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  לאישור מליאת המועצה –הצעת צו ארנונה כללית 
  כרכור- מועצה מקומית פרדס חנה

  7201 הוראה בדבר ארנונה לשנת הכספים
  

, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(בתוקף סמכותה על פי חוק ההסדרים במשק המדינה 
רנונה א, להטיל בתחום שיפוטה, כרכור-החליטה המועצה המקומית פרדס חנה, 1992-ג"התשנ

י הבעלים או "שתשולם ע) 31/12/2017עד  1/1/2017לתקופה ( 2017כללית לשנת הכספים 
  :המחזיקים בנכסים כמפורט להלן

  
  

  הגדרות .1

  .כל תחום שיפוטה של המועצה יהיה אזור אחד 1.1

פ מידות "ע, כל השטח הבנוי למעשה ברוטו -פירושו  "שטח בניין המשמש למגורים" 1.2
פ "בבתים משותפים ע(וכולל חלק יחסי ברכוש המשותף כולל מרפסות מקורות , חוץ

, )או חריגה/המופיע בחוזי עמידר והרכישה מהקבלנים במקרים שבהם אין תוספת בנין ו
שאינם , להוציא שטחים מתחת לבניין, וכולל כל שטח מקורה הצמוד לבניין המגורים

  .י קירות"סגורים ע

  

משטחם ויצורפו  10%- ין יחושבו כשאינם צמודים לבני, שטחי מחסנים מכל הסוגים
  .מגודלם ויצורפו לשטח הבניין העיקרי 50%-מרתפים יחושבו כ. לשטח הבניין העיקרי

  

 .פטור מארנונה -קני מקלט בגודל ת

כולל מבני , כל השטח ברוטו בכל הקומות, פירושו "שטח בניין שאינו משמש למגורים" 1.3
שטח ) ות וקיים מתקן קבוע לעליהמטר לפח 1.70בתנאי שגובה היציע (עזר ויציעים 

אך לא , כגינה או לכל צורך אחר, שעיקר שימוש עם המבנה בחצר, הקרקע הצמוד לבניין
התעריף ליתרת שטח  ר תחויב לפי"מ 50-יתרת שטח הקרקע מעבר ל. ר"מ 50-יותר מ

  .הקרקע בהתאם לשימוש

  

בו שימוש כמחסה  ואשר עושים, מקלט בגודל תיקני המצוי בנכס שאינו משמש למגורים
  . פטור מארנונה - לשעת חירום בלבד 

תחולק למספר יחידות שומה בהתאם , יחידה המשמשת גם למגורים וגם לשימוש אחר 1.4
  . לשטח היחסי בו נעשה כל שימוש והארנונה תחושב בהתאם

ואינו , המשמש לרחיצה ושחיה, מבנה האוגר מים -פירושה  "בריכת שחיה פרטית" 1.5
  .כשטח הבריכה יחשב שטח הרצפה. ותמשמש למטרות עסקי

ניהול (להוראות מס הכנסה  'פירושם כהגדרתם בתוספת ה "בעלי מקצועות חופשיים" 1.6
, מנהלי חשבונות, יועצי מס, ד"משרדי עו - ובכלל זה  1973-ג"התשל, )פנקסי חשבונות

  .סוכני ביטוח, רופאים, משרדי תיווך לסוגיהם

או /תעלות וצינורות להעברת נוזלים ו, מיכלים, בוסטרים, בארות -פירושם  "מתקנים" 1.7
. ר"מ 32ששטחם הכולל עולה על  ,1וכן תחנת שנאים ואנטנות מכול סוג ובתנאיגז 

  .השטח לצורך סעיף זה יחשב כל שטח הקרקע המגודר לצורך המיתקן

                                                           

1
כן מליאת המועצה -על. 'שירותים ומסחר, משרדים'בתקנות ההסדרים הוגדרו מתקני חשמל תחת סיווג    

 . המלים על מנת להתאים את ההגדרה להוראות החקיקה המסמיכהמחיקת את  מתבקשת לאשר
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מבנה נפרד או חלק מובחן מנכס המסווג  -פרושם  "מחסן וסככה למסחר ולתעשייה" 1.8
המשמש לאחסון ואשר לקוחות ועובדים אינם מבקרים בו או , 2.4או  2.2.1בסיווג 

  .ר"מ 50עובדים בו באופן קבוע וגודלו לפחות 

  .מטר או חלק מהם כקומה 5יחושבו כל , מטר 10בניין שגובהו מעל  -גובה בניין  1.9

  .ר"מ 300לרבות מפעל ששטחו עד  -מלאכה  1.10

משמשים להשכרה לתקופות ה, מבנים הסמוכים לבית מגורים -פירושם  "צימרים" 1.11
  .קצרות למי שאינם תושבי המועצה

לגידול תוצרת , חיים-למשק בעלי, למשתלה, קרקע המשמשת למטע - "אדמה חקלאית" 1.12
  .חקלאית או פרחים או לייעור

, לול, רפת: מבנה הבנוי על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות כגון - "מבנה חקלאי" 1.13
 .ן כלים חקלאיים וכיוצא באלהסככה לאחסו, בית אריזה, אורווה

מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה  –" מערכת סולארית" 1.14
אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע , סולארית-וולטאית או תרמו-פוטו

עסקאות (לכללי משק החשמל  1שבסעיף " מיתקן אנרגיה מתחדשת"להגדרה ) 2(בפסקה 
   2 ;2000- ס"התש, )ק שירות חיוניעם ספ

  

                                                           

התעריפים נקבעו בהתאם להוראות תקנות הסדרים , אינה נדרשת לאישור השרים –הטלת ארנונה לראשונה    2

וזאת במטרה לענות לצורך קיים שכן  2007-ז"תשס, )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(במשק המדינה 

 –נות הוצבו בשטח שיפוטה של המועצה המקומית מתקנים סולריים רבים לייצור חשמל וחום בשנים האחרו

משרדים "בהעדר סיווג מתאים בצו הארנונה נדרשה המועצה לסווג מתקנים אלה כמתקני חשמל בסיווג 

המועצה . בתעריף אשר אינו כלכלי ואשר עשוי להוביל לזניחת אותם מתקנים ופרוקם" שרותים ומסחר

ה חשיבות רבה בעידוד מתקנים להפקת אנרגיה ירוקה לרווחת כלל תושבי המועצה ולכן הוחלט לנסות רוא

ולקבע בצו המסים תעריף אשר יטיב לשקף לדעת המועצה את שוויו הכלכלי של שימוש זה מחד ויאפשר את 

 .המשך פעולת המתקנים
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  3)התעריפים כפופים לשיעור ההעלאה הקבוע( הארנונה שיעורי .2

  
ח למטר "בש      

  2016שנת 
ח למטר שנת "בש

2017  

2.1  
  מגורים –סיווג ראשי 

    

ר בנוי ליחידות מגורים "לכל מ  2.1.1  
י משרד "המוגדרות ע, בשכונות שיקום

  השיכון

35.06 36.46(*)4 

          
  ר בנוי בריכות שחייה פרטיות"לכל מ  2.1.2  

43.38 45.11(*)5 

          
למעט האמור  ר בנוי מגורים"לכל מ  2.1.3  

לעיל לגבי יחידות מגורים בשכונות 
  .י משרד השיכון"שיקום המוגדרות ע

43.38 45.11(*)6 

          

      שירותים ומסחר, משרדים -סיווג ראשי   2.2

          
, מועדונים, מרפאות ציבורית, אולמות שמחה, גני ילדים פרטיים, משרדים, ותחנוי  2.2.1  

  .וכן נכסים שאינם מופיעים בהגדרות בסעיפי הסיווג האחרים בפרק זה
      ר"מ 150אם שטחו עד     
למעט , עבור כל השטח הבנוי למעשה -    

 151.77 149.13  מחסנים וסככות

  עבור מחסנים -    
97.87 99.60 

  עבור סככות -    
50.75 

766.63 

                                                           

   1.77%עומד על  2017תעריפי הארנונה לשנת  העדכון בגובהשיעור    3
4

מבוקש להעלות את תעריף הארנונה בסיווג זה בהעלאה חריגה מעבר לשיעור ההעלאה הקבוע בחוק וזאת    

והטבת השירותים הנחות בארנונה לזכאים במטרה להגדיל את תקציב המועצה ולסייע בידה במימון 

ים ברשויות על מנת לקרב את תעריף החיוב הנוהג בשטח שיפוטה של המועצה לתעריפים הדומלאזרח וכן 

מעבר לשיעור  2.23%התעריף המוצע מהווה העלאה של . אקונומי-וסמוכות וברשויות באותו אשכול סוצי

₪  35.68סטטוטורי התעריף החוקי בצרוף שיעור ההעלאה ה() 4%כ "סה(. 2017העלאה החוקי לשנת 

  .)ר"למ

5
ור ההעלאה הקבוע בחוק וזאת מבוקש להעלות את תעריף הארנונה בסיווג זה בהעלאה חריגה מעבר לשיע   

רותים יוהטבת השהנחות בארנונה לזכאים במטרה להגדיל את תקציב המועצה ולסייע בידה במימון 

על מנת לקרב את תעריף החיוב הנוהג בשטח שיפוטה של המועצה לתעריפים הדומים ברשויות לאזרח וכן 

מעבר לשיעור  2.23%הווה העלאה של התעריף המוצע מ. אקונומי-וסמוכות וברשויות באותו אשכול סוצי

₪  44.15סטטוטורי התעריף החוקי בצרוף שיעור ההעלאה ה() 4%כ "סה(. 2017העלאה החוקי לשנת 

  .)ר"למ

6
מבוקש להעלות את תעריף הארנונה בסיווג זה בהעלאה חריגה מעבר לשיעור ההעלאה הקבוע בחוק וזאת    

והטבת במימון הנחות בארנונה לזכאים מימון במטרה להגדיל את תקציב המועצה ולסייע בידה ב

על מנת לקרב את תעריף החיוב הנוהג בשטח שיפוטה של המועצה לתעריפים הדומים רותים לאזרח וכן יהש

מעבר  2.23%התעריף המוצע מהווה העלאה של . אקונומי- וברשויות סמוכות וברשויות באותו אשכול סוצי

 44.15סטטוטורי התעריף החוקי בצרוף שיעור ההעלאה ה() 4%כ "סה(. 2017לשיעור העלאה החוקי לשנת 

  .)ר"למ₪ 
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ח למטר "בש      
  2016שנת 

ח למטר שנת "בש
2017  

          
      ר"מ 150אם שטחו מעל     
למעט , עבור כל השטח הבנוי למעשה -    

 153.69 151.02  מחסנים וסככות

  עבור מחסנים -    
99.11 100.86 

  עבור סככות -    
51.39      66.638 

 

 לרבות תחנות לתדלוק בגז - תחנות דלק  2.2.2  
  .וטעינה חשמלית

150.45  153.11  

  
  

לרבות , כל שטח מקורה וכל שטח אחר
למעט  ,קרקע תפוסה המשמש לתדלוק

, משרדים, שטחים המשמשים למסחר
מלאכה או אספקת שירותים מכל סוג 

 שהוא 

  

  

  

תחנות לתדלוק בגז וטעינה חשמלית 
  .בלבד

78.95 80.35 

  

כל השטח הבנוי  - מקצועות חופשיים  2.2.3
  למעשה

163.72 166.62 

        
  אוטובוסים ומוניות  2.2.4

לכל שימוש (כל השטח הבנוי למעשה 
 371.08  )בתחנה

376.739 

 

        
  91.0610  86.91  בתי חולים ומוסדות חינוך  2.2.5

                                                                                                                                                                      

ארנונה כללית (בתקנות הסדרים במשק המדינה התעריף לתעריף המינימום הקבוע  )העלאה( התאמת   7

) ב(9סעיף תיקון זה אינה מותנה באישור השרים בהתאם להוראות . 2007-ז"תשס, )ברשויות המקומיות

  1992-ג"תשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(ינה חוק הסדרים במשק המד
ארנונה כללית (בתקנות הסדרים במשק המדינה התעריף לתעריף המינימום הקבוע  )העלאה( התאמת  8

) ב(9סעיף תיקון זה אינה מותנה באישור השרים בהתאם להוראות . 2007-ז"תשס, )ברשויות המקומיות

  1992-ג"תשנ, )יקה להשגת יעדי התקציבתיקוני חק(חוק הסדרים במשק המדינה 

  

ארנונה כללית (בתקנות הסדרים במשק המדינה התעריף לתעריף המינימום הקבוע  )הפחתה( התאמת  9

) ב(9סעיף תיקון זה אינה מותנה באישור השרים בהתאם להוראות . 2007-ז"תשס, )ברשויות המקומיות

  .1992-ג"תשנ, )י התקציבתיקוני חקיקה להשגת יעד(חוק הסדרים במשק המדינה 
10

מבוקש להעלות את תעריף הארנונה בסיווג זה בהעלאה חריגה מעבר לשיעור ההעלאה הקבוע בחוק וזאת   

על מנת לקרב את במטרה להגדיל את תקציב המועצה ולסייע בידה במימון והטבת השרותים לאזרח וכן 

ברשויות סמוכות וברשויות באותו  תעריף החיוב הנוהג בשטח שיפוטה של המועצה לתעריפים הדומים

. 2017מעבר לשיעור העלאה החוקי לשנת  3%התעריף המוצע מהווה העלאה של . אקונומי-ואשכול סוצי

  .)ר"למ₪  88.45סטטוטורי התעריף החוקי בצרוף שיעור ההעלאה ה() 4.77%כ "סה(
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  כל השטח הבנוי למעשה  
  

  מתקנים  2.2.6  
64.15 66.6311 

בריכות המשמשות  –בריכות מים   2.2.6.1  
  כמאגר מים

69.69 70.92 

  קני חלוקת דוארמת  2.2.7  
 389.67  ר בנוי ומקורה"לכל מ

376.7312 

 

    13(*)רשתות שיווק  2.2.8  
  

שטח החנות וכל שטח מבונה אחר המוחזק 
בידי רשת שיווק ואשר אינו נופל באיזו 

  "רשתות שיווק"מההגדרות האחרות בסיווג 

-  192.1114  

  86.6215  -  סככות המשמשות רשת שיווק

  2417316.  -  מחסני רשת שיווק 

      מכוני כושר ואורוות , אולמות ספורט                   2.2.9  
  המשמשות לעסק                           

118.67 120.77 

                                                           

ארנונה כללית (דינה בתקנות הסדרים במשק המהתעריף לתעריף המינימום הקבוע  )העלאה( התאמת  11

) ב(9סעיף תיקון זה אינה מותנה באישור השרים בהתאם להוראות . 2007-ז"תשס, )ברשויות המקומיות

  .1992-ג"תשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(חוק הסדרים במשק המדינה 
כללית ארנונה (בתקנות הסדרים במשק המדינה הקבוע  קסימוםהתעריף לתעריף המ )הפחתה( התאמת  12

) ב(9סעיף תיקון זה אינה מותנה באישור השרים בהתאם להוראות . 2007-ז"תשס, )ברשויות המקומיות

  1992-ג"תשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(חוק הסדרים במשק המדינה 

  

13
בהתעלם מכך שנפח הפעילות ', שירותים ומסחר, משרדים'רשתות שיווק סווגו עד כה בסיווג הראשי של    

ולכן שיעורי הארנונה שהוטלו עליהן עד כה לא שיקפו את ' רגילות'להן גבוה בהרבה מזה של חנויות ש

מוצע לקבוע תעריפים , אשר על כן. נמוך מהמקובל ברשויות אחרותהתעריף הנוכחי . מעמדן המיוחד

  .על מנת לאבחן ולהבדיל בינן לבין עסקים שאינם מאוגדים כרשת, נפרדים לרשתות שיווק

המשפט קבעו כי מוצדק לחייב רשתות שיווק בתעריפי ארנונה גבוהים יותר מאשר נכסים אחרים וזאת  בתי

הום סנטרס  167/00) 'נצ(פ "ה' ר. בשל חוסנן הכלכלי והיתרונות השיווקיים להם הן זכאיות מבחינת גודלן

, וק הינן גדולות יותרשם נקבע כי רשתות שיו, )פורסם באתר נבו( עיריית עפולה' מ נ"עשה זאת בעצמך בע

שירות עצמי של הלקוח כמעט תמיד , צמודים לשירותים נלווים, סניפיהן ממוקמים במיקומים מרכזיים

 . ובעלי מספר עובדים גדול יותר

 150מאשר התעריף של חנויות ששטחן עולה על  25% -ב בשיעור היקר סיווג זהלתעריף האת  קבועמוצע ל    14

    .ר"מ

מהתעריף של סככות מקבילות בחנויות שאינן רשתות  30% -היקר בהתעריף בשיעור  מוצע לקבוע את   15

  שיווק

המהווה את כפל התעריף המוצע  –המשמשים את רשתות השיווק מוצע לקבוע תעריף נפרד למחסנים    16

לדעת המועצה תעריך כזה ישקף מחד את אופיים המיוחד . המשרתות רשתות שיווק התעריף לסככות

כלכלית של רשתות השיווק ויתרום לצמצום הפערים בינן לבין החנויות הרגילות הפועלות ועוצמתן ה

ומאידך ישקף את הפוטנציאל הכלכלי הפחות של המחסנים לעומת שטח המסחר , בשטחה של המועצה

  . העיקרי
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  (*) בנקים וחברות ביטוח -סיווג ראשי   2.3

  לכל השטח הבנוי למעשה

752.30 788.1817  

 

      תעשיה –סיווג ראשי   2.4

למעט , עשהלכל השטח הבנוי למ  2.4.1  
  (*)מחסנים וסככות

69.71 1873.04 

19 36.83 (*)מחסנים - 2.4.2 
38.59 

20 32.08  (*)סככות  2.4.3 
33.61 

 162.27 159.45  בתי תוכנה  2.4.4  

        

      בתי מלון -סיווג ראשי   2.5

 58.42 57.40  לכל שימוש -ר ראשונים "מ 300עבור   2.5.1  

 116.87 114.84  לכל שימוש - ר נוסף "לכל מ    

 58.72 57.70  צימרים  2.5.2  
          
          

      מלאכה –סיווג ראשי   2.6

למעט ל השטח הבנוי למעשה לכ  2.6.1  
  (*)מחסנים וסככות

69.71 2173.04 

  
 47.6422 45.47   (*)מחסנים וסככות  2.6.2

       

2.7  
  אדמה חקלאית -סיווג ראשי 

  
  ר"למ  ר"מל

 0.09 0.09  חממות  2.7.1  
 0.09 0.08  חים מכוסיםשט  2.7.2  

                                                           

וזאת מבוקש להעלות את תעריף הארנונה בסיווג זה בהעלאה חריגה מעבר לשיעור ההעלאה הקבוע בחוק    17

על מנת לקרב רותים לאזרח ובמטרה יבמטרה להגדיל את תקציב המועצה ולסייע בידה במימון והטבת הש

את תעריף החיוב הנוהג בשטח שיפוטה של המועצה לתעריפים הדומים ברשויות סמוכות וברשויות באותו 

ריף המוצע התע. תוך התחשבות בחוזקם הכלכלי של הבנקים וחברות הביטוח אקונומי- ואשכול סוצי

התעריף החוקי בצרוף . () 4.77%כ "סה(. 2017מעבר לשיעור העלאה החוקי לשנת  3%מהווה העלאה של 

  )ר"למ₪  765.62סטטוטורי שיעור ההעלאה ה
18

מבוקש להעלות את תעריף הארנונה בסיווג זה בהעלאה חריגה מעבר לשיעור ההעלאה הקבוע בחוק וזאת    

ארנונה תעריפי הלשטח שיפוטה של המועצה עבור סיווג זה בהנוהגים באת תעריפי הארנונה רב קבמטרה ל

מעבר לשיעור  3%התעריף המוצע מהווה העלאה של . הנורמטיבית כפי שחושבה על ידי משרד הפנים

 .ר"למ₪  70.94רי הוא טותעריף הארנונה הסטטו) 4.77%כ "סה(. 2017העלאה החוקי לשנת 

  .ר"למ 37.48ורי לשנה זו הוא לעיל התעריף הסטטוט 17ראה הערה    19
 .ר"למ₪  32.65לעיל התעריף הסטטוטורי לשנה זו הוא  17ראה הערה    20

21
 .ר"למ₪  70.94טורי הוא וטטתעריף הארנונה הס   17אה הערה ר   

  ר"למ₪  46.27הוא  2017התעריף הסטטוטורי לשנת , לעיל 17ראה הערה   22
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  0.02  0.02  מטעים וגידולים חד שנתיים , פרדסים  2.7.3  
      בוטל  2.7.4  
      בוטל  2.7.5  
אדמה חקלאית מוזנחת ובלתי   2.7.6  

  מעובדת
0.19 0.2 

 0.02 0.02  אדמת בעל  2.7.7  

 0.13 0.13  תעלות להולכת מים  2.7.8  

           

  ר"למ  ר"למ  קרקעות –סיווג ראשי   2.8

  .מסחר –לשימוש ביחד עם נכס בסיווג ראשי   2.8.1  
18.69 19.02 

  36.9723 35.29 (*)בנקים -לשימוש ביחד עם נכס בסיווג ראשי  2.8.2 

  (*)תעשיה -לשימוש ביחד עם נכס בסיווג ראשי   2.8.3  
5.55 5.8124 

  בתי מלון -לשימוש ביחד עם נכס בסיווג ראשי   2.8.4  
6.89 7.01 

  (*)מלאכה -מוש ביחד עם נכס בסיווג ראשי לשי   2.8.5  
5.55 5.8125 

  46.97  46.15  תחנות דלק -לשימוש ביחד עם נכס בתת סיווג   2.8.6  
  ר ראשונים "מ 500ר מ"עבור כל מ    

  ר נוסף"עבור כל מ
9.64  9.81 

מקצועות  -לשימוש ביחד עם נכס בתת סיווג   2.8.7  
  חופשיים

19.94 20.29 

תחנות  -ד עם נכס בתת סיווג לשימוש ביח  2.8.8  
  אוטובוסים ומוניות

54.02 54.6526 

          

מוסדות חינוך  -לשימוש ביחד עם נכס בתת סיווג   2.8.9  
  ובתי חולים

11.92  49.1227  

 6.74 6.62  בתי אריזה -לשימוש ביחד עם נכס בתת סיווג   2.8.10  

          

צור מדגרות ויי - לשימוש ביחד עם נכס בתת סיווג   2.8.11  
  דבש

4.65 4.73 

          

  5.40  5.31  מתקנים –לשימוש ביחד עם נכס בתת סיווג   2.8.12  

    בוטל  2.8.13  

                                                           

  )ר"למ₪ 35.91 סטטוטורייעור ההעלאה ההתעריף החוקי בצרוף ש, לעיל 16ראה הערה   23
24

  .ר"למ₪  5.65רי הוא טותעריף הארנונה הסטטו . לעיל 17ראה הערה    

25
  .ר"למ₪ 5.65רי הוא טותעריף הארנונה הסטטו . לעיל 17ראה הערה    

ארנונה כללית (בתקנות הסדרים במשק המדינה התעריף לתעריף המינימום הקבוע  )הפחתה( התאמת  26

) ב(9סעיף תיקון זה אינה מותנה באישור השרים בהתאם להוראות . 2007-ז"תשס, )קומיותברשויות המ

  1992-ג"תשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(חוק הסדרים במשק המדינה 
27

  .ר"למ₪  12.13רי הוא טותעריף הארנונה הסטטו . לעיל 4ראה הערה    
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 13.58 13.34  שלא פורט בצו, לכל צורך אחר  2.8.14  

  51.76  50.86  קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים  2.8.15  

המשמשות כמאגר  - קרקע תפוסה בריכות מים   2.8.16  
  מים

4.05 4.2428 

 6.65 6.53  ר"לכל מ - קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח  2.9

      חניונים  2.10

 32.33 31.77  מקורהחניון   2.10.1  

 21.58 21.20  שאינו מקורהחניון   2.10.2  

        

      מבנה חקלאי -סיווג ראשי   2.11

 
 17.21 16.91 כל השטח הבנוי למעשה  -בתי אריזה  2.11.1

ואורוות , יצור דבש, ותרגדמ ,לבתי אמון  2.11.2  
ר "שאינן משמשות בתי ספר לרכיבה לכל מ

  בנוי למעשה 

15.82 16.10 

 8.05 7.91      רפתות, דירים  2.11.3  

כל שטח הלול וכן כל השטח  -לולים   2.11.4  
  המגודר שמסביב ללול

3.78 3.85 

כל מבנה חקלאי שלא סווג באופן ספציפי   2.11.5  
  בצו זה 

31.77 32.33 

  29מערכת סולארית  2.12
    

    מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס 122.1. 

 0.61   דונם 1דונם ועד  0.2ר שמעל "לכל מ  2.12.1.1 

 0.31   דונם 2דונם ועד  1ר שמעל "לכל מ  2.12.1.2 

 0.15   דונם 2ר שמעל "לכל מ  2.12.1.3 

      מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס  222.1.  
  2.44    דונם 10בשטח של עד   2.12.12.  

                                                           

28
  .ר"למ₪  4.12תעריף הארנונה הסטטורי הוא  . לעיל 4ראה הערה    

התעריפים נקבעו בהתאם להוראות , אינה נדרשת לאישור השרים –הטלת ארנונה לראשונה    29

וזאת במטרה  2007-ז"תשס, )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(תקנות הסדרים במשק המדינה 

בשנים האחרונות הוצבו בשטח שיפוטה של המועצה המקומית מתקנים לענות לצורך קיים שכן 

בהעדר סיווג מתאים בצו הארנונה נדרשה המועצה לסווג  –ים רבים לייצור חשמל וחום סולרי

בתעריף אשר אינו כלכלי ואשר עשוי " משרדים שרותים ומסחר"מתקנים אלה כמתקני חשמל בסיווג 

המועצה רואה חשיבות רבה בעידוד מתקנים להפקת אנרגיה . להוביל לזניחת אותם מתקנים ופרוקם

כלל תושבי המועצה ולכן הוחלט לנסות ולקבע בצו המסים תעריף אשר יטיב לשקף  ירוקה לרווחת

 .לדעת המועצה את שוויו הכלכלי של שימוש זה מחד ויאפשר את המשך פעולת המתקנים
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  1.22    דונם 300דונם ועד  10ר שמעל "לכל מ  2.12.2.2  
  0.61    דונם 750דונם ועד  300ר שמעל "לכל מ  2.12.2.3  
  0.31    דונם 750ר שמעל "לכל מ  2.12.2.4  
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      קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית  322.1.  
  2.44    דונם 10בשטח של עד   2.12.3.1  
  1.22    דונם 300דונם ועד  10ר שמעל "לכל מ  2.12.3.2  
  0.61    דונם 750דונם ועד  300ר שמעל "לכל מ  2.12.3.3  
  0.31    דונם 750ר שמעל "לכל מ  2.12.3.4  

  
  מועדי תשלום .3

  .1/1/2017הוא  2017המועד החוקי לתשלום הארנונה לשנת  3.1
תשלומים צמודים למדד  6-ניתנת אפשרות לשלם את החיוב ב 3.1 'למרות האמור בסע 3.2

 .15.11.2017 -ו 15.9.2017, 15.7.2017, 15.5.2017, 15.3.2017, 15.1.2017בתאריכים 

  .תשלומים צמודים למדד 12-ניתן לשלם את החיוב ב, בתשלום לפי הוראת קבע 3.3
החיוב השנתי  אי תשלום אחד התשלומים במועדו יבטל את ההסדר ויגרום לכך כי כל

  .1.1.2017כשתאריך תחולתו הינו , רעוןישטרם שולם יעמוד לפ
שולם בתשלום אחד עד ליום י – ומערכת סולארית חיוב בגין אדמות חקלאיות 3.4

 .עבור כל השנה  15.1.2017

  
  

  הנחות והסדרי תשלום .4
ומי שישלם את  31.1.2017בתשלום מראש עד ליום שומת ארנונה לבית מגורים המשלם  4.1

יקבל , לבנק) הרשאה(הוראת קבע רים באמצעות דמי הארנונה השנתית בעבור בית מגו
  .משומת הארנונה, 2%הנחה בשיעור של 

 נתנו בהתאם לקבוע בדיןיילמועצה ו על פי בקשות אשר תוגשנהיבחנו הנחות לזכאים  4.2
ואשר יפורסמו  ,מבניהםהנמוך , שקבעה מליאת המועצהולשיעורים ובהתאם לכללים 

  .באתר המועצה
  
  

  

  רנונה כלליתהשגה וערר על קביעת א .5

מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום   5.1

  :להשיג עליה בפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה

  הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום  )א(
  .גודלו או השימוש בו, נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס  )ב(
  לפקודת העיריות 269-ו 1הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים   )ג(
שהוא  - 1993- ג"התשנ, לחוק ההסדרים) ג(8בסעיף היה הנכס עסק כמשמעותו   )ד(

או שחוב הארנונה הכללית בשל  אותו הנכס נפרע בידי המחזיק , אינו בעל שליטה
 . בנכס

רשאי תוך שלושים ימים מיום , הל הארנונה על השגתוהרואה עצמו מקופח בתשובת מנ  5.2

  .לערור עליה לפני ועדת ערר, שנמסרה לו התשובה

  

  בכבוד  רב

  ראש המועצה, חיים געש
  כרכור - המועצה המקומית פרדס חנה 


