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 שלום לכולם,

לאור התפתחות האירועים במדינה בעקבות נגיף הקורונה וכחלק ממאמצינו המתמשכים לתמוך 

בחקלאים ובבעלי העסקים בתחום הבילוי, פנאי, תרבות, אירוח ותיירות שבאזורנו, להלן ההטבות 

 שבכוונת המועצה להעניק לתקופה הקרובה, כלהלן: 

אפריל, ניתנת האפשרות לבחור -ודשים מרץ בעניין תשלום שובר הארנונה הדו חודשי לח –ארנונה  .א

 באחת משתי הדרכים, כלהלן: 

 . 30/04דחיית תשלום השובר בחודש ללא תשלום ריבית, קרי, המועד האחרון לתשלום יהיה  .1

תשלומים שווים ועוקבים ללא ריבית,  3 -אפריל( ל-פריסת התשלום הדו חודשי )לחודשים מרץ  .2

 .16/4,16/5,16/6קרי, התשלומים ישולמו בתאריכים 

 לכל המחזיק בנכס המסווג לפי סיווגים מסוג חקלאות שהם:

מבנים המשמשים לחקלאות, לרבות מבנים המשמשים לגידול בעלי חיים על אדמה  - 60קוד סיווג 

 חקלאית.

 חממות. - 61קוד סיווג 

 סככות לחקלאות. - 62קוד סיווג 

 אדמה אשר משמשת לחקלאות )למעט מרעה( במשך כל השנה או במקצתה. - 109קוד סיווג 

 אדמה אשר מיועדת למרעה ואשר משמשת למרעה במשך כל השנה או במקצתה. - 110קוד סיווג 

אדמה אשר מיועדת לחקלאות )למעט מרעה(, אך איננה משמשת בפועל לחקלאות  - 111קוד סיווג 

 עה(.)גם אם היא משמשת למר

 אדמה אשר מיועדת לשמש למרעה, אך איננה משמשת בפועל למרעה או לחקלאות. - 112קוד סיווג 

 יחולו עליהם סעיפים א' וב' לעיל. 

עסקים שסוגרים והם לא ריקים מכל אדם וחפץ לא ניתן לתת פטור על שטח המבנים  לתשומת ליבכם:

קת פקח שהם אכן סגורים ולא נעשה זאת בכפוף לבקשה ולבדי –אלא רק על שטח הקרקע התפוסה 

 בהם שימוש.

שנשלחה במסגרת שובר  3-4/2020הודעת החיוב בגין היטל שמירה לחודשים  -היטל שמירה   .ב

תשלום הארנונה מוקפאת עד קבלת הנחייה חדשה. יצוין, כי המועצה פנתה בעניין זה לקבלת 

 אישור משרד הפנים להקפאת תשלום היטל השמירה לתקופה זו. 

 ולא ייגבה תשלום בגינו.  2020לא יישלח חיוב לחודש מרץ  –לום בגין פינוי אשפה תש .ג

 .  4/20-5/20תשלומים שווים ורצופים לחיוב בגין פינוי אשפה לחודשים  3תתאפשר פריסה של 

תשלומים  3 -החיוב בגין חודשים מרץ ואפריל בגין אגרת הביוב יתאפשר בפריסה ל –אגרת ביוב  .ד

התשלום  30/6, 30/5, 30/4ללא ריבית, קרי, התשלום לחודש מרץ יבוצע בחודשים: שווים ועוקבים 

 . 30/7, 30/6, 30/5לחודש אפריל יבוצע בחודשים 

בשלב זה, לא תישלח אגרת השילוט השנתית לעסקים בתחום הבילוי, פנאי,  –אגרת שילוט  .ה

 .2020תרבות, אירוח ותיירות והוצאתה תידחה לחודש יוני 



 
 
 
 

 

 

 

. 3/2020תתקיים אכיפה של חניות בכחול לבן במתחם עין בוקק וחמי זוהר לחודש  לא -חניה  .ו

 אכיפת איסורי חניה )אדום לבן, נכים וכיו"ב ממשיכה כרגיל(.

 

, לא תתקיים קבלת 08-668856בכל שאלה או בירור, ניתן לפנות למחלקת הגביה שלנו בטלפון: 

 .08-8000210בטלפון:תמר  106למוקד  24/7קהל,  ו/או 

 

 

 בברכת בריאות טובה לכולם

 ניר ונגר, ראש המועצה


