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 לכבוד 
 הנהלת  המועצה/ מליאת המועצה

 
 2023 הכספים לשנתוהמכסות צו המיסים אישור   הנדון:

 

 .2023לשנת והמכסות צו המיסים  לאישורכם בזאתגש מו .1

לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג  7סעיף  על פי .2

 ה:בהתאם לנוסחה הבא 2023העדכון לשנת  נקבע שיעור 1992 -

שיעור  עלייתוהוא תורם ל 3.96%מדד מחירים לצרכן התעדכן לתקופה הקובעת בשיעור של 

 הארנונה 

 . 1.98% -ב

 לירידתוהוא תורם   -1.21%באשר למדד השכר הציבורי העדכון לתקופה הקובעת בשיעור של 

 .-0.61% -שיעור הארנונה ב

  .%1.98-%0.61= .%371 הינו:  2022הכספים  לשנת שיעור העדכוןסה"כ 

 בת חן  .3

אנו מבקשים אישורכם לפנות לשרי הפנים והאוצר בבקשה לעדכן תעריפי ארנונה של הישוב 

בפועל :   בת חן לאורך כל השנים תושבי חויבולתעריף בו  ולהתאימםהקבועים בצו, בת חן 

-מ"ר ו 80לכל מ"ר עד ₪  60.18 : 104.2שמופיע בצו מסים בסיווג  לכל מ"ר ולא כפי₪  59.09

 מ"ר.  80מ"ר בגין כל מ"ר מעל  76.91

נדרשת על מנת ככל ותאושר על ידי השרים, מהווה שמירה על מצב קיים והפחתה חריגה זו 

תושבי הישוב בת חן לבין תושבי פי הארנונה למגורים הקבועים בצו בין למנוע אפליה בתערי

  .יתר הישובים במועצה

להיום בצו )ככל שלא יופחת כמבוקש( גבוה הקבוע נכון בישוב בת חן תעריף הארנונה למגורים 

שובי ימ״ר ביחס לתעריף למגורים ביתר י 80באופן משמעותי בהתייחס לנכסים ששטחם מעל 

 . המועצה

ככל שלא יופחת תעריף הארנונה למגורים של הישוב בת חן הקבוע בצו, תהיה המועצה חייבת 

הארנונה למגורים הנגבה בפועל  לגבות את התעריף הקבוע בצו, ובכך יעלה באופן חד תעריף

 מתושבי הישוב בת חן.
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, אולם נדחתה על ידי השרים. 2022, כי בקשה דומה הוגשה לשרים גם בשנת הכספים יצוין

המועצה הגישה עתירה לבג״צ על החלטת השרים לדחות את הבקשה להפחתה חריגה. 

 .2022העתירה עדיין תלויה ועומדת, כשקבוע דיון לחודש נובמבר 

נהפוך הוא, ככל שלא תאושר ההפחתה, תאלץ  תושביםבפגיעה  איןפחתה המבוקשת בה

המועצה להתחיל לגבות את התעריף הקבוע בצו, כך שהתושבים ידרשו לשלם מיסי ארנונה 

 .גבוהים יותר מאלו שנגבו מהם עד כה

 . 2023** מצ"ב צו מיסים עם תעריפים מעודכנים וטבלת הנחות לשנת הכספים 

  

 רב,בכבוד 
 

 צור אוריון
 גזבר המועצה 

 


