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 "ב פ, תשבשבט י"ח

 2022, בינואר 20

 לכבוד 

 ראשי הרשויות המקומיות  

 

 שלום רב, 

 

בשל התפרצות נגיף  ותיקון נקודתי של חוקי עזר  לעסקים דחיית תשלומי ארנונה : הנדון

 האומיקרון

 

אנו עדים בשבועות האחרונים, להתפרצות רחבת היקף של נגיף האומיקרון אשר הביאה למספר חסר  

בעלי עסקים    התקבלו במשרד הפנים פניות רבות של  תקדים של מאומתים ומבודדים. כתוצאה מכך, 

   . ולקשיים כלכלייםנקלעו למצב מורכב   אשר

 

פנות אליכם על מנת שתפעלו  לשנוצרו,  הריני  ות החריגות  ובנסיב  על כן, בהתאם להנחיית שרת הפנים

בסמכות  לבחינת   שימוש  המקומית  עשיית  סעיף  הרשות  הרשויות    4לפי  )ריבית  לחוק  המקומיות 

לקביעת הסדרי תשלום מיוחדים  החוק(    –)להלן    1980-והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, תש"ם

 .2022לעסקים לגבי תשלום הארנונה לשנת 

 

לכן, בנוגע    םקוד  י הרשות המקומיתשמועדי תשלום הארנונה השנתית, כפי שנקבעו על יד זאת כך,  

  30עד ליום קבעו על ידה, יידחו יעסקים ובין לגבי סיווגים שי הלבעלי עסקים בתחומה, בין לגבי כלל  

 תשלומי פיגורים.    תספללא תו. יצוין כי בהתאם להוראה זו, התשלום הנדחה ישולם 2022 רץבמ

 

ן כי מדובר בצעד חריג ובעל משמעות על הרשות המקומית שאין מקום לעשות בו שימוש כדבר  יצוי 

שבשגרה, אולם על רקע הנסיבות החריגות בהן אנו מצויים בימים אלו, סברנו כי נכון וראוי לפעול 

 דבר. לקידום ה

 

משרד הפנים  ככל ובעקבות צעד זה רשויות מקומיות יזדקקו לסיוע תזרימי, ניתן לפנות לאציין כי  

 . דדות עם הנושאלסייע בידן בהתמוואנו נבחן את האפשרויות השונות 

 

האמורות הנסיבות  לפעול למתן    אבקש  בנוסף, לאור  להפנות את תשומת לבכם לכך, שביכולתכם 

הנחות/פטורים מתשלום אגרות שנקבעו בחוקי עזר, על דרך תיקון חוק העזר כהוראת שעה לצורך  

 סיוע לבעלי העסקים לתקופה קצובה.  
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למותר לציין, כי על הרשות המקומית בעת קבלת החלטה שכזו לאזן בין הרצון לאפשר סיוע נקודתי  

ולפעול במסגרת  לבעלי   עסקים בתחומה לבין הצורך של הרשות המקומית לעמוד בהתחייבויותיה 

 בדגש על צד ההכנסות שבכללן ההכנסות מאגרות כפי שנקבעו בחוקי העזר.    –תקציבה 

 

אציין כי משרד הפנים יבחן ויקדם בקשות לשינוי וקביעת הוראות שעה בחוקי העזר, בכפוף להצהרת  

כי היא מודעת למשמעות הכלכלית ואובדן ההכנסות    רת הנספח המצורף( )במסג   הרשות המקומית

ולא תעלה כל טענה בעתיד, לצורך בקבלת סיוע למימון אובדן הכנסות   כתוצאה מהתיקון האמור 

 אלו.

 

 

 בברכה, 

 יאיר הירש 

 המנהל הכללי 

 

 העתקים: 

 גב' איילת שקד, שרת הפנים 

 רעות -המקומי  וראש עיריית מודיעין מכביםמר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון 

 מר שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצת מרחבים

 מר שלמה דולברג, מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי 

 תומר ביטון, מנהל מינהל השלטון המקומי, משרד הפניםרו"ח  

 עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי, משרד הפנים 

 נכ"ל משרד הפנים מר סיון להבי, המשנה למ

 הממונים על המחוזות 
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