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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 19( )בתי ספר שדה(, 
התשע"א–2010 *

 
בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938 1, בסעיף 5)יא(, אחרי "וחברה בפדרציה 1 תיקון סעיף 5

הבין־לאומית של אכסניות הנוער )I Y H F (" יבוא "או נכס המשמש כבית ספר שדה המוחזק 
על ידי מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975 2, שבהחזקתו 
לפחות שבעה בתי ספר שדה שמספר המיטות בהם הוא לפחות 1,800 ומחציתם לפחות בנגב 

או בגליל, ומתקיימת בהם פעילות חינוכית והדרכה לקטינים, והכל" 

 ,1938 )פטורין(,  הממשלה  ומסי  העיריה  מסי  פקודת 
קובעת שיעור מופחת של תשלום ארנונה כללית לאכסניית 
נוער שנקבע כי היא מוחזקת על ידי עמותה הפועלת שלא 
למטרות רווח וחברה בפדרציה הבין־לאומית של אכסניות 
הנוער, ובלבד שבשנת הכספים שקדמה לשנה שבה יינתן 
הפטור מארנונה היה שיעור המתאכסנים בתשלום באותה 
אכסניה שגילם אינו עולה על 21 שנים גדול מ־60% מכלל 
המתאכסנים  לבתי ספר שדה של החברה להגנת הטבע, 

לעומת זאת, לא ניתנת הנחה בשיעורי הארנונה כאמור 

הנוער  תנועות  וחניכי  החינוך  מערכת  תלמידי 
המטיילים ברחבי המדינה לנים בין היתר גם בבתי ספר 
שדה של החברה להגנת הטבע, הפזורים בכל רחבי הארץ, 
לרבות בנגב ובגליל, ובבתי הספר האלה יכולים להתאכסן 
כ־2000 אורחים  כיום החברה להגנת הטבע היא העמותה 
היחידה שיש לה פריסה רחבה כזאת של בתי ספר שדה  
בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להשוות את שיעורי 
להגנת  החברה  של  שדה  ספר  בתי  על  שיחולו  הארנונה 

הטבע לשיעורים החלים על אכסניות נוער לפי הפקודה 
האמורה כנוסחה היום 

הערכת  הוגשה  לא  הכנסת  של  הכספים  לוועדת 
החוק   הצעת  של  התקציבית  העלות  בדבר  האוצר  שר 
של  התקציבית  העלות  המציעים  הכנסת  חברי  להערכת 
הצעת החוק היא כ־900,000 שקלים חדשים בשנה  מכל 
להצעת  הסכמתה  את  נתנה  שהממשלה  מכיוון  מקום, 
החוק, לא מדובר בהצעת חוק תקציבית, כהגדרתה בסעיף 

3ג לחוק־יסוד: משק המדינה 

 השפעה על זכויות הילד

בהנחה בארנונה כמוצע יש כדי להקל את פעילותם 
משאבים  להפנות  להם  ולאפשר  שדה  ספר  בתי  של 
להעשרה חינוכית של תלמידים ובני נוער, וכך תינתן לאלה 

הזדמנות טובה יותר להעשיר את השכלתם 
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