חלק ממבנה כאמור או כל תוספת למבנה כאמור, בין שהוא ארעי ובין 

ולמעט מצללה שאינה  ,שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, וכן כל דבר המחובר למבנה חיבור של קבע

חוק הסדרים במשק המדינה ד ל8מקורה ומצללה עם קירוי פלסטיק שקוף ובכפוף לתנאים שנקבעו בהוראות סעיף 

 ;1992-)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, תשנ"ג

 מטר ועושים בו שימוש כלשהו;  2.00מטר וגובהו המרבי הוא  1.70חלק מנכס, שגובהו המזערי הוא  - יציע"

 חלק מנכס שהנו מתחת לפני הקרקע; -"מרתף" 

 צדדים לפחות ללא קירות;  3מבנה מקורה בכל צורה שהיא, שיש לו  - "סככה"

       המפורטות  שטח שיש לו תקרה מכל חומר שהוא, והוא אינו נכלל באחת ההגדרות האחרות  - "שטח מקורה"   

 בהגדרת יחידת שומה;    
 

 בניין המשמש למגורים, או בניין המיועד למגורים ואינו משמש למטרה אחרת; -"דירת מגורים" 

 מבנה המצוי מחוץ לדירת המגורים אשר משמש לצרכים פרטיים בלבד, ואינו למטרות רווח;  - "מחסן"

על בניין או חלק מבניין המשמש למגורים בלבד. חלקים בבניין שאינם משמשים למגורים בלבד יישומו  - "בית אבות"

 פי השימוש שנעשה בהם; 

בריכת שחייה המשמשת לדירת מגורים אחת או יותר ואינה למטרות רווח, לרבות השטח  - "בריכת שחיה פרטית"

   המרוצף סביב לבריכה;

 כל נכס המשמש כמסעדה, כבית קפה, כבית אוכל, כמזנון וכיוצא באלה; -"מסעדה" 

כל נכס המשמש למטרה מסחרית, או למכירה של מיטלטלין או של מקרקעין, והנמצא ברחוב, בשוק, בחוף  - "חנות"

 הים, במרכז מסחרי, ביריד וכיוצא באלה, לרבות דוכנים, ומבנה חקלאי המשמש למסחר, ולמעט מסעדה; 

קניון לרבות מעברים ושטחי בניין שיש בו יותר מקומה אחת המשמש כמרכז מסחרי או כ -"מרכז מסחרי או קניון" 

 שירות. לעניין זה: 

שטח מקורה, המשמש לציבור המבקר במקום, כמעבר, כחדר מדרגות, כמעלית, כבתי שימוש וכיוצא  - "מעברים"

 באלה; 



 
 

 

5 
 

 שטח מקורה, המשמש את כל הבניין כחדר חשמל, כחדר מיזוג, כחדר משאבות וכיוצא באלה;   - "שטחי שירות"

 בות בית חולים סיעודי ומרפאה;לר - "בית חולים"

 לרבות גן ילדים, מכללה, אוניברסיטה, מתנ"ס, מועדון קהילתי; -"בית ספר" 

 כהגדרתו בתקנות; - "בית מלון"

 כהגדרתה בתקנות; -"מלאכה" 

   כהגדרתה בתקנות;   -"תעשייה" 

 כהגדרתו בתקנות; -"חניון" 

 

ואינו מחסן  אחרים לעסקיםשלא  סחורות של בלבד סנה או לשינועבניין המשמש באופן ייעודי לאח - "מרכז לוגיסטי"
 .או תוצרת גמורה/אחסון חומר גלם ו מטרתואינו משמש ל מסעדה של מפעל תעשיה או של חנות או של 

או ו/מחסן המשמש כאתר שיווק לתוצרת כלשהי ממפעלים מהארץ  - "מחסנים למטרת מסחר לרבות מחסני שיווק"
 לעסקים אחרים בסיטונאות או ליחידים. ,מחו"ל

במספר    ממגורה, סילו ומיכל אחסון מכל סוג שהוא. השטח לחיוב בארנונה יהיה מכפלת שטח התכסית  -" מכלי אחסון"
 הקומות.  

כל נכס שיש בו משאבת דלק מקורה ושאינה מקורה, כולל מבני שירותים לרכב, כגון, סיכה ורחיצה,  - "תחנת דלק"

 שטח הכניסה והיציאה, שטחי החנייה, שטח התדלוק וההמתנה לתדלוק, והשטחים הנלווים, למעט מסעדה;  

מ"ר, ובתנאי  10המבנה לרבות השטח המשמש כתחנת הסעה, בתנאי שהשטח הכולל עולה על  - "תחנת הסעה"

 ; 4דונם עולה על  3שמספר תחנות ההסעה בתחום של עד 

המשמש גם לצורך קבלת מבקרים ותלמידים למטרות רווח, למעט בתי ספר, כהגדרתם  - "מרכז תיירות ולמידה"

 לעיל; 

 ;  לרבות שנאים ומתקנים לאספקת כוח - "ספקי כוח"

 אית משמש לצורכי חקלאות,  ואינו משמש למסחר; מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקל - "מבנה חקלאי"

-וולטאית או תרמו-מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו –"מערכת סולארית" 

( להגדרת "מיתקן אנרגיה מתחדשת" 2סולארית, אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה )

 .2000-מל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"סלכללי משק החש 1שבסעיף 
 

 הטלת הארנונה

     על המחזיקים בנכסים בתחום השיפוט של המועצה. תעריפי הארנונה יהיו  2022מוטלת בזה ארנונה כללית לשנת . 2 

   מ"ר. סכום הארנונה  1בהתאם לסוגי הנכסים ובהתאם לשימושים שנעשים בהם. התעריפים קבועים בש"ח לכל             
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  בהודעת השומה יהיה מכפלת שטח יחידת השומה בתעריף שנקבע לאותה יחידת שומה, לפי השימוש העיקרי של             

 יחידת השומה.            

 תעריפי הארנונה 
 

 תעריפי ארנונה  שרות קוד סוג הנכס
  2022       

 2021תעריפי 

    דירת מגורים     3

 38.01 38.74 101+108 דירת מגורים ובית אבות    3.1

 38.01 38.74 101+108 מרפסות מקורות 3.2

 19.29 18.66 110 מחסן לשימוש ביתי 3.3

 4.81 4.90 107 סככה לחניית רכב פרטי 3.4

 20.24 20.63 111 פרטיתבריכת שחיה     4

   112 מצללה

מחסנים למטרת  משרדים, שרותים ומסחר,   5
מסחר לרבות מחסני שיווק )שאינם מנויים 

 במפורט בצו זה(

   

 134.44 137.02 201 במרכז מסחרי או בקניון 5.1

 71.03 72.39 203 מעברים ושטחי שירות 5.1.1

 102.09 104.05 202 במקום אחר     5.2

 
 
 
 

 תעריף ארנונה קוד סוג הנכס
2022 

 2021תעריף 

    חנות       6

 134.44 137.02 204 במרכז מסחרי או בקניון    6.1

 71.03 72.39 203 מעברים ושטחי שירות 6.1.1

 134.44 137.02 237 תחנות דלק    6.2

 102.09 104.05 205 במקום אחר    6.3

    תחנה לממכר כרטיסי הגרלה,לוטו,פיס וכיוצ"ב     6.4
 למעט קניון  או במרכז מסחרי         

206 104.05 102.09 

    מסעדה       7

 134.44 137.02 208 במרכז מסחרי או בקניון    7.1

 7.03 72.39 203 מעברים ושטחי שירות 7.1.1

 134.44 137.02 209 בתחנת דלק    7.2

 88.78 90.48 210 במקום אחר    7.3

    .     בית מלון8

 77.49 78.98 500 מ"ר 200עד    8.1

 77.49 78.98  על כל מ"ר נוסף   8.2

    נכס המשמש לעריכת אירועים ואולם שמחות      9

 102.09 104.05 212 שטח מקורה   9.1

 75.02 76.46 213 שטח שאינו מקורה   9.2

    בית חולים סיעודי, מרפאהבית חולים,     10

 102.09 104.05 220 בכל תחום השיפוט למעט בקניון או מרכז מסחרי 10.1

 134.44 137.02 221 בקניון או במרכז מסחרי 10.2

 71.03 72.39 203 מעברים ושטחי שירות10.1.1

 71.03 72.39 223 בית ספר ומועדונים   11
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 796.87 812.17 300 בנק   12

 68.01 69.32 600 מלאכה   13

 102.09 104.05 400 תעשייה   14

  בניין המשמש ליבוא ו/או אחסנה ו/או הרכבה ו/או    15
 שיווק של כלי רכב       

224 83.22 81.65 

 80.22 81.65 226 מרכז לוגיסטי   16

 102.09 104.05 403 מכלי אחסון   17

 396.64 404.26 228 תחנת דלק   18

 
 
 
 
 
 
 
 

תעריפי ארנונה  שרות קוד סוג הנכס
2022 

 2021תעריפי 

    בנייני ומתקני תקשורת    19

 בניין המשמש לשירותי תקשורת, טלפון, מרכזיות  19.1
 ודואר        

230 291.39 285.90 

 101.23 103.17 231 אנטנה –מתקן תקשורת  19.2

 176.26 179.64 232 ספקי כוח    20

 0.36 0.37 760 חקלאימבנה     21

 71.03 72.39 281 מרכז תיירות ולמידה    22

    חניון מקורה    23

הבנוי על מגרש עצמאי ללא מבנה המשמש      23.1
 למטרה אחרת

250 9.87 9.68 

המשמש לחניית כלי רכב ללא תשלום של  23.2
 המחזיק, 

מהתעריף המוטל על  50%עובדיו וארחיו         
 המחזיק   

 בבניין או בחלק ממנו        

 
250-256 

  

    ביוב    24

 1.57 1.6 951 מתקני טיפול לביוב 24.1

 0.15 0.15 952 בריכות אגירה לביוב 24.2

מהתעריף של יחידת השומה בה  70% –יציע     25
 הוא נמצא

109+236   

 396.64 404.26 229 תחנת הסעה   26

    על גג נכסמערכת סולארית הממוקמת    27

 0.65 0.66 740 דונם 1דונם ועד  0.2לכל מ"ר שמעל  27.1

 0.33 0.34  דונם 2דונם ועד  1לכל מ"ר שמעל  27.2

 0.15 0.15  דונם 2לכל מ"ר שמעל  27.3

   741 מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס    28

 2.59 2.64  דונם 10בשטח של עד   28.1

 1.29 1.31  דונם 300דונם ועד  10שמעל לכל מ"ר   28.2

 0.65 0.66  דונם 750דונם ועד  300לכל מ"ר שמעל   28.3

 0.33 0.34  דונם 750לכל מ"ר שמעל   28.4

 77.80 79.29 950 בניין המשמש למטרה שאינה מנויה לעיל     29

    קרקע תפוסה    30

 9.66 9.85 801 קרקע המשמשת לאחסנה פתוחה  30.1
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 7.24 7.38 804 חניון לא מקורה  30.2

 0.28 0.29 900 קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח  30.3

קרקע המשמשת למטרה שונה מהמטרות   30.4
 המפורטות בסעיף זה או בסעיפים אחרים שלעיל

805 5.90 5.79 

 
 
 

תעריפי ארנונה  שרות קוד סוג הנכס
2022 

 2021תעריפי 

   802 למערכת סולאריתקרקע תפוסה המשמשת    30.5

 2.59 2.64  דונם 10בשטח של עד  .א

 1.29 1.31  דונם 300דונם ועד  10בשטח שמעל  .ב

 0.65 0.66  דונם 750דונם ועד  300בשטח שמעל  .ג

 0.33 0.34  דונם 750לכל מ"ר שמעל  .ד

 51.04 52.02 700 אדמה חקלאית  30.6

 
 הנחות ופטורים

 
 המועצה. .  בהתאם לפירוט המופיע במשרדי31

 
 מועדי התשלום

 .1.1.2022. )א(  מועד תשלום הארנונה הוא 32

 תשלומים דו חודשיים. 6 –)ב(  נישום רשאי לשלם את הארנונה ב       

  ייהנה מהנחה של 31.1.2022)ג(  נישום המשלם את כל החיוב השנתי מראש )לרבות חוב פיגורים( עד ליום       
 לגבי החיוב השנתי.  2%

 . ביטול הוראת הקבע או אי                              2%)ד(  לנישום המשלם בהוראת קבע או בהסדר המחאות תינתן הנחה של       
 עמידה בפירעון שתי המחאות יבטל את ההסדר.           

 )ה(  פיגור בתשלום יישא הצמדה וריבית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי          
 .1980 –חובה(, התש"מ           

 
 

 :החלטה
נמנעים לאשר את צו הטלת ארנונה  3 –בעד ו  17המליאה בתום הדיון וקבלת הבהרות, החליטה ברוב של 

 כאמור. 2022כללית לשנת 
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 2022דיון ואישור צווי ההטלה של הוועדים המקומיים, ליישובי המועצה, לשנת התקציב  – 2סעיף 
 

 2022פני המליאה הוצגו צווי הטלה של הוועדים המקומיים של יישובי המועצה לשנת התקציב ב. 

 .צווי ההטלה נבדקו ע"י רכז היישובים מר ניסים נחום 

  כפי צווי 2022ם המקומיים לשנת התקציב לאשר את צווי ההטלה שהוטלו ע"י הוועדיהמליאה מתבקשת ,
לחוק ההסדרים( בשיעור של  7ובתוספת עדכון הארנונה )כהגדרתו בסעיף  2021ההטלה לשנת התקציב 

 וכדלקמן: 1.92%
 

 להלן הישובים:
 

 לא הוגש צו כפר ורבורג מושב  הוגש צו אביגדור מושב
 הוגש צו נוה מבטח מושב  צו הוגש אורות מושב
 הוגש צו ניר בנים מושב  לא הוגש צו אמונים מושב
 הוגש צו עזריקם מושב  הוגש צו באר טוביה מושב
 הוגש צו ערוגות מושב  הוגש צו בית עזרא מושב
 הוגש צו שדה עוזיה מושב  הוגש צו בצרון מושב
 הוגש צו שתולים מושב  הוגש צו גבעתי מושב
 הוגש צו עזר מרכז כפרי  הוגש צו חצב מושב
 הוגש צו אחוה מרכז כפרי  לא הוגש צו חצור קיבוץ
 לא הוגש צו תימורים מושב  הוגש צו ינון מושב
 לא הוגש צו תלמי יחיאל מושב  הוגש צו כפר אחים מושב

 
 

 החלטה:
ובתום הדיווח על התוספת בשיעור המליאה בתום הצגת צווי ההטלה של הוועדים המקומיים של יישובי המועצה 

 )טייס אוטומטי( החליטה פה אחד לאשרם. 1.92%של 
כמו כן החליטה כי ליישובים: אמונים, ק. חצור, כפר ורבורג, תימורים ותלמי יחיאל, יאושרו צווי ההטלה כפי צו 

 .)טייס אוטומטי( כפי שאושר ע"י משרד הפנים 1.92%, בתוספת בשיעור של 2021ההטלה לשנת 
 
 
 
 
 

 קובי אביבי
 ראש המועצה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


