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  2023 לשנת ארנונהצו  -בקשה לאישור חריג דברי הסבר ל

  
                                 

 – "מגוריםבניין במרתפים המשמשים לחניה בוהחניות  המעבריםשטחי "שטחים משותפים ו 110-108סיווג  .1

 הוספת תתי סיווג

וחניות מעברים ששטחים משותפים, כך  "מבנה מגורים"סיווג ראשי ב סיווגתתי שלושה להוסיף העירייה מבקשת 

בתקנות  מגוריםלמום ניימהיחויבו בארנונה בתעריף בבניין מגורים  ,במרתפים תת קרקעיים המשמשים לחניה

  .ההסדרים

בין חיוב שטחי דירה בבניין מגורים בצו הארנונה  הקיים בעקבות עיוותלאישור חברי מועצת העיר הפחתה זו מובאת 

טחים נוספים כגון: שטחי ת נוסף על השטחים העיקריים בשדירה בבניין מגורים מחויבכך ש. קרקע בתילחיוב 

יוצרים פער מהותי בין שטח  . שטחים אלומעברים במרתפי החנייה, חניות במרתפי החנייה וכן שטחים משותפים

טן בצורה הדירה לבין השטח המחויב בארנונה. נוצר מצב שבו מחזיקים בדירות בבתים משותפים ששטחן ק

 ששטחם גדול יותר. משמעותית מבתי קרקע, נדרשים לשלם ארנונה בשיעור דומה לזה של מחזיקים בבתי קרקע

בנוסף על כך, ישנם מקרים בהם שטח הדירה ושטח בית הקרקע דומה אך בפועל חיוב הארנונה של המחזיקים בדירות 

  י הקרקע.בבתים משותפים גבוה יותר בצורה משמעותית משל המחזיקים בבת

  

בה מוצגת השוואה בין שטחי החיוב בבית קרקע לעומת דירה בבניין מגורים באותה בטבלה כפי שניתן לראות לדוגמא 

  שכונה:

  

  בבניין דירה  בית קרקע  
 173.08 256.39  מ"ר – שטח בית/דירה

 29.44  מ"ר – חניה
 22.83  מ"ר – מעברים

 6.32  מ"ר – מחסן
 24.62   מ"ר – שטח משותף

 256.29 256.39 מ"ר סה"כ
 ₪ 44.37 שלתעריף עלות שנתית בש"ח לפי 

 11,371 11,376 למ"ר
 1,895 1,896 בש"ח  חיוב דו חודשי

  

, אך קרקעמהשטח של בית  "רמ 83 -בכקטן שהשטח העיקרי של דירה בבניין מגורים לה לעיל ניתן לראות בטב

  כתוצאה מתוספת שטחי חיוב כאמור לעיל הגורם לעיוות בחיוב הארנונה. זהההחיוב בשני הנכסים 

בהפחתת התעריף בסיווגים אלה לתעריף המינימום למגורים תאזן ולו באופן חלקי את העיוות הוספת תתי הסיווגים 

  שנוצר.

  :שלושה תתי סיווגים להוסיף מוצעהעיוות  על מנת לצמצם את

  .םלמינימובמעברים במרתפים תת קרקעיים המשמשים לחניה בבניין המשמש למגורים תעריף ההפחתת  .1

  .םלמינימובחניות במרתפים תת קרקעיים המשמשים לחניה בבניין המשמש למגורים תעריף ההפחתת  .2

 .םלמינימובשטחים משותפים בבניין המשמש למגורים תעריף ההפחתת  .3

  



  
 

 
 

  כפי שנקבע בתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית  2023תעריף המינימום למבנה מגורים לשנת

  למ"ר לשנה. ₪ 37.27 –הינו  2007ברשויות המקומיות), תשס"ז 

  

  . על אף הקווים המנחים להפחתה החריגה במלואה היות ומדובר בעיוות מהותי אנו מבקשים את אישורכם

תתבקש הפחתה מדורגת כך שבכל שנה , במהלך אחד עד לתעריף המינימום למגוריםככל שלא תאושר הפחתה 

  שנים וזאת עד להגעה לתעריף המינימום. 3-2על פני  שתתפרסהפחתה  %7.5יופחת התעריף בשיעור של 

 

 העלאת תעריף  - "בגין השטח הבנוי למעשה, כולל הסככות למכירת דלק -תחנות דלק" 225סיווג  .2

בגין השטח הבנוי למעשה, כולל הסככות למכירת  -"תחנות דלק  225העירייה מבקשת לעלות את התעריף בסיווג 

  .2023שקבע משרד הפנים לשנת  וזאת בהתאם לקווים המנחים 7.5% –ב דלק" 

יות עריפי הארנונה המקבילים ברשוהחלים בעיר כפר יונה, נמוכים באופן ניכר מת 225תעריפי הארנונה בסיווג 

  סמוכות ודומות.

  אבן יהודה  פרדסיה  תל מונד  קדימה צורן  כפר יונה  

  184.21  433.36  408  200.74  84.36   תחנות דלק

  בש"ח למ"ר לשנה. 2022תעריפי 

 

 הבהרת הגדרה –"שטח המשמש לחניה במרכז קניות ומסחר"  272סיווג  .3

 
מ"ר, באופן שבו  8,000ווג החל על שטחי חניה במרכזים מסחריים שגודלם מעל יהעירייה מבקשת להבהיר את הס

למ"ר שהיא ארנונה נמוכה מזו שחלה  ₪ 82.10בארנונה בסך של  ביחויכל שטח המשמש לחניה והעונה על ההגדרה 

  על השטחים העיקריים של המרכז המסחרי.

בנימוק כי יש לאבחן בין שטחים המשמשים לחניה בקשת העירייה לסווג דומה נדחתה על ידי השרים בשנה שעברה 

בתשלום לעומת שטחים המשמשים לחניה ללא תשלום. זאת, מאחר שכפי שנימקו השרים, שטח המשמש לחניה בעד 

  ווג הראשי "חניון".יתשלום יש לסווג אך ורק תחת הס

לום. זאת, הן מאחר שהאמור ווג של שטחי החניה את סוגיית התשישלא לכלול בהגדרת הס תההעירייה שבה על בקש

 4488/06  ווג בצו הארנונה והן לאור העובדה שכפי שנקבע בדנ"איבשאלה של סווג הנכס ולא לעניין חקיקת הס

"... נוכח ההנמקות השונות שהביאו שלושת  -) ישראל בע"מ (פורסם בנבו) 1993עיריית הרצליה נגד חבס צ. פיתוח (

בלת ערעורם של המשיבים לא נקבעה בפסק הדין נשוא העתירה הלכה כלשהי שופטי המותב בבית המשפט העליון לק

  בשאלת סיווגם לצרכי ארנונה של מקומות חניה בחניונים פרטיים."

  

הקבוע בצו הארנונה ולהוציא ממנו מלכתחילה את שטחי החניה שנעשים תמורת  גהסיוולפיכך, אין להגביל את אופן 

  עשה בהתאם לדין ולאופן שבו יופעלו ויוחזקו שטחים אלו.ווג בפועל שיייתשלום. להבדיל, מהס

  

  

  

  

  



  
 

 
 

  סיווגתת הוספת  - תעסוקה בית לידבאזור  "מרכז לוגיסטי" 273 סיווג  .4

ועל כן העירייה מבקשת באזור התעסוקה מסוגים שונים  םלוגיסטייפיתוח העיר, צפויים לקום מרכזים כחלק מ

באזור תעסוקה  למ"ר לשנה בסיווג ראשי של "תעשיה" ₪ 141.91בתעריף של "מרכז לוגיסטי"  273תת סיווג להוסיף 

  תעריף זה הינו זהה לכלל התעריפים לעסקים באזור התעסוקה בית ליד. בית ליד.

  

  

  

  


