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 חקיקה להשגת יעדי יתיקונ(וקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה תב

מועצת עיריית הרצליה  29/11/2011החליטה ביום   , 1992 -ג "שנתה) התקציב

  .ארנונות המפורטות להלןה את 2012ריית הרצליה בשנת עילהטיל בתחומי 

        

שתה בהם הפנייה שנע, תעריפים וסעיפים: לתשומת הלב
, עד לקבלת האישור. כפופים לאישור השרים , להערת שוליים

 . בהערת השולייםכמפורטיחולו התעריפים 
  
  
  ק המבוארפ

                      
                      

  . הקורא בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנותתותרות הסעיפים בצו זה נועדו לנוחוכ  . 1
                  

           .1.1.2012הינם ליום תעריפים הנקובים בצו זה ה  . 2
                    

    עריפי הארנונה יוטלו על כל הנכסים שבתחום שיפוט העיר וייקבעו לכל יחידת שטחת  . 3

            .האיזור וסוג הבניין, שימושל בהתאם               

                      

  ה בו יסווג בהתאם לשימוש העיקרי שעוש, במקביל מספר שימושים, בנה שמחזיק עושה בומ  . 4

 ולמבנה המפורט,  להלן2.6 בסעיף 2ין האמור מתייחס למבנה המפורט בפרק  א.המחזיק

              .  להלן12.4סעיף ב 12בפרק  

                      

  . בצו זה כל חלק של מטר מרובע ייחשב לצורך המס כמטר מרובע שלם- מטר מרובע   . 5
                    

  ללית לבנייני מגורים למעט בתי אבות  אזורים לצורך הארנונה הכ7 -עיר מחולקת ל ה  . 6

  כמפורט (שרותים ועסקים ,  מסחריאזורים לצורך ארנונה כללית לבניינ 2–ו ל) 1פרק (   

).להלן 2.2 -   ו2.1סעיף  2בפרק    
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            7 - 2 סוגים 1גדרת שטח דירת מגורים  כמפורט בפרק ה  . 7
    62. סעיף 2דירה כמפורט בפרק ו  

  ד ומרפסות "ממ, כולל חדר  שירות, שטח הפנים שלה: דירה יחושבשטח כ  . א  

                :גורות ולמעט כל אלהס    

             .ירות חיצוניים ופנימייםק  .1    

               .רפסות פתוחותמ  .2    

    .ת דירותידר מדרגות משותף בבח  .3    

    .רתף משותף בבית דירותמ  .4    

    . חדר כביסה  . 5     

                  .קלטמ  .6    

          . ק מן הדירהלחסן שאינו מהווה חמ  .7    

                .וסך לחניהמ  .8    

   כבניין שיש בו שלוש יחידות דיור או יותר ולהן "בית דירות"עניין סעיף זה ייחשב ל     

    .חדר מדרגות משותף     

      . י חלונות"מרפסת הסגורה ע: מרפסת סגורה  . ב   

                :ית מגורים בודדב  . ג  

  ד וכל אחת משתי יחידות מגורים המחוברות ביניהן אך ורק בחדרית מגורים בודב

  ביסודות, במוסך לחניה פרטית, במחסן, במקלט ,במרתף, יסהכבבחדר , המדרגות

  חובת תשלום הארנונה לפי צו חלק מן המבנה שלא חלה עליו בהמבנה או כל חיבור

        . תשלום הארנונה כבית מגורים בודדןיראוהו לעניי, זה

    1 בפרק 1שטח דירה במלון דירות או פנסיון המסווג כסוג ,  אף האמור לעיללע  . ד

  וללא  קירות, יחושב כשטח הפנים כולל חדרי שירות פנימיים ומרפסות סגורות,  צול  

                .בדבל חיצוניים    

    

     11-12 , 2-7 ולפרקים 1.4 סעיף 1גדרת שטח מבנה שאינו משמש למגורים לפרק ה   . 8
                2 בפרק 2.6 סעיף למעטו   

                      
  על פי מידות חוץ של (טח מבנה שאינו משמש למגורים כולל כל השטח הבנוי של המבנה ש  

  חדרי שירותים, מרפסות, סככות, מחסנים, מסדרונות, לרבות מעברים, כל הקומותב  )המבנה   

  מספר מבנים וביןבין אם אלה מהווים מבנה אחד או , משמש את המחזיק הוכל מבנה עזר   

  יחולקו, שטחים משותפים בכל חלקי המבנה.  במספר מפלסיםוא שהם מצויים במפלס אחד    

    .טח הכולל של המבנה שבהחזקת כל מחזיקשה ויהוו חלק אחד מן , בין המחזיקים   
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סניהבית הארחה ואכ, פנסיון, במלון דירות, חנות ועסק בבית מלון, גדרת שטח משרדה   . 9
            
  חנות או עסק בבית מלון או במלון דירות או בפנסיון או בית הארחה או אכסניה, טח משרדש

   פנימיים יחושב שטח הפנים בכל הקומות כולל חדרי שירות ,חידה נפרדתיהמוחזק כ

          . בדלומרפסות סגורות וללא קירות חיצוניים ב

    

       בית הארחה ואכסניה,מלון דירות פנסיון, גדרת שטח בית מלוןה   . 10
    

  כולל כל השטח הבנוי של המבנה בית הארחה או אכסניה, פנסיון, מלון דירות, טח בית מלוןש   
  בריכות  , אולמות, מסדרונות, לרבות מעברים, בכל הקומות )דות חוץ של המבנהיעל פי מ(   
  ל מבנה עזר דרי שירותים וכ ח,מרפסות, כותכס, מחסנים, חדרי מתקנים, שחייה מקורות   
   מצוייםםווים מבנה אחד או מספר מבנים  ובין אהמ בין אם אלה , המשמש את המבנה   
  , למעט משרד,  להלן1 סוג 1למעט דירות שסווגו בפרק , במפלס אחד או במספר מפלסים   
  בריכות שחייה : כמו(שטחים בלתי מקורים  ולמעט,  לעיל9כמוגדר בסעיף  ות  ועסקנח   

    ).  ומגרשי טניס            
        

                  םועד התשלומ  .11
      
   תשלומים                  6- או ב2012 בינואר  1ארנונה המפורטת בצו זה תשולם לעיריית הרצליה ביום ה  

    .              דו חודשיים שווים הנושאים הפרשי הצמדה בלבד
  

   הנחה לבעלי הוראת קבע  . 12
      

  לא באמצעות(באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק , את קבע לתשלום הארנונה              בעל הור
    .על סכום הארנונה השוטף בלבד,  בכל תשלום1%יהא זכאי להנחה של )               כרטיס אשראי

  
  

    הנחה למשלמים מראש.       13
        

  חים ותיקים המשלמים את מלוא               תינתן לאזר2%הנחה בשיעור של ,  לעיל11על אף האמור בסעיף             

    . 31/01/2012            הארנונה השנתית עד 
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            ארנונה כללית על בנייני מגורים  - :   1ק רפ
        

                   זוריםא  1.1
                    
  הרצליה  צורך חישוב הארנונה הכללית על בנייני מגורים חולק תחום שיפוט העירל  

                :ורים הבאיםלאז   
    באיזור , רמות ים' ל הנכסים המצויים בצידו המערבי של רחכ      :זור איא
          .6517 בגוש 82רינה וכן חלקה מה       

                
    למעט אלה ) כביש החוף(ל הנכסים המצויים ממערב לכביש חיפה כ     :זור ביא

  ולמעט ' ונוף ים הנכללים באיזור ' למעט הנכסים בשכ', איזור אבש      
    .'ים שנכללים באיזור ז-הנכסים בכפר רשף ובמעברת נוף      
                    

          :נכסים המצויים בשכונותה     :זור גאי
      
   גוש, 6541גוש , 6540גוש , 6539רבות גוש ל   רצליה הצעירהה       
    , 6543גוש , )75-52מעט חלקות ל  (6542                   
  ).9עט חלקה למ (6546גוש  , 6545ש וג            
    
       .6544בות גוש רל      ני הרצליהג              
                
  , 551-546, 544-540 חלקות 6546רבות גוש ל     וה אמיריםנ               
            556-554 ,559-558.      
                

   נכסים המצויים מזרחית לכביש חיפה עדה    'צליה ברה                     
  ,6521, 6520, 6519: ם הרכבת בגושימסילת             
      .6666 – ו 6523, 6522             

                
.ז, ו, ה ,ג, ב, רכז העיר וכל שאר הנכסים אשר לא נכללו באזורים אמ     :זור דיא

                    
          :נכסים המצויים בשכונותה     :זור היא

                        
  .7927, 7648, 6672: ושיםג      חלת עדהנ              
                     
  , הדקל' למעט הנכסים ברח, 6663וש ג       ל"ן רשג       

  ' חוב האילנות מזרחית לרחרו  האתרוג               
    .6664ש וג .יסוד המעלה               

                      
  גוש , 391-388, 258:  חלקות6538וש ג      עונות שרהמ       

   6534גוש , 120-115קות ל ח6535               
  .111חלקה                    

            
  

                כון דרוםש                              
    : חלקות6546גוש , 5555גוש                     ב"שכון משהו                             

                                      9 ,479-468 ,481, 487-485 ,498 ,    
                                      533-528.        
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            :  סים המצויים בשכונותנכה    :זור ויא
                      
    
.28 - 9:  חלקות6577, 6560, 6559, 6558, 6557ושים ג     וה עמלנ    
              
  וגוש  150-157 ,56 ,54, 53:  למעט חלקות6424וש ג     וה ישראלנ    

           7291.            
    
   יחידות דיור או  יותר 4ניינים דו קומתיים שבהם ב      וף יםנ    

   אשר 6670 -  ו 6669שותף בגושים ממדרגות  חדר הםול           
      .1.1.94נסתיימה עד  בנייתם           

                      
            
    ,246-236, 234-230, 225-219:  חלקות6527וש ג     ויצמן' כש    
  .83 -  78:  חלקות6535גוש , 347-345, 257, 256 , 248          

  
  

                
    :הנכסים המצויים בשכונות    :זור זיא

          
   והצריפים  במעברת 1150-1103:  חלקות6888ש וג    פר רשף כ    

            .נוף ים           
        
      .28-9 למעט חלקות 6577גוש    )שביב( ד התשעהי    
                    
  .75-52:  חלקות6542 וגוש 4444וש ג    גורדון' כש    

  
  

        
                לוקה לסוגי בנייניםח  1.2

                        
  נה הכללית על בנייני מגורים סווגו הבניינים שנבנו בכל סוגי חומר צורך חישוב הארנול  
                  :לסוגים דלהלן, נייהב  
                

  , ירה בבית מלון או במלון דירות או בפנסיון בכל שטח שהוא המוחזקת כיחידה נפרדתד  :1ג סו
  . ולא נעשה בה כל שימוש בעל אופי מסחרי,שמשת למגורי מחזיקה הקבוע בלבדמ  
    

  .ר" מ125ית מגורים בודד וכן פנטהאוז ששטחם מעל ב   :2ג וס
          

    .ר"מ 125ר ועד " מ90ית מגורים בודד וכן פנטהאוז ששטחם מעל ב   : 3ג וס
      

  .ר" מ90ית מגורים בודד וכן פנטהאוז ששטחם עד ב   :4ג וס
          

  .עט פנטהאוזלמ, ר" מ90ירה בבית שיש בו יותר מיחידת דיור אחת ששטחה מעל ד  :5ג  וס
    

   למעט,ר" מ90ר ועד " מ70ירה בבית שיש בו יותר מיחידת דיור אחת ששטחה מעל  ד :6ג וס
  .פנטהאוז    

                    
    .למעט פנטהאוז, ר" מ70ירה בבית שיש בו יותר מיחידת דיור אחת ששטחה עד ד  :7ג וס
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                : סכום הארנונהתביעק  1.3
            

  כללית בגין בנייני מגורים נקבעת בזאת בהתאם לאזורים ולסוגים אשר פורטורנונה האה   

                .לעיל   

  שטחמח לכל מטר מרובע "כומים המופיעים להלן מבטאים את שיעורי הארנונה בשסה   

  הכל בהתאם לנתונים , ן וסוג הבנייןתאם לאיזור בו נמצא הבנייה הדירה ומפורטים ב   

  .הקבועים לעיל בצו זה   

                
ר"ח למ"ש  107.11          . הסוגיםלמכ' ירה באזור א ד-  
                      
                        
ר"ח למ"ש  107.11          . בכל האזורים1ירה מסוג   ד-  
          
        

    2סוג   3סוג   4סוג   5סוג   6סוג   7סוג 

  'אזור ב  75.45  68.57  56.95  56.95  42.52  31.67

  'אזור ג  74.22  67.48  56.07  56.07  41.84 31.67

  'אזור ד  72.64  66.09  54.88  54.88  40.96 31.67

  'אזור ה  70.35  63.99  53.15  53.15  39.69 31.67

  'אזור ו  69.29  63.00  52.31  52.31  39.10 31.67

  'אזור ז 31.67 31.67 31.67 31.67 31.67 31.67

                      
      

  
              
              

ר"ח למ"ש  58.50              תי אבותב  1.4
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  הארנונה השנתית  יעורש                                     רשרדים שירותים ומסחמ  :2ק רפ
ר"ח לכל מ"בש                                 
            

    ר"נויות לרבות רשתות שיווק ומרכולים לכל מח  2.1
                                                                                                            ,מסעדות ,סקיםע ,  ראשוניםר" מ1,000 - ב    
  , דוכנים,  ולמות שמחהא, מרפאות, מעבדות, בתי קפה   

    , להלמעט מבנים א,              בתי מרקחת וכן כל מבנה שלא פורט בצו זה
  295.67                                           .2.2המצויים בשכונות המפורטות  בסעיף    

  
    שמתקיימים ) מרכז עסקים ראשי(ר "במע סקים חדשיםע1  2.1.1

    : כל התנאים המפורטים להלן בהם   
            
    ,גלריות לאמנות, מסעדות, שמשים בפועל כבתי קפהמ  .1  

        .עלים או תכשיטיםנ, בגדים, ריםחנויות לממכר ספ     

    ן "ח' שד,  ברחובות סוקולוב1.1.2011 -חלו לפעול החל מה  .2  

     הרב קוק צפון' סוקולוב ועד רח' קטע שבין רחב - ובן גוריון       

                ").ר"המע: "להלן(     

    ) ר"שלא פעלו קודם לכן במע(ם עסקים חדשים ה  .3  

         .ר"מיקומם למע תשהעתיקו א, םאו עסקים קיימי     

          .ר" מ25טחם  בקומת מפלס הרחוב עולה על ש  .4  
      
  בשלוש שנות ,2.1 ף הנקוב בסעילתעריף מדורג היו זכאים י             
    : להלןטמפורכ,ר"פעילותם הראשונות במע             
            
  147.84       ילות שנה הראשונה לפעב                                                    
    221.75      שנה  השנייה לפעילות    ב                                                    

   251.32       שנה השלישית לפעילותב                                                                  
            
          
          :ת בשכונות הבאו2.1מבנים המפורטים בסעיף ה  2.2

  ,7648נחלת עדה גוש  , 6538 בגוש 409 לרבות חלקה 7291 וגוש 6424וה ישראל גוש נ  
  גוש  ) שביב (יד התשעה, 56 חלקה 6542 וגוש 4444גוש ) גורדון(רוגובין ' שכ, 7927- ו6672             
  ,269-270  חלקות6670ים גוש –מרכז מסחרי נוף , 6888ים גוש - מעברת נוף, 6577              

  'ח רלמעט( 6663 גוש ל"ש גן רשכונת, 243 חלקה 6538ויצמן גוש '               מרכז מסחרי  שכ
  רבי עקיבא  ' לרח במרכז מסחרי שיכון דרום העסקים הפונים, )              הבריגדה  היהודית

   6558 עמל גוש והעסקים המצויים בשכונת נוה, 478 חלקה 6546 וגוש  5555              גוש  
  112.94).                                                          דרך ירושלים' למעט אלה שברח  (6557              וגוש 

    
  

  
  242.93.             ר ראשונים"מ 1000ר מעל "לכל מ, נויות לרבות רשתות שיווק ומרכוליםח  2.3

         
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  . מותנה באישור השרים–ר " עסקים במע2.1.1סעיף  1
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  שיעור הארנונה השנתית                                                                                         

  ר"ח לכל מ"בש                                                                                                                            
  
  

  המוחזק על ידו יחויב בגין השטח הכולל ,  מחזיק אחדשרד המוחזק על ידימ   2.4
  כאשר כל , בהתאם לדירוג המפורט להלן,              לאותו השימוש בתעריפים הבאים

              :על קודמתהמצטברת              מדרגה 
    295.67      ר " מ5,000ר  עד "              לכל מ             

  283.92  ר            "  מ10,000 ועד 5,001 -                        מ         
   229.11                ומעלה 10,001 - מ2                                          

                                                                                                       
          

                                        
  סגורובתוך מרכז קניות מקורה , טחים המשמשים למעבר בלבדש   2.5

    147.85               .ר" מ400-אשר שטחם  הכולל של המעברים לא יפחת מ3, )קניון               (
          

              :ירה המשמשת לעסק ולמגוריםד  2.6
    המשמשת בעיקר למגורי מחזיקה ובנוסף , ירה בכל שטח שהואד  

  104.22         .עילות עסקית מכל סוג שהוא פמתנהלת בה   
                    

  61.45                .תי קולנועב  2.7
                  

  343.13            .בנים וסככות של תחנת דלקמ  2.8
                    

       תי ספר פרטיים או כל מוסד חינוכי פרטי אחר אשר נמצא בפיקוח ב  2.9
  243.45              .שרד החינוך והתרבותמ  
            

      תי ספר פרטיים או כל מוסד חינוכי פרטי אחר שאינו נמצא בפיקוח ב  2.10
  264.37              .שרד החינוך והתרבותמ  
          
      

   123.26      ני ילדים פרטיים  ופעוטונים אשר נמצאים בפיקוח משרד החינוך ג  2.11
                  .והתרבות  
    

   וח משרד החינוך ני ילדים פרטיים ופעוטונים שאינם נמצאים בפיקג  2.12
  237.93                 . והתרבות   

                      
  61.45           .חנות אוטובוסים ותחנות רכבתת  2.13

            
    120.75                .תקני חשמלמ  2.14

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  :יגבה התעריף המאושר שלהלן, עד לקבלת אישור השרים. התעריף שלעיל מותנה באישור השרים 2

 . 263.73₪:  עלה ר ומ" מ10,001  -ר מ "לכל מ
שטחים המשמשים "עד לקבלת אישור השרים נפעל בהתאם לנוסח המאושר.  נוסח הסעיף המוצע מותנה באישור השרים3

 ".המוחזקים על ידי מחזיק אחד, )קניון(למעבר בלבד בתוך מרכז קניות מקורה וסגור
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שיעור הארנונה השנתית                                                                                                                      
    ר"ח לכל מ"בש                  

                נקים וחברות ביטוחב  3ק רפ
                      

  1235.80    .לרבות סניפים ומשרדים, נקים ומבנים המשמשים את הבנקב  3.1
                               
                

  417.82                .ברות ביטוחח  3.2
                      
                        

                  תעשייה   4ק רפ
                  

    ,  לרבות חלק ממבנה  המשמש בפועל לתעשייה, בנה תעשייה מ    4.1
    המוחזק ,אחד ואשר השטח הכולל  חזיק ממוחזק על ידי   
  ,  חויב בהתאם לדירוג המפורט להלןי,  ר" מ5,000עולה על , על ידו לאותו שימוש   

    :              כאשר כל מדרגה מצטברת על קודמתה
                
    120.75      ר"  מ5,000ר   עד  "לכל מ        
    76.48     :  ר ומעלה"  מ5,001  -ר  מ"כל מל4        
          

   אינו4.1שסעיף , המשמש בפועל לתעשייה, מבנה תעשיה  4.2
  120.75                .  חל עליו   

        
                                    
  102.68            . מבנים לייצור נשק  ותחמושת   4.3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  :פים המאושרים שלהלןיגבו התערי, עד לקבלת אישור השרים. התעריף שלעיל מותנה באישור השרים4
    ₪ 120.75      : ר " מ5,000ר עד "לכל מ 

    114.70₪:           ר" מ10,000ר ועד " מ5,001 –ר מ "  לכל מ
   ₪ 111.68       ומעלה10,001 –ר מ "  לכל מ
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שיעור הארנונה השנתית                                                                                
    ר"ח לכל מ"בש                              

  
  

      
      אכסניות ופנסיונים, בתי הארחה, מלון דירות, תי מלוןב  5ק רפ

      
    110.30            .ית מלון  ומלון דירותב  5.1  
                
    103.12         .אכסניות ופנסיונים, תי הארחהב  5.2  

  
                

                     לאכהמ  6ק רפ 
        
  120.75  .                                             המשמש בפועל למלאכה, בנה מלאכה מ  
                      

                  בנה חקלאימ  7ק רפ
                    
    40.82     . חקלאותי אדמה חקלאית ומשמש לצרכבנה של קבע הנמצא עלמ  
                  

                  דמה חקלאיתא  8ק רפ
                        
    0.0340                                              ₪ 34.15  : מחיר לדונם-רקע חקלאית  ק5  

  
                    רקעותק  9ק רפ

            
  19.70   ). להלן9.6 -  9.2למעט קרקע כמפורט בסעיף (רקע תפוסה ק  9.1  
      
  91.83  .תחנת דלק למעט הקרקע עליה עומד המבנה רקע המשמשתק  9.2  
                
     טח חלקת אדמה עליה עומד בניין שאינו בניין מגורים והואש  9.3  

     12 עד 11פרקים , 6 עד 2רטים בפרקים ומפהינים יאחד מהבנ     
     רשמש בניין כגינה או חצמוהשטח , 4למעט פרק , להלן     
     למעט קרקע ,  דונם10עד , או לכל צורך אחר של אותו בנין     
  19.70             .המשמשת לתחנת דלק     

                  
      טח חלקת אדמה עליה עומד בניין שאינו בניין מגורים והוא אחדש  9.4  
       והשטח משמש 4.2 -  4.1 סעיפים 4הבניינים המפורטים בפרק מ    
  18.33  . דונם10עד , בניין כגינה או חצר או לכל צורך אחר של אותו בנייןל    
                        
      תגרשים בלתי מקורים המשמשים למטרות מסחריות כמקומומ  9.5  
  33.76        .מגרשי משחק ומגרשי ספורט, עשועיםש    
              
  26.41        .רקע  המשמשת לעריכת אירועיםק  9.6  
                        

  
  
  
  
  
  

                                                            
  :עד לקבלת אישור השרים ייגבה התעריף המאושר שלהלן. התעריף שלעיל מותנה באישור השרים 5

 . 102.45₪לכל דונם . ₪ 0.1021ר "לכל מ
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  יעור הארנונה השנתיתש                                                                                                                 

  ר"ח לכל מ"שב                                                                                                     
  
  
  

  . לפקודת העיריות) א (1 ב 274כהגדרתו בסעיף , רקע למפעל ליצור נשק ותחמושתק   9.7
               
  15.57                              .             דונם3,499אם שטח הקרקע עד וכולל  ) א(  
      
   1.19   .      דונם5,499- דונם  לפחות אך לא יותר מ3,500אם שטח הקרקע הוא ) ב             (

  
     0.120.                                                   דונם ומעלה5,500אם שטח הקרקע הוא ) ג             ( 

               
                               

  
            רקע תפוסה במפעל עתיר שטחק   10ק רפ

                        
          נורקע תפוסה המוחזקת בידי מפעל שתחום עיסוקו איק  
          :ביוב או תקשורת אם מתקיים, מים, יצור חשמלי  
                  
        ביחד עם השטח הבנוי לרבות, טח הקרקע התפוסהש  )1(  
        שנאים ומתקנים המוחזקים בידי מפעל ,מיכלים, ככותס    
          . דונם לפחות400תחום הרשות המקומית הוא ב    

  
        צית משטח השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מח  )2(   

    6.05        .קרקע התפוסה המוחזק בידי המפעלה    
  
  
              
            ניונים ושטחים המשמשים לחנייהח  11ק רפ

    
   אשר החנייה בו נעשית , הפתוח לציבור הרחב, ניון מקורהח  11.1

  39.46                 .תמורת תשלום   
                      

    אשר החניה בו, הפתוח לציבור הרחב, ניון שאינו מקורהח  11.2
  39.46               . נעשית תמורת תשלום   

                    
     שמתקיימים, ו מקורהנבין מקורה ובין שאי, ל חניוןכ  11.3

                  :לגביו התנאים הבאים   
      .או בכל ימות השבוע למעט שבת, פתוח לציבור הרחב כל ימות השבוע) 1(  
  טורפ        .שלא תמורת תשלום, נעשית חינם החנייה בו) 2(  
                    

    60.10     2.4 -  2.1 סעיפים 2נים המפורטים בפרק יטחים באחד מן הבניש  11.4
        .ים לחנייה ושאינם פתוחים לציבור הרחבש המשמ6 -  3פרקים ו  
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  הארנונה השנתית  יעורש    
  ר"ח לכל מ"בש                              

 
                  כסים אחריםנ  12ק רפ

                  
  35.18  ). ר לפי אישור משלטונות המס"מלכ(וסדות ציבוריים שלא למטרות רווח מ  12.1

      
  235.44              .תי חולים פרטייםב  12.2

                
  57.15              .תי חולים סעודייםב  12.3

                
              ):סוקולוב' למעט ברח(חסנים מ  )א (12.4

                      
  122.31  . ולא מתבצעת בו פעילות עסקיתבנה המשמש אך ורק לאחסנה מ )1 (     
                      
        בנה המשמש מחסן לחנות והרשום בלשכת רישום מ )2(      
   122.31                 .מקרקעין כחלקה נפרדת או כחלקת משנה נפרדתה            
    

  :סוקולוב' חסנים ברחמ ) ב(           
                
    122.31  , חסנה ולא מתבצעת בו פעילות עסקיתבנה המשמש אך ורק לאמ    )1(       
                . נמצא בקומת מרתףה    
         

  289.07                        .ל יתר המחסניםכ   ) 2(                   
    

     ₪ 12,668.60לכל השטח   , המשמש גם למכירה במקום, בנה משתלהמ  12.5

                  

        ריות כמקומותבנים מקורים המשמשים למטרות מסחמ  12.6

  136.00                                     .משחקים או ספורט, עשועיםש  

    

    124.05     . חודשים  בשנה7 - ריכות שחיה  הפועלות  יותר מב  )1(  12.7

  83.62       .שנה או פחותב חודשים 7ריכות שחיה  הפועלות ב  )2(  
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            נחות בארנונה למגורים לתושבי העירה
      

                     דרותגה
                        

    .1968 –ח "התשכ, ]נוסח משולב[ חוק הביטוח הלאומי - הלאומי  וק הביטוחח. א
                        

  . שנה62 שנה או תושבת שמלאו לה 67 תושב ישראל  שמלאו לו –מלאי אזרח ותיק ג. ב
            
   חוז ההנחהא                           

                               מלאי אזרח ותיקג.  1
    

  
  הגבלת שטח ב25%           קיצבת שאירים או קצבת תלויים, המקבל קיצבת זיקנה   .      א

.ר" מ100ד          ע     .י חוק הביטוח  הלאומי"ו קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה עפ א   
      
                
  הגבלת שטח ב100%         בנוסף מקבל  גימלת הבטחת הכנסהה  .       ב

.ר" מ100ד            ע        .לעיל) א(י פיסקת משנה "קיצבאות עפל  
        

                     כהנ    .2
                  
  הגבלת שטח ב80%    מלאה כמשמעה בסעיף  חודשיתושב  הזכאי לקיצבהת  .       א

  .ר" מ200ד          ע    ו לחוק הביטוח הלאומי אשר דרגת אי כושר "ל 127  
            .מעלה ו75%שתכרותו היא בשיעור ה  
    
                
  הגבלת שטח ב80%   אשר טרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו דרגת ושב נכהת  .       ב

  .ר" מ200ד          ע  ו " ל127י סעיף " ומעלה עפ75%י כושר השתכרות בשיעור א  
                .חוק הביטוח הלאומיל  
    
                
      40%     כל דין היא אשר דרגת נכותו המוכחת על פיושב נכהת   .       ג

          יקנה נקבעה לוזומי שטרם קבלת קיצבת ה, ומעלה 90%  
                  .כות כאמורנ  
                      
        
   4למשפחה  עד   66%    י חוק התגמולים לנפגעי" עפתושב נכה הזכאי לתגמולים  .       ד

   ההנחהפשות         נ          . 1970 - ל "התש, פעולות איבה  
  טח עד  שגבלת    בה                         
  משפחה  ל.ר" מ70                             
   נפשות4מעל                              
ה בהגבלת חהנ           ה                   

  .ר" מ90עד  שטח                            
                    
         טחשהגבלת ב   33%       זכאי  הבן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס  .ה

  .ר" מ100ד ע                       2010 -ע"התש, )ילד נכה(לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי        
   ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי 18או שהוא מעל גיל        
                                                                       . ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה,המוסד לביטוח לאומי       
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  חוז ההנחהא                                     
        

   בהגבלת שטח66%        11כמשמעותו בסעיף , י הכנסההזכאי לתגמול לפ,  ושב אסיר ציוןת.  3
  .ר" מ100של עד        , 1992 -ב "תשנ, אסירי ציון ולבני משפחותיהם ללחוק תגמולים     
    השתלמה לו גמלה לפי , ל "נ  הוף להגשת התביעה לקבלת התגמולפוכן בכ     
        . חודשים לפחות6חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של      

                
   4משפחה עד    66%       כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכותושב הזכאי  לגמלה ת.  4

  נפשות ההנחה       ,1992 - ב "אסירי ציון ולבני משפחותיהם התשנ ללפי חוק התגמולים     
  בהגבלת שטח       או לגמלת , 1957- ז "נאצים התשיהאו לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות      
  .ר" מ70עד                דיפות הנאצים רכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשלנ     
                            למשפחה מעל  ,1953 - 1965 השניםמ) B.E.G(בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים      

                             שות ההנחה נפ4אצים                 נגמלת נכות המשולמת  על ידי ממשלת הולנד בשל  רדיפות ה ל    או 
                        בהגבלת שטח )VUW (1945-1940הגמלאות  ההולנדי  לנפגעי רדיפות        בהתאם לחוק

  .ר" מ90י ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים                   עד "     או לגמלת נכות המשולמת ע
  י "  ע1954או גמלת נכות המשולמת משנת ,)OFG(     בהתאם לחוק האוסטרי 

  או מקבלי קצבה, 1940-1945     ממשלת בלגיה  לקרבנות  האזרחיים מהשנים 
  ,או מקבלי גמלת הבטחת הכנסה לקשישים ניצולי שואה, 2     לפי קרן סעיף 

                                                          .                       כאותו כאמור להנחת דעתה של הרשות המקומית זמי שהוכחה ל     
        

  ,)הנחה מארנונה (י תקנות הסדרים במשק המדינה"טורים והנחות עפפ.  5
            :ינתנו למחזיק  שהינו , 1993  -ג"      התשנ

        
  .עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו,  כל עוד  הוא  חייל-יילח  .א)  1(
  שטח הגבלתב   100%.        ת/כל עוד משרת–            מתנדבת בשירות לאומי  ומשרת בשירות אזרחי  

   .ר" מ70עד                                       
         להנחת דעתה של הרשות המקומית  ,  המוכיחורה של חיילה  .      ב

          כי פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני , ריוובמקום מגש  
        יתו ואין הוא מסוגל  יוכי אין לו פרנסה למח, ילת שרותוחת  
        ובתנאי שהחייל פטור  , השיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמורל  
    ).א(תשלום מארנונה לפי פיסקת משנה מ  

  
  3משרת בשירות אזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה   .ג

  שטח         הגבלתב 50%                                                .                                  לתקנות שירות אזרחי
.ר" מ70עד                                 
      

    עדלמשפחה   66% חוק הנכים                                   י"פ או למענק עכה הזכאי לתגמוליםנ  .   א)2(
      פשות נ4            .1959 - ט "תשיה, )תגמולים ושיקום(  
   ההנחה בהגבלת                     
  .ר" מ70 שטח עד    .1954 –ד "התשי,  לפי חוק נכי המלחמה בנאציםכה הזכאי לתגמוליםנ  .       ב

   למשפחה מעל                     
   נפשות4    .1981-א "התשמ, ) נכים ונספים (וק המשטרהחכאי לתגמולים לפי ז  .        ג

   ההנחה בהגבלת                     
  ר" מ90 עד טח ש                 במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק ן משפחה של חייל שנספהב  .        ד

    .1950 - י "התש, )תגמולים ושיקום(יילים שנספו במערכה  חמשפחות  
                        
    .1981 - א"התשמ) נכים ונספים (כאי לתגמולים לפי חוק שרות בתי הסוהרז  .        ה

    
    .1970 -ל"התש, ק התגמולים לנפגעי פעולות איבהכאי לתגמולים לפי חוז  .ו
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  אחוז ההנחה                                                                                                           
  

    90%    .     1958 -ח "התשי,  לפי חוק שירותי הסעדושב בעל תעודת עוור    ת. 6
       
           

        בהגבלת שטח90%     י          " שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה עפושב עולה חדשת  .   7
  ר" מ100                       עד חוכן מי שניתנה לו תעודה של אזר, 1950  -י "תש ה, חוק השבות        

   24 מתוך  חודשים בלבד 12ההנחה למשך .         עולה ממשרד הקליטה
         .התעודהקבלת או  הלמתחילים מיום שנרשם כעוהודשים         הח

     
    

          :ושב המקבל אחת הגמלאות המפורטות להלןת .    8
        

      70%                   , לפי חוק הבטחת הכנסהטחת הכנסהבמלה להג ) א(        
   ולא1.1.03ובלבד שזכאותו החלה לפני  , 1980 –א "תשמה  

        . חדשים ויותר בזכאותו לגימלה6 הפסקה רצופה של חלה   
                        

      70%        )הבטחת תשלום (שלום לפי חוק המזונותת  )ב(        
   ולא1.1.03ובלבד שזכאותו החלה לפני , 1972 –ב "תשלה  
            . חודשים ויותר בזכאותו לגימלה6חלה הפסקה רצופה של   
                

    70%       .לחוק הביטוח הלאומי'  לפי פרק וודמלת סיעג  )ג(        
        

  הגבלת שטח ב   20%           כהגדרתו בחוקושב הורה יחידת   .9
  .ר" מ100ד ע                   .1992 - ב "שפחות חד הוריות התשנמ      

                
    66%      בידי רשות" חסיד אומות העולם"ושב שהוכר כת   .10

          .או מי שהיה  בן זוגולרבות בן זוגו " יד ושם"זיכרון ה  
                  

                "נזקק"נחה למבקש ה   .11
      
  י החלטת "    עפ70%ד ע           י תקנות הסדרים במשק   "עדת הנחות תהא מוסמכת עפו  

   .להעניק                               הוועדה'  פרק ד1993 -ג "התשנ, )הנחה מארנונה(מדינה ה  

        על מבקש ההנחה להגיש בקשה חתומה. "נזקק"נחה למבקש ה  

            .הגבייה'  ג טופס אותו ניתן לקבל במח"ע  

  :בוהות במיוחד בשל אחת מאלהג מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות - " נזקק"עניין זה ל  

      .יפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו ט. א

    .ויה במצבו החומרירעה משמעותית בלתי צפהירוע אשר הביא ל א. ב  

    

                נחה על בסיס כלכליה   .12
      
   לפי מספר הנפשות, על הכנסה חודשית ממוצעת כמפורט בתוספת הראשונה לתקנותב  

     הנחה בשיעור שנקבע לפי טורי - לרבות ילד במשפחת אומנה, מתגוררות איתו בנכסה             

   .ל"ההכנסה שבתוספת הנ             

  לתקנות ' ב) 8 (2 כאמור בתקנה –" הכנסה חודשית ממוצעת"ו" הכנסה"מונחים ה             

    .1993 - ג "התשנ) הנחה מארנונה(סדרים במשק המדינה ה             
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  חוז ההנחהא                                    

  

  , 1989 - ן"התש, כהגדרתו בחוק האזרחים הותיקים, זרח ותיקא  .13
  שטח  הגבלתב 30%      .הא זכאי להנחה בארנונה בשיעור ובתנאים הקבועים בחוקי
  .ר" מ100ד ע                                

    
  

   הנחה מארנונה במתחם פינוי ובינוי.         14
  מחזיק בדירת מגורים שהזכויות בה התקבלו כנגד מכירת              
  ובמתחם פינוי ובינוי א, ת ליזםזכויות ביחידת מגורים אחר              
  )"הדירה החלופית" - להלן(ינוי במסלול מיסוי בינוי ופבמתחם               
   בעד שטח השווה אחת בלבדיהא זכאי להנחה בשל דירה חלופית              
  לבין השטח, שבין השטח החייב בארנונה בדירה החלופית  להפרש             
  , חויב המחזיק בארנונה בדירת המגורים הקודמתשבעדו              
   שנים מהמועד שבו 4 וזאת עד תום, קודם מכירת הזכויות בה              
  .)"המועד הקובע:"להלן( ניתן להטיל ארנונה על הדירה החלופית              
  "ימתחם פינוי ובינוי במסלול מיסו","יחידת מגורים","יזם"בהנחה זו               
  )שבח ורכישה(לחוק מיסוי מקרקעין ) א( יט 49כהגדרתם בסעיף               
  .1963 –ג "התשכ              

  
  

  100%                                              עד תום שנה מהמועד הקובע            
  75% הקובע                                                     עד תום שנתיים מהמועד

  50% שנים מהמועד הקובע        3                                              עד תום 
  25% שנים מהמועד הקובע        4                                              עד תום 

   
  

                      
                   :נחות כלליותה

                      
  נחה ה 100%                   למחזיק שהוא הבעל קנחה לבנין חדש וריה   .1

  לתקופה רצופה שלא       שמיום שהסתיימה, ראשון של בנין חדש וריקה  
 חודשים12תעלה על       תמשים בושאין מ, נייתו והוא ראוי לשימושב  
.ממועד סיום הבניה    .                                                 משך תקופה רצופהב  
                      
              

   הנחה לתקופת100%     שאין משתמשים בו במשך תקופה  מחזיק של בנין ריקל   .2
ולא , אי השימוש,             תינתן הנחה במשך תקופת בעלותו של אדם בבנין, מצטברת  
   6 –לא          יותר מ ,  התקופה המצטברתןבמניי. וכל עוד לא שונתה הבעלות בו  

  . ריק        חודשיםן ימים שבה עמד הבניי30 -א בחשבון תקופה הפחותה מ             תוב
  לא תינתן הנחה ,  לעיל1ניתנה הנחה לפי סעיף .              ברציפות

  מתן ההנחה .              לפי סעיף זה כל עוד לא שונתה הבעלות בבנין
  או המצאת ראיות אחרות להנחת דעתה/מותנה בבדיקה בנכס ו   
                  . העירייהשל   
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                  :נאים למתן הנחותת
                  

  .הזכאי להנחה יהא תושב העיר בגין הדירה המשמשת למגוריו בלבד: 14-1סעיפים ל   .1
      

  הבת או משפחה אחרת שאינם/המחזיק בדירה יחד עם משפחת הבן, כאי להנחהז   .2
      .שיעורה בלבדמכה בהנחה במחצית יזו, כאים להנחה כלשהיז  
                

.יקבל את ההנחה הגבוהה מביניהן, כאי תושב העיר ליותר מהנחה אחת בגין אותו נכסז   .3
                  

  .לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף באותו נכס, יתנה הנחה בנכס למחזיק אחדנ   .4
                        

      . העובדותתן ההנחה מותנה בצירוף מסמכים המאמתים אתמ   .5
                        

      נאי לקבלת ההנחה הוא כי ישולם כל  חוב הארנונה  הקיים ביחס לנכס ת  . 6
  .להנחת דעתה של העירייה, הוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחרב  

  
  .זכאי להנחה באופן יחסי, י שהחזיק בנכס בחלק מן השנהמ   .7 

        
  , 31.12.2012מלואה את יתרת הארנונה עד אשר לא יפרע ב, ושב העיר הזכאי להנחהת   .8
    .הנחה שנקבעה לו בטלה ותיווסף ליתרת הארנונה התהיה   

  
              

  
 


