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 עיריית שדרות
 

 6812הוראה בדבר ארנונה לשנת הכספים 
 
  
   

החליטה מועצת עיריית שדרות , 1776-ג"התשנ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב)בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה 
 – 8138136812לתקופה )  6812 נת הכספיםלהטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לש   63382312            מיום     62313         ' בישיבתה מס

 :להלן טאו המחזיקים בנכסים כמפור3י הבעלים ו"שתשולם ע, (3131636812
 

 2 6812 לעומת 1269%כולל העלאת תעריפי הארנונה בשיעור של  6812צו הארנונה לשנת 
 2שר הפנים והאוצרהחלטת מותנים באישור ו 6812צו ההמסים לשנת התעריפים המבוקשים ב

 

 :הגדרות 12
 

, מקלחת, אמבטיה, הול, מטבח, לרבות חדרי כביסה, (עם קירות פנים וחוץ)מידות חוץ של מבנה למגורים  –" שטח הדירה" 1212
 . ומרפסות סגורותמרפסות פתוחות , מבני עזר, מחסנים, שירותים

 

 

, אשר אינו משמש למגורים ,החלים על הגדרת שטח הדירה יחולו גם על מבנה, אותם הכללים –" שטח מבנה שלא למגורים" 1262
 .שעיקר שימושה עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר, בתוספת כל שטח הקרקע הצמודה לבנין

 

שמחזיקים ומשתמשים בה שלא ביחד עם , שאינה אדמה חקלאית ואינה אדמת בנין, כל קרקע בתחום העירייה –" קרקע תפוסה" 1232
 .הבניין

 
, בריכות אגירה, מתקני שאיבה, מרכזי דואר, תקשורת, גז, חשמל, לשימוש מים, וט העירייהכל מתקן בתחום שיפ  –" מתקנים" 1262

 .ומרכזי טלפון( שנאים)תחנות טרנספורמציה , מיכלים, בארות

 

 .שטח מקורה בקורות עץ או מכל סוג אחר שקיים בניהם מרווח –" פרגולה" 1222

 

 .מסחר, ייה מלאכהשטח ידוע בבניין שאינו למגורים המשמש את התעש –" גלריה" 1222

 
ויש לו לכל היותר דופן אחד בנוי מכל סוג , הינו שטח קרקע מקורה בגג מסוג כל שהוא הנתמך על עמודים –" סככת הצללה" 1292

 .שהוא

 

מהסווג העיקרי של  05% -יחויבו שטחים אלו ב –קניונים ומרכזים מסחריים , מרכזי קניות –" שטחים ומעברים ציבוריים" 1202
 .על הנהלת הקניון או על ידי המחזיקים בהתאם לחלק היחסי שלהם מכלל המבנה החיוב יחול, הנכס

 

 .י מידות חוץ"יחויבו כל שטחי החנייה עפ –חניונים פתוחים או סגורים שהחנייה בהם כרוכה בתשלום  –" חניונים" 1272
 .יחויב בארנונה בהתאם לשימוש בפועל –במידה ובחניון מופעל עסק או כל שירות אחר 

 

 
 :םאזורי .2

 .לצורך חישוב הארנונה כל שטח שיפוט העירייה יחשב כאזור מס אחד
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3.  

 :ארנונההשיעורי  62
  

 
 סוג נכס

 ר"תעריף למ
       6812בשנת 

 (ר לשנה"למ₪ )
 

   מבנה  מגורים –סיווג ראשי 
 40.24 055-050 בניינים המשמשים למגורים

   
   שירותים ומסחר, משרדים –סיווג ראשי 

, אולמות שמחה, משרדים, מסחר, עסקים, המשמשים לחנויותבניינים 
, תחנות דלק, בתי ספר וגני ילדים פרטיים, בעלי מקצועות חופשיים, מועדונים

 .מחסנים וכן כל נכס אחר שאינו מופיע בהגדרות בסיווג זה

255-252 91.44 

   
   בנקים וחברות ביטוח –סיווג ראשי 

 962.38 355 ת כספים וחברות ביטוחמוסדו, בניינים המשמשים בנקים
   

   תעשייה –סיווג ראשי 
 101.04 055 בניינים המשמשים לתעשייה ומלאכה

   
 98.00 005 מוסכים, בניינים המשמשים לבתי אריזה

   
 70.22 025 סככה במפעלים

   
   בתי מלון –סיווג ראשי 

 140.08 055 ..' צימר וכו, בתי הארחה, בתי מלון
   

   אדמה חקלאית –סיווג ראשי 
 0.042 055 קרקע חקלאות מכל סוג לכל דונם או חלק ממנו

   
   קרקע תפוסה –סיווג ראשי 

 בתי אריזה, מסחר, מלאכה, קרקע תפוסה הצמודה לבניין המשמש תעשייה
 וכן כל שימוש אחר שאינו מופיע בצו זה

055 20.82 

   
 33.99 005 שת שיווקקרקע תפוסה הצמודה לבנק או לר

   
   קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים –סיווג ראשי 

 53.41 025 קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים
   

   קרקע תפוסה למפעל עתיר שטח –סיווג ראשי 
 6.57 035 קרקע תפוסה למפעל עתיר שטח

   
   חניונים –סיווג ראשי 

 38.77 055 חניונים
   

   מבנים חקלאיים –ראשי סיווג 
 44.03 550 מבנים חקלאיים

   
   מבנים אחרים –סיווג ראשי 

 110.75 505 מתקנים
   

 374.75 525 מבנים אחרים שאינם מופיעים בצו זה
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 :מועדים והנחות
 

בתקנות  03ה בהתאם לתקנ 2%יזכה להנחה בשיעור של  0005202500 -עד הדלעיל  השנתי תשלום הארנונהנישום המשלם את 
 (ארנונה כללית ברשויות מקומיות)ההסדרים במשק המדינה

 –חודשיים צמודים למדד כמפורט להלן -דו מאפשרת העירייה למחזיקים לשלם את הארנונה בשישה תשלומים, למרות האמור לעיל
50050000    ,5053000    ,50050000 , 50050000    ,50055000    ,50000000 

 
 2%יהיה זכאי להנחה בשיעור של , י הוראה בלתי חוזרת קבועה לבנק"תושב שישלם את הארנונה ע :י הוראת קבע לבנק"לום עתש

 .מסכום החיוב לארנונה בלבד
 
 

 :ערר על קביעת ארנונה כללית
 :וזאת מהסיבות הבאות, בפני מנהל הארנונה, מיום קבלת הודעת התשלום, יום 55מחזיק רשאי להשיג תוך 

 
 .הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום. א  
 .גודלו או השימוש בו, נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס. ב  
 .אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות. ג  
 

דבר תשלום ישא ריבית והצמדה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות ב, של הודעה זו 0ים המפורטים בסעיף חוב שלא יסולק במועד
תהיה העירייה רשאית לגבות את כל החיוב , ל"מי שלא יעמוד בתשלום אחד מהתשלומים הנ. ריבית והצמדה על פיגורים בתשלום

 .השנתי לאלתר
 
 

 :הנחות בארנונה
 .ותיקוניו 2002053מיום  0053קנות הנחות לזכאים יינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בקובץ ת

 
המועצה קובעת שההנחה בארנונה כללית לבניין ריק שאין משתמשים בו תהיה אך ורק , תקנות ההנחותל( א)03על אף האמור בתקנה 

 .055%וההנחה בגין תקופה זו תהיה בשיעור של   , שבמהלכם הבניין ריק ואין משתמשים בו( חודשים) 0תקופה מצטברת של עד בגין 
 
 

 
 
 

 
 

 ,בכבוד רב 
 

 אלון דוידי
 ראש העירייה

 
 
 


