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    2022 לשנת ארנונההדברי הסבר לטיוטת צו  הנדון:
  

                                     
 מגורים בניין במרתפים המשמשים לחניה ב המעברים שטחי .1

קרקעיים המשמשים לחניה כך שמעברים במרתפים תת  להוסיף הערה בסיווג מבנה מגוריםהעירייה מבקשת 

 בבניין מגורים לא יחויבו בארנונה שכן הם אינם משמשים למגורים. 

 
  תיקון הגדרה - ב"משרדים שירותים ומסחר"  230סיווג  .2

בצוו ללא אישור השרים.  512שונה סיווג  2008מבדיקה שערכה העירייה לצוו הארנונה, התברר כי בשנת  .2.1

 230ה ולהשיבה לנוסח המאושר האחרון.  לצורך כך, בסיווג העירייה מבקשת לתקן את שינוי ההגדר

"בניינים המשמשים למרפאות בתי חולים, בתי מרפא, קליניקות עם או בלי חדרי אשפוז" יש לשנות 

 מרפאות". ,למשרדים  ולחזור להגדרה המקורית:  "בניינים המשמשים

  
  :   2008ו  2007להלן פירוט ההגדרות כפי שהופיעו בצווים בשנים 

  
  תעריף למ"ר   תיאור   קוד   שנת כספים

  100.68  בניינים המשמשים למשרדים, מרפאות  512  2007צו 
בניינים המשמשים למרפאות בתי חולים, בתי מרפא,   230  2008צו 

  קליניקות עם או בלי חדרי אשפוז
100.68  

 
  שינוי הגדרה והפחתת תעריף  -"חניון מקורה ללא תשלום"  272סיווג  .3

"חניון מקורה ללא תשלום" להגדרה הבאה: "חניה  272ה מבקשת לתקן את ההגדרה בסיווג העיריי .3.1

 , תעריף המינימום לשירותים, משרדים ומסחר. ₪ 72.19מקורה" ולהפחית את התעריף ל 

העירייה מבקשת לעודד את מרכזי הקניות והמסחר הגדולים להעמיד את שטחי החנייה שברשותם  .3.2

תשלום, ובפרט מאחר שבשכונות המגורים קיימת מצוקת חנייה שניתן לסייע לטובת הציבור הרחב ללא 

 ליתרונה באמצעות תוספת מקומות חנייה במרכזים אלה.

), מה שעשוי 800נכון להיום התעריף לחניה במרכז המסחרי גבוה מהתעריף של חניונים בתשלום (סיווג  .3.3

לשלם עבור שטח זה תעריף נמוך יותר  לעודד את מרכזי המסחר לגבות תשלום עבור החניונים על מנת

 בארנונה.

אשר התקבלה  2020יובהר, כי מדובר בבקשה חוזרת לשרים שהוגשה במסגרת בקשה חריגה בצו ארנונה  .3.4

 באופן חלקי.

  

  

  

  



 

  

 

  העלאת התעריף  -"חניונים"  800סיווג  .4

 למ"ר, לתעריף המרבי לחניונים. ₪ 71.16לתעריף  800העירייה מבקשת להעלות את התעריף בסיווג 

במועד הגשת הבקשה טרם פורסמו הקווים המנחים של משרד הפנים להגשת בקשות חריגות בארנונה, ולכן 

ככל שמבחינת הקווים המנחים לא ניתן להעלות את התעריף כמבוקש, תבקש העירייה את העלאה 

  המקסימלית האפשרית.

  לעיל. 3זהו סעיף משלים למבוקש בסעיף 

  

 הבהרה להגדרה   -"תעשייה"  400סיווג  .5

  העירייה מבקשת להבהיר את ההגדרה כך שיהיה ברור שכל מבני התעשייה יחויבו בתעריף זה. 

  

 הוספת סיווג חדש  - "מרכז לוגיסטי" 280סיווג  .6

ההסדרים ולא היתה לו התייחסות קודמת בצוו הארנונה של  מדובר בסוג תעסוקה חדש שלא מוסדר בתקנות

  .העירייה

העירייה צפויים לקום מרכזים לוגיסטיים מסוגים שונים ועל כן במסגרת פיתוח העיר ומתוך ראייה עתידית, 

  למ"ר לשנה. ₪ 130בתעריף  280לוגיסטי בסיווג  למרכזמבקשת להוסיף סיווג 

  מרכזים לוגיסטיים ברשויות דומות וקרובות.תעריף זה נקבע בהתייחס לתעריפים ל

  בסיווג זה. שמחויבאף נכס אין  ברחבי העיר לכן םלוגיסטייהיום אין מרכזים 

  
 אזור תעסוקה בית ליד  -הוספת אזור חדש   .7

ונגישותו לצירים מרכזיים  ,מחד מיקומו הייחודי של אזור זה, 258/1-2רת אזור חדש בתב"ע הצ/מק/הגד

תעודד  . הערכות זוהארנונהומסוף תחבורה עתידי) מאידך, מצריך הערכות מקדימה בצו  57כביש  4(כביש 

יזמים וארגונים גדולים לתכנן העתקת פעילותם לעיר בתעריפי ארנונה אטרקטיביים ותחרותיים, עוד בטרם 

החלה הבניה באזור. בידול אזור זה בצו המסים יאפשר בעתיד הוספת סיווגים ותעריפים שעשויים להיות 

 (סעיף הגדרות).  9.3סעיף בצו הארנונה בפרק ההגדרות, מבוקש להגדיר את האזור ב .ייחודיים לאזור

  :אנו מבקשים להוסיף תתי סיווגים חדשים כמפורט

  מ"ר לשנה.ל ₪ 140בתעריף  402בנייני תעשייה לרבות משרדים ומחסנים בסיווג 

  למ"ר לשנה. ₪ 140בתעריף  403תעשיה עתירת ידע לרבות בתי תוכנה בסיווג 

  

אשר רז (זרוג) נ' עיריית ראשון  5967/07עע"מ   מדובר באזור תעסוקה חדש שבהתאם להלכה שנקבעה בעניין

ניתן לראות באזור זה כאזור חדש ולהטיל עליו ארנונה שהיא בגדר הטלה ראשונה בה ניתן לקבוע  לציון

 תעריפים בין המינימום למקסימום בתקנות. 

  

  


