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של הארנונהבנוסחת העדכון האוטומטיהעיוות
בין מדד השכר הציבורי למדד המחירים לצרכןלפערים2012-2019השוואה לשנים : שנתי

בהתאם לשיעור העדכון האוטומטי  0.25%יעלו ב 2019תעריפי הארנונה לשנת 

0.4%-מדד המחירים לצרכן יעלה ב

0.25%מדד השכר הציבורי יעלה ב 
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מול מדד המחירים לצרכןמדד תשומות ייצור שבשליטת הממשלה

 2011שיעורי שינוי מצטברים מאז 

                                                       

                  
                              

.הדלקים והגז הטבעי, הארנונה, החשמל, תעריפי המים, כפי שאופיין על ידי המחלקה למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים בוחן את עלות העבודה לשעת עבודה, מדד תשומות היצור* 
.ס"למנתוני : מקור



מדד השכר הציבורי-שיעור העדכון השנתי 

X0.5(מדד המחירים לצרכן+ )X0.5(מדד השכר הציבורי)

: הבעיה 

והוא כולל סקטורים שאין להם דבר עם  אינו משקף את השכר במגזר הציבורי " מדד השכר הציבורי"1.

.  המגזר הציבורי או עם הוצאות הרשויות המקומיות לשכר

אינו משקף את הוצאות הרשויות  ( 50%)משקלו של מדד השכר הציבורי בשיעור העדכון השנתי 2.

.30%-שכן שיעור הוצאות השכר ברשויות המקומיות מסך כל ההוצאות עומד על כ,המקומיות לשכר

.80%בוטל מקדם ההתייעלות בשיעור של 2013החל משנת 3.

:  עדכונים

:  כך שישקף את השכר הציבורי בלבד, לפיו מחשבים את מדד השכר הציבוריס"הלמשינוי לוח ✓

.  עמדתנו התקבלה בוועדת הפנים

עמדתנו התקבלה בוועדת הפנים: מדד מחירים לצרכן70%-שכר ציבורי ו30%–שינוי משקולות ✓

.עמדתנו לא התקבלה: אשר יעודד התייעלות ברשויות המקומיות80%החזרת מקדם התייעלות של ✓



מתווה חדש  –שיעור העדכון השנתי 

X0.6(מדד המחירים לצרכן)+ X0.4(מדד השכר ברשויות המקומיות)

:  השינויים שמסתמנים

לא יכלול את  . יתייחס רק לעלויות השכר ברשויות המקומיות–"  מדד השכר הרשויות המקומיות"1.

.  הכולל סקטורים שאין להם קשר ישיר להוצאות הרשויות המקומיות לשכרהשכר במגזר הציבורי 

.60%משקלו של מדד המחירים לצרכן בשיעור העדכון השנתי יעמוד על 2.

:  סטטוס

פנייה לשר הפנים לקידום שיעור העדכון בהקדם✓

בוחן את המתווה שהוצע על ידו בהמשך יועבר להתייחסות הציבורהבינמשרדיהצוות ✓

מדד שכר ברשויות המקומיות35%,מדד המחירים 65%מבקשים לשנות את המשקולות ✓

אשר יעודד התייעלות ברשויות המקומיות80%יש להמשיך לקדם החזרת מקדם התייעלות של ✓



העלאות חריגות

2019והשלכות לשנת 2018בקשות ואישורים להעלאות חריגות לשנת 

150לעומת , רשויות הגישו בקשות להעלאה או הפחתה בארנונה98•

.2010בשנת 

2019השלכות לשנת 

יקבלו דרישה  , חלק מהמפעלים ברשויות בהן התקיימו בחירות•

.רטרואקטיבית לתשלום בגין העלאה חריגה בארנונה

י הרשויות  "הגשה ע–יתר הרשויות לא תהיה גבייה רטרואקטיבית •

.באמצע שנה עבור השנה העוקבת



לרפורמה בארנונהבינמשרדיצוות 

:  נושאים 3-שיטפל ב, בינמשרדילהקמת צוות 02.09.2016מתאריך 1936עיקרי ממשלה -

באישור שרי האוצר , לרשויות המקומיות לביצוע שינוייםבחינת האפשרות למתן סמכויות1.

לרבות בחינת האפשרות לקביעה והחלת שיטת  בשיטות החישוב בצווי הארנונה , והפנים

לכל הרשויות המקומיות, באופן חלקי או מלא, חישוב אחידה

בחינת האפשרות לצמצום וקביעת מספר מוגדר של סיווגי ותתי סיווגי הנכסים לצורך  2.

הטלת ארנונה תוך הגבלת יכולתה של רשות מקומית לקבוע סיווגים ותתי סיווגים שונים

בחינת האפשרות לעדכון וביצוע  -נוסחה חדשה –נוסחת עדכון הארנונה השנתית 3.

התאמות בנוסחת חישוב שיעור העדכון השנתי של תעריפי הארנונה

.בסיום התהליך הצוות אמור להגיש מסקנות-



הנחות לתעשייה חדשה
הרשויות המקומיות לא מעניקות הנחות בארנונה לתעשייה חדשה  : הבעיה

מתירה לרשות המקומית לתת הנחה  1993-ג"תשנ, (הנחה מארנונה)לתקנות ההסדרים במשק המדינה 14תקנה ✓

,  או למעלה מכך10.5%בתנאי ששיעור האבטלה ברשות המקומיות הוא , זאת. מארנונה לתעשייה חדשה

:כדלקמן

,  ל הפכה לאות מתה"התקנה הנ, משכך. בשנים האחרונות חלה ירידה מבורכת ומשמעותית בשיעור האבטלה✓

.  דבר הפוגע בתעשייה חדשה

:  נדרש

הפחתת שיעור האבטלה המזכה במתן הנחות לתעשייה חדשה בהתאם לנתונים



אגרת פינוי אשפה  

.ס"למעיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני : מקור

כל רשות מקומית קובעת מדיניות לפינוי אשפה  –כיום •

מעסקים

משרד הפנים פרסם אמות מידה לקביעת כמות האשפה  •

במסגרת חוקי העזר  , שרשות מקומית תחויב לפנות מעסקים

אמות המידה מחמירות ואינן נותנות מענה לצרכים  –עמדתנו •

ולמאפיינים של המגזר העסקי  

2019ש העליון לדיון בעתירה נקבע לחודש מרץ "דיון בביהמ•



אגרת פינוי אשפה  

:י משרד הפנים"הקריטריונים המוצעים ע



הסדרת פעילותן של חברות הגבייה

:  הבעיה

את הסמכות השלטונית שניתנה להן לגיבוש שומות ארנונה  " הפריטו"הרשויות המקומיות •

.ולגביית תשלומי הארנונה לחברות גביה פרטיות

דבר המביא  , התשלום לחברות גביה אלו מתבצע כאחוז מתוך סך הגביה שמבצעת החברה•

.לדרישות תשלום מנופחות מהנישומים ובאופן לא מידתי ולא חוקתי

: סטאטוס

.  צ נגד השימוש בחברות גבייה פרטיות "התאחדות התעשיינים הגישה בג•

להשיב ולהסביר כיצד בכוונתה להסדיר את 1.3.2018צ נתן אורכה נוספת למדינה עד ליום "בג

. הפעילות בתחום

. פסיקה/ש מבקש לדעת האם הושלמו הליכי החקיקה ובהתאם לכך תינתן החלטה"ביהמ

.קיימת הצעת חוק ממשלתית שלבי ניסוח מתקדמים במטרה לסייע במנגנון חברות הגבייה•

2019מרץ -צפי לכניסה לתוקף לאחר אישור•



.סוגי הנכסים ונכונות התעריפים, בדיקת חיובי ארנונה

.סיוע וייעוץ בהגשת השגות לרשות המקומית

בדיקת חשבונות המים והביוב וסיוע בקבלת הנחות לצרכן גדול   

ותשלום ביוב לפי הזרמה בפועל

מנהלי אזורי תעשייה–מפגשי תעשיינים 

שירותי האגף


