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  כולם����כוללים   ����ישיבות גדולות  �פנימיות תורניות  ����ישיבות קטנות     ���� ::::מיועד ל
  

  

  לכבוד 

  א"ראשי ומנהלי הישיבות שליט

  ס"השלום והברכה וכט
  

        

        

  2017201720172017    ––––    וישיבותוישיבותוישיבותוישיבות    בתי מדרשבתי מדרשבתי מדרשבתי מדרשבתי כנסת בתי כנסת בתי כנסת בתי כנסת לללל    ההההפטור מארנונפטור מארנונפטור מארנונפטור מארנונ: הנדון

  

את הכנסת בקריאה כי בימים אלו אושרה במלי ,אנו שמחים לבשר לכם ,39/ז"ותשע 64/ו"למידעון תשעכהמשך   .א

  .ש וישיבותהפטור מארנונה גם לבתי מדראפשרויות שהרחיבה את הצעת החוק  –שניה ושלישית 

מסעיף הפטור  ,םיג את הישיבות ובתי המדרש לסוגיהכי אין מקום להחר ,להבהיר היתהחוק המטרת הצעת   .ב

ולקבוע באופן חד וברור שדין ישיבות ובתי מדרש לעניין הפטור מארנונה זהה לפטור , על בתי כנסתכבר החל 

   .פעילות עסקיתכל ואין בו  תורה או לתפילה שהמקום משמש ללימוד איבתנ – לבתי כנסתעד עתה שניתן 

ת שייעודו כנסהמבנה של בית הכי גם אם מתקיימים במבנה או בחלק מ ,ההסבר להצעת החוק נכתבבדברי 

 ורהתורה או שימושים נוספים לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימוד הת ילימוד –העיקרי הוא קיום תפילה 

 .המבנהאותו ל לא תוטל ארנונה כללית או אגרה ע –שאינם בגדר פעילות עסקית , במקום

כבעבר כבעבר כבעבר כבעבר ם אלו במבנה יש להגיש ם אלו במבנה יש להגיש ם אלו במבנה יש להגיש ם אלו במבנה יש להגיש כי הפטור אינו חל על חדרי אוכל ופנימיות ועל חלקיכי הפטור אינו חל על חדרי אוכל ופנימיות ועל חלקיכי הפטור אינו חל על חדרי אוכל ופנימיות ועל חלקיכי הפטור אינו חל על חדרי אוכל ופנימיות ועל חלקי    ,,,,חשוב לצייןחשוב לצייןחשוב לצייןחשוב לצייןיחד עם זאת יחד עם זאת יחד עם זאת יחד עם זאת 

 ....כמובןכמובןכמובןכמובן    ,,,,עד למועד הקובעעד למועד הקובעעד למועד הקובעעד למועד הקובע    ))))5555ף ף ף ף יייילפי סעלפי סעלפי סעלפי סע((((בקשה להנחה בקשה להנחה בקשה להנחה בקשה להנחה     ––––

עד מחוז הרלוונטי במשרד הפנים מחוז הרלוונטי במשרד הפנים מחוז הרלוונטי במשרד הפנים מחוז הרלוונטי במשרד הפנים הההה לאהעיריה מחה בארנונה שלא תגיע להנאד להדגיש שכל בקשה חשוב מ  .ג

 .תידחה על הסףתידחה על הסףתידחה על הסףתידחה על הסף!)  יום 14( 31.3.2017

רצוי . שבתחום שיפוטה אתם מצויים – עיריה/ לרשות המקומית  עם הגשת הבקשהמאד להזדרז  אפואמומלץ   .ד

כ רצוי מאד לשלוח העתק מהבקשה כ רצוי מאד לשלוח העתק מהבקשה כ רצוי מאד לשלוח העתק מהבקשה כ רצוי מאד לשלוח העתק מהבקשה """"כמוכמוכמוכמו .מאד להגישה באופן אישי בכדי לקבל חותמת נתקבל על ההעתק

 ....למחוז הרלוונטי במשרד הפניםלמחוז הרלוונטי במשרד הפניםלמחוז הרלוונטי במשרד הפניםלמחוז הרלוונטי במשרד הפניםגם גם גם גם ישירות ישירות ישירות ישירות 

  .עדכן אתכם ככל שיידרשנוסיף ל  .ה
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