עיריית קריית גת

Municipality of Qiryat Gat

לשכת ראש העירייה
ה'שבט,תשע"ב 
92ינואר, 9109


לכבוד 
גב'גליהכהן 
אגףהתקציבים 
משרדהפנים 

רח'קפלן9

ירושלים
(במסירהאשית)

א.נ ,.


ג.נ ,.



הנדון  :בקשה לאישור חריג לשנת 2022


בהתאםלהוראותחוקהסדריםבמשקהמדינה(תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב),התשנ"ג–
,0229ולאורהחלטתמועצתהעירקרייתגתמיום91.00.00בנושאצוהארנונהלשנת,9109הריני
לפנות בבקשה לאשר השינויים בצו הארנונה ,כמפורט במכתבי זה ועל פי הנספח המצורף,
כדלקמן :









לכבוד 
מרעמיתסדן 
אגףהתקציבים 
משרדהאוצר 
רח'קפלן 0
ירושלים 
(בדואררשום) 

חלק א' – בקשה לאישור העלאה חריגה בארנונה
.2

בקשה להעלאת תעריף ב 20% -עבור נכסים מסוג תעשיה (סיווג )102
(מעבר לעדכון הכללי לשנת )2022
מבוקשלהעלותאתהתעריףבסיווגתעשיהב -,01%וזאתמעברלעדכוןהכללילשנת9109
בשיעור .1.0%

הנימוקיםלבקשההינםכדלקמן :

א .השוואהלרשויותמקומיותאחרות–

בבחינת התעריפים הממוצעים הנוהגים בסיווג "תעשיה" ברשויות דומות או סמוכות
אחרות -נמצאכיהתעריףהנוהגבעירייתקרייתגתנמוךלאיןשיעור לעומתהתעריפים
בעיריותאלו.
ב.

יודגש בזאת כי מפעלי תעשיה שונים בעיר ,דוגמת אילו המפורטות להלן ,אשר להם
מפעליםגםברשויותאחרותשבהםמתבצעתאותהפעילותתעשייתית  - נדרשיםלשלם
בגין "סניף-מפעלי" הממוקם ברשות אחרת  -תעריף הגבוה באופן משמעותי לעומת
התעריףהחלבעירקרייתגת.
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לשכת ראש העירייה
ג.

.2

להלן טבלה השוואתית של תעריפי סיווג "תעשיה" המופיעים באתר התאחדות
התעשיינים:

לשנת 9101
לשנת 9100
העירייה 
יחסב- %
יחסב- % ₪למ"ר 
₪למ"ר 

 011
 19.97
 011
קרייתגת   18.87
 090
 81.79
 001
ירושלים*   88.87
 077
 000.8
 011
 001.11
נסציונה 
   091
ביתשמש   011.09
 091
 87.70
 000
 81.19
אשקלון 
 027
 010.11
 089
 011.19
לוד* 
 029
 018.71
 012
פתחתקווה   011.70
 017
 017.07
 077
ראשוןלציון   092.17
 078
 001.8
 011
 007.12
רחובות 
 071
 000.08
 011
 009.11
רמלה* 

*עיריותהמסומנותבכוכביתמסווגותבאשכולסוציואקונומיזההלעירקרייתגת .
 
לאור האמור לעיל ,העירייה מבקשת לצמצם הפערים האדירים ביחס לעיריות אחרות
ולהעלות את התעריף לסיווג התעשיה ב - 01%בלבד לשנה זו (מעבר לעדכון הכללי
המאושר);בשניםהבאות,אי"ה,תתבקשנההעלאותנוספותעדלהשוואתהתעריףהנוהג
ברשויותאחרות .

תת סיווג נפרד חדש " -רשת שיווק"
העירייה מבקשת ליצור סיווג נפרד חדש לנכסים המוגדרים כ"רשת שיווק" ,אשר היתה
כלולהב"עסקיםשונים"(ס'9.9.9.0בצוהארנונה).
מבוקש

 תת סיווג נפרד –  - 000גובה תעריף זהה לרשתות שיווק שסווגו עד כה 002ו;022 -
 סיווג ביניים –  ,222עד להשוואת התעריף לקוד  000לרשתות שיווק שסווגועד כה –  001ו;022 -
 -ומחיקת המילים "רשתות שיווק" מסעיף  2.2.2.2בצו המסים.

 
הנימוקיםלבקשההינםכדלקמן:

א" .רשת שיווק" – המונח מופיע בתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה ברשויות
המקומיות),התשס"ז–9111בסעיף0בהגדרתהמונח"משרד,שירותיםומסחר".

ב .עסקיםמסוג"רשתשיווק"ראוישיסווגו בנפרדנוכחייחודיותם המתבטאת,ביןהיתר,
בשיטת ניהולם הריכוזית (מלאה או חלקית) ,בחוסנם הכלכלי הגבוה ביחס לעסקים
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לשכת ראש העירייה
אחרים לרבות מקומיים ואף בכך שהשטח בהם מתנהל הסניף של רשת השיווק הוא
בד"כ(אךלאתמיד)נרחבביחסלעסקיםאחרים.

ג .במבטהשוואתילרשויותאחרותנמצאכירשויותנוהגותלייחדבצוהארנונהסיווגנפרד
לרשתותשיווק,כךלמשלתוצגנההעיריותהבאות:

תעריףלשנת9100–₪למ"ר 
עירייה  רשתשיווק 
 998.11
ביתשאן  "רשתותשיווק" 
טבריה  "רשתותשיווק,סופרמרקט,  912.98ו- 021.79
חנויותכלבו" 
כרמיאל  "סופרמרקטים,חנויותכלבו , ,971.02,922.91 111.7
רשתותשיווקוכיו"ב" 

ד .כיום ,התעריףהחלעלסניפירשתותהשיווקבתחומיהעירקרייתגתאינואחידוהוא
משתנה בין רשתות שיווק שונות ואף בין סניפים של אותה רשת  -על פי מיקומו של
הסניף בתוך העיר.

עלמנתלמנועאפליהוליצורשוויוןביןתעריפיהארנונההמוטליםעלכלרשתותהשיווק
בעירוביןהסניפיםשלאותהרשת-מתבקשת הגדרתסיווגנפרדל"רשתשיווק" ,אשר
יחולעלרשתותהשיווקהממוקמותבכלמקוםשהואבתחוםשיפוטהשלהעיר. 

ה .יצוייןכישינויהסיווגהמבוקשלא ישפיע עלהתעריףהחלעלרשתותשיווקהנמצאות
במרכזמסחריא'ו-ב';
אולם,רשתותשיווקבמרכזמסחריד'(כיוםמסווגותב-–)100סיווגםבקוד111ידרוש
העלאת התעריף ב - ;11.81%נוכח מדיניות משרד הפנים שלא לאשר העלאה מעבר ל-
,97%יתבקשבזאתסיווגביניים–  922שיהווהתעריףבינייםלהעלאהזמניתשל97%
בלבד. 
כך גם לגבי רשת שיווק המסווגת  117– יתבקש בשלב ביניים לסווגה בסיווג ,922
שמשמעותוהעלאהשל01.12%בלבד .

ו .לאור כל המפורט לעיל יתבקש בזה לאשר סיווג נכסים מסוג רשת שיווק בכל תחומי
העירבתתסיווגחדששמספרו-,111למעטרשתותשיווקהמסווגותכיוםבקוד-100ו-
117שיסווגובסיווגביניים–;922
ובנוסף,תתבקשמחיקתהמלים"רשתותשיווק"מסעיף9.9.9.0בצוהמסים .
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משמעותהוספתסיווגחדש"רשתשיווק" :

סיווג מבוקש לשנת
מיקום רשת סיווגבשנת 9100
 9109
השיווק 
סיווג  תעריףלשנת סיווג  תעריף לשנת

כולל
9109
 9109כולל
עדכון(₪למ"ר) 
עדכון 
מרכזמסחריא' ,119  901.19₪  111 901.19 
ומרכז מסחרי  109 למ"ר 
ב' 
מרכזמסחרי   100  012.12₪  922 081.91 
למ"ר 
ד' 
 922 081.91₪למ"ר 
תשלובתפולגת   117  072.71


מרכזמסחריג'   101 
העיר  110
בכל
למעט מרכזים
מסחריים 







השלכה כלכלית של
השינויהמבוקש 
תוספת 
שיעור
(אלש"ח) 
שינוי 
( )%
 1
 1
 97

 011

 190
 01.12
לא ידוע 
על רשתות
שיווק 
לא ידוע 
על רשתות
שיווק 


.0

סיווג חדש  -מרכז לוגיסטי ו/או מחסן ( – 120סיווג חדש)
מבוקשלהוסיףהגדרהלצוהארנונה :

" "מחסן  /מרכז לוגיסטי" – שטח מבנה שאינו למגורים ומשמש לאחסנה בלבד ובתנאי
שהינו יחידה עצמאית נפרדת ואינו משרת "עסק סמוך" ".

הנימוקיםלבקשההינם,כדלקמן :

א .נוכח תמורות המתרחשות בתחומי העיר ,מתגבש הצורך ליצור סיווג נפרד וספציפי
לנכסיםהמהוויםמרכזיםלוגיסטייםו/אומחסנים המאופיינים לרובבשטחנרחב שלא
מתבצעתבופעילותמסחריתאופיינית ועלכןאינם בגדרעסקמסחריממש,אינם בגדר
תעשייהוכמובןשאינםבגדרמגורים;
בנוסף ,היות והעיר קריית גת ניצבת על צמת דרכים מרכזית בין דרום הארץ
ב.
לצפונה וכן בין חלקה המזרחי למערבי ,וכן מצויה העיר בצמוד לכביש  7 -מסתמנת בעיר
מגמתבנייהשלשטחיאיחסוןנרחבים. 

ג .למען הגילוי הנאות יצויין ,כי כיום מסווגים בפועל בעיר  9מרכזים לוגיסטיים בסיווג
"תעשיה"(שינויסיווגע"פהמופיעבצוהמסיםכיוםאינומחייבאתאישורמשרדהפנים,
אולם,הסיווגהספציפיהמיטביביותרעבורםהואזההמבוקשכאן).
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משמעותהשינויהמבוקש :

מחסן/מרכזלוגיסטי(המסווגיםכיוםכ-710(תעשיה)),יסווגוכמחסן/מרכזלוגיסטי– ;701
(לכאורה,עליהבשיעור .)07.10%

חלק ב' – בקשה לאישור הפחתה בתעריף ארנונה

.4

שינוי הגדרת "מרכז מסחרי א' " (ס'  2.2בצו הארנונה) – הפחתת תעריפים
מבוקש שינוי בהגדרת "אזור מסחרי א'" המובא בסעיף  0.2בצו הארנונה ,שמהותו מחיקת
סיפאההגדרה: 
"וכן  :רח' הזית (למעט גוש החנויות הפנימי) ,רח' הרימון ,שד' העצמאות בקטע בין פינת
רח' הרימון לרח' הפרדס ,שד' לכיש מפינת רח' המלאכה ועד פינת שד' השופטים ,שד'
השופטים עד פינת רח' שד' אתרי המקרא".
למעט "רח' שד' לכיש מפינת רח' הגפן עד פינת רח' המלאכה" .
(להלן" :הרחובות שימחקו") 
 
הנימוקיםלבקשההינםכדלקמן:
א .תחילהיובהרכיהשינויהמבוקשעניינובמחיקתכלהרחובותהמופיעים בסיפאהגדרת
"מרכזמסחריא'"בצוהארנונהשלעירייתקרייתגתדהיום,למעטקטעמרח'שד'לכיש:
מפינתרח'הגפןעדפינתרח'המלאכה,כמובאלעיל,הצמודלמרכזמסחריא',אשרישאר
כלולבוללאשינוי(כפיהקייםכיום).
ב .יובהר בזה כי "הרחובות שימחקו" נוספו להגדרת "מרכז מסחרי א'" המקורית בשלהי
שנותה - 21ואוליעודלפניכן.בשנותהעברהנזכרות שמשו"הרחובותשימחקו"כדרכי
גישהמרכזיותלמרכזהמסחריא'המקורי,שהיהמרכזההשוקקשל העירעם הקמתה
ואףעםהתפתחותהבשניםהנ"ל;ואזהוקמובהםעסקיםשונים.

ג .בחלוףהשנים,עםהתפתחותהעירהמבורכתוהקמתםשלמרכזיעסקיםובילויגדולים
ומובהקיםבאיזוריםאחרים(וחלקם מרוחקים)מהמרכזהמסחריהותיק,דוגמתישפרו
סנטרומרכזעסקיםביג,ועלאףכימצוייםבמרכזזהובקרבתומוסדותציבורמרכזיים
לשירותהציבור דוגמתמשרדיהעירייה,המתנ"סהעירוניוהמוסדלביטוחלאומי– נראה
כיהמרכזהמסחריהותיק – מרכזמסחריא' איבדמבלעדיותו כמרכזקניותובילוי,וקל
וחומר איבדו ה"רחובות שימחקו" המובילים אליו מחשיבותם המרכזית ומכח הקנייה
שלהם;

כך העסקים ב"רחובות שימחקו" הפכו ,למעשה ,לעסקים כמו יתר העסקים הפזורים
באזוריםשוניםברחביהעיר.
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לשכת ראש העירייה
ד .חרף האמור ,כיום ה"רחובות שימחקו" נותרו כ"זנבות" המסתעפים ממרכז מסחרי א'
והםמחויביםבתעריףארנונההחלעלמרכזמסחריזה.

ה .לאור השינויים האמורים ובהיחלשות הכלכלית הנראית של ה"רחובות שימחקו"
מתבקשתהשוואתתעריפיהארנונההמוטלתעלהנכסיםבהםכעליתרתהעסקיםברחבי
העיר.

ו .ישלצייןכיהשינויהמבוקשלאיחולעלנכסשלרשתשיווקידועה,לרבותזואשרנפתחה
בעבר הרחוק ברח' הרימון ,שכן זו תסווג כ"רשת שיווק" ,ע"פ המבוקש לעיל בס' 9
בבקשהזו .

משמעותהשינויהמבוקש: 

שינויסיווגמבוקש  השלכה כלכלית של
נכסים ב"רחובות סיווגכיום 
השינויהמבוקש 
שימחקו" 
הפחתה 
שיעור
סיווג  תעריף
סיווג  תעריף

(אלש"ח) 
לשנת 9109 שינוי 
לשנת 9109
כוללעדכון  ( )%
כוללעדכון 
 -010
שונים  119  901.19₪  110  017.80₪  -17.27
עסקים
למ"ר 
למ"ר 
במרכז מסחרי א'


ו-ב'(ס' )9.9.9.0
שונים  919  012.11₪  910  009.91₪ 91.71% -  -019
עסקים
למ"ר 
למ"ר 
מסחרי
במרכז
א'+ב'( )9.9.1
 917  87.17₪  -11.17%  -92
מוסדות במרכז  917  099.10
למ"ר 
מסחרי א'+ב' (ס'
)9.9.0 


4א' – מאפיות (סיווג )004

מבוקש שינוי הגדרת מאפיות ע"י מחיקת המלים "במרכז מסחרי א'" ,ותיותר על כנה
המילה:"מאפיות" .

ואילוהנימוקיםלבקשה :

א .נוכח שינוי הגדרת "מרכז מסחרי א'" ע"י מחיקת הרחובות כמבוקש לעיל בסעיף 1
לבקשה,מאפיהאחתתימצאללאסיווגמתאיםבצוהארנונה,עלפילשונו;

על כן ,מבוקש כי ימחקו המלים המגבילות את תחולת סיווג  111על מיקום המאפיה
במרכז מסחרי א' ,וכך ימשיך לחול על המאפיה הנ"ל סיווג  111ללא כל שינוי בתעריף
(למעטהוספתשיעורהעדכוןהכללי). 
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ב .השינוי המבוקש לא ישפיע ,ע"פ הידוע ,על מאפיות אחרות בעיר הממוקמות ממילא
במרכזמסחריא'ואףלאישפיעעלהתעריףשישולםע"יהמאפיההנ"ל,כמבוארלעיל. 

משמעותהשינויהמבוקש :

ללאשינוי 
הפחתה של  20%בתעריף לעסקים שונים במרכזים מסחריים א' ו – ב' (למעט רשת שיווק)
(סיווגים  003 ,022 , 002ו)023 -

.1


מבוקשלהפחיתבעשרהאחוזים()01%אתהתעריףלעסקיםשוניםבמרכזיםמסחרייםא'ו-
ב',המפורטיםבסעיפים9.9.9.0ו-9.9.9.7ומסווגיםכ-,119109ו- ;101

והפחתתתעריףב1.97%-לנכסיםהמסווגים111(למעןהשוואתהתעריף).

הנימוקיםלבקשההינםכדלקמן:
 
מרכזמסחריא'(טרםנוספולוהרחובותהמסתעפיםהנזכריםבסעיף 0לעילואשרמחיקתם
מבוקשתשם)שימשאתהעירמאזהקמתהוהיווהאתמרכזחייההשוקקהבלעדישלהעיר
בראשית דרכה ואף בהמשכה .בשנים האחרונות הוקמו מרכזים מסחריים חדשים נוספים
אשרהחלישובפעילותםאתהמרכזהמסחריהותיק(א'); 
ראופירוטהנימוקיםבסעיף1לעיל .

יצויין כי הבקשה בסעיף זה אינה מתייחסת לרשתות שיווק ,אשר סיווגם הנפרד התבקש
לעיל בסעיף .2
נבקש כי סעיף זה יאושר בכפוף לאישור תת סיווג נפרד ל"רשת שיווק" כמובא בסעיף 2
לבקשה זו.

משמעותהשינויהמבוקש: 
הפחתהב-01%מהתעריףלעסקיםבמרכזמסחריא'ו-ב'בסיווגים,119109ו– ;101
הפחתהב-1.97%בלבדמהתעריףלעסקיםבמרכזמסחריא'בסיווג .111
.6


הפחתת תעריף ל"אולמות תרבות פנאי (נוער וספורט)" ( -סיווג )220
מבוקשת הפחתת התעריף לאולמות תרבות פנאי (נוער וספורט) כך שיעמוד על  17 ₪למ"ר
מהמטרהראשון. 

ואילוהנימוקיםלבקשה :

בהיבטההשוואתילרשויותאחרותהתעריףבעירגבוה: 
התעריףהנוהגבקרייתגתהוא:עד011מ"ר–011.77₪למ"רוכלמ"רנוסף018.21₪למ"ר. 
בעירייתלודהתעריףבגיןסיווגזההוא79.87₪למ"ר; 
בעירייתרמלההתעריףבגיןסיווגזההוא71.17₪למ"ר; 
בעירייתראשוןלציוןהתעריףבגיןסיווגזההואעד711מ"ר21.81מעלל711מ"ר ;81.11
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בעירייתאשקלוןהתעריףבגיןסיווגזההוא–17.01₪למ"ר; 
בעירייתביתשמשהתעריףבגיןסיווגזההוא–79.01₪למ"ר; 

בהיבטההשוואתיהאמורלעיל,מבוקשתהפחתת התעריףבגיןסיווג"אולמות תרבות פנאי
(נוער וספורט)".

תת סיווג חדש – מוקד שירות טלפוני ( – 021סיווג חדש)
מבוקשלהוסיףתתסיווגחדשלמוקדשירותטלפוני–תעריף79.71 .₪

כיום,לאידועעלמוקדישירותטלפוניבעיר; 
עלכן,לאיהאבאישורהבקשהכדילהשפיעעלנכסיםאועסקיםקיימיםבתחומיהעיר. 

מצ"ב טבלה המבהירה את הנתונים וההשלכות הכלכליות הנובעות מהמבוקש לעיל ,ע"פ
הנתוניםהידועיםכיוםבמערכתהעירונית.
הננו לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה נוספות הדרושות למען בחינת הבקשה על סעיפיה
ואישורה.




בכבודרב ,



__________________ 
__________________
היועץהמשפטילעירייהראשהעירייה 



אישור היועץ המשפטי לעירייה


הרינילאשרכיהבקשהמוגשתבהתאםלחוקולתקנותהרלוונטים .



______________________ 




היועץהמשפטילעירייה
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