
 דוגמאות - מודלים לגבייה מיחידות משנה

 טל אל 

אל בפרט ובכל המגזר הכפרי בכלל של בניית יחידות דיור -בשנים האחרונות מתרחבת תופעה בטל
                                                                                       לצורך השכרה או מגורים של בני משפחה. 

התופעה כשלעצמה היא טבעית ואף רצויה ברוב המקרים, יחד עם זאת יש לציין שאופיו של ישוב 
בנויים גם מוסדותיו והשירותים שניתנים קהילתי הוא שהוא בנוי בעיקר ממשפחות, ועל פי מבנה זה 

 ע"י מוסדות אלו לקהילה.

טל לא הוגן על כתפי מאכלס יותר ממשפחה אחת מייצר נהיוצא מכך שמצב שבו נכס אחד בישוב 
                 ועוגת המשאבים מתחלקת על יותר צרכנים מבלי שתיווצרנה הכנסות נוספות.מוסדות הישוב, 

 ה הכללית על קבלת החלטה להסדרת הנושא. לפיכך החליט ועד ההנהלה להמליץ לאסיפ

                                                                                                                           הגדרות 
      הורית, זוג עם ילד או יותר וכו'(-מונה יותר מאדם בודד )זוג, משפחה חדמשק בית ה : משפחה

 : בית על מגרש בתחומי הישוב נכס

                                                                                                                             הסבר
אל מחויב בתשלום מיסי ישוב בסכום קבוע לנכס הנקבע בהחלטות האסיפה -כל נכס בישוב טל

 הכללית

)לפי הגדרת "משפחה" לעיל( ישלם עבור כל משפחה נוספת  יותר ממשפחה אחתשמאכלס  נכס
 מגובה מיסי הישוב הקבועים. 00%המתגוררת באותו נכס תוספת של 

במידה והמשפחה הנוספת המתגוררת בנכס היא מקרבה ראשונה לבעל הנכס )הורים/ילדים( אזי 
 ים.מגובה מיסי הישוב הקבוע 20%תוספת התשלום תהיה 

במקרה של שוכר בודד )לא משפחה( ביחידת דיור או בחלק כלשהו מנכס המתגורר בנכס למקביל 
 מגובה מיסי הישוב הקבועים. 20%לבעל הנכס תשולם תוספת של 

  מס  100%ישלם  –משפחה מתגוררת בו עוד נכס שמתגוררים בו בעל הנכס ובנוסף  - 1דוגמא
מס  200%הנכס ישלם  –משפחות בנוסף לבעל הנכס  2. במידה ובאותו נכס מתגוררות עוד ישוב
 ישוב.

  נכס שמתגוררים בו בעלי הנכס ובנוסף בנו/ביתו של בעל הנכס שהוא נשוי עם/ללא  - 2דוגמא
 מס ישוב. 120%הנכס ישלם , ילדים 

  מס  120%הנכס ישלם  –בעל נכס המשכיר יחידת דיור או חלק מביתו לשוכר בודד  - 3דוגמא
 ישוב.

מעוניין לא מתגורר בנכס וגביית מיסי הישוב תבוצע אך ורק מול בעל הנכס. במידה ובעל הנכס 
הדומה לגביית מסים משוכר דירה פורמלי יבוצע נוהל  –שהדיירים שלו ישלמו את מיסי הישוב ישירות 

 , על פי הנחיות היועץ המשפטי של הישוב.)"חילופי מחזיקים"( בעיר

בעל בד )למשל דייר השוכר את כל הנכס כאשר וררת בנכס משפחה אחת בליצוין כי במקרה שבו מתג
 מס ישוב בלבד. 100%במקרה כזה ישולם עבור הנכס  –הנכס מתגורר במקום אחר( 

פטור מתשלום זה יינתן רק במקרה והמשפחה הנוספת בנכס היא מקרבה ראשונה לבעל הנכס 
 ומדובר בזוג חיילים או סטודנטים.

פעה של משפחות מקרבה ראשונה המתגוררות עם קרוביהם באותו נכס יגיע במידה והיקף התו
רשאי ועד ההנהלה המכהן לעדכן את הגבייה על המשפחות  –מכלל הבתים בישוב  10%להיקף של 

 , וזאת ללא צורך בקבלת אישור האסיפה הכללית.20%במקום  00%הנוספות לגובה של 

 מורן

 }דיירי המשנה משלמים מלא }למעט ילדים של      

 דיירי המשנה אשר לא ישלמו תשלומי קהילה החוב יושתת על בעלי הבתים 


