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לין לשר הפנים :חובה עליך להודיע כבר היום
לכל הרשויות המקומיות שלא יאושרו שום העלאות
חריגות במס הארנונה
 זהו שיא חדש של אטימות בהתנהלות רשויות המדינה
 המובטלים יממנו העלאות שכר של הבלתי מובטלים במגזר הציבורי
נוכח העובדה ש  49רשויות מקומיות ביקשו העלאות מס חריגות לשנת  2021בשיעורים שונים
וכן בקשות לשינויי סיווג שמשמעותם עלייה בהוצאות הארנונה ,דרש היום ( )3.8.20נשיא
איגוד לשכות המסחר ,עו"ד אוריאל לין ,משר הפנים חה"כ אריה מכלוף דרעי ,להודיע כבר
היום לכל הרשויות המקומיות שלא יאושרו שום העלאות חריגות במס הארנונה לשנת .2021
"התנהלות הרשויות בנושא מהווה שיא חדש של אטימות בתקופה הנוכחית".
לדברי לין" ,לא יתכן כי בתקופה שמאות אלפי עסקים נאבקים על קיומם ויש לא פחות מ 870
אלף דורשי עבודה 49 ,רשויות מקומיות יבקשו העלאות מס ארנונה חריגות לשנת  , 2021וזאת
מעבר לשיעור ההעלאה האוטומטי ,שכבר נעשה על פי חוק ,ברמה של ".1.1%
בדיקת איגוד לשכות המסחר העלתה כי שיעור העדכון השנתי של מס הארנונה לשנת ,2021
המורכב משני מדדים ,התייקר בעיקר כתוצאה מעליית השכר במגזר הציבורי שעלה ב 1.4%
ואילו מדד המחירים לצרכן רשם ירידה של .0.3%
" כל מנגנון העלאות החריגות של מס הארנונה פסול ביסודו ,מעודד אי יעילות ,אי מיצוי נכון
של הגבייה המקומית ,ומעודד העלאות שכר בלתי מוצדקות ,וכל זאת התקופה מהקשות
ביותר בכלכלת ישראל".
"לאמיתו של דבר נוצר מצב בו מובטלים ובעלי עסקים צריכים לממן העלאות שכר של הבלתי
מובטלים במגזר הציבורי ,שכן חלק גדול מהעלאות הן תוצאה ישירה של מבנה השכר ברשויות
המקומיות .זהו שיא של עוול ואי צדק ,ברמה של שערורייה שאין לה תקדים".
"על כן ,מן הנכון ואף חובה עליך להודיע לרשויות המקומיות שבתקופה זו לא תאושר אף
העלאה חריגה במס הארנונה לשנת  , " 2021הדגיש לין,
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 הודעה לעיתונות -בין הרשויות שביקשו העלאות חריגות ניתן למצוא את :
חוף השרון  -העלאה של  5%עבור מגורים
טירת הכרמל  -העלאה גורפת של 5%
כוכב יאיר  -העלאה גורפת של 2.58%
בני עייש  6.4% -העלאה גורפת
בני שמעון  2.5% -העלאה לבתי מלאכה ,משרדים ,מלונות ,מסחר ושירותים ועוד
מעלות תרשיחא  1.9% -העלאה למגורים 3.4% ,העלאה תעריפים שאינם מגורים,
דימונה  -העלאה של כ  1מיליון  ₪עבור תחנות דלק בנקים ועוד
קריית אתא  -העלאה כ  4.4מיליון  ₪עבור קרקע תפוסה לחניה
זיכרון יעקב  -העלאה של  10%עבור תחנות דלק
קריית שמונה  1.8 -מיליון  ₪העלאה חריגה לחברות תשתית
שער הנגב  6.32% -העלאה מבני תעשיה וחקלאות
מטה יהודה  23.9% -עבור שטחי משרדים מסחר מלאכה תעשייה ואירועים,
כפר סבא  218% -העלאה לקרקע תפוסה צמודה למבנה תעשייה
חוף אשקלון  132% -העלאה קרקע למלאכה תעשייה ומסחר
שער הנגב  67% -העלאה מבני תעשייה ועיבוד תוצרת חקלאית
לצד זאת ,לין מציין לטובה רשויות מקומיות ומועצות אשר הפנימו את המצב הכלכלי הקשה,
והגישו בקשה לביטול ההעלאה השנתית בשיעור  ,1.1%ביניהן ניתן למצוא את :אור יהודה,
אורנית ,אליכין ,אלפי מנשה ,גבעת שמואל ,זרזיר ,מעלה אדומים ,ראש העין ,רעננה ,שפרעם,
תמר.
כמו כן 49 ,רשויות מקומיות ומועצות הגישו בקשות להקטין לפחות רכיב אחד בתעריפי צו
הארנונה ,ביניהן :אשדוד ,בני ברק ,ג'ת ,הוד השרון ,זכרון יעקב ,חבל אילות ,חיפה ,חריש,
כפר סבא ,כפר קאסם ,להבים ,מטה יהודה ,פתח תקווה ,קרית גת ,קרית ים ,ראש פינה ,תל
אביב ,אור יהודה ,אורנית ,אליכין ,אלפי משנה ,אשקלון ,באר שבע ,בית דגן ,בית שמש,
בנימינה גבעת עדה ,גבעת שמואל ,גבעתיים ,ג'ש  -גוש חלב ,הגליל העליון ,זרזיר ,חבל מודיעין,
חדרה ,ירוחם ,כרמיאל ,לכיש ,מעלה אדומים ,משגב ,נחל סורק ,עמנואל ,קרית טבעון ,ראש
העין ,רמת גן ,רמת הנגב ,רמת השרון ,רעננה ,שפרעם ,תמר.
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