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                                         מליאת מועצת פרדס חנה כרכור 
 2018אישרה את צו הארנונה לשנת 

במסגרת זו אושרה העלאה אוטומטית על פי הנחיות משרד 
 לכל הסיווגים 2.18%הפנים בשיעור של 

בחלק מהסיווגים  5% -השלמת ההעלאה לבמליאה עוד אושרה 
 תעשייה, בנקים וחברות ביטוח, מלאכה  -בהם

 באישור שרי הפנים והאוצר  כרוךהתעריף החדש 

שרה מליאת מועצת פרדס חנה כרכור את צו הארנונה לשנת י,  א22.6.17ביום חמישי האחרון, 
כולל העלאה אוטומטית על פי הנחיות משרד הפנים בשיעור של  2018צו הארנונה לשנת  .2018

נוסחת ההעלאה האוטומטית אותה קובע משרד הפנים נקבעת בהתאם  לכל הסיווגים. 2.18%
 לעלייה בשכר הציבורי ולעליית המדד. 

 בתי חולים-סיווגים )שאינם מגורים( ל 5%בנוסף מבקשת הרשות להשלים את ההעלאה ל
 מלאכה,.ותעשייה , וחברות ביטוח בנקים, ומוסדות חינוך

 צו הארנונה והתעריפים החדשים כרוכים באישור שרי הפנים והאוצר.השינויים ב

תעריף הארנונה לתעשייה ומלאכה של פרדס חנה כרכור נמוך מזה הנורמטיבי  המפורסם על ידי 
. (אליים דומיםמשרד הפנים )המחושב ביחס לישובים בעלי מאפיינים סוציואקונומיים ופריפרי

השלכות התעריף הנמוך באות לידי ביטוי בין השאר בהקטנת מענקי האיזון הממשלתיים אשר 
  .הולכים ומצטמצמים משנה לשנה

כמו כן, לאחרונה , בהתאם להנחיות שר הפנים, יצאה המועצה בדומה לרשויות רבות אחרות 
ארנונה מחייבים. המבצע מאפשר תשלום החוב תוך מתן חובות ברחבי הארץ, במבצע לגביית 

 .משמעותית לחייבהנחה 

תקציב מועצת פרדס חנה כרכור גדל משמעותית בעשור ראש המועצה, חיים געש מסר כי : " 
בכל שנה אנו בכל רחבי הישוב. הניכרת האחרון והוא משקף את הפיתוח ההתרחבות וההתחדשות 

 "פעילות זו ממומנת על ידי תשלומי הארנונה. חלק מכאשר  מרחיבים את סל השירותים לתושב,

לדברי געש: " במקביל אנו פועלים לחיזוק עצמאותו הכלכלית של הישוב באמצעות קידומם של 
ביסוס אזור תעסוקה חדש סמוך לרכבת והרחבת אזור התעסוקה בחלקו הצפוני של הישוב. 

צמיחתו והוא חלק בלתי נפרד והכרחי מכלכלה אורבנית הוא יעד מרכזי בתכנית המתאר החדשה 
 "העתידית של הישוב. 

. גם רבים בהתאם לתכניות האב ולחזון היישובי הפרויקטיםמגמת הצמיחה והפיתוח נמשכת ו "
הרחבת מוסדות חינוך ובניית חדשים, בניית מועדונים קהילתיים וטיפות חלב, - השנה התמקדנו ב

חידוש הספרייה במתנ"ס, חידוש תשתיות בכל רחבי הישוב, אירועי תרבות ופעילויות למשפחות 
 ." לבני נוער, לצעירים ולגמלאים, השקעה במיחזור ובאיכות סביבה

משרד הפנים  בהתאם להנחיות האוטומטית  ההעלאה :" זבר ומזכיר המועצה, רן גלר, מבהירג
המקומיות  רשויות ה ללהתייקרויות שנתיות בתשומות שספק מענה נועדה ל (2.18%) 2018לשנת 

מופנית הגביה  תוספתאת השכר במגזר הציבורי. והעל )עליית המדד(  עליית המחיריםבהתאם 
הארנונה תעריפי חשוב להזכיר כי  הניתן כיום. שיפור השירותלו לתושב להרחבת סל השירותים
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בעלי מאפיינים דומים, ובחלק  יםבישוב יםהארנונה הנהוג תעריפילביחס  כיםלנמו יםנחשב בישוב
 ". מהסיווגים אף ביחס לתעריף נורמטיבי המפורסם ע"י משרד הפנים

לידי בשנים האחרונות מחויבויות רבות אשר בוצעו עד כה על ידי המדינה עוברות   "בנוסף,גלר: 
 רביםממלכתיים ומוניציפאליים בחקיקה. מימון שירותים והרשויות המקומית השלטון המקומי 

 ."הרשות המקומית כתפי מוטל על  נוספים

גלר מוסיף כי : " היקף הפעילות של המועצה גדל משמעותית משנה לשנה וניתן לראות זאת באופן 
 הן מהכנסות עצמיותמארנונה והן ציבים , התק₪. מיליון  300-ברור בתקציב העומד בשנה זו על כ

לתושבים. השירות הניתן כיום הוא ברמה גבוהה  לשיפור השירותהרחבת ומופנים ל אחרות,
 מסר גלר. ."ומתקדם וסל שירותים אורבאניקהילתי ומשקף ישוב בעל צביון 

 

  

 

 


