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                     11.6.19  

    2020הוראה בדבר ארנונה לשנת הכספים 
  

לחוק הנ"ל, התעדכנו  2006 -מ 9ולתיקון מס'  1992בהתאם לאמור בפרק ד' בחוק ההסדרים 

 2020לשנת  2.58%בשיעור התייקרות אוטומטי של  2019תעריפי הארנונה לעומת שנת התקציב 

  ). הארנונה תשולם ע"י המחזיקים כמפורט להלן.1.1.2020 - 31.12.2020(לתקופה 

 הגדרות  .א

  בניין .1

 ,בתחום הרשות או חלק ממנו, העשוי מכל חומר שהוא לרבות אבן, בלוקים, עץכל מבנה 

אסבסט, פח, לבד וכו' לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו הוא עם המבנה כחצר, כגינה או 

  מ"ר ראשונים משטח הקרקע לכל בניין. 50 - לכל צורך אחר של אותו מבנה אך לא יותר מ

  

 ר) או חלק ממנו.כל מטר רבוע (מ" -שטח הנכס פירושו  .2

 

כל השטח בכל הקומות לרבות פרוזדור, מטבח, הול,  –שטח בניין המשמש למגורים פירושו  .3

אמבטיה, מקלחות, שירותים, מרפסת מקורה, כניסה מקורה ועליית גג ולמעט: קומת 

מסד, סככות, מחסנים, מקלטים, וכן מבני עזר שאינם מחוברים לבניין העיקרי, ואם 

נמוך ממפלס מ' ומפלס רצפתם  2.20שגובהם אינו עולה על  –מחוברים לבניין העיקרי 

וכן מרתף המשמש לחנייה בבניין מגורים משותף שהכניסה 1הרצפה של הבניין העיקרי, 

מ' ושאינם  2.20מרתפים וקומת מסד שגובהם עד וכן , מטר 2.20עד גובה  אליו היא

משמשים למגורים ו/או עסקים, ובלבד ששטחי מבנה העזר והמרתפים שיהיו פטורים 

  המכסימליים המותרים כדין לבנייה לשימושים אלה.מארנונה לא יעלו על השטחים 

  

כל השטח ברוטו בכל הקומות, כולל מבני עזר  –שטח בניין שאינו משמש למגורים, פירושו  .4

ויציעים וכולל שטח הקרקע הצמוד לבניין שעיקר שימושו עם המבנה לחצר, לגינה, או לכל 

מ"ר יחויבו בהתאם  50 -מ"ר. שטחי הקרקע מעבר ל 50 -צורך אחר אך לא יותר מ

  לתעריפים כמפורט בהמשך לפי סוג השימוש.

  

יחידה המשמשת גם למגורים וגם לשימוש אחר, תחולק לצורך החיוב לפי השימוש למספר  .5

  יחידות ותחויב בהתאם.

  

  

                                                           
 :בקשה חריגה להוספת המילים 1 -

  
  "מטר 2.20 עד גובה אליו היא"וכן מרתף המשמש לחנייה בבניין מגורים משותף שהכניסה            
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     קרקע תפוסה .6

כל שטח קרקע בלתי מקורה שמחזיקים ומשתמשים בו שלא ביחד עם בניין למעט קרקע 

המ"ר הראשונים  50לכך, כל קרקע שעיקר שימושה עם מבנה למעט  חקלאית, ובנוסף

  הנכללים בהגדרת "בניין" כאמור.

 

   דירה   .7

חלק של בניין שנועד לשמש למגורים ומשמש בפועל למגורים בלבד בשלמות ובחטיבה 

  אחת.

  

 מ"ר. 300לרבות מפעל ששטחו הבנוי הכולל עד  – מלאכה .8
  

     אזורים .9

  כל נכס שאינו נכלל באזור ב'. –אזור א'  .9.1

 כל נכס הנמצא במקומות הבאים: –אזור ב'  .9.2

  / 300/  2-1כל המגרשים הכלולים בתחום תב"ע הצ / ב.מ :  

       25-28 ,30-226 ,231-232 ,267-338 ,346-355 ,391-392.  

  :בגושים ובחלקות הבאים       

  . 17, 14חלקי חלקות  – 8124גוש        

  . 128, חלקי חלקה  6-9חלקות  – 8125גוש        

  . 30, 16,  15, 14חלקי חלקות  – 8135גוש        

  .30, 17, 16, 15, 13, 12, 9, חלקי חלקות 11, 10חלקות  – 8144גוש        

  .56, 19, חלקי חלקות 20-24חלקות  – 8147גוש        

  ברחובות הבאים :        

נים, מייסדים, צנחנים, ויצמן, גבעתי, נחל קישון, יפתח, נחל שד' יצחק רבין, תותח

קמה, פלמ"ח, גולני, נחל בשור, נחל חרוד, נחל תנינים, נחל דלתון, דן , סוקולוב, 

ירמוך, נחל נקרות, ברוש, נחל צין, ירקון, נחל גלים, נחל חלמיש, נחל זויתן, נחל 

  משושים, נחל פולג, נחל דליות.

  410/ 1-2ם בתחום תב"ע: הצ/כל המגרשים הכלולי  

  בגושים ובחלקות הבאים: 

  5,16חלקי חלקות   - 8115גוש 

  18,35,41חלקי חלקות  ,30,31,39חלקות  – 8118גוש 

  33,34חלקי חלקות , 23,24,25,26חלקות  – 8151גוש 
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   שיעורי הארנונה  .ב

  בש"ח למ"ר בשנה              סוג נכס      ) 199-100מבנה מגורים( -סוג נכס .1

   42.48                   א' 107          מגורים באזור א' .1.1

   44.86       ב' 107        מגורים באזור ב' .1.2

       41.04          105                             בתי אבות        .1.3
                      

 )299-200משרדים שירותים ומסחר( -סוג נכס .2

 לרבותבניינים המשמשים לעסקים ו/או למסחר,  .2.1
        או\לבתי אוכל ו קיוסקים ו/או מסעדות ו/או

  שסווגו בנפרד בסעיפים למזנונים, למעט בניינים  
78.60               200            אחרים בהחלטה זו

            
 78.60               205        סניפי רשתות שיווק .2.2

 
       98.26                          210        מרכזי בריאות וספורט .2.3

   
  126.08              215          קולנועבתי  .2.4

   
 הנמצאים  2.1בניינים כאמור בסעיף  .2.5

 מ' מדרך  50במרחק שאינו עולה על 
 בן עירונית כמשמעות המושג בחוק

    148.70                        220       1966רכים (שילוט) תשכ"ו הד
   

 בגין השטח הבנוי למעשה,  -תחנות דלק .2.6
  81.87              225      כולל הסככות למכירת דלק

    
               למרפאותבניינים המשמשים  .2.7

 חולים, בתי מרפא, קליניקות -בתי
  134.31                              230עם או בלי חדרי אשפוז                                             

 
  370.21             235      מתקנים ומרכזים לחלוקת דואר .2.8

   
 לעריכת אירועים אולמות המשמשים .2.9

 73.21             240          ושמחות 
 

           בניינים המשמשים לתחבורה  .2.10
 384.51                              245                     (למעט נקודות עצירה ברחוב)         
                                                             

 ילדיםמבנים המשמשים לחינוך גני  .2.11
 78.60             255    בתי תינוקות, פעוטונים, מתקני שעשועים

     
  78.60                   260    להשכלה על יסודית מקצועית מוסדות  .2.12

    
      131.19                        251          מתקני חשמל  .2.13

 
  131.19            252        מתקני תקשורת  .2.14

   
  384.81              253           מתקני גז, מים .2.15
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 מ"ר: 8,000 קניות ומסחר ששטחו הכולל הוא מעלמרכז 2 .2.16

    82.37      270    עסק במרכז קניות ומסחר. 2.16.1

  82.37      271  ושטחים ציבוריים משותפים. מעברים 2.16.2

  71.00      272      חניון מקורה ללא תשלום  2.16.3

 
 )340-300בנקים וחברות ביטוח( -סוג נכס .3

1,004.66      330  בניינים המשמשים לבנקים וחברות ביטוח   .3.1
     

 )440-400תעשיה ( -סוג נכס .4
  129.15      410      מבנים המשמשים לבתי תוכנה .4.1

     
 מבנים אחרים המשמשים לתעשייה:  .4.2

    129.15      400    עבור חלק הבניין המשמש למשרדים     
   

   32.06      401  עבור יתרת חלקי הבניין מבנה עזר וסככות       
   

 

  )550-500בתי מלון( -סוג הנכס .5
   129.55      500  מבנים המשמשים לבתי מלון, בתי הארחה  .5.1

 ואכסניות
  102.61      505      מבנים המשמשים למלון דירות  .5.2

   
    64.13      510        דירות אירוח וצימרים .5.3

  
 

 )499-450מלאכה( -סוג נכס .6
 עבור יתרת חלקי הבניין, כולל מבני  .6.1

  57.17          455          עזר וסככות 
  

 129.15      460    מבנים אחרים המשמשים למלאכהמ .6.2
 

 

 )749-700אדמה חקלאית( -סוג הנכס .7
 0.06      700  קרקע חקלאית מעובדת המשמשת למטעים .7.1

 למ"ר  ₪
 

 0.12      705  קרקע חקלאית מעובדת המשמשת לשלחין .7.2
 למ"ר ₪

 
 0.13      710    קרקע המשמשת לצרכי חקלאות אחרים .7.3

 למ"ר ₪
 

  )779-750קרקע תפוסה( -סוג הנכס .8
           קרקע תפוסה המשמשת להובלת נוסעים .8.1

 באוטובוסים, כולל השטחים המשמשים 
 לתחנות, להמתנה ו/או לאיסוף נוסעים, 

   4.58         750      להסעת אוטובוסים ו/או חנייתם.
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  )16(2להוספת תת סעיף  בקשה חריגה 2
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 קרקע תפוסה במלאכה:  .8.2

  4.35      755        מ"ר ראשונים  500עד 

   5.47              מ"ר ראשונים  500מעל   

  3.81      760    קרקע המשמשת לצרכיי חניית רכב .8.3
   

  20.44      765      קרקע תפוסה בתחנת דלק .8.4
   

 שטחים תפוסים למטרות שלא נזכרו  .8.5
  31.31      770               לעיל 

  
 
 קרקע תפוסה במפעל עתיר -סוג נכס .9

 )789-780שטח(
         4.21                      780       קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 

 

 קרקע תפוסה המשמשת -סוג נכס .10
   ) 799-790לעריכת אירועים(

 54.43                   790    קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים

 
 ) 899-800(חניונים -סוג נכס .11

   58.36                  800            חניונים 

 
 מבנה חקלאי  -סוג נכס .12

    4.21      805          מבנים חקלאיים
  

  ) 999-900נכסים אחרים( -סוג נכס .13
  126.14      900  מבנים המשמשים למטרות שלא נזכרו לעיל

    
  

 מערכות סולאריות: .14

 מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס: .14.1

 0.62      950  מ"ר 1,000מ"ר ועד  200לכל מ"ר שמעל   .א

 0.31      951  מ"ר 2,000מ"ר ועד  1,000לכל מ"ר שמעל   .ב

 0.16      952      מ"ר 2,000לכל מ"ר שמעל   .ג

 מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס: .14.2

 2.56      953      מ"ר 10,000בשטח של עד   .א

 1.33      954  מ"ר 300,000מ"ר ועד  10,000לכל מ"ר שמעל   .ב

 0.62      955  מ"ר 750מ"ר ועד  300,000לכל מ"ר שמעל   .ג

 0.31      956      מ"ר 750,000לכל מ"ר שמעל   .ד

 קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית: .14.3

 2.56      957      מ"ר 10,000של עד בשטח   .א

 1.33      958  מ"ר 300,000מ"ר ועד  10,000לכל מ"ר שמעל   .ב

 0.62      959  מ"ר 750מ"ר ועד  300,000לכל מ"ר שמעל   .ג

 0.31      960      מ"ר 750,000לכל מ"ר שמעל   .ד
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 הנחות   .ג

המפורטות בתקנות ההסדרים במשק  ,ההנחות בארנונה מועצת הרשות מאשרת את שיעור

  :, וזאת כמפורט להלן(להלן: "תקנות ההנחות") 1993 -המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג 

  

  ):נכס –ניתנות למחזיק בדירה המשמשת למגורים בלבד (להלן ההנחות 

 –אזרח ותיק  .1

אות אחת מקצב 1995 –ח משולב), תשנ"ה סוחוק הביטוח הלאומי (נהמקבל על פי   )א(

מ"ר  100זים לגבי אחו 25הנחה בשיעור של  – קצבת זקנה, קצבת שאירים אלה:

 .בלבד משטח הנכס

הנחה  -מלת הבטחת הכנסה קצבה שבפסקת משנה (א) הוא מקבל גאם בנוסף ל  )ב(

 .מטרים רבועים בלבד משטח הנכס 100אחוזים לגבי  100בשיעור של 

  

ל"ו לחוק הביטוח הלאומי  127הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף  נכה(א)   .2

ומעלה  75%אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור  1995 -[נוסח משולב], תשנ"ה

מ"ר ראשונים בלבד משטח בנין  100מתשלום ארנונה לגבי  80%זכאי להנחה בשיעור 

 המגורים  ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף.

אשר טרם קבלת קצבת הזקנה, נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות  כהנ(ב)  

יהא זכאי להנחה  -ל"ו לחוק הביטוח הלאומי 127ומעלה על פי סעיף  75%בשיעור של 

מ"ר ראשונים בלבד משטח בנין המגורים  100מתשלום ארנונה לגבי  100%בשיעור של 

  ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף.

 

 – עלהמאחוזים ו 90דין היא בשיעור כל המוכחת על פי  נכותו רפואיתאשר דרגת  נכה .3

 אחוזים. 40הנחה בשיעור של 

 

מטרים  70אחוזים לגבי  66הנחה בשיעור של  –ת להלן והזכאי לאחת הגמלאות המפורט .4

 משטח הנכס.רבועים 

מטרים  90, לגבי הנחה, כאמור –עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה 

  רבועים משטח הנכס.

לפי חוק התגמולים לאסירי ציון  גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרג מלכות  )א(

 .1992-ובני משפחותיהם, תשנ"ב

 .1957- תשי"ז , גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים  )ב(

בהתאם לחוק  גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים  )ג(

 , למי שהוכחה זכאותו כאמור.1953-65מהשנים ) BEGהפדרלי לפיצויים (

בהתאם לחוק  הנאציםגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות   )ד(

 ), למי שהוכחה זכאותו כאמור.WUV( 1940-1945הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות  
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בהתאם לחוק  יפות הנאציםדידי ממשלת אוסטריה בשל רגמלת נכות המשולמת על   )ה(

), שנחקק בהקשר לחוק התגמולים עבור קרבנות OFGהאוסטרי לתמיכה בקרבנות (

 ).KOVG57  4המלחמה (סעיף 

, בהקשר 1954לפי החוק הבלגי משנת  גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה  )ו(

 .1940-1945לקצבאות פצועים של הקרבנות האזרחיים של המלחמה 

 

 אחוזים. 90הנחה בשיעור של  -  1958-ירותי הסעד, תשי"חלפי חוק שעיוור בעל תעודת  .5

 

מטרים רבועים בלבד משטח הנכס,  100אחוזים לגבי  70הנחה בשיעור של  – עולה(א)  .6

החודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה  24חודשים מתוך  12למשך 

 .1950 על פי חוק השבות, תש"י

 70הנחה בשיעור של  –מהמשרד לקליטת העלייה  ח עולהתעודה של אזר(ב) מי שניתנה לו 

 24חודשים מתוך  12מטרים רבועים בלבד משטח הנכס וזאת למשך  100אחוזים לגבי 

  חודשים המתחילים ביום קבלת המעמד כקבוע בתעודה האמורה.

      .90%נפשות ויותר ההנחה היא  5במידה ומדובר במשפחה בת (*) 

     

הזכאי, על פי אישור המוסד לביטוח לאומי, לגמלה מיוחדת  הזולתעולה התלוי בעזרת  .7

שנערך בין המוסד  ותלעולה או לגמלת סיעוד לעולה, לפי הסכם למתן גמלאות מיוחד

לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),  9לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל, לפי סעיף 

ימציא למחזיק,  יטוח לאומיאחוזים. המוסד לב 70הנחה בשיעור של  – 1995 –התשנ"ה 

  על פי בקשתו, תעודה המעידה על זכאות לפי פסקה זו.

  

 36חודשים מתוך  12מטר רבועים למשך  100אחוז לגבי  90הנחה בשיעור של  -איש צד"ל .8

בפסקה זו, "איש  ;2000הגיע לישראל אחרי חודש מאי  חודשים המתחילים ביום שבו

איש צבא דרום לבנון, מנגנון הביטחון, גורמי הסיוע האזרחי וגורמים אחרים,  –צד"ל 

נהלה יכ"זכאי שיקום" על ידי המ ר הוכרשעמד בקשר עם זרועות הביטחון, ואש

 ."הביטחונית לסיוע (המנב"ס) ובן זוגו

 

 ם:אחוזי 70הנחה בשיעור של  –הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן  .9

למי שקיבל את  – 1980 –חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א  לפי גמלה להבטחת הכנסה  )א(

 ברצף. 2003הגמלה משנת 

למי שקיבל את  – 1972(הבטחת תשלום), התשל"ב  תשלום לפי חוק המזונות  )ב(

 ברצף. 2003התשלום משנת 

 .1955-, לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה גימלת סיעוד  )ג(
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המפורטת בטבלה להלן, לפי מספר נפשות המתגוררות  בעל הכנסה חודשית ממוצעת(א)  .10

 :ור שנקבע לפי טורי ההכנסה שבטבלהה בשיעחהנ - איתו בנכס

מספר 
  2019הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים   נפשותה

  3,701-5,300  3,274-3,701  2,847-3,274  2,847עד   1
  5,550-7,949  4,910-5,550  4,270-4,910  4,270עד   2
  6,438-9,219  5,695-6,438  4,952-5,695  4,952עד   3
  7,327-10,492  6,481-7,327  5,636-6,481  5,636עד   4
  9,137-13,085  8,083-9,137  7,028-8,083  7,028עד   5
  10,947-15,677  9,684-10,947  8,421-9,684  8,421עד   6

שיעור 
  20%עד   40%עד   60%עד   80%עד   ההנחה

  12,757-18,269  11,285-12,757  9,813-11,285  9,813עד   7
  14,567-20,862  12,886-14,567  11,206-12,886  11,206עד   8
  16,377-23,454  14,488-16,377  12,598-14,488  12,598עד   9
10 

  לנפש 2,414עד   לנפש 1,781עד   לנפש 1,576עד   לנפש 1,370עד   ומעלה

שיעור 
  30%עד   50%עד   70%עד   90%עד   ההנחה

  

הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים  –ב) לעניין הנחה זו "הכנסה" 

איתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד 

  -לביטוח לאומי משלם להם למעט

 –תשנ"ה וק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), י"א לח-קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו .1

  .2010 –תש"ע תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), וגמלה לפי  1955

לעניין זה  ;או בת המתגוררים על המחזיק בנכס מחצית מהכנסתם החודשית של בן .2

לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר 

 , לא יובאמוםהכנסה חודשית עולה על גובה שכר המיניואם אותה  המינימום,

בפסקת משנה ; ר המינימוםלגובה שכשית השווה דבחשבון החלק מההכנסה החו

, 1987תשמ"ז וק שכר מינימום, שכר המינימום כהגדרתו בח –זאת, "שכר מינימום" 

  ).1.1.2019 -(בשיעורו המעודכן ל ₪ 5,300העומד על 

בסכום שאינו עולה על דמי שכירות  –ד השכרת דירתו דמי שכירות שמקבל אדם בע .3

  שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.

  ;2008 –תשס"ח כמשמעותם בחוק שירות המילואים,  תגמול מיוחד ותגמול נוסף .4

  - "הכנסה חודשית ממוצעת"

ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר  – בשכיר

מכל מקור  2019ת נשית בשדממוצע הכנסה חו ,לבקשת המחזיק בנכס או 2019לשנת 

  הכנסה שהוא לרבות הכנסה ממקורות נוספים כהגדרתם להלן. 
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חושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי ממוצע ההכנסה החודשית ש – בעצמאי

 12- שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידיו, כשהיא מחולקת ב

   2019של שנת דצמבר ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, 

  

בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות הכנסה נוספים שאינם 

 כלולים בהודעת השומה.

  

  :לרבות –ממקורות נוספים"  "הכנסה

  ;ביטוח לאומי

  ;קנהימענק ז

  ;פנסיה ממקום עבודה

  ;קצבת שארים

  ;קצבת נכות

  ;שכר דירה

  ;ותגלמ

  ;תמיכת צה"ל

  ;קצבת תשלומים מחו"ל

  ;פיצויים

  ;הבטחת הכנסה

  ;השלמת הכנסה

  ;תמיכות

  אחר.

  

הנחה בשיעור  –לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל  חסיד אומות העולם .11

מי שהוער כחסיד אומות העולם בידי  –, בפסקה זו, "חסיד אומות העולם" אחוזים 66של 

 רשות הזיכרון "יד ושם".

 

או  1992 -כהגדרתו בחוק חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב הורה יחיד .12

ון חוק שירות ביטחהורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו ב

ד לתקנות 14, או מתנדבת בשירות הלאומי כהגדרתה בתקנה 1986תשמ"ו (נוסח משולב), 

הנחה בשיעור   –שנה  21אלה, כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי שגילם אינו עולה על 

 . 20%של 

 

תקנות זכאי לגמלה לפי האו בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס  ןב .13

למת בעדו ובשל תומש 18או שהוא מעל גיל  2010 –תש"ע הביטוח הלאומי (ילד נכה), 

הנחה  –נכה המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכותו גמלה על ידי 

 מטרים רבועים משטח הנכס. 100לגבי  33%בשיעור של 
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של  יעורבש – 2005 –שס"ה תום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, הזכאי לתשל פדוי שבי .14

20%. 

  

לעניין זה "חייל ; %5הנחה בשיעור של  – חייל מילואים פעילמחזיק בנכס שהוא  .15

, 2008-חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח –" מילואים פעיל

המחזיק בתעודת משרד מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל או באישור 

 בא ההגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל.תקף שנתן לו צ

  

  (א) לתקנות ההנחות, הרשות קובעת הנחה לנכס חדש וריק כדלקמן: 12בהתאם לסעיף  .16

  בלבד. בכפוף לתנאי הבא: 100%הנחה של  - חודשים 6

  מיום שנסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה.

  

 –תשנ"ג רים במשק המדינה (הנחה מארנונה) הסדהלתקנות  13תקנה ל בהתאם .17

 30ושלא נעשה בו שימוש, לתקופה של לפחות  ,נכס ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ ,1993

 6לתקופה מצטברת של עד  100%יום ברציפות, מזכה את המחזיק בהנחה בשיעור של 

כל עוד לא שונתה  לבדחודשים בתקופת בעלות אחת (כלומר ההנחה ניתנת פעם אחת ב

 הבעלות בנכס.

נכס  למילוי הצהרה בדברההנחה תינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה, בכפוף 

 ריק על ידי המבקש ובכפוף לביצוע ביקורת בנכס.

  מועדי הגשת בקשות להנחה .18

לא יאוחר מיום  2020הגביה לגבי שנת המס  לקתמבקש הנחה ימסור בקשתו למח

בקשה שתימסר לאחר מועד זה ותאושר, תזכה את מבקש בהנחה בתחולה   30.06.2020

מיום הבקשה בלבד, למעט בהנחות שלא נדרש להגיש בגינן בקשה. בכל מקרה לא תינתן 

  .2020הנחה רטרואקטיבית לפני שנת המס 

 הנחה בארנונה כללית למשלמים מראש .19

ו זכאים להנחה שנתית יהי 2020המשלמים את הארנונה הכללית מראש לכל שנת כספים 

  . 2%בשיעור של 

  מעדכונים שיקבעו על פי החוק. המשלמים מראש לא יהיו משוחררים

  נה באמצעות הוראת קבעהנחה למשלמים ארנו .20

המשלמים את הארנונה הכללית באמצעות מתן הרשאה לחיוב חשבונם בבנק או הרשאה 

  .תלמשכורתם, לא יהיו זכאים להנחה מחיוב הארנונה השנתי

  

  

  

  



 

11  
 

  

  2020מועדי תשלום הארנונה הכללית לשנת  .21

 ולנוחות התושבים, הוחלט לאפשר 1.1.2020 -מבלי לפגוע במועד תחולת הארנונה שהינו ה

  : גם בדרכים הבאות את ביצוע תשלומי הארנונה

  . 31.1.2020ארנונה לכל השנה מראש עד החיוב תשלום   .א

, 9.1.2020תשלומים שווים וצמודים במועדים המפורטים להלן:  6 -ב תשלום  .ב

, כאשר כל תשלום צמוד למדד על 9.11.2020, 9.9.2020, 9.7.2020, 9.5.2020, 9.3.2020

 1980- פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם

  "ההסדר"). -ובתנאי שכל תשלום ישולם במועד (להלן

לחודש (או חד חודשי או דו חודשי  9לבעלי הוראת קבע יבוצע הניכוי מהבנק כל   .ג

יבוצע הניכוי ביום  -בהתאם לבקשת הנישום). אם יחול התאריך בשבת ו/או חג

 האחרון לפני התאריך שאינו שבת ו/או חג.

.ב  לעיל  יתבטל 8תשלומים רצופים על פי ההסדר בסעיף  2לא פרע מחזיק במועד   .ד

  .1.1.2020ל החוב יועמד לפירעון מידי בתאריך ערך של ההסדר וכ

  הסדר כאמור לעיל לא יחול במקרים האלה:  .ה

נדרשה הרשות לתת אישור המעיד על גמר חשבון וסילוק חובות כתנאי לביצוע פעולה 

כלשהיא בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), להעברת זכויות בנכס למשכנתא ו/או כל 

גם את חיוב הארנונה אישור אחר כיו"ב, ישלם המחזיק לעירייה במזומן בלבד 

  ביום בו פג תוקפו. המגיע ממנו עד המועד הקבוע באישור הנדרש היחסי

    

  

  

  

  

  

__ ____________  

  כידור- שושי כחלון
  ראש העירייה   

 


