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המקומיתשהםמחויבתהמועצה,עלפיהוראותפקודתהמועצותהמקומיותי.שטרסברג:

תשתיות לרבות ולתחזקן, בתחומה המוניציפאליות התשתיות את לפתח
 ,התיעולוהשצ"פ.המדרכותסלילתהכבישיםו

היטליים, עזר חוקי שהם המקומית המועצה התקינה שבדין, סמכותה מכח
חוקעוביניהם: חוקעזרלשהם)תיעול(, זרחוקעזרלשהם)סלילתרחובות(,

 .רייםפתוחים(לשהם)שטחיםציבו
במסגרתחוקיהעזרנקבעושיעוריההיטליםלפיתעריפיםשלמ"רקרקעומ"ר

 שנערך כלכלי תחשיב על מבוססים אלה כשתעריפים המועצהעבורבניין,
 ואושרעלידימשרדהפנים.
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עליהם ובניין קרקע ושטחי התשתיות הנחת עלות ערכי כי העובדה, נוכח
הינםדינמייםמטבעםועתידיםלהשתנותמבוססיםהתחשיביםהכלכליים


שלחישובעדכניבחלוףזמן,חייבמשרדהפניםאתהרשויותהמקומיותלערוך

התעריפיםמידיכחמששנים.בכדילהבטיחזאת,הורההמשרדעלשילובןשל
הנקוב מסוים מועד לאחר כי הקובעות העזר בחוקי גבייה מגבלת הוראות

 חיוב יוטל לא זהבהוראה, מועד הפנים. ושר המועצה באישור אלא בהיטל
מועדזהובחוקהעזרשצ"פ1.1.2016נקבעבחוקיהעזרסלילהותיעולליום

 ליום הפנים,1.1.2015נקבע משרד ידי על שאושרה תוקף הארכת ולאחר
.1.1.2016עודכנהמגבלתהגבייהעדליום

יםלתעריפיההיטליםבמרוצתהשנההחולפתערכההמועצהתחשיביםמחודש
התעריפים של בקביעתם כשהייתה נותרה לקביעתם כשהמתודיקה הנ"ל,

רךזמןמחמתנסיבותמקצועיותולנוכחחישובעדכניאהנוכחים.הליךזהשל
התחשיבים ורמתם. טיבם את ולשפר בתחשיבים לדייק המועצה של רצונה

מטעםמשרדהפנים,כנדרשעלנבדקיםעלידיחברתג'יגה,והתעריפיםמכוחם
 מטעמו, בהנחיות המשרד אחה"צידי היום כיואושרו העובדה לנוכח .

בחוקי הנקובים ההיטל מתעריפי שונים הינם התחשיבים תולדת התעריפים
תיקון ידי על חקיקתי בהליך העזר בחוקי לעגנם צורך יש העיקריים העזר

וקיהעזרבנוסחםהמוצגבפנישייערךבנוסחםוזוהיתכליתםשלהתיקוניםלח
 חבריהמועצה.

 התשע"ומבקשלפיכך, רחובות()תיקון(, )סלילת לשהם עזר חוק את -לאשר
שמותחוקיהעזרעשויים2015-,חוקעזרלשהם)תיעול()תיקון(,התשע"ו2015

.2016להשתנותאםיפורסמובשנת

נעשוויתברעם.ורולעורכתהדיןמבקשלהודותלרואההחשבוןאופירבוכניק
לקבלהיוםאתאישורגיגהירו"חבוכניקומשרדומאמציםגדוליםעליד

ולהביאולמליאה.


בכמהשונההתחשיבבהשוואהלהיום?ד.רבינוביץ:


בהיטליםהמחושביםלמגוריםצפויהעלייהבתעריפיםלעומתזאתבאזורי.שטרסברג:
הרשות.מבחינתהתעשייהצפוניההיטליםאמוריםלרדת.השפעהזוקטנה
ובתחוםהמגוריםאנובאזורהתעשייההיטליהפיתוחרובמיצנואתגביית
הולכיםלקראתתנופה.


לים?מהמצבנוביחסלרשויותאחרותמבחינתגובהההיטד.רבינוביץ:


אנחנובמגוריםלאנחשביםגבוהיםביחסלרשויותאחרות.י.שטרסברג:








 התעריפים המוצעים ביחס לקיימים
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 תעשייה מגורים מסחר משרדים
סלילה תעריף 

 למ"ר צמוד
תעריף לקרקע 

 למ"ר
תעריף לבנוי 

 מ"ר
תעריף לקרקע 

 למ"ר
תעריף לבנוי 

 מ"ק
תעריף סלילה

למ"רצמוד
5.52208.61181.6151.23

תעריף סלילה
מוצע

4.83196.37205.1457.90

-12%-6%13%13%שינוי
תעריף מדרכות

קיים
2.76104.3090.8125.62

תעריף מדרכות
מוצע

2.4298.18102.5728.95

-12%-6%13%13%שינוי
תעריף תיעול

קיים
1.5357.7647.9313.52

תעריף תיעול
מוצע

1.2952.3454.6815.43

-16%-9%14%14%שינוי
תעריף שצ"פ

קיים
2.4893.9788.1024.85

תעריף שצ"פ
מוצע

2.1787.9691.8825.93

-13%-6%4%4%שינוי



נתבקשנוע"ימועצתשוהםלערוךתחשיביםעבורחוקיהעזר,במסגרתפקודתא.בוכניק:
לעדכןתחשיביםכלתקופהמסוימתוכן,משרדהפניםודרישתהעיריות

במסגרתנוהלפנימישלהמועצה.היטליפיתוחנגביםפעםאחתמכלנכס
תקופתיתשלניתןוראוילבצעבדיקהשוב.לכןובמידהוטועיםלאניתןלגבות

נכונותהתעריפים.התעריפיםמחושביםכךשגבייתםמהנכסיםהחייבים
תשישלרשותהמקומית.תחזיראתההוצאו

הבדיקהלוותהגםבחוותדעתהנדסית.השינוייםבתעריפיםלאמהותיים
והורדהעד13%ביחסלתעריפיםקודמים.מדוברבשינוייםביןתוספתעד

.ים,סטייתתקןלאגבוהה.מהשמראהשהתעריףהקודםוהנוכחיסביר-12%
העזרהוצמדולמדדהמחירים.חוקייםעיקרהעלייהכתוצאהמיחסיהמדד

מדדהסלילהוהבנייה.משתקפותבלצרכןוהעלויותהמהותיות
אתבאמצעותהחברההבודקתמטעמואישראנונמצאיםבשלבשמשרדהפנים

תעריפיםאלו,חוקיהעזרהקובעיםהתעריפיםולכשתאשרוהיוםבמליאה
יאושרובמשרדהפנים.


בגדול,האםההעלאהכתוצאהמהצמדה?ע.אלראי:


לא.ההצמדהמובנתבחוקהעזר.ההעלאההיאמעברלהצמדהכירואיםא.בוכניק:

הנחיותמשרדבשונהמשינוייםבמדדיםהרלוונטייםלתשומותשלהתשתיות
הפניםששםההצמדהלמדדהמחיריםלצרכן.
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תוספתנומינליתמנותקתמכלברמתהצמדהלמדדיםהנוספים,זולאע.אלראי:
המדדים?אםאנימשכללאתכלהמדדיםביחדזהלאמשקףאתכלהמדדים

עצמם.


חלקיתמשקףמדדיםוחלקיתמשקףאתהשינוייםשנערכובעלויותשלהשניםא.בוכניק:
האחרונות.


ויותחוקיעזרצמודיםלמדדהמחיריםלצרכןשהואמפגראחרימדדעלי.שטרסברג:

הפיתוחשלהסלילה.


איךמבוצעהחישובעצמו?אפאהן:


בראיהגלובליתשלהיישובהעלויותאמורותלכסותאתהוצאותהיישובאבוכניק:
הכרוכותבהנחתתשתיותבעזרתחוקיהעזר.

אנומתמחריםאתכללהעלויותוסורקיםאתכללהכבישים,מדרכות,עמודי
מכפיליםבמחיריםהקיימיםומשכללים.מגיעים.רחובועודתאורה,ריהוט

אותםהנכסיםלעלותגלובליתשלהתשתיותביישובומחלקיםבבסיסהחיוב
אנומחייבים.בסיסהחיוב:מ"רקרקע,מ"רבנוי,נפחבתעשייה.


ועלותהקמה?ת.פוגל:


ונה.נהקמהבלבד.שיקוםותחזוקהמגיעמארא.בוכניק:

יפיםשפורטולעיל,עברובקרהגםשלהיועץהמשפטי,ראשהמועצה,התער
גזברהמועצה,ומהנדסהמועצהובקרהשלמשרדהפנים.חוותהדעתשלנו

מונחתלפניכם.איןשינויביןהתחשיבשהגשנולכםלביןאישורגיגהשהועבר
אלכםהיום.


רשויותאחרות?איךהתעריפיםאשראנומעדכניםהיום,ביחסליו"ר:


אתםברבעוןהגבוהשלהרשויותהמקומיות.א.בוכניק:


חוקיהעזראתהתיקוניםללמעשהיששתיהחלטותשצריךלקבל,לאשרר.ברעם:

ם.כלהתעריפיםמיהעזרהקיייולהאריךאתתוקףהגבייהשלהתעריפיםבחוק
ארכתתוקףממשרד.ישחובהלקבלה31.12.15הקיימיםכיוםהםבתוקףעד

הפניםלתקופתהבינייםעדלפרסוםהתעריפים.מהרגעשיהיהפרוטוקול,ניתן
יהיהלהגישאותםלמשרדהפניםולרשויות.


שפוניםלמשרדהפניםלקבלארכהלשנהאועדשההיטליםהיאהפרוצדורהיו"ר:

יאושרו.
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 מחליטים פה אחד

                        
של ההיטלים לפי חוקי העזר לסלילת לאשר הארכת תוקף  הגבייה 

רחובות, תיעול ושצ"פ למשך שנה נוספת או לתקופת הביניים עד 
 לפרסום חוקי העזר המעודכנים , לפי המוקדם. 

 –ו , התשע")תיקון( לשהם )סלילת רחובות( חוק עזר  לאשר את         
       2015    

  2015-והתשע", )תיקון( חוק חזר לשהם )תיעול(את לאשר         
 , )תיקון( לאשר חוק עזר לשהם )שטחים ציבוריים פתוחים(       
 .  2015-התשע"ו        
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דודיזביבגילליבנה

ראשהמועצהמנכ"להמועצה




 

 


