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  , 1992  –תש"ג   בתוקף סמכותה עפ"י חוק ההסדרים במשק המדיה (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב),

לשת   כסים  על  כללית  ארוה  העירייה  שיפוט  בתחום  להטיל  רהט  עיריית  מועצת  (מיום    2022החליטה 
ליום  1.1.2022 על31.12.2022  ועד  ולפי  - ), שתשולם  מצא הכס  בו  ותיקבע בהתאם לאזור  ידי המחזיקים 

על עליהם  שהוחלט  כפי  וההגדרות  והפסיקה  - הסוגים  החקיקה  להוראות  ובהתאם  העיר  מועצת  ידי 
  הרלווטית, כדלקמן:

ר העלאת  , מעודכים, בהתאם לשיעו2022התעריפים הקבועים בצו זה, הים  התעריפים אשר קבעו לשת  
  , בהתאם לתקות והוראות משרד הפים. 2022הארוה, אשר קבע לשת 

  
  . 2021לעומת     1.92%כולל העלאת תעריפי הארוה בשיעור של  2022צו הארוה לשת 

  
  הודעה זו כוללת: 

  
  ועקרוות חיוב  פירושים ,  הגדרות   -פרק א'

  
  ארוה לכסי מגורים -פרק ב'

  
  ים שאים למגורים כסל ארוה   -פרק ג'

  
  הטלת ארוה באזור התעסוקה המשותף עידן הגב  -'דפרק 

  
  מועדי תשלום, השגה וערר  -'הפרק 

  
  החות בארוה  - ' ופרק 

  

  

    ועקרוות חיוב פירושים, הגדרות -פרק א' .1
  

רבוע או חלק  כל מחזיק בתחום העירייה ישלם ארוה כללית בגין כס המוחזק על ידו עבור כל יחידת שטח של מטר   .1.1
 '.  ד  -כמפורט להלן בפרקים ב'(לפי העיין) ממו וכל יחידת דום או חלק ממה 

"כסים" .1.2 תפוסה"",  בין",  "מחזיק"",  קרקע  חקלאית",  בסעיף    -" אדמה  אלו  מוחים  של  לפקודת    269כהגדרתם 
חדש [וסח  יובהר    ];העיריות  ספק,  הסר  קרקעלמען  קרקע  ,כי  התעשייה  לרבות  תחויב  שא,  באזור  לא  בשימוש  יה 

 בארוה.  

  

קרקע תפוסה, שמחזיק מפעל שתחום עיסוקו איו חשמל, מים, ביוב או בזק,    –"  קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח" .1.3
 אם תקיימו שי אלה: 

הוא    )1( המקומית  הרשות  בתחום  המפעל  שמחזיק  הבוי  השטח  עם  יחד  התפוסה  הקרקע  שטח 
  דום לפחות;  400

המפעל איו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה שמחזיק המפעל; לעין    השטח הבוי של  )2(
  לרבות סככות, מכלים, שאים ומיתקים; –זה, "שטח בוי" 

  

או כל  כל מבה בין שהוא בוי אבן ובין שהוא בוי בטון, בלוקים, טיט, ברזל, עץ  לעיין הגדרת "בין" הו    –"  מבה " .1.4
המבה היו בר חיוב בארוה בין אם    קבע.  מור וכל דבר המחובר לו חיבור של חומר אחר וכן כל חלק של מבה כא

יתן לו או לחלק ממו היתר ביה ובין אם לאו ובין אם המבה בה בחריגה  מהיתר הביה כהגדרתו בחוק התכון  
 ;1965 –והביה, תשכ"ה 

המבה .1.5 יכללו  -שטח  המבה  שטח  מ  בחישוב  כולל  בו  המקורים  השטחים  שבו,  כל  שירותים  חדרי  המבה,  בואות 
פרוזדורים, מרפסות סגורות, מרפסות פתוחות ומקורות, חדרי עזר, שטחי שירות, מחסן, וממ"ד וכיו"ב ולמעט מקלט  
כל   של  החיצויות  מידותיו  לפי  ברוטו,  יחושב  שטח המבה  אזרחית.  הגה  לצרכי  כלשהו אלא  שימוש  בו  עשה  שלא 

מ' (בין רצפת הגלריה    1.9  -שגובהה הוא פחות מ  הי התעשיבאזור  )  למעט גלריה (יציע  ו,מבה, על כל קומותיו ומפלסי 
   .כולל השטחים שמתחת לקירות חיצויים ושטחים שמתחת לקירות פימיים של אותו בין לבין התקרה שמעליה),

הפתוחים לפחות    משטח רצפת הקומה שמתחתם,  33%  רצפה או שטח מישורי בשטח שאיו עולה על   –)יציע(  " גלריה" .1.6
לצד אחד ואשר מצוי בחלל של קומה בביין שלא למגורים, המשמש את העסק, אשר הגישה אליו באמצעות סולם או  

 מדרגות מתוך העסק ומשמש כשטח וסף למטרות אחסה; 

המדידה .1.7 בהתאם    -   יחידת  זאת  העשרוית,  הקודה  אחרי  ספרות  שתי  של  דיוק  ברמת  במ"ר  ייקבע  כס  של  שטחו 
תוקו  כך יהיה כל עוד לא י ).  )14.4.2015בו,    אלעזר עמר ' עיריית חדרה   2453/13עת בית המשפט העליון ברע"א  לקבי
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באופן שיאפשר    ")התקות"  -(להלן  2007-המקומיות), תשס"ז  במשק המדיה (ארוה כללית ברשויותהסדרים  תקות  
מ"ר    0.5ה האחרוה של כס, השווה או העולה על  לעירייה לעגל כבעבר את שטח הכס העודף על יחידת השטח השלמ 

 דום (לפי העיין) כיחידת שטח שלמה וספת.     0.5או 

 קוסטרוקציה של עמודים המכוסה גג, מכל חומר ללא קירות או שיש לה לכל היותר שי קירות;    -"סככה " .1.8

ו/או  –  "מתקים" .1.9 וזלים  ציורות  תעלות  מיכלים,  בוסטרים,  בארות,  (גז,    בריכות,  טרספורמציה  ,  )שאיםתחות 
. יובהר כי בגדר מתקים כלולים גם כל  כולל שטחי הקרקע המשמשים אותו או הצמודים אליו  כבלים וכיוצא באלה

מאגרים,  ,  וטלפויה  תקשורתשפכים,  , טיהור מים,  ןגז, מים, מי קולחיפט,  המשמש לחשמל, ארגיה,  מתקן או עמוד  
 מתקן שאיבה;   

בין המיועד לשמש למגורים, למעט בין המיועד לשמש למגורים אך משמש בפועל לעסק, בין שגרים    -"ריםבין למגו" .1.10
 ; , ולרבות בית אבות בו ובין שלא גרים בו, בין שהיו בית פרטי ובין שהיו בית משותף

מהמבה, וכל מבה  מבה פרד מהמבה ואין ביו לבין המבה מעברי קבע, בעל כיסה פרדת    - "מחסן או מבה עזר" .1.11
 שמוגדר בוועדה המקומית כמחסן ומשמש את המחזיק לאחסון או למטרה משית שאיה העיקרית בשימושי המבה; 

או מבה עזר המשמש את בית המגורים"  .1.12 הידועים כ"שיג" ברהט,  –  "מחסן  עזר לרבות כל המבים  או מבה  מחסן 
 ק.  איו משמש למטרות עס והואואשר בו עפ"י היתר ביה  

  ;1990 -מתחם מוגן דירתי כמשמעותו בתקות ההתגוות האזרחית (מפרטים לביית מקלטים), תש"ן -"ממ"ד" .1.13

 ;כמחסה לשעת חירוםמשמש מבה או חלק ממו אשר עפ"י היתר ביה ו/או עפ"י תקות הג"א   -"מקלט " .1.14

למפלס פי הקרקע המקיפה אותו.  חלק מבין, שחללו בין רצפתו ותחתית תקרתו, מצא כולו או רובו מתחת    מרתף:  .1.15
אחרים   לשימושים  המשמש  מגורים  ביחידת  מרתף  וכו')  (מחסן  מגורים  ביחידת  עזר  כמבה  המשמש  כאמור  מרתף 

  מתעריף  הכס בו הם מצויים.  50% -יחויבו ב   -שאים מחסן ו/או חיה מקורה, המשמש לכל מטרה שהיא 

גג " .1.16 והביה    כהגדרתם  -"דקומת מס" ,  "קומת עמודים מפולשת" ,  "מרפסת  (חישוב שטחים ואחוזי  בתקות התכון 
  ; 1992- ביה בתכיות ובהיתרים), תש"ב

  ; מטרים  2.00מרפסת של בין למגורים, שיש לה תקרה מכל חומר שהוא ושגובהה לפחות  -"מרפסת מקורה" .1.17

 ; כל מרפסת שאיה מרפסת גג ושאיה מרפסת מקורה  -"מרפסת פתוחה" .1.18

 ; בפועל לחיית כלי רכב  תה המיועדת לשמש או המשמשסככ  -"סככת רכב " .1.19

משרדים" .1.20 מהלי    -  "מבה  חשבון,  רואי  דין,  עורכי  כגון  חופשיים  מקצועות  לבעלי  כמשרדים  המשמשים  בייים 
מבצעי   וכן  שמאים  מתווכים,  העתקות,  מכוי  שרטטים,  אדריכלים,  מהדסים,  ביטוח,  סוכי  מס,  יועצי  חשבוות, 

שי וותי  משרדיות.עבודה  כעבודות  להגדירן  שיתן  משרדים    רותים  ובבייי  (קיוים)  מקורים  מסחריים  במרכזים 
יראו את המחזיק ביחידה גם כמחזיק בחלק היחסי מהשטחים הציבוריים המהווים רכוש משותף והוא יחויב בתעריף  

 ;בהתאם למהות השימוש העיקרית 

למסחר" .1.21 סיטואי    –  " מבה  למסחר,  המשמש  מבה  קמעואיכל  בחלק  .  או  כמחזיק  גם  ביחידה  המחזיק  את  יראו 
 ; היחסי מהשטחים הציבוריים המהווים רכוש משותף והוא יחויב בתעריף בהתאם למהות השימוש העיקרית

לתעשייה " .1.22 ובו    -"מבה  תעשיה,  במבה  מישהמחזיק  מייצר  שהוא  זה  במובן  תעשייה,  ליש    מתבצעת  אחד  מוחשי 
אריזה, או מילוי, באזור התעשייה וכן מחוצה לו, לרבות משרדים, ארכיוים, חדרי אוכל    מוחשי חדש, לא כולל שירותי

 לעובדים, סככות, מחסים, יציעים וכל דבר אחר המשמש את המחזיק במקום, לרבות מבה עזר; 

 לרבות גריות, מסגריות, שרברבות וכיוצ"ב;  – "בית מלאכה " .1.23

ת חקלאית או לגידול בעלי חיים, או מבה של קבע המשמש לחקלאות  כל מבה המשמש לגידול תוצר - " מבה חקלאי" .1.24
 ומצא על אדמה  חקלאית. 

 בין מקורה ובין שאיו מקורה ואשר החיה בו עשית תמורת תשלום;  - "ןחיו" .1.25

לשטח בו ממוקמות החויות   חויות המשמשות למכירה קמעואית, כאשר  6בין בו לפחות   -  "קיוןו/או   מרכז קיות" .1.26
דוכים קבועים    –כיסה משותפת אחת לפחות. התעריף על פיו יחויב קיון כ"ל כולל את כל השטח הכלול בו, לרבות  

הקיון  בתחום  שטחים  לעיל,  האמור  למרות  למייהן.  מכירה  וקודות  הקיות  וארעיים  מרכז  המשמשים  ו/או   ,
  75%יהול ו/או גוף דומה, יחויבו בשיעור של    כמעברים ושטחים משותפים בלבד, המתוחזקים ע"י בעלי המרכז, חברת

    .ו/או קיון מתעריף מרכז הקיות 

קיון  מרכז קיות ו/או  סיף של רשת ארצית לשיווק מוצרי צריכה לציבור הרחב, שאיו ממוקם ב   -  " רשת שיווק " .1.27
 כהגדרתו לעיל; 

 ; וע או חלק ממויחויבו לפי מ"ר לכל שב - "תערוכות מסחריות, עסקי שעשועים לתקופה זמית " .1.28

 .סככותיוו לרבות מתקיו  ,כל שטח המשמש כעסק מסחרי לשטיפת רכבים – "מכון לשטיפת רכבים" .1.29

 5.8.1לרבות מספרות ומבים במגרשים למתקי תשתית, חשמל, מים, תקשורת, ארגיה וגז, כאמור בסעיף  –שירותים  .1.30
 י חלוקה או מתקי דואר שאין בהם פעילות בקאית. מרכז וכן  ובלבד שאים פטורים מארוה כדין ) 420(סיווג בצו 
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ובלבד שהפעילות הבקאית, לרבות בק דואר, אים    -  סוכות דואר או סיף דואר   .1.31 שמתקיימת בה פעילות בקאית, 
או בק דואר שיתים להפרדה פיזית או    פעילות בקאית .  יתים להפרדה פיזית ואים מהווים שימוש עיקרי בכס

 מוש עיקרי בכס, יסווגו כבק.  מהווים שי

   חיוב בגין סככות  .1.32

  .למגורים  מבי עזרן או מחסהתעריף לחיוב בגין סככות המשמשות בתי מגורים יהיה באותו תעריף של 

מהתעריף החל על    50%כה וכל שימוש אחר יהיה בשיעור  אהתעריף לחיוב סככות המשמשות למסחר, תעשייה מל
  ;  ורכס בעל אותו שימוש באותו איז

 יהימרחב מוגן באזור התעש חיוב בגין  .1.33

הגה   לצרכי  אלא  כלשהו  שימוש  בו  עשה  שלא  ובלבד  בארוה,  יחויב  לא  באזור תעשיה  בין המצוי  של  מוגן  מרחב 
  אזרחית; 

 

  אזורי מס:   .1.34

  : רותים ומסחריש ,אזורים לצורך ארוה משרדים 4 –העיר מחולקת ל 

  ; 296/03/17ת.ב.ע המפורטת   -טים בהכולל את השטחים המפור –) מרכז העיר 1(

  ;3, 2, 1מסחר שלהם חזית כלשהיא לאחד מהכבישים  ) חויות ושטחי 2(

  ; 425/02/17ות.ב.ע  301/03/7ת.ב.ע  -את השטחים ב  לרבות אזור התעשייה הכולל יתר שטחי העיר) 3(

  .) אזור תעסוקה משותף עידן הגב5(

  

 :  ללים דלהלןלפי הכ של כס לעיין צו זה יקבע יווגוס .1.35

יווגו של כס יקבע לפי השימוש העיקרי בו. הייו, המטרה הדומיטית לטובתה משמש הכס במועד  ס .1.35.1
 ובתקופת החיוב.

  התאם לסיווג זה יחויב מחזיק הכס בתשלום ארוה עבור כל שטח הכס. ב .1.35.2

ד, ייקבע הסיווג לעיל יתן לשייך לכס יותר מאשר סיווג אח  1.35.1מידה ועל פי המבחן בסעיף קטן  ב .1.35.3
 לפיו יוטל החיוב בגיו בהתאם לכללים הבאים: 

היה אחד מהסיווגים האפשריים לאותו הכס סווג כללי (כדוגמת מסחר) והשי חיוב ספציפי (כדוגמת  .1.35.4
  בק) ייקבע בהתאם לכללים הבאים:

ימוש  יקבע לכל ש  -באם יתן לקבוע עפ"י חלוקת השטחים כי בכס מתבצע יותר משימוש עקרי אחד .1.35.5
 כ"ל הסיווג המתאים בצוו הארוה.

קטן    .1.35.6 בסעיף  האמור  אף  השטח    1.35.2על  יסווג  לעסק,  שימוש  גם  בו  שעשה  למגורים  בביין  לעיל, 
המשמש למגורים לצורכי צו זה כשטח בין למגורים ואילו השטח המשמש לעסק יסווג לצורכי צו זה  

 כשטח בין לעסק. 

 

  . 1938הוראות פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), יקבע לפי י לכסים פטורים שיעור הארוה  .1.36
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  ארוה לכסי מגורים -פרק ב' .2

  מגוריםכסים המשמשים לתעריפי ארוה ל
  

    התעריפים בש"ח לשה לכל מ"ר
  

סוג  הכס  מס' סעיף 
  הכס

 

תעריף חוקי  
בתוספת   2021

שעור העדכון 
  2022לשת 

)1.92%  (  

תעריף  
  מבוקש

     101 36.766י מגורים במ  2.1

  מחסן או מבה עזר המשמש את   2.2
   בית המגורים

102 14.504    

  

  למגורים שאים כסים ארוה ל -'גפרק  .3

  תעריפי כסים שאים משמשים למגורים
  (בש"ח לשה לכל מ"ר)  תעריפים משתים ע"פ אזור
  

    עירהז מרכ וראז  3.1

  
  
  
  

  
  

  

  

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  2,31,ים ור כביש זא  3.2
  

  

  

  הכס  מס' סעיף 

 

  ג סו
  הכס 

 

קי  ף חוריתע
בתוספת   2021

שעור העדכון 
  2022לשת 

)1.92% (  

תעריף  
  מבוקש

תחות דלק, סיכה, ורחצה לרבות כל   3.1.1
 השירותים היתים בשטח התחה  

310 77.528   

  ת שטח פוי, מזופת, טוע בתחום תח  3.1.2
  ) התפוס  עקרקהדלק (

 

311 29.263    

    83.568 320 משרדים, חויות ומסחר     3.1.3

    81.88  325  ורמציה טרספחדרי   3.14

    83.568 328 קיוים ו/או מרכז קיות   3.1.5

    83.568 329 רשתות שיווק  3.1.6

    69.636 327 דוכים קבועים בשוק העירוי  3.1.7

  סוג  הכס  עיף מס' ס
  הכס 

 

תעריף חוקי  
פת  בתוס 2021

ון שעור העדכ
2022ת לש  

)1.92% (  

תעריף  
  מבוקש

סיכה,    3.2.1 דלק,  לרבתחות  כל    תוורחצה 
 ירותים היתים בשטח התחה  שה

305 77.528    

תחת    3.2.2 בתחום  טוע  מזופת,  פוי,  שטח 
 הדלק (קרקע תפוסה) 

307 27.981    

    83.568 322 ות מסחר  ים, חוירדמש  3.2.3

    74.481  345  יה חדרי טרספורמצ   3.2.4

    83.568 331 כז קיות יוים ו/או מרק  3.2.5

    83.568 332 רשתות שיווק   3.2.6
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  לרבות אזור התעשייה   עירהיתר שטחי    3.3

  

סוג  הכס  מס' סעיף
 הכס 

תעריף חוקי  
  בתוספת 2021

 העדכוןשעור 
2022 תלש  

)1.92% (  

ף  תערי
  וקשמב

ס   3.3.1 דלק,  לרבתחות  ורחצה  כל  יכה,  ות 
 היתים בשטח התחה   יםת השירו

306 74.624    

תחת    3.3.2 בתחום  טוע  מזופת,  פוי,  שטח 
 הדלק (קרקע תפוסה) 

308 26.112    

    74.624 321 ת  ומסחר  משרדים, חויו   3.3.3

    74.481  337  יה חדרי טרספורמצ   3.3.4

    79.599 334 קיוים ו/או מרכז קיות   3.3.5

    83.568 335 רשתות שיווק   3.3.6

  

  ) חרת א  ורשבמפ עבקלמעט אם  רמ" שה לכל (בש"ח ל   אחידים בכל העיר תעריפים 
  

  סוג הכס   תאור
 הכס

  2021תעריף חוקי 
בתוספת שעור 

  2022העדכון לשת 
)1.92% (  

  תעריף מבוקש 

        למות  וא  3.4
    80.835 511 ם הגשת אוכל ת וחתוות עלמות שמחווא

    74.624 512 כל גשת אושמחות ללא האולמות 

    74.624  514    םם ומופעירועי, איםיס כ ת אולמו

        
        מכוי ספורט  3.5

    74.624  515  מכוי ספורט וחדרי כושר 

        
       מסעדות ומועדוים   3.6

קיוס  קפה,  בית  לממכמסעדה,  חות  ר  ק, 
ב ביתמאפים,  וכל  מאפה  ומשקה    ית  אוכל 

מו  אחר מדיםקורי  יעדווכן  ה  לליעדוי  ו, 
שעשועים   בתי  משחקים,  מועדוי  לסוגיהם, 

  וכיו"ב 

516  83.097    

        
        מרפאות    3.7

    83.097  517  מרפאות, מכוים רפואיים של קופות חולים 

    80.835  518  מרפאות ווטריאריות 

    83.097  519  קלייקות  ות שיייםארפומת טיו רפ  מרפאות

        
        ך  מוסדות חיו  3.8

ח מוסד ילדים,  טייפר  וךי ות  גי  כגון  ם 
  מעוות יום, בתי ספר, מכללות פרטיות. 

520  74.624    

    74.624 521 מוסדות ממשלתיים, כסים

      

      ית  רתחבורה ציבו  3.9

    74.624 522 תחות אוטובוסים

     523 83.097יות ת מותחו

        
      בקים וחברות ביטוח    3.10

    884.762 330 ת אשראי מוסדו קים, ים, סיפי בבק
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    490.917 650 וח חברות ביט

      

       תעשייה    3.12

    74.624 400   תעשיהמבה 

      מלאכה   3.13

    80.835 410 מוסכים  /בתי מלאכה

    80.835 411 רכבמוסכים בעלי רישיון לרישוי  

      

         מלוןבתי  3.14
 ותמלו , 83.097  513  חה אר י הובת ת יואכס    

        
        חיוים   3.15

    11.189  610  חיון מקורה 

    7.053 611 חיון פתוח 

      

        קרקע תפוסה   3.16
    11.421  704  מגרש למכירת רכבים 

    14.054  700  חרת רה אל מטכ ל בשימושסה קרקע תפו 

המש  קעקר לתפוסה  מפעל  מחזור  משת 
  פסולת 

705  11.421    

כס   גג  על  הממוקמת  סולארית  מערכת 
  למ"ר 

706  0.065     

על גג כס    שאיה ממוקמתמערכת סולרית  
  לכל מ"ר 

707  0.869     

סולרית  תפוקע  רק למערכת  המשמשת  סה 
  מ"ר  לכל

708  0.869     

        אית  אדמה חקל  3.17
    11.625  710    מ"ררת לכל  חא אית חקל  מהאד

    0.116 709 למ"ר  שלחיןאדמת 

        מבה חקלאי   3.18
    0.732  711  מ"ר  חממות לכל 

    47.173  712  מבה עזר חקלאי 

        
        כס אחר  

        
        ת  מתקי תשתיו 3.19

חשתשתי   מתקי תקשורתת,  מים,  ,  מל, 
  בשימוש  ש  מ"ר מגרשגז  לכל גיה ואר

420  50.773    

    50.297  790  ומאגרי מים תובריכ וי מים, מכוי ביוב, כמ

שגודל פתוחים  מים  ומאגרי  מעל  בריכות  ם 
  מ"ר  3,000

792  6.61    

בריכות שחייה, מרכז ופש וספורט (קאטרי  
ב  קלאב) מבים,  מחסים,  ריכות  כולל: 

למטרות    ים המשמשיםשחיה ומתקים אחר 
ג  שיש להם סיוו  םאחריאלה, למעט בייים  

  ו אחר בצ

793  77.528     

   50.773  421  אטות סלולאריות לכל מ"ר 

      כסים אחרים   3.20

מכל  רחא כסים     ג סוים 
וכל  עסק  כל    המשמשים 

סוג   מכל  יו  שאמטרה 
 ה ט בצו הארורמפו

 
    

    75.578 399 1,2,3ישים  ר כבבאזו

  הטלה חדשה                                 
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  : אזור התעסוקה המשותף עידן הגבהטלת ארוה באזור   -'דפרק . 4
  

גבולות שהסכם לשבהתאם ל   י שלהצפו  השטח  עבר ן",  עוי שמ"ב ית  האזור   רהט לבין המועצהעיריית  רת בין  כיוי 
עצה האזורית  פוט של המומתחום השי  רהט עיר  ה  לוט שום השיפלתח)  310לכביש    ןמצפו גב" (דן היע "  אזור התעשייה

  .  2021שמעון", במהלך שת "בי 
"וי גבולות השיפוט בהתאם להסכם הים.  ה קיבלו את אישור שר ל,  שיפ  

ה הגבולות  לשיוי  להסכם  ל"לבהתאם  לתחהעאחר  ,  השטח  השיפוט  ברת  רהטום  עיריית  ישל  באזומשיכו  ,  ר  לחול 
האזורית "בי שמעון", כל זאת  חלק מן המועצה    עת שהשטח היה ה כפי שהיו בוהאר  יעריפן הגב" תדי עה "התעשיי

  כדלקמן: 
   

 מספר
 סיווג
  ראשי 

  

  תת מספר  ראשי  סיווג
  סיווג

  ר"למ ₪  סיוג תת

        מלאכה  200
  49.491  למלאכה שהמשמ יןבי  1201    

        ביטוח וחברות יםבק  330
  498.472  בק  1331    

 שירותים משרדים  340
  רסחומ

      

   81.665  ביין המשמש למאגר מים סגור  1347    
 לאחסון מיכל או/ו למאגר המשמש ביין  1348    

  גזים  וא/ו דלק
114.304  

כה ו סיק ו/אדל תחותשמש לן המביי  1351    
ה      לתחוים תים הלוו/או שירו הו/או רחצ

113.892    

ביין המשמש  כעסק מסעדה/בית קפה/   1353    
  וןמז

113.892    

  91.221  כמשרד  המשמש כס  1361    
   94.486  טחואל  לממסרן מש כמתקיין המשב  1363    
  114.752  שירותים או/ו חרלמס המשמש כס  1364    
 חשמל ייצור או/ו להפקה המשמש ביין  1367    

 או/ו כוח תחות או/ו גרטורים מתקן או/ו
 ליצור מתקים למעט יהרמצטרספו מתקן
 וא/ו השמש תארגיי תצעובאמ חשמל
  ארגיית תעו באמצ מלשח ורלייצ םמתקי

  הרוח 

101.406  

ון גי ך פרטיים כגמוסדות חיו  1368    
מכללה מעוות יום/ בתי ספר / ילדים/
  פרטית

74.625   

   80.836  ות וחתוות עם הגשת אוכלת שמחאולמו  1370    
   74.625  ל א  הגשת אוכשמחות וחתוות לל תמואול  1371    
   74.625  אולמות כסים /אירועים ומופעים  1372    

        תעשייה   400
  ר"מ 6,000-ל  לתעשייה המשמש בין  1404    

  ראשוים
  

49.894  

  מעל וסף ר" מ ללכ יהילתעש משהמש בין  1405    
  ר "מ 10,000 ועד ר"מ 6,000-

37.408  

- מעל ר" מ לכל ייהעשלת המשמש ןבי  1406    
    ר"מ 10,000

29.938  

   49.752  ביין המשמש בית תוכה   1407    
        תפוסה  קרקע  700

  24.055  מלחש למתקי התפוס קעקר  1707    
  6.756  תעשייתי ללמפע המשמשת סהתפו קרקע  1708    
  39.443  חפתו מים למאגר  המשמשת תפוסה קרקע  1715    
, משרדים המשמשת התפוס קרקע  1716    

  ומסחר שירותים
14.081  

   35.802  חוטיקע תפוסה הצמודה לממסר אלקר  1717    
  14.081  מלאכה המשמשת תפוסה קרקע  1718    
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  58.66  בקים  המשמשת תפוסה קרקע  1719    
  58.66  דלק תתח י"ע תפוסה קרקע  1723    
ת ביין  המשמש קרקע תפוסה המשמש  1727    

  כל לאחסון דלק/ גזיםר/ מיאגלמ
24.048   

  תפוסה  קרקע  720
 לעריכת משמשתה

  אירועים 

      

  7.974  אירועים לעריכת שמשתהמ תפוסה קרקע  1720    
  לבמפע תפוסה  קרקע  724

  טח ש עתיר
      

  4.568  שטח עתיר במפעל תפוסה קעקר  1724    
750  

)1 (  
        ת מערכות סולריו 

רית הממוקמת על גג כס אמערכת סול  1750    
  דום  0.2מעל 

0.065    

    0.869  קמת על גג רית שאיה ממואסולמערכת   1751    
שמשת למערכת  המתפוסה  קרקע  1754    

  ריתאסול
0.869    

800  
)1 (  

        חיוים 

   11.191  ורהחיון מק  1801    
    7.055  פתוח חיון   1802    
          

  

  

 

  

 לום, השגה וערר מועדי תש -'הק פר .5

  
  ם  תשלומי דר לום והסשעד תמו

 .  01.01.2022 הוא יום   2022ה כללית לשת הכספים מועד התגבשותו של חיוב בארו .5.1

שישלמו את הארת .5.2 ל ושבים  עד    2022שת  וה  ובמלואה,  יהיו 15.02.2022ליום  מראש  להחה  יזכא   ,    2%של  ם 
  השה. במשך  ה ויהיו פטורים מהצמדת שעורי הארו

ה  .5.3 תי   וםסדר תשלה  באמצעות  והארלמשלמים את חובות  לחיוב חשבון הבק  בשיעור של  בהרשאה  החה  תן 
  . 2022ה בשת מהארו 2%

  מדה כחוק. צ והפרשי השא ריבית  יו משולם במועד י חוב שאי .5.4

לעיריית   .5.5 מאפשרת  לשתושרהט  את בים  של    הארוה  לם  תשלומים  חודשיי  6בהסדר  דו    12או  /םתשלומים 
חודשיים תשתשלומים  אך  אלמי לו,  והפרייישאו    הם  לרשבית  בהתאם  המחירים  למדד  הצמדה  הרשויות  י  חוק 

מכל    30-יום הועד התשלום הדו חודשי הוא במ  .1980-תש"ם  ), י חובה על תשלומ  מדההצ  (ריבית והפרשי  המקומיות 
   .ודשיאו ח/חודש אי זוגי

ב א .5.6 עמידה  מהתתשלי  בהסדר  ום  מלהאמור    יםהתשלומ שלומים  להטלת  הארוהו תביא  סו ע  א  השה,    ףד 
    .עירייהשתמסור לו ה ך בהודעה א החוב במועד שקבע לכואת מל  לםתושב ישוה

  

 רר  עו השגה

  

ללית  ה כארוחויב בתשלום  שמי  ,  1976-יעת ארוה כללית), תשל"ות המקומיות (ערר על קב וק הרשויו על פי ח .5.7
  אלה: ת ה מטעו ע יסוד ט לה עותשלום להשיג עליה לפי מהל האר ה הודעת מים מיום קבלת י  90ך תו  רשאי

 

  ; שלוםהת  דעתכפי שקבע בהו  שלום איו מצוי באזור הכס שבשלו דרש הת) 1(
  

  ; שימוש בוהודלו או ליה טעות בציון סוג הכס, גודעת התשלום שמשיגים עפלה בה) 2(

 

 ; [וסח חדש] לפקודות העיריות  269 -ו 1 מעותו בסעיפים כס כמשב  יו מחזיק א אהו) 3(
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-), תש"גציבתק  יקה להשגת יעדי(תיקוי חק  ק המדיה  (ג) לחוק הסדרים במש8ו בסעיף  ותק כמשמעעסה הכס  י) ה4(
  .  בכס בידי המחזיק ע כס פר וב הארוה הכללית בשל אותו איו בעל שליטה או שח הוא -1993

  

  ם קבלת ההשגה.יויום מ 60תוך  השגהל ה ישיב ומהל האר .5.8

יכה  ההשגה,  זולת אם האר   חשב הדבר כאילו החליט לקבל אתיי  –כאמורם  יו  60ך  וה תו לא השיב מהל האר  .5.9
א תעלה  לההארכה    חדים שיירשמו, ובלבד שתקופת מתן התשובה מטעמים מיואת מועד    תקופה זו, וך  ת ב  ועדת הערר, 

  יום.  30על 
  

לערער  ,  התשובה  ורה למסיום מיום ש   30השגתו, רשאי תוך  ל  וה עמהל האר שובת  תמ ופח  מק  רואה עצמוה .5.10
  . המקומיתשליד הרשות  ה כללית ארו  עייילה בפי ועדת ערר ליע

  

ה .5.11 וחלטעל  הערר  ת  העועדת  לערערשאים  הארוה  ומהל  לעייים  רר  המשפט  בית  לפי  באזור  שמהליים  ר 
 ר. רע יום מיום מסירת ההחלטה למע  45ך תו יוגש   הערעור המהליומית. המקום הרשות תח  מצא  שיפוטו 

  

  וה  רחות באה -'ופרק  .6

מארוה),    יה (החה במשק המד  ריםהסדהוראות תקות    עפ"י לרבות  כאים לכך,  החות תיתה למבקשים הז  .6.1
ה  ן החה בארוות ליתסמכריית רהט  לעיאין    פק, מובהר כימען הסר ס ל  ").תקות ההחה"  - (להלן    1993-תש"ג

 . כות מפורשת שהוקתה לה בדיןסמללא 

ין  במרשם האוכלוס  קש ההחה) להיות רשום י תקות ההחה, על המחזיק (מב פ"רוה עבאן החה  ת י למא כת .6.2
 הט. ו מתבקשת ההחה בעיר ראשר בגי  גורר בכסכמת

 ידי הזכאי.  זקת עלמוחים אחת, הגורירת ממתייחסות לד  קבעו בדין כל ההחות והפטורים, ש .6.3

 פטורים רטרואקטיביים. וא יית ל .6.4

תחול   .6.5 מיולא  אחתה תר  אע  חה  כס  מההחה  חדל  ליהות  זכאי  המחזיק  ה.  ההחות  מבין  אפשריות  הגבוהה 
 י. זכא וא שלהן ה

ו  סת את הכבבקשה יכלול  , ו2022ץ  רבמ  31ם  עד ליו   תקות ההחהללעירייה בקשה בהתאם    החה יגישהמבקש   .6.6
מ  כל   והכסות  אבי  הגרים  באישפתחו  כס.  ותתו  ייתו  ו  וההחות  הר בצי  רק הפטורים  כל  ימים  תא מכים הממס וף 

  . יום הגשת הבקשהיום מ  60ה תיתן תוך תשובה לבקש ולאחר בדיקה.

שזכא .6.7 להחה  במי  פרע  הארוה  לא  יתרת  את  הכספילואה  בשת  הכס  על  יום  םשהוטלה  עד   ,31.12.2022 ,
 .רת הארוהיתווסף למאותו יום ותיבטלה   לו חה שקבעה ההתהיה  

כי   .6.8 קבמובהר,  משיב  מותה   2022לשת    ה הח  לתאישור  הקיימים  החובות  כל  העירייה  הסדרת  קודמות.  ם 
מו לשת  דחובותיו בארוה לשים שק  למחזיק שלא שילם את כלבארוה    קבלת החה ה לבקשאית שלא לדון ברש

ה 2021 אף  על  רשאהע  אמור,.  בית  ירייה  אם  לדון  כזו,  חודעהוחה  בקשה  את  להסדיר  מתכוון  שהמחזיק  תיו  בותה 
על  ו  עירייה,ל לעיד זאת  חובותיו  של  במזומן  הישי תשלום  בגין השה  מוירייה  שבה  ביותר  כחייבהמ  פיעה  או  בקש   ,

שלומי  ת תת לייחס אשאיהיה רם. העירייה ת וה מבייהבשה בה הוגשה בקשה, לפי הגתיו בגין השה שקדמה לחובו
לחובות לעיהמחזיק  ערייו  וזאת  היווצרותם  לסדר  בהתאם  הפידי  ל  יה  הקוחוירעון  השים  דמבות  לסדר  בהתאם  ים 

  כאמור.   

די להקל, במידת  להחות ופטורים וזאת כהזכאיות    ם לקבוצותבייהמרשיעורי ההחה    עיריית רהט אימצה את .6.9
 זקקות לכך.קבוצות הההאפשר, על 

 

 לליות:  ת כהגדרו .6.10

"ה כ -"סההכה ()(8(א)(2הגדרתה בתקות הסדרים במשק המדיב) לתק ה),אחה מהוגת  ר"1993-ש .  

  –" הכסה חודשית ממוצעת"

ה   -בשכיר  )    1( ת הכספים שבעדה  ובמבר, דצמבר שלפי שאוקטובר,  החודשים    ושתבשלהכסה החודשית  ממוצע 
דרשת ההסה כמפוה, ממקורוחיה, ומשבתו  1פס  (א) לטו1  עיף רט בסת הכמקורות ספת הש     וספים כמפורט בסעיף

  מור; הא(ב) לטופס  1

עה  ת במס כפי שקבב על פי הכסתו החייב) שחוש1ע, כאמור בפסקת משה (וצממ  -אי  צמבע)   2(
ההכ בשו מס  השתי מת  שבידוסה  האחרוה  סופית  סופית,  שאיה  או  מ ת  כשהיא  בח,    12- ולקת 

למד הממומתואמת  החודש  וצעד  דצאוקטובים  של  ובמבר,  שלר,  שבעדה  פ מבר  הכספים  שת  י 
מבר, דצמבר של מוצע של החודשים אוקטובר, ובהמא המדד  הוהבסיס    דכשמד,  דרשת ההחה

מקורות כמפורט  צעת לחודשים האמורים מהכסה ממוה בתוספת  שומבה  ה שיש לישום  אותה ש
  ה;ומ דעת השם כלולים בהות, שאיקוייה של התהש וספת מור,  אשר בתהא  1טופס ל(ב)  1בסעיף 
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יחידים,    , שואים או18, אשר גילם מעל  יםת מבוגרב  ת בן אוולרב  ה:"בן" או "בת" לעיין סעיף ז 
  . ללא משפחה עם משפחה או

  

 שמשת למגורים בלבד י דירה המלליות לגבת כחוה

   אים להחה זכ
החה 
 הלהגב מרבית

מסמכים 
דרושים 

 ם)  (צילו

 אם הם מקבלים: ,62ו לה או אישה שמלא 67לו   לאוא) גבר שמ( 1

25% 
  100עד 

 מ"ר  

זהות   עודתת
שור  אי+ 

ד  וסמהמ
לביטוח  

לאומי בדבר  
בה  קבלת הקצ
  הרלווטית.

 . קצבת זקה 1      

 בת שארים . קצ2      

 יים  . קצבת תלו3      

  
 עה בעבודה ת בשל פגי ו. קצבת כ 4    

תעודת זהות       הם מקבלים: אם, 62ה שה שמלאו ליא  או 67 לו  גבר שמלאוב) (  
ור  יש+ א

מוסד  המ
וח  יטלב

בדבר  י  לאומ
קבלת הקצבה  

הרלווטית  
צבת +ק

הבטחת  
   הכסה. 

     הכסה  +   הבטחת   קה. קצבת ז1      

  

 רים  + הבטחת הכסה  . קצבת שאי2    

100% 

  100ד ע
   מ"ר

     ה ת הכסבטח ויים  + התל  קצבת .3      

  

 ה הכס ת כות בשל פגיעה בעבודה  + הבטח בת. קצ4    

   

  

, אזרח ותיק זכאי  8919-ק האזרחים הותיקים, התש"ן חולפי  ג) (
משת למגוריו  הדירה המשהחלים על  ה רו החה בתשלומי אל

 באים : שיעורים הבמ"ר בלבד ממה,  100של עד  בגין שטח 

    

  

  

עד    30% החה.   30% -ח ותיק אזר
100  

 מ"ר   

ודת זהות  תע
+ אישורים  

לגבי  
  יוהכסות 

ות +  השו
ר שאלה  היתצ
כל   הן

 הכסותיו 

  

, וק הבטחת הכסהזרח הותיק גמלה לפי חאם משתלמת לא
  ה.הח  100% -  1980-"אתשמה
  
   

100% 

עד   
100  

 "ר  מ

תעודת זהות+  
המוסד   אישור

טוח  לבי
  לאומי  

   

  
     ק.  חוועים בפה לתאים הקבזה כפו יף ות לפי סעזכאה

  

  

גורים אחת  מ עד דירתב רח ותיקזתו אאו) ההחה תיתן ל1(
       בלבד.

  

  

ים בדירה יותר  גר  אם רח ותיק אחד אף) ההחה תיתן רק לאז2(
     י אחד. מזכא

  

  

המתגוררים  מבי הזוג החה תיתן גם כאשר רק אחד) ה3(
 ותיק.אזרח  הואת מגורים דיראותה ב
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  כל מקורמ סותיו,כ כל הך ההחה תיתן  רק לאזרח ותיק שס )4(
ע  במשק כפי  שפורסם  הוא, איו עולה על השכר הממוצש

ירה יותר מאזרח  ם בדקשה להחה. גריהב  גשתלאחרוה לפי ה
מתגוררים הכסות ה לחד, תיתן החה רק אם סך כותיק א 

 כרמהש  150%ו עולה על וא, אי שה  מכל מקור רה,תה דיבאו
     הממוצע במשק.   

  

  

תב חתומה בידי המבקש, בכי בקשה פ יתן על ת חה  ה ) ה5(
  מיתמקו שקבעה הרשות  האת הפרטים והמסמכים  הכוללת 

שבתחומה מצאת המבקש לרשות המקומית  הגישלעיין זה , ש
ל רה בכתב שהצהל פי מתגורר, או עשבה הוא  םדירת המגורי

) לעיל  4אים המפורטים בסעיף ( תגביו הי מתקיימים  למבקש כה
 .     

  

  

ה לפי חוק אזרח ותיק הזכאי להח  -החה ל מתן כפ אי) 6(
הסכם אחר    או  חה לפי כל דין לה גם ותיקים, וזכאי האזרחים  ה

בתשלום הארה הכללית, יהיה זכאי לההגבוה  ה בשיעור ח ו
ום   שללקי מתפטור מלא או חלרבות "   זה "החה  עיףן, בס מבייה

 .    תהפחתה של מחיר או אגרה מוקט
    

  

  

, לפי הרישום במרשם תושב ישראל שמלאו לו -" ותיק רח אז) "7(
 ים .  ש  62  -ים,  באישה ש  67-אוכלוסין, בגברה

    

  

  

י  ים  בלבד, כפדים ישראלב" השכר הממוצע, לעוהממוצע השכר" 
 סטטיסטיקה .  זית  למרכת הלשכה הרסמשמפ

    

  

  

תש וותיקים,  אזרחים  לחוק  להחה  ת  הזכאו   9819  -"ןבהתאם 
  הבטחת הכסה תחול גם   לאזרח ותיק המקבל  100%עור של  שיב

מפסיה איה עולה על    סתושהוא יחיד והכ  תיקח ו)   אזר1על: (
במשק,    24.3% הממוצע  הכומהשכר  זכאלמלא  היה  זו  אי  סה 

יש עמו בן זוג  ש  ח ותיק)   אזר2סה; (חת הכ הבט לפי חוק    מלה לג
  38.3%יו עולה על  א  מפסיה  גות בן זוס והכה  וסך הכסתו מפסי

ה  גמל י לות אלה היה זכאצע במשק, ואלמלא הכסמהשכר הממו
הבטח חוק  הכלפי  ( ת  המ3סה;  ותיק  אזרח  זקה  )  קצבת  קבל 

  לכה. 
       

  

לו  127סעיף עותה במשמכ מלאה ית ודש צבה חכה הזכאי לק(א)  2
יא ה ותו כרח הלאומי, אשר דרגת אי כושר השתטווק הבילח

   80% ה. עלומ  75% ורבשיע

תעודת   
זהות+ אישור  

רלווטי  
מהמוסד  

ח  לביטו 
  לאומי 

  
  
     

לצמיתות דרגת  קצבת זקה, קבעה לו  קיבלכה, אשר לפי ש) (ב
  ) וק הביטוחי ח ה (לפומעל 75%של   עוריות בש ראי כושר השתכ 

   

    

3 

א  היהמוכחת על פי כל דין  ו הרפואית ות רגת ככה, אשר ד
קבעה  או מי שטרם קבלת קצבת הזקה , ומעלה 90%עור של יבש

   40% לו כות כאמור. 

שת  טופס הג 
ה+  בקש

  תעודת זהות+
ור  איש

רלווטי  
מהמוסד  

טוח  לבי
     לאומי 
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  משך ה  -מגורים בלבדלהמשמשת לגבי דירה ת כלליות חוה 

   כאים להחה ז
חה  ה

   הגבלה    ביתמר

מסמכים 
דרושים 

 )  ום(ציל

4 

   ת המפורטות להלן:או חת הגמללא הזכאי 

  

שת  טופס הג
בקשה 

 ובוסף:  

  

 
  

  
  

  

חה של הרוג מלכות  בן משפאסיר ציון או כה כגמל(א) 
ותיהם,  לבי משפחו  לאסירי ציון חוק התגמוליםלפי 

 .  -1992"בהתש

  

  

  אישור
וסד  המ
טוח  בי

 לאומי  

  

 
      

  

 ם,ת האציורדיפי  (ב) גמלת  כות לפי חוק כ
                                        .                        1957- התשי"ז

  

  

אישור  
רד מש

 צר האו

  

 

  
 

  

  

ל  גרמיה בש ת לת כות המשולמת ע"י ממשל(ג) גמ
ויים  י לפיצדרל לחוק הפ תאםהאצים ברדיפות ה

)BEGים) מהלמי שהוכחה זכאותו  1953-65 ש ,
 קומית. המהרשות   שלת דעתה חלה ר,כאמו

 

פשות   4עד 
 מ"ר  70עד 

   
   

  

 
66% 

 
עיפים  לגבי ס

ר  ישוו': א-ג'
הלשכה  מ

לעייי  
ם  פיצויי

אישיים  
 מחו"ל 

  

  4מעל        
  פשות 

 ר מ" 90עד 

  

בשל   לד"י ממשלת הועמשולמת  מלת כות ה(ד) ג
לחוק הגמלאות ההולדי   םבהתאדיפות האצים ר

הוכחה  ש ), למיWUV( 1940-45ות  יפלפגעי רד 
      תה של הרשות המקומית. זכאותו כאמור, להחת דע

  

אוסטריה בשל   ממשלת ות המשולמת ע"יכ  מלת(ה) ג
תמיכה  ל האוסטרי אצים בהתאם לחוקרדיפות ה

מולים  התגבהקשר לחוק  ) שחקקOFGרבות (בקו

 ). KOVG 57 4(סעיף  מההמלחעבור קורבות 

  

 

  

לת בלגיה לפי  משת ע"י מלמ ות המשוכלת גמ(ו) 
פצועים  לקצבאות  בהקשר 1954  החוק הבלגי משת

     . 1940-1945חמה אזרחיים של המלת הבושל הקור

  

תו  סה" כהגדרכציון המקבל "תגמול לפי ה אסיר
ותיהם,  י משפח לב סירי ציון ואמולים לבחוק תג

שר קיבל בפועל גמלה לפי חוק  א 1992-תש"ב
ך שישה חודשים  משב  1980-אה, תשמ"סהכ חתהבט

 לפחות. 

 מ"ר   100 עד 100%

אישור  
ד  מהמוס

לביטוח  
   לאומי

5 

  
  
  
  

- שי"חפי חוק שירותי הסעד, תיוור לבעל תעודת ע 
1958 . 

90% 

  

  שתופס הגט
בקשה+  

ודת עיוור  תע
ממשרד 

   ווחה רה
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6 

החודשים    24תוך מ  החודשים 12שך  למ -ה  עול
לה  עו לוסין כוכמרשם האבשם  רהמתחילים ביום ש

 1950-עפ"י חוק השבות, תש"י

 מ"ר    100עד  90%

ס הגשת  טופ
בקשה+  

ולה  ת ע עודת
ממשרד 

 ם הפי

 

ד  ה של אזרח עולה מהמשרוכן מי שיתה לו תעוד
  24ם מתוך  דשיהחו  12ך  למש - טת העלייהלקלי

המעמד כקבוע   לתחילים ביום קבים המתודשהח
 בתעודה.   

שת  הגטופס 
שה+  קב

עולה   דתתעו
שרד  הממ

לקליטת  
 עלייה 

 א6

  אי על פי אישורלוי בעזרת הזולת, הזכעולה הת
דת או לגמלת  לגמלה מיוחלביטוח לאומי   וסדהמ

 מ"ר   100עד  80% לה  סיעוד לעו 

ור  ישא
מוסד  ה

וח  לביט
   מי לאו

7 
   ות להלן:המפורטות י לאחת הגמלאזכאה

    
  

  

  ה,חת הכסט ק הבחו(א) גמלה להבטחת הכסה לפי 
    1980-תשמ"א

אישור  
המוסד  
לביטוח  

מי על  לאו
קבלת גמלת  

ת  הבטח
 הכסה  

  

לגבי מקבל  ה תחול רק ההח 1.1.2004 יוםל מ הח
בד שלא  ובל 1.1.2003קבלה לפי יום גמלה שהחל ל

חות  לפ  ודשים רצופיםה חה בת שישה הפסקחל
גמלה    –" גמלהתו יום. "אוכאותו לגמלה מבז

- תשמ"א  ה,חת הכסבטי חוק הפ סה לכלהבטחת ה
ום),  ק המזוות (הבטחת תשל, או תשלום לפי חו 1980

 . 1972-תשל"ב

70%   

וביום    1.1.2004להחה עד יום שהיה זכאי  לגבי מי 
ל  להחה החזכאי  לא יהיה –שה  50זה מלאו לו  

 .1.1.2005יום מ

  

  

  
חוק המזוות (הבטחת תשלום),  י (ב) תשלום לפ 

 . 1972-"בתשל

    

שור  אי 
  סדהמו

לביטוח  
 לאומי 

לגבי מקבל  ההחה תחול רק  1.1.2004החל מיום 
ובלבד שלא   1.1.2003 לקבלה לפי יוםחל שה  גמלה

  פחותל  ת שישה חודשים רצופיםחלה הפסקה ב
ה  גמל  –" גמלה"ם.  מאותו יולגמלה בזכאותו  

- בטחת הכסה, התשמ"אה הכסה לפי חוקהבטחת  ל
ת תשלום),  טחות (הבזוחוק המ ים לפ לו, או תש1980

 . 1972-התשל"ב

 

וביום    1.1.2004חה עד יום לגבי מי שהיה זכאי לה 
החל   לא יהיה זכאי להחה – שה 50לו    זה מלאו

 .1.1.2005מיום 

  

  
 . לחוק הביטוח ו' לפי פרק  סיעוד (ג) גמלת

    

 

8 

חו הכסה  בתוספת  דשבעל  שפורטה  ממוצעת  ית 
 ה  הראשוחהולתקהה מס' ,  ת  פשות  ה   לפי 

 המתגוררות איתו בכס.  

לפי טורי ההכסה  
ספת הראשוה  שבתו
 החה ת הקולת

   

9 

  
מי שהיה בן זוגו,   עולם לרבות בן זוגו אויד אומות החס
מי שהוכר   -"ות העולםיד אומחסשראל. " ושב ביהי

 66% "יד ושם". ן י רשות הזיכרו "י ביד ה עככז

  

טופס הגשת  
+  בקשה
מרשות   ראישו

  יד יכרון "הז
 ושם"
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10 

  
  
  
  
  
  

ת,  הוריו -פחות חדחיד, כהגדרתו בחוק משהורה י
ת  המשר 18-21לילד בגין   הורה יחיד  ,  וכן1992 -"בתש

 י. ת לאומדבת בשירו ו המתשירות סדיר בצה"ל א

20% 

  

פס הגשת  טו
+  בקשה

הות  עודת זת
ם  שוהכוללת רי

הילדים בספח  
התעודה+  
  בראישור בד

  ת בצה"לושיר
  ותו התדבא

בשירות לאומי  
(ככל 

   שרלווטי)

11 

של מחזיק  ה) ומ ת ילד במשפחת אבן או בת (לרבו
ומי (ילד  לפי תקות הביטוח הלא זכאי לגמלהבכס 

מת  ומשתל 18ל גיל ו שהוא מעא  -2010כה), תש"ע
יטוח לאומי,  לבידי המוסד -עלגמלה   ותובעדו ובשל כ 

 לד כה. ימלת ג ובלבד שהשתלמה בעדו

 מ"ר    100עד  33%

  

   12 

  
  
  

  תשלומים לפדוייזכאי לתשלום לפי חוק פדוי שבי ה
  .  2005- תשס"הי, שב

  
   

20%   

  

  
אישור ממשרד  

  הביטחון 
  
  
  
   

13  

דרתו  כהגזו היו תוספת ל לעיין  ים פעיחייל מילוא   
יוצא צבא  לומר "כ 2008ים תשס"ח מילוא  רותבחוק שי

טחון  ב ק שירותחוון לפי ח הביטת שמצא כשר לשירו
מו בשירות סדיר הל  ה עם מערך המילואים אושאי

פים  הוראות סעירות בטחון לפי משיור אם כן קבל פט
  ירות בטחון  א לחוק ש 36או   36

5%    
ד  ר ממשראישו

  הביטחון 
  

   

         שהוא "זקק"   מחזיקהחה ל    

   :זכאים להחה
עור ש

     הגבלה  ההחה 

  

במיוחד ח  הוצאות  לושגרמו    )1(  -  מחזיק  וגבוהות  ריגות 
טיפ חדבשל  רפואי  או  -ול  שפעמי  או  שלו  במתמשך  ן  ל 

  שפחתו. מ
שקר2( א)  אירוע  לו  משמעותיה  להרעה  הביא  בלתי  שר  ת 

  חומרי. ה צפויה במצבו
  

צרף  חה ולת היש בקשה לקבלש להגזכאות, יחת הלשם הוכ
  מסמכים הבאים:ה אליה את

                                                                                                            
) של 10-11-12חודשים אחרוים (  שכורת לשלושהתלושי מ  -

  . 2021שת 
בא, מהצתעודת חוגר    –דים  אים עובים שעבור ילד  אישור  -

סטודט/אי לימודי  יתשור  על  מכללה  ם, מהאויברסיטה/ 
הואיש ממס  שאיכר  עובדים. ם  סה 

עד  - רפואיים  לשת  אישורים  . 2021כיים 
רפואיות  ה  - סיעותשיוחודוצאות  כולל  החולים  ת,  . לבית 
של  - עו"ש  חשבון  האח  דפי  החודשים  ים. רו שלושת 
קת  הל מחלמ   יידרש על ידיכפי שטי אחר  רלווכל מסמך    -

א לכך. ו  הגבייה  שהוסמך  מי 
על   להקפיד  א  שלכלוי  מי*  הילפ  הלכה  מס'  דירטי  ם, 

ת ההחה.  וקה בטופס הבקשה לקבלהילדים, ת"ז, גיל ותעס
ווטיים לעיל  סמכים הרלמה  צורפו אליהן כלא ישל  בקשות

יטופל המבקשלא  אל  ויוחזרו  .  ו 
עד  קק" יש להגישא "זחזיק שהו ה למלקבלת החבקשה  

   . 2021שת ל חודש ובמברלסוף 

70% 
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  ין ריק יבהחה ל
 זכאים להחה 

  

 שעור
     הגבלה  ההחה 

  

ברציפות  ין משתמשים בו שא ריקחזיק של ביין מ
 או חלק ממה. חודשים    6שך תקופה של במ

דשים  חו 6עד    100%
ל  אחת, כפעם 

  עוד לא
תה  שו

הבעלות  
  אי שלאבתו

קיבל החה  
   ין חדש י לב

  

  
  החות לעסקים 

     

   החה לאים זכ
ר עוש

     גבלה ה ההחה 

  

למחזיק   עסקים רשאית לתת החה(א) ועדת החות  ל
  ה לפי ההח :ו לגביו כל אלהיימ תק בעסק ש

  

  
 וסף ק סק ואין הוא בעל עס) הוא בעל ע1(

  תה לו יש

  
 מ"ר  75על לה העסק איו עושל  ) שטחו 2(

 מ"ר  40עד    באותה שת 

  
 שה.  62 -ישה א ם וביש 67) מלאו לו 3(

   ם על פיכס

  

לחוק מס    1 כהגדרתו בסעיף -עיר" " עוסק  ז) הוא 4(
  םירת המגוריד .1976- תשל"ו סף,מו ערך

  

), בעד  8(2ה תקהחה מארוה, לפי  ) הוא זכאי ל5(
   ו זקתשבח א מחזיק.הו ורים שבה רת המג די

  
  ם פגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיה ם, החות לחיילי

     

  

  רותבשיהאזרחי, למשרת ם, וכן למשרת בשירות פגעי מלחמה, שוטרים ומשפחותיה  חיילים,ל החות
משק  הסדרים ב ותבתק 2תאם להוראות פרק ה'שירות לאומי ייתו בה ולמתדבת להאזרחי המשמר 

  . -1993"גמארוה), תשחה דיה (ה המ
  

 2%   ם את הארוה הכללית מראש מילהחה למש 

ד ע
15/02/2022   

קבע דרך  מים את הארוה הכללית בהוראתשלהחה למ
 2% שראי. א/הבק/השכר

  12עד 
   ים לומתש

     וה הכלליתלום הארפטור מתש
  

  הבאים: החיקוקים תן עפ"ייי 2022ם ספית הכר מארוה כללית בשפטו

  ; 1953- ה), תשי"גמארו  םוטריוש(פטור חיילים, פגעי מלחמה יות  ומיות המק ק הרשוחו )1(

  ; 1938 מסי ממשלה (פיטורין),פקודת מסי עירייה ו )2(
  [וסח חדש]. לפקודת העיריות   330ף  אם לסעייין שהרס או יזוק, בהתלבור פט) 3(
  
  
  

  ב,בוד רבכ

  צהיבאןפאיז אבו 

 רהט  עיריית אש ר


