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עיריית פתח-תקוה
מינהל הכספים
אגף השומה
ארנונה כללית לשנת 2011

פרק  - 1כללי.


בתוקףסמכותהלפיחוקההסדריםבמשקהמדינה(תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב),
התשנ"ג-,1992החליטהמועצתהעירייהבישיבתהמס'29מיום28.11.2010
וכיבשנתהמס2011(1.1.11-,)31.12.11יחולובתחוםשיפוטהשלע ירייתפתחתקוהשיעורי
הארנונההר"מ,ויקבעולכליחידתשטחבהתאםלסוגהנכס,לשימושוולמקומו.
כלהאמורבצוהארנונהכפוףלהוראותכלדין, וכפוףלשינוייםשיאושרובחקיקהלכשיאושרו.


פרק  - 2תעריפים.
התעריפיםהנקוביםבצוהינםליום,01.01.2011ויהיולשנהקלנדריתכאשרתחילתהחיובב-
01.01.2011.

שיעורעדכוןהארנונההשנתיתעפ"יחוקההסדריםבמשקהמדינה(תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
תקציב)התשנ"ג–1992תיקוןמס'9בחוקההסדריםלשנת2006הינובשיעורשל.1.40%

התעריפיםבצוזהמושתתיםעלבסיסתעריפישנת2010ומעודכניםלתאריך.01.01.2011

התעריפיםכפופיםלכלשינוישיחולעפ" יכלחוקביןלגביהעלאתהתעריפיםוביןלגביהורדתם.
יתכנושינוייםבצוזהכפישיתחייבאויקבעהחוק.
מבוקשתהעלאהריאליתמצטברתשל5%בנוסףלהעלאההמאושרתכמפורטלעיל.



 2.1מבני מגורים  -לרבות בתי אבות.
 








התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,לפיסוגואזור .
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 2.1.1רח' מרדכי בן דרור * -פרויקט בולווארדפנינתהמושבה(גוש)6355
שינויסיווגאזורלמגוריםמאזורב'לאזורא'.

 2.1.2רח' פיינשטיין חיה *-פרוייקטמתחםתנובה(גוש)6361
שינויסיווגאזורלמגוריםמאזורב'לאזורא'.



*

השינוי כפוף לאישורי שרי פנים והאוצר


 2.1.3רח' גיסין אבשלום * -שינויסיווגאזורלמגוריםמאזורג'לאזורא'בקטעבין
רח'פיינשטייןחיהלרח'הרבמלכה.
 2.1.4רח' מאירי פנחס * -שינוי סיווגאזורלמגוריםמאזורב'לאזורא'בקטעמרח'
גיסיןעדסוףהרחוב.




 2.2משרדים ,שירותים ומסחר  -לרבות מתקני חשמל ,תחנות אוטובוס,
תחנות מוניות ,מסעדות,בתי קפה ,בתי קולנוע ,תחנות דלק ,חנויות,
רשתות שיווק ,דוכנים ,מרכולים ובתי מרקחת ,למעט בנקים וחברות
ביטוח.



 2.2.1משרדים שאינם באזורי תעשייה וחקלאות במקצועות חופשיים ואחרים.



התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,לפיסוגואזור.



אזור

שטח הנכס

סוג א

א

עד-50מ"ר
מ-51מ"רעד85מ"ר
מ-86מ"רועדבכלל
עד-50מ"רכולל
מ-51מ"רעד85מ"ר
מ-86מ"רועדבכלל
עבורכלמ"רמשטחהנכס

332.80
5..953
855943
876922
854937
828924
.44954

ב

ג

סוג ב
846975
837952
85.977
8839.8
823936
.34953
.339..




 2.2.2משרדים באזורי תעשייה ,חקלאות כולל מקצועות חופשיים .

התעריףבש"חלכלמ"רלשנה,לפיסוגואזור.

 2.2.2.1משרדים  -התעריףבש"חלכלמ"רלשנה.
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אזור/סוג

שטח הנכס

א

ב

א
ב

עבורכלמ"ר
עד50מ"רכולל*
מ-51-85מ"ר*
מ-86-500מ"ר*
מעל501מ"ר**
עבורכלמ"ר

558952
876922
854937
828924
.7293.
.44954

846975
8839.8
8839.8
8839.8
8839.8
.339..

ג


*באופןמודרג.

**עדל-500מ"רמודרגלפיהנ"ל,ואילוכלמ"רמעל500מ"ריהיהלפי
תעריף.7293.ש"חלמ"ראולפי8839.8ש"ח.

*

השינוי כפוף לאישורי שרי פנים והאוצר

 2.2.3חנויות ,מרכולים ,לרבות רשתות שיווק ,מינימרקט ,קניונים ,מרכזי קניות,
מסעדות ,בתי קפה ,מזנונים ,קיוסקים  ,חנויות כל-בו למסחר קמעוני,
עסקים ומסחר אחרים ,לרבות אולמות תצוגה.
התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,לפיסוגואזור.


איזור/סוג
א

ב** *

ג

שטח הנכס
עד50מ"ר
עד100מ"ר
עד200מ"ר
עד299מ"ר
מעל300מ"ר
עד50מ"ר
עד100מ"ר
עד200מ"ר
עד299מ"ר
מעל300מ"ר
עבורכלמ"ר

א
864938
5.4946
558952
558952
558952
8.39.4
886952
876933
856957
8639.2
.67963

ב
875983
832927
8529.3
583972
55.958
.63945
826937
883945
837975
8369.3
.46935

ג
.55975
.63983
8.8923
8769.3
835933
.34938
.45975
.65984
885945
884952
.75935

*** למעט מסעדות ובתי קפה באזור תעשייה ,אזור ב' ,שיסווגו לפי תעריף סעיף ,2.2.4
באזור ב' ועפ"י הגדרתו.
 *[שינויסיווגהמסעדותובתיהקפהמחייבאישורישריהפניםוהאוצר]. 
 2.2.3.1שטחים משותפים  /רחבת סועדים בקניון /מרכז קניות  -כלהשטחים
המשותפיםהמשמשיםלישיבה,לאכילה,ולשתייהשלסועדים,
בבתיקפה,ובחנויותלמיניהם,יחויבוב-25%מתעריףהמלאשלסוג
השימוששלהעסק.

 2.2.3.2שטחי מעברים בקניון - שטחיםהמשמשיםלמעברהולכירגלשצמודים
בקניוןאושאינםצמודיםבקניון,יחויבולפישיעור25%מתעריףהמלא
שלהעסקבארנונה.
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*

השינוי כפוף לאישורי שרי פנים והאוצר










 2.2.4אולמות לשמחות ולנשפים ,מועדוני לילה ,מועדוני ריקודים,
מועדוני משחקים ובתי שעשועים ,לרבות מסעדות ובתי קפה באזור
תעשייה *  -אזור ב' בלבד.





התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,לפיסוגואזור.

אזור  /סוג
א
ב
ג

שטח הנכס

א

ב

ג

עד300מ"ר
מ-301מ"רועדבכלל
עד300מ"ר
מ-301מ"רועדבכלל
עבורכלמ"ר

838955
85392.

.58966
.33948

.38925
.54954

.53977

.3.955

.889.5

.35966

.55957

...938

.37967

..7953

63937

 2.2.5מחסנים.


מחסנים,למעטמחסנישווקבכלהעיר.
התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,לפיסוגואזור.




אזור/סוג

שטח הנכס

א

.659.8
עד100מ"ר
מ-101מ"רומעלה 888983
.72988
עד100מ"ר
מ-101מ"רומעלה .35947
.23958
עבורכלמ"ר

ב

ג

א

ב

ג

.35947
.44983
.86937
.78954
639.6

..6923
.57956
...924
.8.94.
43942








 2.2.6מחסני שיווק.
התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,לפיסוגואזור.
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איזור/סוג

שטח הנכס

א

ב

ג

א

עד100מ"ר
מ-101מ"רועדבכלל
עד100מ"ר
מ-101מ"רועדבכלל
עבורכלמ"ר

838954
83.927
.56936
.46975
.37967

823934
8229.5
.58965
.3.958
.7.935

.38987
.38925
.75965
.54955
..5974

ב

ג







*

ה שינוי כפוף לאישורי שרי פנים והאוצר








 2.2.7מבנה מפעל פיס.
 2.2.7.1מבנהמפעלפיסהמוצבעלהמדרכהיחויבב-8.793.ש"חלשנהבכל
אזוריהעירובכלסוגיהבנייניםלכלמ"ראוחלקממנו,למעטמבנה/דוכן
המוצבבמעבריםבקניון/מרכזקניותשיחויבלפיתעריףדוכנים
במעבריםבקניון.

 2.2.8דוכן למכירת טובין נייד ונייח.
כלדוכןהמוצבבשטחציבוריהבולטמקוהבנייןביןשאינוצמוד/
מחוברוביןשהואצמוד/מחובריחוייבב-332.80₪החלמהמ"רהראשוןלשנה
בכלהעיר,להלן:למעטדוכניםבקניוניםאובמרכזיםמסחריים.




 2.2.9בתי קולנוע ותיאטראות .
התעריףבכלהאזורים-55985ש"חהחלמהמ"רהראשון
לכלמ"רלשנה.

 2.2.10מבנים וסככות לתחנות דלק ולתחנות רכבת.










התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,בכלהעיר.
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מקום

מבנה

סככה

קרקע
תפוסה

בכלהעיר

558952

88.988

.693.


























 2.2.11בארות מים ,מתקני חשמל ותחנות טרנספורמציה.
התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,בכלהעיר.



סככה

מקום

מבנה

בכלהעיר

140.61 71.07

קרקע תפוסה
19.51












 2.3בנקים וחברות ביטוח.





 2.3.1בנקים -לכלהמבניםהמשמשיםלמתןשירותיבנק,יחויבולפי
תעריףבש"ח,החלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,בכלהעיר.
התעריף-מחיר לממ"ר.6.65937ש"ח,למעטהר"מ.


 2.3.2הנהלות בנקים -בכלהמבניםהמשמשיםאתהנהלותבנקים,החיוב
יעשהלפיתעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנהבכלהעיר.
התעריף323973ש"ח.




 2.3.3חברות ביטוח  -לכלהמבניםהמשמשיםלכלצורךשהואשלחברת
ביטוח,התעריףבש"ח,החלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנהבכלהעיר
 התעריף722983.₪
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 2.4תעשייה  -לרבות מפעלי בניה ,בתי מלאכה ,בתי ייצור ,בתי תעשייה,
בתי חרושת ,מחצבות ,בתי תוכנה,ממגורות ,מחסני ערובה ,סילואות
ומכלי אחסון.

 

 2.4.1תעשייה  -התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,
בכלהעיר.

מקום

מבנה

סככה

קרקע תפוסה

בכלהעיר

140.61

71.07

19.51





 2.5בתי מלון  -לרבות בתי הארחה ,אכסניות ,מלון דירות ופנסיון.


התעריף-.83967ש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנהבכלהעיר,למעטעסקים,
משרדים,חנויות,מסעדות,בתיקפהועסקמסחריאחרכמצוייןלעיל.





 2.6מלאכה  -לרבות מוסכים.
התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,בכלהעיר.

מקום

מבנה

סככה

בכלהעיר 140.61 71.07



קרקע תפוסה
19.51
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 2.7אדמה חקלאית.

התעריףבש"חלכלדונםאוחלקממנולשנה,בכלהעיר.


סוג הגידול הקיים




תעריף בש"ח

2.7.1 גידוליפרדס
2.7.2גידולימטעיםעציםנשירים

2.7.3גידוליחורשות 
2.7.4גידולישלחין 
2.7.5גידוליבעל

86987 

.529.4

 .529.4
7.944
82954











 2.8קרקע תפוסה לכל סוגי העסקים והתעשייה.







 התעריף

תחויבלפיתעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,בכלהעיר.בש"ח/למ"ר
 2.8.1קרקע תפוסה למכירת טובין -קרקעתפוסהאוחצרהמשמשת
למכירהסיטונאיתאוקמעונאיתשלטובין,תחויבלפיתעריף19.51 

 
 
 2.8.2קרקע תפוסה למכוניות  -קרקעתפוסהלמכוניותאומקום 
המשמשלשהייתרכבמכלסוגשהוא(לרבותרכבכבד,משאיותונגררים
עד10טון) שאינובתשלוםכלשהווהמוחזקבליאויחדעםמבנהשאינו
משמשלמגורים,אוחצרלמכירתמכוניותאוחניית/שהייתרכב
חופשית/חינם,אומקוםהמשמשכחניוןשבשימושהבעלים,למעטשטח
המבנההמוחזקע"יחברהלמכירתרכב,תחויבבכלהאזורים
19.51
וסוגיהבנייניםלפיתעריףשלקרקעתפוסה.

 

 
 2.8.3קרקע תפוסה למכירת צמחים  -קרקעתפוסהאוחצרלמכירת 
19.51
צמחים שתיליםעציציםוכו',תחויבלפיתעריף.





 2.8.4שטח קרקע בלתי מקורה -שטחקרקעבלתימקורההמשמשת


והמוחזקתעםהמבנה,תחויבלפיתעריף
19.51


 2.8.5שטח קרקע לתעשייה  -שטחקרקעהמשמשלתעשייההמוחזק

עםמבנהתעשייהומלאכה(כמוגדרבתעשייהבהמשך),
19.51

יחויבלפיתעריף


2.8.6 שטח קרקע לתחנות דלק ,למגרסות וייצור ביטון מוכן -
שטחקרקעהמשמשת,לתחנותדלק,למגרסותולייצורביטון
מוכן,(כמוגדרבמגרסותובייצורביטוןבהמשך),יחויב
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19.51

לפיתעריף

 2.8.7קרקע תפוסה אחרת  -קרקעתפוסהשלאפורטהבמקוםאחר.

19.51

 2.9קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח.
התעריף 3922ש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"ראוחלקממנולשנה,בכלהעיר.

 2.10קרקע תפוסה לעריכת אירועים

-קרקעתפוסההמשמשתלקיוםאירועים72922

 2.11חניונים ושטחי חנייה


שטחמקורהאושאינומקורההמשמשלחניתרכבמכלסוגשהוא(לרבותחנייה
באופןזמני,רכבכבד,משאיות,ונגרריםמעל10טון)הןתמורתכלסוגתשלום
והןשלאבתשלוםיחויבבכלהאזוריםובכלסוגיהבנייניםלפיהתעריףלכלמ"ר
לשנה,בכלהעיר,למעטבניןשבבעלותפרטיתאשרהשימושהנלווהולחניה
יחויבלפיתעריףקרקעתפוסה.
85985


*

 2.11.1חניות מקורות בקניונים לשירות הציבור –חניותמקורותהנמצאותבקניונים
פתוחיםלציבור הרחבללאתשלוםבכלימותהשבועובתנאישהחניוןיאובטחע"י
המחזיקעלחשבונויחויבובשיעורשל20%מהתעריףהמלאלקרקעתפוסה
למכוניות.
אושרבישיבתמועצהמס'22מיום .27.02.05


 2.12מבנה חקלאי.
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 2.12.1מבנים חקלאיים ,סככות ,בתי אריזה ומיון תוצרת חקלאית .
התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,בכלהעיר .





מקום

מבנה ( למעט משרדים )

סככה

בכלהעיר

30.82

15.68




 2.12.2משתלות ,חממות מקורות וסגורות (כולל גידול צמחי מים לאקווריום,
דגים ,חלזונות וגידול חקלאי אחר).



חממותומשתלותהמשמשותלמכירהיחויבו,לפיהתעריףבש"חהחלמהמ"ר
הראשוןלכלמ"ראולכלדונםאוחלקממנולשנה,בכלהעירכמפורטלהלן:

2.12.2.1עד1000מ"ר

30.32ש"ח


2.12.2.2עלכלמ"רנוסףועד2000מ"ר(כולל

20.91ש"ח


2.12.2.3מעל-2000מ"רלכלמ"רנוסף6.49ש"ח




 2.12.2.4חממות לגידול חקלאי- חממותמקורותוסגורותבאזורחקלאיהמשמשות
לגידולחקלאיבלבדולאמשתלההמשמשתלמכירתמוצרים.
לכלדונםאוחלקממנו- 35.96.ש"חלשנה,בכלהעיר .




 2.13נכסים אחרים.



 2.13.1מוסדות ציבוריים.

התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,לפיאזורכדלקמן:

*

 2.13.1.1מוסדות רפואה ואחרים  -בתי-חוליםציבוריים,מרפאותציבוריות,
הסתדרויותפועלים ואחריםיחויבוב-.23955ש"חלכלמ"ר.
אושרבישיבתמועצהמס'25מיום.10.04.05


 2.13.1.2מוסדות תנועות נוער  -כלמוסדשמתנדבלשירותהציבורומשתמשיםבואך
ורקלשירותהציבור,ובתנאישאותומוסדיתאשרע"ישרהפנים,לצורך
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פיטוריןעלפיפקודתמסיהעירייהומסיממשלה(פיטורין),,1938יהיה
פטורמחיובארנונה.



 2.13.1.3מוסדות תרבות- מועדוניתרבותשבבעלותובהחזקתגופיםציבוריים
שהנם
מלכ"רכגון:ביתזרובבל,ביתבניברית,הבוניםהחופשיים,
ביתהאיכרוכיוצאבאלה,וכןמועדונימפלגותיחויבו
ב– 53952ש"חלכלמ"ר.


 2.13.2נכסי המדינה.

 יחויבובהתאםלחוקההסדריםבמשקהמדינה,(תיקוניחקיקה),התשנ"ה-1995
(עלתיקוניו).
 החיובייעשהבהתאםלתעריפיהארנונההכלליתלסוגיהנכסיםכמפורטבצוזה.

 2.13.3מוסדות פרטיים לפי אזורים.


התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,לפיסוגואזורכדלקמן: 

 2.13.3.1מרפאות פרטיות.
 מרפאהאומקוםהמשמשאתהרופאיחויבולפיסוגואזורכדלהלן:



אזור/סו
ג

שטח הנכס במ"ר

א

.53953
עד-50מ"ר
מ-51מ"רועד85מ"ר 845943
558952
מ-86מ"רועדבכלל
.4492.
עד-50מ"ר
מ-51מ"רועד85מ"ר 8329.4
833943
מ-86מ"רועדבכלל
.32955
עבורכלמ"ר

ב


ג

א

ב
.48935
853986
868926
.37964
87.968
8329.4
.32965

 2.13.3.2בתי חולים פרטיים.

התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,לפיסוגואזור.



אזורמסחרתעריףבש"ח
824957
א
.73966
ב
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ג

.579.2





 2.13.3.3מתקני ספורט ,באולינג ולימודי מחול פרטיים.
התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,בכלהעיר.




סוגמתקן 



 

תעריף

בש"ח 




55936

2.13.3.3.2שטחימים(למעטבריכתפעוטות).

3933

2.13.3.3.1מבניםכוללמשרדתפעול.



 3933

2.13.3.3.3מגרשיספורט.


 2.13.3.3.4עסקים ,במסגרתמתקניספורט.
ומחולפרטיים(משרדים,מסעדות,חנויותואחר)
התעריףבש"חלכלמ"רבכלהעיר.5.2944






 2.13.3.4מכללות ובתי ספר פרטיים למוסיקה ,שפות  ,ציור ,מחשבים ואחרים.
יחויבולפיתעריף .54944ש"חלכלמ"רבכלהעיר.

2.13.3.4.1מוסד להשכלה גבוהה–מוסדמוכרלהשכלהגבוהה
כמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,
התש"ח–1958(להלןהמועצה)אומוסדהפועלבהיתר

אובאישורהמועצהכאמור,בסעיף21א'לחוקהאמור

חיובלפיתעריף105.33₪למ"רלשנהבכלהעיר.
התעריףכאמוריחולעלהנכסיםהמשמשיםאתהמוסדלצרכי

לימודבלבד.


 2.13.3.5גני ילדים ,מעונות פרטיים ,צהרון ,משפחתון ופעוטון.


התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנהבכלהעיר:







שטח הגן

₪

עד-99מ"ר
מ-100מ"רועדבכלל

.78966
.24984
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 2.13.5מגרסות וייצור בטון.

התעריףבש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,בכלהעיר.




למבנה

לסככה

לקרקע תפוסה

558952

88.988

19.51

 2.13.6נכסים המשמשים למתן שירותים שונים.



 2.13.6.1התעריף-.54944ש"חהחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנה,בכלהעיר,
עבורהשירותיםוהשימושיםהבאים:


שירותי תיקון/ייצור.
2.13.6.1.1





2.13.6.1.2

שירותים אישיים.

2.13.6.1.3

שירותי אילוף .

2.13.6.1.4

שימושי מרכזת.

2.13.6.1.5

שרותי אולפן שידור.

  


 

2.13.6.1.6

מתקני תקשורת ,מבנה ותורן אנטנה המשמשים לתקשורת,
למעט קרקע תפוסה שתחויב לפי תעריף קרקע תפוסה .

 2.13.6.2סטודיו לאומנויות -יחויבב-75%מתעריף.54944ש"חלכלמ"ר
לשנהלכלסוגבכלהעיר.

*




 חיוב חדש נדרש אישורי שרי הפנים והאוצר.

 15/12/10
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פרק  - 3כללים ,הגדרות ושיטות המדידה לבניין.
 1כללי  -בהחלטהזוהגדרתהמונחים"נכס","בניין"" ,אדמה חקלאית" ו"קרקע תפוסה"
 כמשמעותןבסעיף269לפקודתהעיריות,תחולעלכלסוגהנכסיםהמשמשיםלכלמטרה
 שהיאלהוציאמקריםבהםנאמראחרת.
 הכלליםכדלהלןחליםעלכלסוגיהנכסיםוהמשמשיםלכלמטרהשהיא,להוציא
מקריםשבהםנאמראחרת.

 2נכס -בנייןוקרקעבתחוםשיפוטעירייתפ"ת(עפ"ימפותמעודכנותשבארכיוןמשרד
הפנים)תפוסאופנוי,ציבוריאופרטי,למעטרחובכמוגדרבפקודתהעיריות,סעיף)269
המוחזקע"יפלוניומשתמשבועפ"יהאמורבצוזה.
נכסהמושכרלתקופהקצרה,עדשנהאחת,יהיהבעלהנכסחייבבתשלוםארנונה
לתקופהזו.

 3בניין -כלמבנהשבתחוםשיפוטהעירייה,אוחלקממנו,העשוימכלחומרשהוא,כולל
אבן,בלוקים,עץ,אסבסט,פח,לבד,טיט,וכו',לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה
כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה ,אך לא יותר משטח קרקע זהה נוסף מגודל
שטח עליו בנוי הבניין,למעטקרקעשהמבנהשעליהלאהיהתפוסמעולםכולואובחלקו.
 חיובכליתרתהשטחשלהקרקעשאינובשימושעיקריעםהמבנהכחצראוכגינהאולכלצורך
אחרשלאותומבנה,יחויבלפיתעריףקרקעתפוסהכמוגדבצוזה.

 4שטח בניין -לשםחיובהארנונהלבנייניםיילקחבחשבוןכלמטרריבועמשטחרצפה
הבנויבכלקומותהבנייןלרבותהשטחשמתחתלקירותהפנימייםועמודים
ושטחיעזר(שטחפניםהחדרים,חדריהכניסה,חדריכביסהבניניעזר,חדרישירות,חדרי
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יציאה,יציע,ממ"ד,ממ"ק,מרחבמוגןאחר,שירותים,אמבטיה,מקלחות,הול,מרתף,מחסן,
חדריאוכל,מטבחפינותאוכל,פרוזדורים ,ומרפסותמכלסוגשהוא מעברים,וכלשטח
רצפהלשימושכלשהולרבותשטחיםמשותפים/ציבורייםוכלשטחמקורהשלאותובניין,
להלן"שטחהבניין".

 5מבנה -לצורךצוהארנונהייחשבכמבנהכלמבנה,בנייןאובית,צריף,ביןאםניתןלמבנה,
אולחלקממנו,היתר,וביןאםלאו.
מבניםבאתריבנייההמשמשיםלקבלנים,לעובדיהםולמימטעמםלמגורים,לצורךאולא
לצורךביצועהבנייה,למעט משרדימכירותוהנמצאיםבאתריבנייהביןשמשמשיםאתהאתר
וביןשלאבכלהעיר.


 6הגדרת יציע (גלריה) - מפלסהמצויבתוךחללהקומהשמשתרעבחלקההעליוןשל
קומה,כלומרהמרחקשביןתחתיתרצפתהקומהועדלראשיתתקרתההמקורית,
שמוקףקירותבחלקווהיקףריצפתוקטןמהיקףריצפתהקומה,אינוכולל:את
עוביהרצפה,ועוביתקרתמשנה(תקרתמשנה:לצורךאקוסטיקה,קישוטאוצורךאחר
המותקנתמתחתלמפלסה/גובהההמקורישלהתקרה).


 7מרתף -פירושוחלקפנימישלבנייןהנמצאכולואוברובומתחתלגובהפניהקרקע
לפניחזיתהבנייןאוהיחידה(פניהקרקעהמקיפהאותו).

 8חדרי מדרגות פנימיות וחיצוניות - שטחמדרגותפנימיותוחיצוניותלאיחויבוכחלק
משטחהבניין,למעטשטחהחתך(הבסיס)שיחוייבפעםאחת.



 9חלוקת שטח משותף  -כלהשטחיםהמשותפיםבכלהבנייניםיחולקוביןהמחזיקים
ביחסלשטחהבנייןהמוחזקעלידיכלאחדמהם:כלחלקיחסי כנ"ל יצורף לסה"כ השטח
שבחזקת כל מחזיק,למעטמגורים,אולחילופיןיחושבשטחשמשותףעפ"ימסמךמוסכםשבין
המשכירוביןהשוכר.

 10חיוב נישום  -מחזיק בנכסשבתחוםשיפוטהשלהעירייהיחויבבתשלוםארנונהכללית,
בגיןנכסהמוחזקעלידו,עבורכליחידתשטחשלמ"ראודונם,עפ"יסכוםהמתקבלממכפלת
גודלהנכס, מספרהמטריםהריבועיםאוהדונמיםבתעריף,ובהתאםלשימוש  ,לאזור ולסוג
הנכסהמוחזק.


 11חיוב יחסי -נעשהאדםמחזיקושלנכסלאחרה-1בינואריחויבבאופןיחסילמספר
החודשיםשבהםהחזיקבנכס.



 12תעריף  -תעריפיהארנונההמוטליםעלכלהנכסיםבתחוםשיפוטעירייתפתחתקוה,יקבעו
בהתאםלשטח,לשימוש,לסוגהנכסולאזורבונמצאהנכס,כמפורטבצוזה:
הסכוםנקובבש"חלכלמ"ראולדונםלשנה-חלקמדונםיחשבלדונםשלם,לרבותכל
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יחידתחישובאחרתהמצוינתבצוזה.


 13יחידת שטח  -מטררבוע,מ"ר,פירושוכלמטררבועאוחלקממנו,לרבותשטחים
משותפים/ציבורייםבכלסוגיהנכסיםובכלהעיר.

 13.1חלקמ -מ"רהעולהעל0.50מ"ר(כולל)יחושבכמטרמרובעשלם .

13.2חלקמ-מ"רהפחותמ-0.50מ"רלאיחושב.




 14מחזיק  -כלאדםאותאגידהמחזיקלמעשהבנכסכבעלאוכשוכראובכלאופןאחר,למעט
אדםהגרבביתמלוןאופנסיון(כמוגדרבפקודתהעיריות,סעיף,)1ולמעטדיירמשנה
(כמוגדרבפקודתהעיריותסעיף.)269


 15דייר משנה -אדםהגרבחדר,אובחלקמחדרשלבנייןשהאחרמחזיקבו,והמחזיק
משלםדמישכירותבעדו.


 16שינויי מחזיק  -החיובהחדשלאחרעזיבתמחזיקקיים,יהיהלפיהשימושהאחרון עד
לאכלוסהחדש,אלאאםכןהתקבלהמהמחזיקהחדשהודעהבכתבמראש,עלשימושאחר.









 17סיווג ורישום נכסים.

 17.1סיווג נכסים לפי אזורים  -לצורךהטלתארנונהעלבניינימגוריםועל
בנייניםשאינםמגוריםוהמשמשיםלחנויות,עסקים,מסחרומשרדים,ועל
בניינים,המשמשיםלכלשימושאחר,שלגביהםישנהחלוקהלאזוריםתחולק
העירלאזוריםבהתאםלרשימתהרחובותהמצורפתלצו.

 17.2אי רישום-כלמקוםשחלקהורחובשלאנרשמוברשימתהרחובות
הנוגעלארנונההחלעליהיראואתהחלקה/רחובכאילו
 נרשמוברשימתהרחובותלצורךאותהארנונהבומופיעות
רובהחלקות/רחובותהגושאשרבונמצאים.

 17. 3רשימת רחובות -נשמטאולאנכללשםרחובברשימה,הנכסיםברחוב
זהיסווגולפיהנכסיםשמצוייםברחובותהסמוכיםאליועםשימושזהה.

 17. 4נכס גובל -בנייןהגובלבשניאזוריםאויותריסווגלפיהאזורבשיעור
הארנונההגבוהביותר.




3.1

מבני מגורים  -לרבות בתי אבות.
 3.1.1הארנונה הכללית ,בגין בנייני מגורים ,נקבעתבזאתבהתאםלאזורים 
ולסוגיםשמפורטיםבצוזה,לגבישטחיםשנמצאיםבטווחמגובה1.7מ"ר,
המרחקמתחתיתהרצפהועדלתקרתההמקורית(לאכוללעוביהרצפה).
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 3.1.2בניין שאינו למגורים  -שאינונכללבאחתההגדרותהמיוחדותבפרקזה,
יחויבלפיהתעריףהחלעלחנויות,עסקים,מסחרואחריםבהתאםלאזורולסוג.


 3.1.3הגדרת דירה  -חלקשלבניין,חדר/תאאומערכתחדריםבעלתכניסהנפרדת
 שנועדולשמשיחידהשלמהונפרדתלמגורים,המיועדתלמגוריאדם,
ומשמשבפועללמגוריםבשלמותובחטיבהאחתלרבותחדרימגורים,

פרוזדורים,חדריםאואולמותכניסה,מרפסותמכלמיןוסוגשהוא,

חדרישירותובניניעזר.

 3.1.4הגדרת מקלט  -כמשמעותובתקנותההתגוננותהאזרחית(מפרטים
לבנייתמקלטים)התש"נ-,1990והעדכוניםלמיניהםאםהיו.
חיובארנונה -מבנההמשמשאךורקכמקלטתיקני(לרבותאישימוש)לפי
אישורשלטונותהג"א,שטחהמקלטלאיחויבבארנונהכללית.

 3.1.5בניני עזר  -כלבנייןעזרביןשהואצמודליחידתהדיורוביןשאינוצמודליחידת
דיור,אשרמשמש/אינומשמשאתיחידתהדיור,כגוןמוסךביתילחניתכלי
רכב,מחסןביתי,בריכתשחיהלשימושביתי,מרפסתלאמקורה,(שטחבנייני

עזריחויבבהתאםלאמורבצו).



 3.1.6חדר שירות  -כלאחדמאלה:מטבח,חדראמבטיה/מקלחת,שירותים/ביתשימוש,
מזווה,חדרארונות,חדרהסקה,מרתףוכיוצ"ב.






 3.1.7חניה ביתית  -בנייןאושטחקרקעמקורהאולאמקורההמשמשלחניהביתית
שלכלירכב,לאיחויב.




 3.1.8הגדרות כלליות לגבי יחידות מגורים.
 3.1.8.1כ"דירה בבית פרטי" -תוגדריחידתמגוריםהנמצאתבבית
מגורים,ואשרמכילדירתמגוריםאחת.


 3.1.8.2כ"דירה בבית דו-משפחתי" -תוגדריחידתמגוריםהנמצאת
בביתמגורים,ואשרמכילשתידירותבלבד.

 3.1.8.3כ"דירה בבניין" -תוגדריחידתמגוריםאשראיננהמתאימה
לאחתההגדרותדלעילביןאםהיאנמצאתבביתמשותףובין
שהיאנמצאתבביתאחר.

 3.1.9הגדרות סוגים לכל יחידות מבני מגורים.
 הגדרותהסוגיםמבוססותעלההגדרותהכלליותלגבייחידותכפי
שפורטולעיל.
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3.1.9.1






לסוג א'א' תחשב יחידת מגורים:
דירה"בביתפרטי""דו-משפחתי"
3.1.9.1.1
ששטחהמעל130מ"ר(כולל).
3.1.9.1.2

דירתמגוריםבבנייןמשותףששטחהמעל140
מ"ר(כולל).



3.1.9.2



לסוג א' תחשב יחידת מגורים:
3.1.9.2.1
3.1.9.2.2

דירה"בביתפרטי",דירה"בדו-משפחתי"
ששטחהמ-60מ"רעד129מ"ר(כולל).

דירה"בבניין"ששטחה75מ"רעד139מ"ר(כולל).




3.1.9.3



לסוג ב' תחשב יחידת מגורים:
דירה"בבנייןמשותף"אשרשטחהמ-50
3.1.9.3.1
מ"רועד74מ"ר(כולל).
3.1.9.3.2דירה"בביתפרטי"או"בדו-משפחתי"
ששטחהמ-45מ"רעד59מ"ר(כולל).










3.1.9.4



3.1.9.5








לסוג ג' תחשב יחידת מגורים:
דירה"בבנייןמשותף"אשרשטחהפחותמ-50מ"ר.
3.1.9.4.1
דירה"בביתפרטי"או"דו-משפחתי"אשר
3.1.9.4.2
שטחהפחותמ-45מ"ר.
דיןמכולה,מגורונים,קרוואניםוכו',
3.1.9.4.3
כדיןדירהבבניין(ללאתלותבגודל).


סוג ד' תחשב יחידת מגורים:
3.1.9.5.1 יחידתמגוריםאשראיננהמתאימהלהגדרהבאחד
מהסוגיםדלעיל,אובנייןשאיןבופינתמטבח
שירותים/ביתשימושאמבטיה/מקלחת.
ביתהבנוימחימרוצריףממולאהבנויעץפשוט,פח,
אובד.

 3.1.10מבנה על גג דירה.




הגדרה-מבנההבנויעלגגוהמחוברלדירהשטחויצורףלשטחהדירה,שהכניסה
אליומתוךהדירה.
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 3.1.11שטח משותף ביחידות דיור משותפות ,בית אבות או מקבץ דיור.
" 3.1.11.1בית משותף" -ביתשישבושתידירותאויותרוהואנרשםבפנקסהבתים
המשותפים,אואמורלהירשםכביתמשותף.

" 3.1.11.2שטח משותף" -כל שטחהמשותףלשתייחידותדיורבבנייןאויותר.
כלחלקיהביתהמשותףחוץמןהחלקיםהרשומיםכדירות,ולרבות
הקרקע,הגגות,הקירותהחיצוניים,המסד,חדריהמדרגות,מעליות,
מקלטים,וכןמתקניהסקהאומיםוכיוצאבאלההמיועדיםלשמש
אתכלבעליהדירותאומרביתםאפילוהםבתחומידירהמסויימת.

 3.1.11.3שטח משותף בדירת מגורים-שטחמשותףלשתייחידותדיוראויותר,לא
יכללבשטחהדירהולאיחויבבארנונה.
 3.1.11.4שטח משותף בבתי אבות ומקבץ דירות  -שטחיםמשותפיםאו/ו
ציבורייםבבתיאבות/ מקבץדירותיחויבולפיתעריףמגורים.

 3.1.11.5יחידות דיור הרשומות בטאבו-בתיאבותשיחידותהדיורשלהן
רשומותב"טאבו"לאיחויבוהשטחיםהמשותפים,חדרימדרגות
והמעבריםהשייכיםלאותןיחידותדיור.





 3.1.12דירת מגורים על גג (פנטהאוז) .PENTHOUSE

 3.1.12.1דירת גג-דירה נפרדתאומבנהנפרדעלגגושלביתדירות.

3.1.12.2שטח הגג-בדירתמגוריםהנמצאתעלשטחשלגגמרוצף,כאשרשטחפני
הגגנמצאבמישוראחדעםרצפתהדירה.לשטחהדירהיתווסףמישורהגג
בשיעורשל20%משטחהגגהבלתימקורה.




 3.1.13מרפסת מקורה ושאינה מקורה.
3.1. 13.1מרפסת -שטחשריצפתומרוצפתאועשויהמבטוןאואספלטאו
אבניםאושישאוכלחומראחרמוקףמעקה,מכלחומרשהוא,בגובה
של40ס" ממינימוםובשלושהצדדיםלפחות.


 3.1.13.2מרפסת שאינה מקורה  -לשטחהדירהיתווסףשטחהמרפסתשאינה
מקורהכדלהלן:









3.1.13.2.1שטח עד 10%-שטחמרפסתעד10%משטחהדירה
יתווסףלשטחהדירהויחויבבתעריףמלא.
3.1.13.2.2שטח נותר  -שטחהמרפסתהנותריחויב,רקב-20%
 משטחהויתווסףלשטחהדירהויחויבבתעריףמלא.
 3.1.13.2.3מרפסת מקורה -לשטחהדירהיתוסףשטחהמרפסתהמקורה,

לפיתעריףמלאשלדירתמגורים.




 3.1.14סככה במבני מגורים *.
 3.1.14.1הגדרה  -סככההינהמבנהקבועשאינומתקפל/מתגוללהכולל
קונסטרוקציה הנתמךעלעמודיםאוקירותומכוסהגגמכלחומרשהוא,
שישלהלפחותקיר/דופןאחד(גםחלקי)והינוצמודלדירה.
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לרבותסככהבקומתקרקעששטחהמרוצףוסככהבמבנהעלגגדירה
כמוגדרבצוהמיסים.למעטסככותבדירתמגוריםעלגג(פנטהאוז)
כהגדרתולעיל,ואינומחויבעפ"ישימושכמרפסת.

 3.1.14.2שטח עד 10%-שטחסככהעד10%משטחהדירהיתווסףלשטחהדירה
ויחויבבתעריףמלא.

3.1.14.3שטח נותר  -שטחהסככההנותריחויברקב-20%משטחוויתווסףלשטח
הדירהויחויבבתעריףמלא.


מודגש ,במקרה שבבניין קיימת מרפסת ,וגם סככה יחויב אחד מהם לגבי אותו השטח
(החיוב הנמוך מביניהם) – אין כפל חיוב ,למעטגגוןכניסהלביתפרטי/לדירהעד
רוחב1.2מ'ועדאורך2מ'–לאיחויב.

 3.1.15שטח מפולש בבנין מגורים משותף (שטח שיש בתוכו מעבר חופשי)

הגדרה–קומתעמודיםמפולשת-חללמכוסהתקרהאשר:מצאביןשתי
שורותעמודיםאויותר,גובההמהרצפהועדלתחתיתהתקרהאינוקטןמ-2.2
מ " ר , 
יכולשיכלולמדרגותהמובילותלקומותולבנייניעזר,יכוללהיותסגורכולואו
מקצתו,בקירותזכוכיתאופתוחמכלצדדיו.
שטחמפולשלאיחויב.
הנ"לעפ"יהגדרהפרקא',תכנוןובנייהתקנותהתכנוןוהבנייה(בקשהלהיתר,
תנאיוואגרות-תוספתשלישית).


*השינוי כפוף לאישורי שרי פנים והאוצר





 3.1.16מחסן ביתי.
מחסן-מבנהשהותרעפ" יהיתרהבנייהלשמשכמחסןוהמשמשבפועלכמחסן.
 3.1.16.1מחסן ביתי עד  9מ"ר -מחסןביתיכהגדרתולפיתקנותתוכנית
המתארלפ"תפטורמארנונהבתנאיששטחואינועולהעל9מ"ר,
ובלבדשהכניסהלמחסןולביתהמגוריםאינהמשותפת.

 3.1.16.2מחסן ביתי מעל ל 9 -מ"ר -מחסןביתיכאמורלעילששטחועולה

על9מ"רתחויביתרתהשטחמעל9מ"רבתעריףהדירה,

השטחיתוסףלדירה.




 3.2משרדים ,שירותים ומסחר  -לרבות מתקני חשמל ,תחנות אוטובוס,
תחנות מוניות ,מסעדות ,בתי קפה ,בתי קולנוע ,תחנות דלק ,חנויות,
רשתות ,רשתות שיווק ,דוכנים ,מרכולים ,ובתי מרקחת ,למעט בנקים
וחברות ביטוח.
כולל :חנויות,מרכולים,לרבותרשתותשיווק,מינימרקט,קניונים,מרכזיקניות,
מסעדות,בתיקפה,חנויותכל-בולמסחרקמעוני,אולמותלשמחותולנשפים,
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מועדונילילה,מועדוניריקודים,מועדוניבאולינג(אינוכוללחדרתפעול),מועדונימשחקים,
מחסנים,דוכנים,בארותמים,מתקניחשמלותחנותממסר,תחנותדלק,תחנותרכבת,
עסקיםומסחראחרים.לרבותמבנים,סככות,יציע/גלריהוכלמקוםמקורהאחר
המשמשאותם,כוללמשרדיםבאתריםשהבניההסתימה-לפיסוגואזור.
 

 3.2.1משרד  -מקוםשממוקםבב נייןמשרדיםאובבנייןהמשמשלמגוריםאוכל
מיקוםאחרשהינובגדרנותןשירותאשרבומתבצעתעבודהפקידותית

 (מזכירות,כתבנותוכד')שאיןמבוצעתבומלאכתעבודתכפייםאועבודת
ייצורבאמצעותמכונותאוכליעבודהכגון:שירטוט,מנהלה,עו"ד,רו"ח,

אדריכל,מהנדס,מנהלחשבונות,סוכנות,למעטבתיתוכנה.

 3.2.2שירותים  -כולל:בתיקולנוע,תחנותדלק,מתקניחשמלוטרנספורמציה,
מבנהחשמל,בארותמים,תחנותרכבת,בתימרקחת,בתיקפה,
מסעדות,פאבים,שאינםבאזורתעשייה,כולל:סככה,
יציע/גלריהוכלמקוםאחרהמשמשאותם.
 3.2.3מסחר  -כולל:חנויות,רשתותשיווק,מרכולים,מינימרקטים,אולמותתצוגה,
דוכנים,חנויותהמפעל, מחסןהמשמשלמכירה,סוכנויותלמשקאות,
כולל:סככות,יציע/גלריה,מרתפיםוכלמקוםמקורהאחרהמשמשאותם.
 3.2.4עסק  -כלפעילותשאיננהלמטרתמגוריםגרידא,ביןשהינהלמטרתמסחרובין
שהינהלצורכימתןשירותים,ביןשהינהלצורכיתעשייהוייצורוביןשהינה
לצורכיחקלאותוכיוצ"ב,לרבותהר"מ:
 3.2.4.1דירת מגורים -עסקהמתנהלבתוךדירתמגוריםיחויבלפי
תעריףשנובעמהשימושבפועלוסוגהפעילותהמתבצעתבמקום.








 3.2.6בארות מים תחנות וחדרי חשמל להשנאה להספקת חשמל.
 3.2.6.1בארות מים -תחנותמכונישאיבה/אודחיפתמיםו/אוביוב,יחויבו
לפיתעריףהנ"להחלמהמ"רהראשוןלכלמ"רלשנהבכלהעיר.

.
 3.2.6.2תחנות טרנספורמציה  /השנאה וחדרי חשמל -תחנתשנאיםוחדר
חשמללהספקתחשמלוהמוחזקיםע"יחברתחשמללרבותבבנינימגורים,
דהינוהשטחהמוגדרוהמשמשאתהתחנהלכלצורךשהואאו/ו
אתחברתהחשמללצרכיההשונים.
התעריףבכלהשטחיהיהאחידכוללעבורהמבנים,הקרקעשעליה
 המתקניםהשוניםוכלהקרקעהצמודהלאותםמבניםולאותםהמתקנים
עבורכלסוגיהבניינים. .




 3.2.7תחנות דלק.
הגדרה-תחנתדלק,לרבות:מבנים ,קרקע,השטחיםהמקוריםאו
3.2.7.1
לאהמקורים,הרציפים,שטחהמשאבות ,הנמצאים בשטחהתחנה
והמשמשיםלהספקתדלק/שמן,למעטשירותיסיכהורחיצה,
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שירותיםלכלירכב,מזנוןו/אומסעדה.


3.2.7.2קרקע תפוסה  -תחויבלאחרניכוישטחהקרקעעליונמצאיםהמבנים
והסככות,אךלאיותרמשטחקרקענוסףמגודלשטחעליובנויהבניין
פעםאחת.


 3.2.8חיוב שטח יציע (גלריה).


 3.2.8.1הגדרת יציע -נא,ראהפרק3כלליםוהגדרותלעיל.


 3.2.8.2יציע למשרד ,למכירה - יציעהמשמשלמשרדאומכירתסחורותיחושבשטחו
בשלמותוהתעריףלפיסוגהחנות.





 3.2.8.3יציע לאחסנה -יציעהמשמשלאחסנתסחורותבלבדוגובהו
עולהעל1.70מ'יחושב50%משטחולפיסוגהחנות.
יציעשגובהופחותמ-1.70מ'יחושב25%משטחו.

 3.2.9הגדרה וסיווג משרדים של בעלי מקצועות חופשיים ואחרים.
משרדים אויחידותהמשמשותלבעלימקצועותחופשייםכגון:עורכי-דין,סוכנויות
נסיעותונופש,סוכנויותתיירות,סוכנויותדואר,סוכנויותכ"א,
סוכנויותסיגריותוטבק,סוכנויותתיווךנכסיםומגרשים,סוכנויותתעבורה,
ס וכנויותביטוחוכליתרהנכסיםהנותניםשירותכסוכנות,מהנדסים,אדריכלים,
שרטוט,מיכוןמשרדי, שמאותוכלמקוםשבומבוצעתעבודההניתנתלהגדרה
כעבודהמשרדיתייחשבלצורךהטלתהארנונהכמשרד .


 3.2.9.1למשרד סוג א’,ייחשבמשרדהנמצאבמבנהקשיחמאבןאומבטוןאו
מבלוקיםאשרשטחוברוטו11מ”ראויותרואשרהוקםלאחרשנת1930או
שנעשובושינוייםאושיפוציםשהעלואתערכולאחרשנת.1930

 3.2.9.2למשרד סוג ב’, ייחשבמקוםשאינומתאיםלהגדרתסוגא’דלעיל .


 3.2.10הגדרה וסיווג חנויות ,מרכולים ,רשתות שיווק ,מינימרקט ,קניונים/מרכזי
קניות ,מסעדות ,בתי קפה ,חנויות כל-בו ,בתי מסחר ,עסקים ומסחר
אחרים ,לרבות אולמות תצוגה.
 3.2.10.1מרתפים וסככות.
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 3.2.10.1.1מרתף  -פירושוחלקפנימישלבנייןהנמצאכולואוברבומתחת
לגובהפניהקרקעלפניחזיתהבנייןאוהיחידה(פניהקרקע
המקיפהאותו).
 3.2.10.1.2סככה צמודה  -סככההצמודהלנכסתחושבלפיתעריףשל
מחסן50%מתעריףלמ”ר.

 3.2.10.1.3סככה שאינה צמודה  -סככהשאינהצמודהלנכס תחושבלפי
תעריףמלאולפיהשימוש.


 3.2.10.2סיווג מבנים



 3.2.10.2.1עסק סוג א' ,יחשבכלמבנהשהואבנויאבןוביןשהואבנוי
בטון,ברזל,מתכת,עץ,בלוקיםוכלחומראחר,לרבותכל
חלקשלמבנהוכלדברהמחוברלוחיבורשלקבע,אשר
קיימיםבולפחות אחד מסימני ההיכר הבאים:

3.2.10.2.2המבנההאמורהוקםלאחרשנת1930אושנעשו
לאחר1930שינוייםאושיפוציםשהעלואתערכו.



3.2.10.2.3שטחהעסקברוטו16מ"ראויותר.


 3.2.10.2.4מרתףכמוגדרלעילושטחועולהעל20מ"ר.



 3.2.10.3עסק כסוג ב’,ייחשבעסקהנמצאבמבנהמבטוןאומלבנים
אומכלחומרקשהאחרואשראיננוראוילהגדרה
כסוגא’כפישהוגדרלעיל.



3.2.10.3.1עסקהנמצא במרתףכמוגדרלעילואשרשטחואינועולהעל
20מ”רייחשבכסוגב’.

3.2.10.3.2חנותהנמצאתבתוךחצרואיןלהחזיתהפונה
לרחוב,ואיןגישתכלירכבעדסמוךאליה,
לרבותחנותהנמצאתבפסג’שאינונמצא
בקניון/מרכזקניות,תחשבכסוגב’.


 3.2.10.4עסק כסוג ג’ ,ייחשבעסקאשראיננוראוילהגדרהכסוגא’
אוכסוגב’כפישהוגדרלעיל,לרבותרכב,גרורונגררנייחהמשמש
לעסק.



 3.2.11קניונים ומרכזי קניות.



 3.2.11.1מרכז קניות -בנייןהמוחזקע"יחברה,כגון:סופרסל,היפרכל,
שופגנים,אופיסדיפו,הוםסנטר,קו-אופ,קלאב-מארקטוכדומה.
 3.2.11.2קניון -מבנהאובנין,שלוכניסהמשותפתאחתלפחותאשרינוהלע"יחברת
ניהולאובכלשיטהאחרתובוחנויותועסקיםאחריםהמוחזקותע"י
מחזיקיםשוניםכגון:קניוןסירקין,קניוןתפארתהעיר,קניוןברוך,קניון
לבהעיר,קניוןהגדול(אבנת)וכדומה.



 3.2.11.3דוכנים במעברים בקניון - דוכניםארעייםאוקבועיםהממוקמיםבמעברים
בתוךהקניון,יחויבולפישעור75%מתעריףהמלאשלהעסק,כמצוין
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בסעיף.2.2.3
 3.2.11.4שטחי מעברים צמודים בקניון -שטחיםהמשמשיםלמעברהולכירגל
שצמודיםעלפיכלהסדרלעסקמסוים,יחויבולפישעור25%מהתעריף
המלאשלהעסקבארנונה. 

 3.2.11.5שטחי מעברים שאינם צמודים בקניון-שטחיםהמשמשיםלמעבר
הולכירגל,ושטחיעזר,לרבותשירותיםציבוריים,שטחיסועדיםיחויבו
לפישעור25%מתעריףשמופיעבסעיף2.2.3לעיל,בניכויהשטחים
המוזכריםלעילבסעיפים3.2.11.3ו-3.2.11.4.






 3.2.12אולמות לשמחות ,לנשפים ,מועדוני לילה ,מועדוני ריקודים ,מועדוני
משחקים ובתי שעשועים ,לרבות מסעדות ובתי קפה באזור ב' ,בלבד.
3.2.12.1שטח-שטחהנכסכוללשטחיהעזרשמשמשאתהמקום,כגון:מלתחות,
מקלחות,שירותים,לובי,בר,כניסהבאולם,מחסנים,מטבח,שטחסועדים
ומעברים,שטחמרוצףהמשמשכמקוםישיבהשלהאורחיםלרבותרחבת
הריקודיםוקבלתפנים,שטחלגנרטורוכיוצאבזה.


*

 3.2.12.2מקום בילוי  -כלנכסמקורהאו/ולאמקורההנמצאבאזורתעשייה
בלבד,שנעשהבושימושכדלקמן:אולמותלשמחותולנשפים,מועדוני
לילה,מועדונימשחקים,מסעדותובתיקפה,אשרבוהמבקריםמעבירים
אתזמנםבדרךשל:בידור,ריקודים,מופעיבידורמסוגיםשונים,שתיית
קפה,תה,משקאותאחריםאו/ו,אכילתסעודותביןע"יהגשהוביןשלא
וכדומה,כאשרהפעילותהיאבמרביתימיהשבועושעותהיממהבלילה,
למעטנכסמסוגהנ"לשנמצאבקניון/מרכזקניותשיחויבלפיהאמורבצו
הארנונה.









*

 3.2.12.3מקום שעשועים בקניון /במרכז קניות   -מקוםבילויהמשמשלשעשוע,
יחויבלפיתעריףאולמותלשמחותולנשפיםמועדוניריקודים,מועדוני
משחקיםוביתשעשועים.

 3.2.13מחסנים לרבות מחסני שיווק ,ומחסנים בתעשייה.

 3.2.13.1הגדרת מחסן-המקוםהמשמשבפועללאחסנתטוביןבלבדשלאלמטרות
מכירהאותצוגהוצמודלמבנהעםכניסהויציאהנפרדות,והנפרד
מהמבנהעצמוע" יקירותומהווהעיקרעיסוקושלהמחזיקבנכס.

 3.2.13.2שטח מחסן-שטחמבנההמיועדעלפיהיתרהבניהאוכל
היתראורשיוןאחר,והמשמשבפועלאךורקלאחסנהו/או
שמירתטובין,ואינומשמשלמכירה,ו/אואינהמתבצעתבוכל
פעילותעסקיתו/אותצוגה,ו/אובתנאישלקוחותאינםמבקרים
במקום,אינםנמצאיםבקומתהעסקאותוהםמשרתים,אךאינומהווהחלק

מבנייןמגורים,אושהכניסהאליואינהמבנייןהמגורים.
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 3.2.13.3סוג המחסן -ייקבעבהתאםלהגדרתהסוגיםהמפורטיםוהמסווגים
בהגדרותלעיל,לגביסיווג:חנויות,מרכולים,רשתותשיווק,מינימרקט,
קניונים/מרכזיקניות,מסעדות,בתיקפה,חנויותכל-בו,בתימסחר,

תעשייה,מסחרואחרים-לרבותאולמותתצוגה.


 3.2.13.4מחסן שיווק -מחסןהמשמשכאתרשיווקלתוצרתכלשהיא
(כוללביצים)ממפעליםמהארץאומחו"ללעסקיםאחרים 
בסיטונאותאוליחידים(שלאבאמצעותקופהרושמת),
יחויבלפיסוגואזור.


 3.2.13.5משרדים חדשים באזורי תעשייה  -משרדיםהמשמשיםלמתןשירותיםולא
פעילותיצורית, אשריוקמואויעותקומראשותאחרתלאזוריתעשייה
בפתח-תקוההחלמתאריך01.01.10לתקופהשל5שנים,יחויבולפיתעריף
בש"חהחלמגודל1501מ"ר(שנ מצאיםבשימושורשומיםבמספרמשלם
אחד).





 3.2.14דוכן למכירת טובין נייד ונייח צמוד ושאינו צמוד .



לכל דוכןניידאונייחשאינוממוקםבקניוןוהמוצבבשטחציבוריושאינו
צמוד/מחוברלחנותיחויבבתשלוםארנונהכמצויןלעיל,ואילודוכן
הצמוד/מחוברלחנותיהיהפטור.



 3.2.15בתי קולנוע ותיאטראות.
הגדרה  -מקוםהמשמשכאולםלהקרנתסרטיםו/אואולםלמופעיוהצגות

תיאטרון,מחולוקונצרטים.

 3.3בנקים וחברות ביטוח.




 3.3.1הגדרת בנק .
בנקכהגדרתמוסדבנקאיבסעיף1לחוקבנקישראלתשי"ד1954,
 ו"תאגידאחזקהבנקאית"כהגדרתובחוקהבנקאות(רישוי)
תשמ"א-1981.
מבניםבכלהאזוריםומכלהסוגיםהמוחזקיםע"יבנקאותאגיד
בשליטתואומטעמווכלסוגיהמבניםהמשמשיםלמתןשירותיבנקישירים
ללקוחותשלבנקאותאגידבשליטתוו/אומטעמויחויבולפיהתעריפים
המוטליםעלבנק. 
מבנים המשמשים את הבנק כ" -הנהלה ראשית של בנק "(כגון"מערךלוגיסטי"של
הבנק), ולהםכניסהומעבריםנפרדיםלחלוטין(שלאביחדעםהסניף),יחויבולפי
תעריףמופחתשלבנק,לפיסוגואזורלשנה.

 3.3.2מבנה המוחזק ע"י חברת אשראי.




32

 15/12/10

 3.3.2.1מבניםהמוחזקיםע"יחברתכרטיסיאשראיהנותנתשירותיאשראי
ללקוחותיהו/אומטעמהכגון:ישראכרטבע"מ,כ.א.ל.בע"מוכד',בכל
האזוריםובכלסוגיהמבניםלשנה,לפיתעריףהמוטלעלהבנק
 .

 3.3.2.2חברת כרטיסי אשראי  -תאגידהנותןשירותיאשראיכגון:ישראכרט
בע"מאלפא,ויזה,אמריקאןאקספרס,וכו'.
 3.3.3ארכיון.

הגדרה-בנייןנפרדאו/ומקוםעםכניסהנפרדתלחלוטין(שלאדרךהסניף)ולא

צמודלבנקהמשמשכארכיון(מקוםשנשמריםשםתעודות,מסמכים,מכתבים
ישנים
ואמצעימידעשלהבנק)יחויבבארנונהכלליתכמובתיעסקומשרדיםבאותוסוג
ואזור.

 3.4תעשייה  -לרבות מפעלי בניה ,בתי מלאכה ,בתי ייצור ,בתי תעשייה ,בתי
חרושת ,מחצבות ,בתי תוכנה ,ממגורות ,מחסני ערובה ,סילואות ומכלי
אחסון.
 3.4.1מבני תעשייה ,מלאכה  ,מוסכים ובתי תוכנה.

 3.4.1.1כללי -פעילותיצוריתשעפ"ימהותההמבחןהעיקריהואהמבחן

 שליצירתישמוחשיאחדמישמוחשיאחר.
מבחןנוסףהואהמבחןהכללישמשמעותוהיאעשייהבטוביןאובכלחומר

אחרשישבהתועלתכלכליתומשביחאתערכםשלהטובין,אףאםאיןהיא
כוללתשינויבצורהאומעלהאתהערךשלאותוחומר,וכיהפעילות
נמשכתאלמרכזהכובדשליצורולאמתןשירותים,ובהתקייםפעולות
ייצורשלכמות,מהירותוסטנדרטיזציה(איןדיבשימושבשיטתעבודה
מתוחכמותובהעסקתעובדים).






 3.4.1.2הגדרה  -בניןשבומבוצעותעבודותייצורבאמצעותמכונות,לרבות
תעשיותמתקדמותותעשיותעתירותידע,בתיתוכנה,אומלאכהבאמצעות
כליעבודהאומכונות,כגון:צורפות,קונדיטוריות,מסגריות,חרטות,
מוסכים,תחנותסיכה,נגריות,עבודותזגגות,עבודותאלומיניוםוכו'החיוב
לבנייניתעשייה ובתימלאכהיהיהאחידמבלילקחתבחשבוןאתהחומרים
מהםהואבנוי.







 3.4.1.3חישוב שטח המבנה -לצורךחיובכמבנהתעשייהיילקחבחשבוןכלשטח
המבנהבכלהקומותכולל50מ” רראשוניםמשטחהמשרדיםוחדריהמתנה.


 3.4.1.4בית תוכנה- מקוםשבומכיניםתוכניותוהוראותהפעלה,הנחייה
ופיקוחעלשימושימחשבלצרכיםשונים.
בנייןהמוחזקעלידימפעלליצורתוכנהבלבד,המוכרעלידינציבותמס
הכנסהכחברהתעשייתיתלפיחוקעידודתעשייה(מיסים)תשכ"ט-1969
למעטחלקמהבנייןהמשמשכמשרדו/אואולםתצוגהו/אוביתמסחרו/או
חדרהמתנהוכדומה, ואשריחוייבלפיתעריףסוגיהנכסיםושימושם,לכל
מטרמרובעולכלהאזוריםבעיר.
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 3.4.1.5מערכת עיתון -מקוםהמשמשלהפקתכתבעת,גיליוןידיעותוחדשותשיוצא
לאורלעתיםמזומנות,אשרמשווקלציבורהרחבעםעקרימאפיינים
ושימושיםכדלקמן:

קבלתמאמריםאו/וכתבותאו/ומודעותפרסומת,עריכתנוסחותוכן

שלמאמריםופרסומות,הענקתכותרותלכתבותולמאמרים,בדיקתהתוכן
והגהות,שיווקהעיתוןוכו'-יחויבלפיתעריףתעשייהלכלמ"רבכל

האזוריםלשנה,למעטחלקמהבנייןהמשמשלשימושיםאחרים,כגון:
משרדמחסן,המתנהוכו'יחויבלפיתעריףסוגיהשימושבנכסיםלכל
מ"רולכלהאזוריםעיר,לשנה.

 3.4.1.6מוסך-כלשירותיטיפולברכבלרבותפחחותרכב,צביעתרכב,
חשמלאות,סיכה,אורחיצתרכבוכו'.

 3.4.1.7מחסן בתעשייה  -כמוגדרלעיל(בסעיף.)3.2.13

























 3.4.2סככות בתעשייה.

 3.4.2.1סככה עם קיר אחד/נתמך עמודים -סככההינהמבנההכולל
קונסטרוקציההנתמךעלעמודיםאוקירותהמכוסהגגמכלחומרשהוא,
לרבותסככהללאקירותאושישלהקיר/דופןאחדבלבד(גםחלקי),
סככהעםקיראחדנתמךעמודים/מחיצהאחתבלבד(גםחלקי)כוללאם
קייםדלת/ותדהיינוסככהפתוחה,תחויבב50%מתעריףמבנהתעשייה
ומלאכה.

3.4.2.2סככה עם שני קירות-סככהמקורהמגגכלשהושישלהשני
קירות/דפנות(גםחלקי)תחויבב-75%מתעריףמבניתעשייה
מלאכה .


3.4.2.3סככה מעל לשני קירות-סככהמקורהשישלהלמעלהמשני
קירות/דפנות(גםחלקי)תחשבכמבנהתעשייהומלאכה.
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 3.4.3משרדים במבני תעשייה ומלאכה.
 3.4.3.1משרדים -עבורמשרדיםבמבניתעשייהומלאכהכגון:חדרישרטוט,
מנהלה,חדרימהנדס,ארכיון,עיצובחדריהמתנהוכדומהשמעל50
מ”ריחויב עודף השטח שמעל  50מ”רבארנונהלפיתעריפיהחיוב
של“משרדיםבמפעליתעשייה"באותוסוגואזור.סוגהבנייןיקבע
בהתאםלהגדרה ולסיווגמשרדיםשלבעלימקצועותחופשייםואחרים
המוזכריםלעיל.

 3.4.3.2שטח המשרדים -סיווגמשרדיםשלבעלימקצועותחופשיים,במקרהשל
משרדיםשקיימיםביותרמקומהאחתבאותובניין,יצורפוכלהשטחים
בבנייןזהבכלהקומותבאופןמצטבר,בהםקייםמחזיקזההובתנאישקיים
בעלאחיד.



 3.4.3.3משרדים במקצועות החופשיים באזורי תעשייה וחקלאות-משרדיםבמקצועות
חופשייםבאזוריהתעשייהיכלולגושים:
63526353,6354,6355,6356,6357,6358,6360,,
61946346,6344,6347,6348,6349,6350,6351,6393,6399,,
66406641,6364,6365,,6366.6372,6368,6367,
יחויבכמצויןלעיל,בהתאםלשינויתב"ע.
 3.4.4ממגורות ,סילואות ,מחסני ערובה ומכלי אחסון .

 3.4.4.1הגדרה -מבנהאטום,המשמשכממגורה,סילו,ערובהאוכמיכל
לאחסון,כגון:דלק,שמן,גזוכו,לרבותממגורות,סילואות,
מכליםלאחסוןחומריםמכלסוגשהוא"להלןהמבנה"יחויבלפי
תעריףמבנהתעשייהבכלהעיר  .
















 3.4.4.2שטח מבנה ממגורות ,סילואות -שטחהמבנהיחושבלפי:
שטחהרצפה=שטחהמבנה.



 3.4.4.3מחסן ערובה -מחסןהרשוםעפ"יהגדרהבפקודתהמכס,שניתן
לורישיוןכמחסןכלליאופרטימאתמנהלאגףהמכסוהבלו.

 3.4.5שטח יציע ( גלריה ) תעשייה (לא כולל עובי הרצפה).



 3.4.5.1הגדרה –בהתאםלאמורבפרק3–כללים,הגדרותושיטות
מדידה.

3.4.5.2עד גובה  1.70מטר -50אחוזיםמשטחו,ייכללבשטחהמבנה,
אםגובההיציעמרצפתולתקרהעד1.70מטר.

3.4.5.3מעל לגובה  1.70מטר (עם גישה קבועה מכלחומרשהוא,שאינהמשתנהאו
אינהמתחלפתאומתקפלת-תמידית) -יציע שגובהועולה על1.70
מטרוהגישהאליוהיאקבועה,יחויבבמלואשטחולפיחיובהבנייןלו
הואשייך.
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3.4.5.4מעל לגובה  1.70מטר (בלי גישה קבועה מכלחומרשהוא,משתנהאו
מתחלפת,מתקפלת-אינהתמידית)-יציעשגובהועולהעל1.70מטר
והגישהאליואינהקבועה,יחויבב-50%משטחולפיחיובהבנייןלוהוא
שייך.

 3.4.6שטחי קרקע המוחזקים עם מבני תעשייה ומלאכה (קרקע תפוסה)
שטחקרקעבלתימקורההמוחזקיחדעםמבנהמלאכהותעשייהועיקרשימושועם
המבנהכחצראוגינהאולכלצורךאחרשלאותומבנהיחויבלפיתעריףקרקע
תפוסה,משטחהקרקע,לשם חיוב זה ינוכה שטח הקרקע עליו בנוי המבנה וכן שטח
קרקע זהה נוסף.

 3.5בתי מלון  -לרבות בתי הארחה ,אכסניות ,מלון דירות ופנסיון.
 3.5.1מלון – מקוםלינה,ביתהארחה,אכסניה,הוטל,הוסטל,חאן,מוטל,מלונע,
מלונית,פונדק,פנסיון,מלוןסוויטותומלוןדירות.,


 3.5.2שטח בית המלון  -כולל:כלהשטחהבנוישלהמבנה(עפ"ימידותחוץשל
המבנהבכלהקומות,לרבותאותוחלקמביתהמלוןהמשמשלשטחציבוריאו/ו
המשמשאתהמתאכסנים,כגון:משרדים,חנויות,מסעדות,בתיקפה,שטחיספורט
ונופשצמודיםלביתהמלון,חדריאוכל,אולמותכנסים,מטבחים,חניון,מכבסה,
מעברים,מסדרונות,אולמות,בריכותשחיהמקורות,חדרימיתקנים,מחסנים,
סככות,
מרפסות,חדרישירותיםוכלמבנהעזרהמשמשאתהמבנהביןאםאלהמהווים
מבנהאחדאומספרמבניםוביןאםמצוייםבמפלסאחדאובמספרמפלסים,למעט:
דירותמשרדיםחנויות ועסקיםכמוגדרלעילולמעטשטחיםבלתימקורים(כמו
למשל:בריכותשחיהומגרשיטניס).

 3.6מלאכה  -לרבות מוסכים  -נכלל ומפורט בסעיף  3.4לעיל.







 3.7אדמה חקלאית.
אדמה חקלאית(כמוגדרבפקודותהעיריותסעיף)269–לכלמ"ראודונםבהתחשבעם
השימושבה.
כלקרקעשבתחוםהעירייהשאינהבנין,המשמשתמטעאומשתלהאומשקבעלי-חייםאו
לגידולתוצרתחקלאיתאולגידוליעראופרחים,אלאשקרקעכזאת,אםהיאנמצאת
באזור-מגוריםאובאזורמסחריואינהעולהבשטחהעלחמישהדונם,רשאיתהמועצה
לראותהשלאכאדמהחקלאית,בשיםלבלדרגתהתפתחותושלאותוהאזור.




3.8

קרקע תפוסה לכל סוגי העסקים.

 3.8.1הגדרה ,קרקע תפוסה -לכלמ"רהמוחזקובהתחשבעםהמיקוםשבוהיא
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נמצאתאוהשימוש,אובשלשתהמבחניםכאחד,

 3.8.2קרקע שאינה חקלאית -כלקרקעשאינהאדמהחקלאית
 ושמחזיקיםאותהומשתמשיםבהשלאביחדעםהבניין(חייביםלהתקייםשני
תנאיםבאופןמצטבר).

 3.8.3אדמת בניין -כלקרקעשבתחוםהעירייהשאינהלאבנייןולאאדמה
חקלאיתולאקרקעתפוסה.
 3.8.4קרקע תפוסה שאינה מקורה  -כלקרקעשאינהמקורהשעיקרשמושהעם
 הבנייןכחצראוכגינהאולכלצורךאחרשלהמבנהבבנייניםאשראינם
משמשיםלמגורים.החיוביוטלעלשטחהקרקעבניכויהשטחעליובנוי
הבניין,
וכןשטחקרקעזההנוסף.החיובבגיןקרקעתפוסהיהיהאחידבכלאזוריהעיר
למעטמקריםבהםנקבעאחרת.


 3.8.5קרקע תפוסה למטרות אחרות-קרקעתפוסההמוחזקתלמטרותהמפורטות
להלןתחויבבתעריףמיוחדמתאיםלכלסוג.
3.8.5.1קרקע תפוסה למכירה טובין -קרקעתפוסהאוחצרהמשמשתלמכירה
סיטונאיתאוקמעוניתשלטובין.

3.8.5.2קרקע תפוסה למכוניות-קרקעתפוסהאוחצרהמשמשת
לצורכימכירתמכוניותאומקוםלחניתלשהייתרכבשאינו
בתשלום,יחוייבלפיתעריףקרקעתפוסה.

3.8.5.3קרקע תפוסה למכירת צמחים -קרקעתפוסהאוחצרלמכירת
צמחים,שתילים,עציציםוכו'ושאינהקרקעחקלאית.

 3.8.5.4קרקע תפוסה לעריכת אירועים -קרקעתפוסההמשמשתלקיום
אירועיםלחלקמהשנהאולכלהשנה.






 3.8.5.5קרקע תפוסה בתעשייה או במלאכה  -שטחקרקעהמוחזקעםמבנה
תעשייהומלאכה(נא,ראהסעיף3.4.6לעיל).



 3.8.5.6קרקע תפוסה בתחנות דלק ,במגרסות ובייצור בטון – שטחהקרקע
המוחזקובשימושתחנותדלקמגרסותוייצורבטון(נא,ראהסעיף3.13.9
בהמשך).


 3.9קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח.
קרקעתפוסה,המוחזקתומשמשתבידימפעלשתחוםעיסוקואינוחשמל,מים,ביוב,או
בזק,אםמתקיימיםכלאלה:
 3.9.1שטח קרקע תפוסה  -שטח הקרקעהתפוסהביחדעםהשטחהבנוי
המוחזקיםבידיהמפעלבתחוםהרשותהוא400דונםלפחות .






 3.9.2שטח קרקע בנוי  -השטחהבנוישלהמפעלאינועולהעלמחצית
משטחהקרקעהתפוסההמוחזקבידיהמפעללענייןזה.
שטחבנוי-לרבותסככות,מכלים,שנאיםומתקנים.
בזק-כהגדרתובחוקהבזק,התשמ"ב-1982.
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 3.10קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים.



קרקעתפוסההמשמשתלעריכתאירועיםמכלסוגשהוא,בכלמקוםבעירתחויבלפי
תעריףקרקעתפוסהלעריכתאירועים,למעטשטחבנייןאו/וחלקיםמשטחהקרקע
המשמשיםלמטרותאחרותשינוכו,כגון:משרדים,מסחרואחרים.

 3.11חניונים *.
שטחמקורהאושאינומקורהלחניתכלירכבזמניתומתחלפת,לרבותשטחיגישהו/או
חנייתהרכבבשטחימעבריםו/אושטחיםמשותפיםו/אוחנייהעלרמפהו/אוחנייה
בקומות(עלגבימתקניהגבהה),הןתמורתכלסוגתשלוםשהואוהןשלאבתשלום,יחויב
לפיתעריףחניוניםושטחיחנייה,לרבותשטחיחניהבכלקומהוקומהו/אוהשטחים
שבשימושמתקניהגבההלחניה.
במקרהשלחניוןמשותףיתחלקכלהשטחביןכלהמחזיקיםו/אוהמשתמשים,לפיההגדרה
הנ"ל.

 3.12מבנה חקלאי.

 3.12.1הגדרה ,מבנה חקלאי -מבנהשלקבעהנמצאעלאדמהחקלאיתומשמש
לצורכיחקלאות,לרבות:מבנהחקלאי,לוליםלעופות,רפתות,מדגרות,
גידולדגיםומבניםאחריםהמשמשיםכחלקמהיצורהחקלאי,בלי
להתחשבבחומרממנועשויהמבנה.למעטמבניםבאדמההחקלאיתאו
בשטחבנויהמשמשיםלמכירתתוצרתחקלאיתשיחייבוכבתיעסקלפי
סוגםואזורם.


3.12.1.1מבנה לאחסון עד  75מ"ר  -מבנהבאזורחקלאיהמשמש
לאחסוןכליעבודהאומכונותאוחומריהדברהושטחו
אינועולהעל75מ"רפטור.

3.12.1.2מבנה לאחסון מעל  75מ"ר-שטחהמבנהכאמורבסעיף

3.12.1.1העודףעל75מ"ריחויבבתשלוםלפיתעריף
מבנהחקלאי.

נדרש אישורי שרי פנים והאוצר.



 3.12.2סככה -מבנההכוללקונסטרוקציהשלעמודיםהמכוסהגגללא
קירותאושישלהקיראחדבלבד,לרבותההגדרהבסעיףלעיל.3.4.2
3.12.2.1סככה לאחסון עד  125מ"ר -סככהבאזורחקלאיהמשמשתלמחזיק
בשטחלאחסוןכליעבודהבלבדומכונותחקלאיותאוחומר
הדברהושטחהאינועולהעל125מ"רתהיהפטורהמהחיוב.






 3.12.2.2סככה לאחסון מעל  125מ"ר -שטחסככההעודףעל125מ"ר
יחויבבתשלוםלפיתעריףסככה.


 3.12.3מבנה אריזה -מבנהחקלאיהמשמשלמיון/לאריזהשלמוצרים
חקלאיים,כגון:ביצים,דגים,פרחים,פירות,ירקותוכו'.
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 3.12.4מבנה משתלה-מבנההמשמשלגידול/לטיפוחחקלאי,וגםלמכירה
סיטונאית/קמעונאיתבמקום.

 3.12.5מבנה חממה - מבנהעשויגגאוגםקירותשלזכוכיתהמשמשלגידול
חקלאיולשיווקסיטונאי.





 3.13נכסים אחרים.
בנייןשאינומשמשלמגוריםואינונכללבאחתההגדרותהמיוחדותבפרקזה,
לרבותבנייניםהמוחזקיםע"יהר"מ:







 3.13.1מוסד .
הגדרה:מכון,גוףאומפעלאוארגוןהנותניםשירותבעלאופיציבורי,בכל
מעשיהםובהתנהגותם/ליעודמסויים.


 3.13.2מרפאות ובתי חולים *.
הגדרה  -כמרפאהפרטיתתחשבמרפאההמוחזקתומופעלתבפועלע"ירופא,
כוללמרפאתשינייםומרפאהלרפואהאלטרנטיבית,וכןכלמרפאהשאינה
מרפאהציבורית.
כמרפאהציבוריתתיחשבמרפאההמשמשתלמתןשירותיבריאותלפיחוקביטוח
בריאותממלכתי,התשנ"ד–1994(להלןבסעיףזה:"החוק"),ללאתמורה.
תשלומיםשנקבעולפיסעיפים7ו-8לחוקלאייחשבותמורהלענייןזה.
כביתחוליםציבוריייחשבביתחולים,אוחלקממנו,המשמשלמתןשירותיבריאות
לפיחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד–,1994ללאתמורה.
תשלומיםשנקבעולפיסעיפים7ו-8לחוקלאייחשבותמורהלענייןזה.
כביתחוליםפרטיייחשבכלביתחוליםשאינוציבורי.
לצורךהאבחנהביןמרפאותובתיחוליםלסוגיהםיסווגבנפרד,עלפיהשימוש
העיקרישנעשהבו,כלמבנהאוחלקממבנהשניתןלבצעמדידהנפרדתשלו.
מרפאותמסוגיםשוניםהמתנהלותבאותומבנה(למשל–מרפאתשיניים
ומרפאההמשמשתלשירותיבריאותעל–פיהחוק)–תסווגנהכלאחתבהתאם
לשימושהעיקרישנעשהבה.


*

 נדרש אישורי שרי הפנים והאוצר.





 3.13.3מתקן ספורט .


הגדרה -מקוםהמשמשבמובנוהרחבומתייחס,לכלפעולה,משחקאובילוי
המבוססעלתנועות–גוףאומיומנויות-גוףיסודיותאומורכבות,המבוצעים

ע" י 
היחיד,בדרךכללבשעותהפנאי,שקיימיםבהםיסודותתחרותיים.יסודותאלה

 יכוליםלבואלידיביטוישלאדםכנגדאדם,אובניאדםאחרים,כנגדגורמים
טבעיים,אוכנגדבעליחיים:אוהתמודדותשלקבוצתאנשיםאחת(שנייםויותר)
כנגדקבוצתאנשים,שנייהאחרתתוךמגמהלהגיעלהישגיםכלשהם,שיקבעו

זכייהבהתמודדות.






 3.13.4לא מאושר.
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 3.13.5מוסד חינוך.
הגדרה-מוסדהמשלבחינוךוהשכלה.





 3.13.6מכללה.
הגדרה-אוניברסיטה,קמפוס,ביתספרגבוהלמדעיםשונים(עלתיכוני).




 3.13.7גן ילדים פרטי  ,צהרון/משפחתון/פעוטון.
הגדרה-נכסיםהמשמשיםושוהיםבהםמ-6ילדיםומעלה(כולל),יחויבולפי
תעריףגןילדיםפרטי.

 3.13.8מגרסות ,ייצור בטון מוכן ,ותחנות דלק.

3.13.8.1מגרסה - מקוםלגריסתחומריםשוניםלרבותמבנים
הנמצאיםבשטחהמגרסה.


3.13.8.2ייצור לבטוןמוכןלרבותהמבניםהנמצאיםבשטחהאתר.


3.13.8.3קרקע תפוסה למגרסה,ייצורבטוןותחנתדלק,תחויבלאחרניכוישטח
הקרקעעליונמצאיםהמבניםוהסככות,אךלאיותרמשטחקרקענוסף
מגודלשטחעליובנויהבניין .


 3.13.9נכסים המשמשים למתן שירותים שונים.
 3.13.9.1שירותי תיקון/ייצור  -בתיעסקהמשמשיםלמתןשירותיתיקון
ו/אוייצור,כגון: מעבדותעלסוגיהןאולםלעשייתצילומיקולנוע(לפחותבגודל
100מ"ר),סנדלרות,חייטות,מסגרותלתמונות,שענות,זגגות,תיקוןתיקיםוכיוצא
באלהובלבדשאיןמשתמשיםבמקוםלמכירהסיטונאיתאוקמעונאיתשלמוצרים.

 
 3.13.9.2שירותים אישיים  -מכוניעיצובשיער,מכונייופי,מכוןרנטגן,
מכוןצילום,מכוניבריאות,בתימרחץ,מספרות,מניקור,פדיקור,קעקוע,
טיפולפסיכולוגיוכו'.




 3.13.9.3שירותי אילוף  -לימוד,הדרכה,הקנייתהרגליםלבעליחיים .





 3.13.9.4שימושי מרכזיה  -בנייןששימושוהעיקריהואלמרכזת,צומתשלקווי
טלפוניםעםהתקןמרכזילחיבורם.

 3.13.9.5אולפן שידור  -נכסהמשמשלהקלטותאו/ולשידורתוכניותרדיואו/ו
 טלויזיהיחויבלפיתעריףשונותהמוסכםלעיל.למעט,חלקיםמהנכס
שמשמשיםלמטרותאחרותכגון:משרדים,שירותיםומסחריחויבולפי

תעריףסוגינכסיםאלה.


 3.13.9.6מתקני תקשורת ,מבנה ותורן אנטנה.
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 3.13.9.6.1הגדרה  -בנייןהמשמשלמתןשירותיתקשורתבאמצעות
אביזריםהכולליםכגון:אנטנות,עוגנים,תיבותהסתעפותואחרים
הקשוריםבשרותזהלקליטהו/אושידורעבורמכשיריטלפון
מובילייםסוללאריים),לשםקשרעםהזולתולהעברתנתונימחשבו/או
ידיעותממקוםלמקום,במסגרתשירותיםמסחריים.









 3.13.9.6.2שטח לחיוב  -לשםחיובהארנונהלמבנה/תורןאנטנה
לתקשורתילקחבחשבוןכלשטחהמבנהמכלסוגשהוא,וכןשטחקרקע
תפוסההמוחזקובשימושעםתורןהאנטנהאו/ועםהמבנה,למעטחלקים
מהנכסהמשמשיםלמטרותאחרותשינוכומשטחהמבנה,כגון:משרדים
שירותיםומסחרשיחויבולפיתעריףסוגיהנכסיםוהשימושבהםבכל
העירהחלמהמ"רהראשון(כאשרקייםיותרממחזיקאחד,החיוביהיה
משוקלל).

 3.13.9.6.3שטח תורן אנטנה  -החיוביחושבלפי:שטחבסיסתורןאנטנה
לרבותבסיסבטוןלתורןאועפ"יכלסוגשטחאחר(הגדולביותר)
שקייםלאורךהתורן,בכלהמקרההשטחהגדולביותרמבין

האפשרויותשקייםלאורךתורןהאנטנהיהווהבסיסלחישוב

השטח,אושטחבסיסהבטון,לפיהגדולשבניהם,למעטשטח

קרקעתפוסה(שצמודובשימושעםהתורן),שיחויבבנפרד.




 3.13.10סטודיו לאומנויות .

הגדרה -בנייןהמשמשלסטודיו,חדרעבודהשלאומןאושלאדםהעוסקבאחדמענפי
האומונות,בתחום:הציור,הפסול,המוסיקה,הספרות,וכדומה,ואינומשמשלצרכים
מסחרייםשלהמחזיקו/אולתצוגהאולהוראתאומנותהציוראוהפסולוכיוצאבאלה.
להוציא,אולפןבתחוםהרדיוו/אוהטלוויזיהלהכנתמשדריםו/אושידורתוכניות,מקום
לימוד,בי"סוצילום.












פרק  - 4הנחות ממיסים ,הסדרי תשלום  ,אישור לטאבו אחרים.



 4.1משלמים ארנונה מראש לשנת .2011
כלמישישלםאתכלהארנונהלשנת2011(ינו'-דצמ'2011),לאיאוחרמיום
31.1.2011ייהנהמהנחהשל 2%ויהאפטורמהצמדהלמדדהמחיריםלצרכן,
ומתוספתארנונה,במידהויחולובמשךשנת2011–כפוףלהוראותכלדין
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 4.2תשלום ארנונה בהוראת קבע בבנק.

כלמישישלםאתהארנונהבאמצעותהוראתקבעבבנק,יהנהמהנחהשל 1.5%(כפוף
להוראותכלדין)מהארנונההתקופתיתשתשולם,אךלאיהיהפטורמתוספתארנונה.
מועדהחיוביחולביוםחולהאחרוןלכלאחדמחודשיהשנהשאינושבתאוחג.

ביטולהוראתהקבעבמהלךהשנה,יגרורביטולההנחהמיוםהביטול,וצרוףהפרשי
הצמדה
כחוק.


לנוחותהתושביםשנמצאיםבהוראותקבעלקבועהסדרתשלומים
באמצעותהבנקלפיותשולםהארנונהלשנת2011ב-12תשלומיםחודשייםשישולמו
בסופיכלאחדמחודשיהשנה,כנאמרלעיל.
למשלמים בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי תינתן הנחה בשיעור של .0.7%




 4.3מועד לתשלום הארנונה.

בתוקףסמכותהלפיסעיף274(ג)לפקודתהעיריותמחליטההמועצהלקבועכיהמועד
לתשלוםהארנונהלשנת2011(ינו'-דצמ'2011)הינו1בינואר.2011



 4.4הסדרי תשלומים באשראי.



אזרחים שאינם בהסדר תשלומים בהוראות קבע לבנק -למרותהאמורבסעיף4.3
לעילמחליטההמועצה,לנוחותהאזרחים,לקבועהסדרתשלומיםבאשראישלפיותשולם
הארנונהלשנת2011בשישהתשלומיםדו-חודשייםשישולמובתאריכיםהבאים:


ה-1בינואר2011

ה-1במרס2011

ה-2במאי2011

ה-1ביולי2011

ה-1בספטמבר2011

ה-1בנובמבר2011

משלמיארנונהבכרטיסיאשראי,יחויבוע"יחברתהאשראיעפ"יההסדריםשבתוקף,
ב-12תשלומיםחודשיים.









4.5

הפרשי הצמדה -שעוריםאלהיהיוכפופיםלהוראותסעיף1לחוקהרשויות
המקומיות(ריביתוהפרשיהצמדהעלתשלומיחובה)תש"מ-,1980בדברעדכוןהארנונה
לפישעורהשינוישלהמדדשפורסםבחודשנובמברשקדםליוםהחיוב,עדהמדדשפורסם
סמוךלפנייוםהתשלום.

 4.6תשלומי פיגורים
מלוא


- איפירעוןשנייםמהתשלומיםבמועדםיאפשרלעירייהדרישת
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החיובהשנתיבמועדשנקבע,הואה-1בינואר,2011בתוספתתשלומיפיגוריםכמשמעותם
בחוקהרשויותהמקומיות,(ריביתוהפרשיהצמדהעלתשלומיחובה)תש"ם-,1980
מהמועדהקבועכנ"לועדלתשלוםבפועל.



4.7

אישור לטאבו -כלהמבקשאישורהעברהלטאבועפ"יסעיף324לפקודתהעיריותאו
לכלצורךאחריהיהחייבבתשלוםמלואיתרתחובותיווכןחיוביםאשריחולועליועד
למועדתוםתוקףהאישורהמבוקשבמזומןאובכרטיסאשראיבלבד,לתקופתחשבון
תקופתינוסףאועדה-31בדצמברשלאותהשנהלפיהמוקדםשבניהם.
האישוריהיהעדלתוםתקופתהחשבוןהתקופתי.



4.8

השגה /ערר על חיוב ארנונה -המחזיקבנכסרשאילהגישהשגהבכתבעלקביעת
חיובהארנונהלשנההנוכחית,בתוך90יוםמתאריךקבלתהודעתהתשלוםהשנתית,
בפנימנהלהארנונהוזאתמהסיבותהבאות:



4.8.1הנכסאינומצויבאזורהמצויןבהודעתהתשלום.
4.8.2נפלהבהודעתהתשלוםטעותבציוןסוגהנכס,גודלואוהשימושבו.
4.8.3אינומחזיקבנכסכמשמעותובפקודתהעיריות.
 4.8.4עלמנהלהארנונהלהשיבלהשגהבתוך60יוםממועדקבלתההשגה.
4.8.5ניתןלערורבתוך 30יום מיוםקבלתהתשובהלוועדתעררשלהרשותהמקומית.
 4.8.6עלהחלטתועדתהעררניתןלהגישערעורבתוך30יוםמיוםמסירתההחלטה,
לביתהמשפטהמחוזי,שבאזורשיפוטונמצאתחוםהרשותהמקומית. 






הערה: השינוייםוהתעריפיםהנקוביםבצוהמיסיםכפופיםלאישורישריהפניםוהאוצר.




**




לוט:.1רשימתרחובותבפ"ת.
.2הנחותופטוריםבשנת2011.


יצחק אוחיון
ראש העיר,
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