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  2017201720172017    ––––ל ל ל ל     ההההפטור מארנונפטור מארנונפטור מארנונפטור מארנונ: הנדון

  

לכם בזה העתק מהנחיות מתאימות אנו מעבירים , )3.8.16ו "בתמוז תשע' מיום כח( 64/ו"כהמשך למידעון תשע  .א

 .אל הממונים המחוזיים במשרד הפנים –פנים משפטי של משרד הי היועץ ה"ו בימים אלו עשלחשנ
 

חינוך , רווחה, בריאות: ב    עיקר עיסוקםעיקר עיסוקםעיקר עיסוקםעיקר עיסוקםו" סד מתנדב לשירות הציבורמו"מוגדרים כמוסדות ה, אלו הנחיותפ "ע  .ב

הינה ל ידם הפעילות הנעשית עגם אם  ,המארנונרבית ימבל פטור או הנחה קזכאים ל, )25לתלמידים עד גיל (

 .ת תושבי אותה הרשות שבה הם מצוייםארק  –משרתת בדווקא בעלת היקף ארצי ואינה 
 

 .שנים 3 -תנו לתקופות קצובות שלא יפחתו מיני ,מארנונהרבית יהמהפטור או ההנחה   .ג
 

ויכולים לתמוך ל "הנבקריטריונים הסבורים שהם עומדים  ,)25עד גיל ו מכל הארץלתלמידים גם (חינוך מוסדות   .ד

או לפטור  2017לשנת  אל הרשות המקומית בקשהיגישו , ובתקנון שלהם עמותה/בתעודת ההתאגדותזאת 

רשימת וכן ) 8-9סעיפים ל בכפוף(פ הנחיות אלו "עהמסמכים הנדרשים בצירוף  ,מארנונה –הנחה מירבית 

 .בפירוט שנת לידתם התלמידים
 

  .11.8.16יום ב "ומותרש"הם נכנסו לתוקף עם פרסומם ב, תבהנחיו ופיעפ מה שמ"ע  .ה

ם ניתנה טרואך ורק ביחס לבקשות אשר הוגשו  – 2016חול וייושם בכל הנוגע לשנת התיקון י ,בהתאם לכך

  .טרם מועד כניסת התיקון לתוקפוהכרעה סופית לגביהן 
 

ל ל ל ל """"התיקון הנהתיקון הנהתיקון הנהתיקון הנ    עלעלעלעל    ,,,,הפנים הנגב הגליל והפריפריההפנים הנגב הגליל והפריפריההפנים הנגב הגליל והפריפריההפנים הנגב הגליל והפריפריהשר שר שר שר     ––––ס ס ס ס """"ר שר שר שר ש""""א יוא יוא יוא יו""""דרעי שליטדרעי שליטדרעי שליטדרעי שליט. . . . התודה והברכה להרב אריה מהתודה והברכה להרב אריה מהתודה והברכה להרב אריה מהתודה והברכה להרב אריה מ  ....וווו

 ".".".".איגוד מנהלי הישיבותאיגוד מנהלי הישיבותאיגוד מנהלי הישיבותאיגוד מנהלי הישיבות""""לימין פעילות לימין פעילות לימין פעילות לימין פעילות לפקודת מיסי העיריה ועל עמידתו לפקודת מיסי העיריה ועל עמידתו לפקודת מיסי העיריה ועל עמידתו לפקודת מיסי העיריה ועל עמידתו 
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