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התקציב( התשנ"ג,  בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי

ופרק עשירי לצו המעוצות  1965-לפקודת המועצות המקומיות)נוסח חדש( תשכ"ה 14וסעיף ,1992

)להלן  ה המקומית ראמהולפי כל דין, ולפי כל דין, מחליטה המעוצ 1950-המקומיות)א( תשי"א

 בתחום המעוצה כדלקמן: 2019לשנת "המעוצה"( בישיבתה מס ביום להטיל ארנונה כללית 

 

 הגדרות והוראות כלליות .1
 

 – אזורים 1.1
 .כל שטח שיפוט המועצה הינו אזור אחד לצורך חישוב הארנונה

 
 – סוג בניה 1.2

 כל סוגי הבנייה והמבנים הינם סוג אחד.
 

 – מחזיק 1.3
 בכל אופן אחר. ם / רשות משפטית כלשהי המחזיק בפועל בנכס כבעל, כשוכר אואד

 
 – בעל נכס המשכיר נכס 1.4

לתקופה הקצרה משנה אחת יהא חייב בארנונה שמשתלמת עליו לאותה תקופה.ואין באמור 
לצו המעוצות לעניין חובות מסירת הודעה ע"י  161בסעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראת סעיף 

או נציגו למעוצה אודות השכרת הנכס לתקופה העולה על שנה ופירוט שמו של השוכר  המשכיר
 באותה הודעה.

 
 לצו המעוצה. 1"נכסים", "בניין", "אדמה חקלאית","אדמת בניין" כמשמעותם בסעיף  1.5

 
 – שטח נכס 1.6

 
 חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה יהיה במטרים רבועים.

 
 - ו/או נכס המשמש למגוריםשטח דירה    1.6.1

 ,השטח הצמוד לו שטח הקירות לרבות שטחים שבתוך הבניין,יכלול את החיבור במ"ר של כל ה
סגורות  סככות שחייה, ריכותב , פרוזדורים , עליית גג , יציע , חדרי כניסה חדרי שירותים, ,

 .,וכיו"ב ,מקלט ואטומות
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 .:חדרי מדרגות 1.6.2
 

 יחשב כחלק אינטגראלי משטח הבניין המשמש למגורים. ות פנימיותמדרגשטח  -א
  לא יובאו בחישוב שטח הבניין  בין אם מקורות או לא מקורות מדרגות חיצוניותשטח  -ב

 המשמש למגורים.     
 

החיוב בארנונה יעשה בדרך של הכפלת מספר המטרים הרבועים של חתך המדרגות פעם אחת 
 ע חלקי מספר דיירי כל קומות הבניין.בסכום הארנונה למטר רבו

 
 -שטח בניין שלא למגורים  1.6.3

 
כולל כל השטח שבידי המחזיק ובכל הקומות, לרבות מחסנים, סככות, מוסכים, יציעים, 

, מבני עזר, בין אם אלה מהווים מבנה אחד או  תת קרקעיים מרפסות, מקלטים, חניונים
מפלסים. אם קיים רכוש משותף במבנה, מספר מבנים בין שאלה מפלס אחד או כמה 

 השטח היחסי ברכוש המשותף. -יתווסף לכל יחידת שטח 
בחישוב הארנונה הכללית יובא בחשבון שטח של קרקע הצמודה למבנה שעיקר שימושה 

משטח  50%עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותה מבנה אך לא יותר מ 
 לא היה תפוס לעולם כולו או חלקו.המבנה למעט קרקע שהמבנה עליה 

יה והמלאכה לרבות ישטחם של מבני עזר המשמשים את מפעלי התעש
משרדים,ארכיונים,חדרי אוכל,מחסנים,סככות,חנות מפעל,יציעים וכל מבנה אחר,יובא 

 בחשבון לצורך חישוב הארנונה הכללית שיעשה לפי התעריף למפעלי תעשייה ומלאכה.
ו בתי בד בקטגוריה של תעשייה סוג ד כמפורט בטבלת גסוולצורך החיוב בארנונה י

כלומר יקבלו פטור של ששה במחצית השנה השנייה.ויחויבו תעריפי הארנונה המצ"ב.
 חודשים.

 
 חניונים בעסק יחויבו בארנונה:  : חניונים

 חניון מקורה יחויב  -א
 
 החניון לא מקורה יחשב כקרקע תפוסה ויחויב לפי תעריף קרקע תפוס -ב
 

 
 - מבנה מגורים המשמש גם לפעילות עסקית

 
 שטח ממבנה מגורים כולו או חלקו המשמש לפעילות עסקית כולל מקצועות חופשיים.

משפחתון לעניין זה הוא  הפעלת משפחתונים בבית מגורים לא תחשב לפעילות עסקית.
י משרד ילדים, בפיקוח המועצה ובמסגרת תעריפ 5טיפול בילדים שמספרם אינו עולה על 

 וחה .העבודה והרו
 - יןבני      1.7

שעיקר שימושו עם  כל מבנה שבתחום המועצה או חלק ממנו, לרבות שטח הקרקע
משטח  10% -המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר מ 

המבנה, למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם, כולו או בחלקו. השטח 
תחויב  10% -יחויב בהתאם לתעריף לשטח הבנוי ויתרת שטח הקרקע מעבר ל  הבנוי

 בתעריף לקרקע תפוסה.
 



 

 

 
 - אדמה חקלאית 1.8

 
כל קרקע שבתחום המועצה, שאינה בניין, המשמשת מטע או משתלה או משק של בעלי 

פרחים, אלא שקרקע כזאת, אם היא  חיים או לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או
מצאת באזור מגורים, או באזור מסחרי ואינה עולה בשטח על חמישה דונמים, לא נ

 תחשב כאדמה חקלאית, אלא כקרקע תפוסה.
 

 – קרקע תפוסה 1.9
 

כל קרקע שבתחום המועצה שאינה חקלאית, שמשתמשים בה ומחזיקים אותה לא יחד 
 .עם הבניין

 
 מתקנים  1.10

ית אנרגיה, גז, מים, תקשורת ודואר, מרכז תקשורת, מאור,, המשמש לחשמל /בסיסכל מתקן 
דואר, מתקני שאיבה, בריכות, בארות, מיכלים, תחנות טרנספורמציה )שנאים(, ומרכזיות 

 .טלפון
 

  - מבנה מגורים 1.11
 לרבות דירה ובית אבות

 
 מחסנים,מרתפים ומבני עזר למגורים: 1.12

 
ר למגורים יחולו כללי החיוב והחשוב לצורך החיוב בארנונה כללית על מחסנים,מרתפים ומבני עז

 כדלקמן:
 
 .מחסן ומבנה עזר הצמוד לבית כיחידה נפרדת לא יחויב בארנונה .א

 בתנאי שכל השימוש בו הינו לאחסנה ביתית .  
 

 משתמשים בו בתנאי שלא לא יובא בחשבון מ"ר 2מרתף שגובהו פחות מ  .ב

 

        מקורה או מבונה ובין חניון רכב בבניין המשמש למגורים בין אם מדובר בחנייה  .ג
 המדובר בחניה שאינה מקורה או מבונה לא יובא בחשבון.       

 
 מרפסות:              

 
 לצורך החיוב בארנונה כללית על מרפסות יחולו כללי החישוב כדלקמן:

 
         כלומר פתוחות בחשבון של מרפסות מקורות ושאינן סגורות בקירות לא יובא ןשטח .א
 
 יחויבו בארנונה בקירות בטון או כל חומר אחרמרפסות מקורות וסגורות  .ב
 

                 

 



 

 

 
 בד:  בתי

 
רק בחלק מהשנה לפי כך ישנו שקול של חיוב בתי הבד בכל מאופיינים בפעילות  בד בתי

 מחצית שנייה של שנת הכספים בלבד.
 
 
 
 

 הסדרי תשלום
 

 .1.1.2019 נוהמועד החוקי לתשלום הארנונה הי 3.1
 

חודשיים בתוספת -תשלומים דו 6 –למרות האמור לעיל, ניתנת האפשרות לשלם את הארנונה ב  3.2
הפרשי הצמדה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, 

 .1980התש"מ, 
 

 : תשלומים יבוצעו בתאריכים
 
 16.1.2019  ,15.3.2019 ,15.5.2019 ,15.7.2019, 15.9.2019 ,15.11.2019 

 
 הנחות

 
 :הוראות קבע וגביה מרוכזת    4.1

-למשלם בהסדר תשלומים באמצעות הוראת קבע לבנק ו/או גביה מרוכזת את כל החיובים הדו
 .3% חודשיים, בתוספת הפרשי הצמדה, תינתן הנחה בארנונה בשיעור של 

 
 תשלום שנתי מראש 4.2

 28/02/2019עד לתאריך  2019נת ונה לשלמשלמים מראש את הארנ
 .2%הנחה בשיעור של  ןתינת

 
 : תקנות להנחות בארנונה 4.3

 
 -נתנו בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התשנ"ד יהנחות י

 ובהתאם לשיעורים שנקבעו בהחלטת המועצה. 1993
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 זכאים להנחה ללא צורך בהצגת בקשה
 

 תנאים לקבלת ההנחה  אחוז הנחה  ההנחה תיאור 
 

מ"ר  100לגבי  30%עד  אזרח ותיק. 1
 בלבד משטח הנכס

 המבקש מחזיק בנכס -
 המבקש הנו בגיל המתאים -
שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא , אינו עולה על  -

 מהשכר הממוצע במשק. 100%
ובמידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם  -

סות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור כל הכנ
 מהשכר הממוצע במשק. 150%שהוא, אינו עולה על 

 הגשת בקשה בכתב חתומה על ידו. -
 הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא. -

מקבל גימלת שאינו  אזרח ותיק. 2
 הבטחת הכנסה ומקבל :

 קיצבת זיקנה -
 קיצבת שאירים -
 קיצבת תלויים -
 ת נכות בשל פגיעה בעבודהקיצב -

מ"ר  100לגבי  25%עד 
 בלבד משטח הנכס

 המבקש הנו בגיל המתאים.-
 מחזיק בנכס נשוא הבקשה . -
 הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה . -

המקבל גימלת הבטחת אזרח ותיק .3
 ומקבל :הכסה 

 קיצבת זקנה -
 קיצבת שאירים -
 קיצבת תלויים -
 יעה בעבודהקיצבת נכות בשל פג -

מ"ר  100לגבי  100%עד 
 בלד משטח הנכס

 המחזיק הנו בגיל המתאים. -
 מחזיק בנכס נשוא הבקשה. -
 הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. -

 -נכות אי כושר.4
נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת  -

 ומעלה. 75%נכותו היא 
נכה שטרם קיבל קיצבת זקנה ודרגת  -

 ומעלה 75% היא צמיתהאי כושר 

 מחזיק בנכס נשוא הבקשה. - 80%עד 
 הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.. -

ומעלה  90%בשיעור של נכות רפואית . 5
או מי שטרם קבלת קיצבת הזקנה 

 נקבעה לו נכות , כאמור

 מחזיק בנכס נשוא הבקשה.- 40%עד 
 (1הוגשה בקשה חתומה )טופס  -
 .נמסרו מסמכים להוכחת זכאות -
 

מ"ר בלבד  100עד  100% אסיר ציון. 6
 משטח הנכס

אם הוא זכאי לתגמול לפי הכנסה בהתאם לחוק  -
 התמולים.

אם הוא זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה,  -
 .1980התשמ"א 

 גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:.7
מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפת -

 1957הנאצים, תשי"ז 
 (.BEGמקבלי גמלת ממשלת גרמנייה ) -
 (.OFGמקבלי גמלה ממשלת הולנד )-
מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה -
(WUV.) 
מקבלי גמלה ממשלת בלגיה לפי החוק  -

 1957הבלגי בשנת 
 

  - 66%עד 
נפשות בבית : עד  4עד  -

 מ"ר. 70
 90עד  –נפשות  4מעל  -

 מ"ר 

 המבקש מחזיק בנכס . -
 המוכיח את הזכאות לגמלה. הומצא אישור מתאים-
 ( . 1הוגשה בקשה חתומה         ) טופס  - 

 



 

 
 

 מחזיק בנכס נשוא הבקשה. - 90%עד  הנושא תעודת עיוורעיוור . 8
 ( .1הוגשה בקשה חתומה ) טופס  -
 נמסרו מסמכים להוכחת זכאות . -

מ"ר  100עד  - 90%עד  עולה. 9
 בלבד משטח הבית

 שה .מחזיק בנכס נשוא הבק -
 ( .1הוגשה בקשה חתומה ) טופס  -
 נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.-
 חודשים מיום הרשמו במרשם אוכלוסין כעולה. 24 -

 מחזיק בנכס נשוא הבקשה. - 80%עד  עולה התלוי בעזרת הזולת. 10
 (.1הוגשה בקשה חתומה ) טופס  -
 נמסרו מסמכים להוכחת זכאות . -

"ר מ 100עד  - 90%עד  איש צד"ל .11
 בלבד

חודשים ביום  36חודשים מתוך  12מחזיק בנכס למשך  -
 .2000בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 

 מחזיק בנכס נשוא הבקשה . -
 ( .1הוגשה בקשה חתומה ) טופס  -
 נמסרו מסמכים להוכחת זכאות . -

גמלת הבטחת הכנסה וגמלת דמי . 12
ובתנאי שמקבל גמלת הבטחת  מזונות

ת שהחל לקבלה לפני הכנסה/דמי מזונו
באופן רציף , ולא חלה הפסקה  1/01/03

חודשים רצופים לפחות בזכאותו  6בת 
 לגמלה .

 מחזיק בנכס נשוא הבקשה . - 70%עד 
 הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. -

מקבל גמלת הבטחת הכנסה/ דמי מזונות שהחל לקבלה 
 6באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת  1/01/03לפני 

 חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה.

לפי פרק ו' לחוק  גמלת סיעוד . 13
 הביטוח 

 מחזיק בנכס נשוא הבקשה . - 70%עד 
 הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. -

בהתאם לטבלת הכנסה     (3מבחן הכנסה ). הנחה על פי 14
(3) 

בהתאם לטבלת הכנסה ) בתוספת הראשונה בתקנות( 
 (8)א()2מפורט בתקנה ובהתאם ל

 המבקש מחזיק בנכס. - 66%עד  חסיד אומות עולם. 15
 אישור מרשות הזיכרון " יד ושם ". -

 
 הורה יחיד. 16

כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות,  -
 או  1992תשנ"ב 

הורה יחיד לילד המתגורר איתו  -
בשרות סדיר , וגילו אינו  בפועלהמשרת 
 שנה. 21עולה על 

 מחזיק בנכס נשוא הבקשה. - 20%עד 
 ( .1הוגשה בקשה חתומה ) טופס  -
 נמסרו מסמכים להוכחת זכאות ) צילום תעודת זהות( -

) לרבות ילד מקבל גמלה לילד/ה נכה . 17
 במשפחה אומנת של המחזיק בנכס(

  33%עד 
 מ"ר בלבד 100עד 

 מחזיק בנכס נשוא הבקשה. -
 הוגשה בקשה חתומה ) טופס(. -
 סמכים להוכחת זכאות.נמסרו מ -

 מחזיק בנכס נשוא הבקשה. -  20%עד  פדוי שבי. 18
אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות  -

 2005-לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה
 פטור חיילים. 19

חודשים  4חייל בשירות סדיר עד תום  -
 מיום שחרורו.

 הורי חייל בשרות סדיר -
כל עוד היא  –בשירות לאומי  מתנדבת -

 משרתת

100% 
 70לגבי  –נפשות  4עד 
 מ"ר

 90לגבי  –נפשות  4מעל 
 מ"ר 

 החייל הוא המחזיק בנכס או דייר משנה.-
 הומצא אישורים מתאימים. -
 הומצא אישור שפרנסת המשפחה תלויה בחייל. -

 



 

 
 

 נפגעי מלחמה. 20
 נכה צה"ל  -
 נכה פעולות איבה . -
 ות איבה במלחמת השחרור .נכה פעול -
 נכה משטרה . -
 משפחה שכולה ) חייל שנספה (. -
 שאירים שכולים) פעולות איבה (. -
 נכה שרות בתי הסוהר. -

66% 
 מ"ר 70נפשות לגבי  4עד 

 90לגבי  –נפשות  4מעל 
 מ"ר 

 המבקש מחזיק בנכס . -
 הומצאו אישורים בהתאם . -

ד ע –חודשים  12עד  רק-בניין חדש. 21
100% 

 המבקש מחזיק בנכס. -
הנכס עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות  -

 לקביעת הנכס כריק.
עד  –חודשים  6עד  - בניין ריק. 22

100% 
עד החודש  7מהחודש ה  -

 .% 66.66עד  – 12ה 
עד  13מהחודש ה  -

  50%עד  – 36החודש ה 
 

 המבקש מחזיק בנכס .-
 בר .ההנחה תינתן לבעל באופן מצט -
הנכס עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות  -

 לקביעת הנכס כריק.
 המבקש הודיע במועד או הוכיח שהנכס היה ריק. -
 30לא תינתן הנחה בגין נכס ריק לתקופה הפחותה מ  -

 יום .
שיעור ההנחה זהה לזו  הנחות לעסקים. 24

שניתן לו על דירת 
המגורים שבחזקתו לגבי 

של מ"ר ראשונים  40
 העסק.

 הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף. -
 מ"ר  75שטחו של העסק אינו עולה על  -
 שנה. 60 השנים והאיש 65מלאו לו  -
הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו  -

 צמוד למדד(.₪ )  240,000עולה על 
(, בעד דירת 8)2הוא זכאי להנחה מארנונה, לפי תקנה  -

 וא מחזיק.המגורים שבה ה
 

בעל הכנסה ממוצעת שפרוטה להלן לפי מס' הנפשות המתגוררים אתו בנכס . הנחה בשיעור שנקבע לפי טור ההכנסה ) 
 .שר הפנים  שינוי תעריפי הארנונה ועקב החלטת טבלה זו עלולה להשתנות עקב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 2019עריפים בשנת בת   %0.34 העלאה ב
 

 

 /סוגתאור
 הנכס

 
 מ"רל תעריף
 2017לשנת 

תעריף 
למ"ר 
לשנת 
2018 

תעריף 
למ"ר 
לשנת 
2019 

 

 

 מבנה מגורים
101 
 

     35.253 36:00 36.12   

 מבנה מגורים סוג ב
102  30.810 31.48 31.58   

 בית אבות
103 
 

 60.890 62.21 62.42   

משרדים 
,שירותים 

 ומסחר
 

משרדים עסקיים 
 וחנויות

301 
     66.550 68:00 68.23   

בתי קפה מסעדות 
 וקיוסקים

200 
     95.360 97.43 97.76   

תחנות דלק כולל 
שטח הקרקע 

 שבשימוש התחנה
450 

     66.550 68:00 68.23   

 מחסן מסחרי/עסקי
303      66.550 68:00 68.23   



בתי ספר וגנים לא 
 רשמיים

250 
 84.90  85.18   

 

 מתקנים
280 

 
אנטנות סולילאריות 

 מתקנים נלוויםו
280 

     
 

משטחי בטון 
המשמשים כבסיס 

 לעמוד חשמל
281 

     

 

מתקני שאיבה 
 ומיכלי מים לאגירה

282 
     

 

 בנקים וחברות בטוח
330 .   453.760 463.65 465.22  

 

 מבנה חברת מקורות
,בזק,הוט,חשמל כולל 

 מרכזיות 
306 

     

 

  תעשייה
-סוג

כימיקלים,בטון,מתכ
 ת ואח
350 
 

 

   122.080    

 

סוג 
נייר,מזון,תעשיות 

 קלות ואח
351 

 

    66.430 68:00 68.23  

 

 סוג תעשייה בתי בד
352 

 
    32.740  32.85  

 

  מלאכה



בתי מלאכה לרבות 
 מחסנים

401 
     55.250 56.45 56.64  

 

 

 

 

 

מלאכה 
זעירה)נגריות,מסגריו
 ת,מוסכים ודומיהם(

402 

 

    55.250 56.45 56.64  

 

מטעי זיתים וכל 
 אדמה חקלאית

601 

6
0
1 

    
 

קרקע 
  תפוסה
קרקע תפוסה 

המשמשת לעריכת 
 אירועים

702 

 

    51.070    

 

 קרקע תפוסה
701 

 
     7.800 7.97 79.97  

 

קרקע תפוסה לצורכי 
משרדים ,שירותים 

 ומסחר
705 

 

    66.670 68:00 68.23  

 

 מבנה חקלאי
803  

 לולים
800 

 

20.09    
 

 דיר צון
801 

 

20.09    
 

 רפתות
802 

 

20.09    
 



 
 
 
 
 
 
 

  חניונים
חניון ציבורי או לעסק 

 שאינו מקורה
820 

 37.14     

 חניון תת קרקעי 
 לעסק
821 

     66.670     

בריכות שחייה כולל 
הקרקע שמסביב 

 ומבנה העזר
903 

     43.650     

 בתי הארחה וצימרים
353      66.720     

 רשות הדואר
901      95.246     

מבנה שרות 
 התעסוקה

902 
 94.05     

 מבנים בחזקת 
 הממשלה

900 
 100.18     

נכסים 
  אחרים

 מתפרות
307      66.009     

מרפאות ,בתי 
חולים,מועדונים,מש
 רדי יופי ומכוני יופי

305 

     54.630     



 
 
 

 השגה וערר על קביעת ארנונה כללית
 
 

מנהל הארנונה וזאת  יום מיום קבלת הודעת התשלום בפני 90נישום רשאי להשיג תוך  5.1
 מהסיבות הבאות:

 
 בהודעת התשלום. המצויןהנכס אינו מצוי באזור  א.

 
 השימוש בו. לום טעות בציון סוג הנכס, גודלו אונפלה בהודעת התש ב.

 
 אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות. ג.

 
 יום מיום קבלת ההשגה. 60על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך  5.2

 
 יום מיום קבלת התשובה לועדת הערר של הרשות המקומית. 30ניתן לערער תוך  5.3

 
 יום מיום מסירת 30ש ערעור תוך על החלטת ועדת הערר, ניתן להגי 5.4

 ההחלטה לבית המשפט המחוזי שבתחום השיפוט בו נמצאת הרשות המקומית.
                                                         

 
 
 
 

                                                
 בכבוד רב                                                           

 
 

   
 ____________          ______________ 

 נאסיף מוויס                         שוקי לטיף                                                                     
 גזבר המועצה                               ראש המועצה                                                                 

 
 

 
 
 

 
 

שטחים תפוסים 
 דרואחרים שלא הוג

903 
 29.63     

מבנים אחרים שלא 
 הוגדרו

904 
 367.31     


