
 
  2018היערכות לתקציב 

 
 תמריצים  , צפי ארנונה

 וקרנות מימון
  

 
 
 2017ספטמבר   



 נושאים לדיון – 2018שנת תקציב 

 מיסוי מוניציפאלי, צפי לתעריפי ארנונה1.

 

תמריצים , עדכונים ושינויים עיקריים בקרנות מימון2.

 וכלי סיוע ממשלתיים



 

 מיסוי מוניציפאלי , צפי לתעריפי ארנונה
 



 עדכון שנתי –תעריפי ארנונה 

 2.18%:  2018-שיעור העדכון השנתי ל1.

 2017בהשוואה לינואר  2018ינואר : צורת העדכון2.

 החיובים השוטפים צמודים למדד המחירים לצרכן3.



 

 

 

 של הארנונה בנוסחת העדכון האוטומטי העיוות
 בין מדד השכר הציבורי למדד המחירים לצרכן לפערים 2012-2018השוואה לשנים : שנתי

   25% -של כ הינו עלייה שיעור השינוי המצטבר בעשור האחרון 
 (ללא העלאות חריגות)
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 שיעור עליית המדד המחירים לצרכן

 שיעור עליית מדד השכר הציבורי

 שיעור עדכון שנתי

 .בהתאם לשיעור העדכון האוטומטי 2.18%יעלו  2018תעריפי הארנונה לשנת 

 +3.66%: מדד השכר הציבורי        0.71%: מדד מחירים לצרכן 

 

 



 העלאות חריגות –תעריפי ארנונה 

 מעבר לעדכון הכלל ארצי1.

 מתייחסות לסיווג אחד או כמה סיווגים אך לא לכל הסיווגים2.

 !רטרואקטיביותאין יותר העלאות חריגות 3.

 :  המועדים הקובעים לעניין ההעלאות החריגות 4.
 

 

 

 

 

 

 

  



 העלאות חריגות –תעריפי ארנונה 

  מחויבת – חריגה להעלאה בקשה שהגישה מקומית רשות1.

 הארנונה למשלמי הודעה לשלוח

 משרד שפרסם "המנחים קווים"ל בהתאם נבחנת הבקשה2.

 הפנים

  והאוצר הפנים שרי י"ע נבחנת חריגה להעלאה הבקשה3.

 ידם על (נדחית או) ומאושרת

  התנגדות הגשת לשם התעשיינים בהתאחדות להיעזר ניתן4.

 והאוצר הפנים למשרדי

 

 

 



 ?2018-מי הגיש בקשות ל –העלאות חריגות 

 רשויות הגישו בקשות להעלאה או הפחתה בארנונה 98כ "סה

 

 :רשויות בולטות שהגישו בקשות להעלאות חריגות השנה

 אשדוד •

 נתניה •

 באר שבע •

 אזור •

 פארק ספירים -שער הנגב  •

 ?מעוניינים לדעת האם הרשות המקומית שלכם הגישה בקשה

 מוזמנים להיעזר בהתאחדות התעשיינים



 לא רק ארנונה –מיסוי מוניציפאלי 

 מס חדש המוצע במסגרת חוק ההסדרים –" דמי פיתוח"1.

משרד האוצר פועל להפוך את היטל הפיתוח למס קבוע שניתן יהיה לגבות  

 .  גבייה-באמצעות פקודת המסים

  –אגרת פינוי אשפה 2.

 .משרד הפנים פרסם נוסחה לקביעת כמות אשפה נורמטיבית לפינוי 

 

 

 

 

 



תמריצים וכלי סיוע  , קרנות מימון

 עדכונים  –ממשלתיים 

 



 עידוד השקעות הון

 (יצוא 25%" )מפעל בר תחרות"אופן חישוב 1.

 בחוק ובתקנות –הקלות ליצואנים עקיפים 2.

בתקציב מוגבל באזור הצפון   –( גם ללא תנאי יצוא" )פריון"מסלול 3.

  3.12.17 -ניתן להגיש עד ל  –

היה אמור להסתיים  )הטבות והקלות להשקעות בעוטף עזה המשך 4.

 גם בשדרות ועוטף עזה( 10%)תוספת מענק נגב  -( 2016בסוף 

 (10%)תוספת מענק צפון 5.

 

 



 (המשך)עידוד השקעות הון 

 .  אוכלוסיות מיוחדות ושכר גבוה –מסלולי מענקים 6.

מסלול יעודי  –( הפחתת פליטות)להתייעלות אנרגטית מסלול מענקים 7.

 2.11.17 -לישובי הדרום ניתן להגיש עד ל 

בהמשך למחלבות )מסלול לחם מקמח מלא  חדש –מסלול תחרותיות 8.

 (ולענף הבשר

 

 

 

 

 

 



 פ וחדשנות"מו

 "הרשות לחדשנות"תחילת פעילות מועצת 1.

 :  נושאים /בהתאם לענפים" זירות"מעבר לפעילות בתצורת 2.

 אפשרות למגוון גדול יותר של כלים ולא רק מענקים–

 תוכניות ממוקדות לקוח–

 (תעשייה מסורתית" )תעשיית ייצור מתקדם"זירת 3.

 :  פטור מתמלוגים על מענקי מדען לתעשייה המסורתית 4.

 2017עד סוף  המוגשותלבקשות –

–2018 - ? 

 



 קרנות מימון

 שנה בה החלו לפעול קרנות מימון רבות – 12016.

 :  קרן הלוואות בערבות מדינה 2.

פ  "למטרות השקעה ומו)!( שנה  12-הלוואות ל –טווח ארוך מסלול –

 ח"מיליון ש 25-100למפעלים בעלי מחזור מכירות , תעשייתי

למפעלים , (8%במקום )מחזור  12%הלוואה בגובה  – יצואניםמסלול –

 דולר בשנה 250,000המייצאים מעל 

 matching, שנים 10 -בלון להלוואת – במצוקהקרן סיוע למפעלים 3.

 להשקעה חיצונית בחברה

 קרנות מימון נוספות4.

 



 : לסיוע ופרטים נוספים

 מתן אברמוביץ

 רכז היחידה למימון ותמריצים ממשלתיים

 התאחדות התעשיינים

03-5198802/7 

052-4752286 

matana@industry.org.il 

 

mailto:oren@industry.org.il

