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  עיריית ערד

  
   2009צו ארנונה כללית לשנת הכספי�  

  
  

) ארנונה כללית לרשויות מקומיות(י תקנות ההסדרי� במשק המדינה "בתוק
 סמכותה עפ
להטיל בתחו� שיפוט , 19/11/08החליטה מועצת עיריית ערד בישיבתה מיו�  ,2008ח  "תשס

 2008פי תעריפי #ריפי� נקבעו עלהתע. ל" בכפו
 לתקנות הנ2009העירייה ארנונה כללית לשנת 
  . בהתא� להנחיות המינהל לשלטו) מקומי במשרד הפני�4.57%בתוספת של 

  
  . 1.1.2009יו� תחילת החיוב יהיה 

  
או קביעת סיווגי� חדשי� המפורטי� /או הסיווגי� ו/מועצת העיר מחליטה על שינויי התעריפי� ו

  : הפני� והאוצרלהל) ואשר ביצוע� בפועל מותנה בקבלת אישור שרי
  
  
  י משרד הפני� והאוצר בתארי-"נדחה ע. ( חממות ובתי רשת לגידולי� שוני�–להגדרות   3.י

             21.7.09       .(  
  
  ).21.7.09י משרד הפני� והאוצר בתארי- "נדחה ע. (  חממות מבוקרות אקלי�#להגדרות   4.י
  
  
או /או ירקות ו/או אחסו) זרעי� ו/ור ואו קיר/מבנה חקלאי המשמש לברור ואריזה ו     5.י

  י משרד הפני� והאוצר בתארי-"נדחה ע. (או פקעות/או בצלי� ו/או פרחי� ו/פירות ו
              21.7.09(  

  
   20.810ר או חלק ממנו "להגדרות לכל מ) 'ה(סטודיו כהגדרת� בסעי
 , גלריה, מוזיאו)  .ד. 4

  ).21.7.09ארי- י משרד הפני� והאוצר בת"נדחה ע.  (לשנה
    

ר או חלק ממנו "לכל מ 0 33.07תערי
 בתי לינה החייבי� ברישיו) עסק תערי
 קיי�   .א. 5
י משרד הפני� "נדחה ע. (ר או חלק ממנו" לכל מ4.57% + 36.42לתערי
 בתי מלו) 
  ).21.7.09והאוצר בתארי-  

  
י� לסוגיה� כרמי� ומטע,  אדמה חקלאית המשמשת לגידול שלחי)–אדמת שלחי)   א .7

  י משרד הפני� והאוצר בתארי-"נדחה ע. (ר או חלק מה�" מ1,000ל 0 25השוני� 
              21.7.09.(  

  
  .לשנה 0 1.85ר או חלק ממנו "להגדרות לכל מ) 'ח(קרקע תפוסה כהגדרתה בסעי
   .א. 8

  )21.7.09י משרד הפני� והאוצר בתארי-  "נדחה ע             (
  

  י משרד הפני� והאוצר "נדחה ע. ( 8.50ר או חלק ממנו "וקרות אקלי� למחממות מב  .ג.12
  ).21.7.09              בתארי-  

  
או /או ירקות ו/או אחסו) זרעי� ו/או קירור ו/מבנה חקלאי המשמש לברור ואריזה ו  .ד.12

  י משרד"נדחה ע. (או חלק ממנו/למטר ו 0 30או פקעות /או בצלי� ו/או פרחי� ו/פירות ו
  ).21.7.09              הפני�  והאוצר בתארי- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הגדרות 
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  בני�   .א
העשוי מכל חומר , בתחו� שטח שיפוט העיר ערד, כל מבנה או בית או דירה או חלק מה� 

, מלט, גבס, לבד, פח, אסבסט, ע3, בלוקי�, בטו) טרומי, או  בטו)/שהוא לרבות אב) ו
  .או כל חומר אחר/לבני� ו

  

 ר"מ  .ב
  .ושו כל מטר מרובע או חלק ממנופיר

  

 שטח בני� לצור� חישוב ארנונה  .ג
וכ) כל שטח מקורה אחר ) כולל קירות חו3 ופני�(כולל את כל שטח הבני) בכל המקומות 

חדרי , פרוזדורי�, חדרי מדרגות, לרבות חדרי כניסה, או שאינו צמוד לו, הצמוד לבני)
, חדרי מגורי�, אמבטיות, הול, חי�מטב, מעליות, מרתפי�, מקלטי�, מחסני�, שירות

  .בי) שאלה מהווי� מפלס אחד או מפלסי� אחדי�, יציעי� וגלריות, מרפסות סגורות
 

  איזור תעשיה  .ד
 המתוכנ) בתוכנית 31' כל השטח המסומ) בסגול ונמצא דרומית לכביש הראשי מס

 21/101/02/24ע מאושרת " תב38204 למעט גוש 24 – 02 – 101 – 1' המתאר לערד מס
  . 1,3 למעט חלקות 38208 וכ) גוש 38207 וכולל את גוש 1,10,11 מגרשי� 1חלקה 

  

  סטודיו , גלריה, מוזיאו�  .ה
שיש בה� , או סטודיו של אמ)/או גלריה לאומנות ו/בני) המשמש רק לצורכי מוזיאו) ו

ומטרת� , הצילו� וכדומה, הפיסול, תצוגה של מוצגי� בעלי ער- תרבותי בתחו� הציור
, התעשייה, או לימוד ונמצאי� במתח� באיזור התעשייה בי) הרחובות שמיר/- וחינו

י משרד הפני� והאוצר בתארי- "נדחה ע"). (רובע האמני�"להל)  (31האופ) וכביש 
21.7.09.(  

 

  מרפסות   .ו
 שיטח) –מרפסות גג מקורות סגורות בשלושה כיווני� לפחות ע� גישה ומעקה   .1.ו

  .ייבת היחידה העיקריתיחוייב לפי התערי
 בו מחו
 שיטח) –ע� גישה , הסגורות בשלושה כיווני� לפחות, מרפסות סגורות אחרות  .2.ו

  .יחוייב לפי התערי
 בו מחוייבת היחידה העיקרית
  .מרפסות גג שאינ) סגורות משלושה כיווני� לפחות ע� גישה ומעקה  .3.ו
  

   –סככות ומבני עזר אחרי� , מוסכי�, מחסני�  .ז
  . לפי התערי
 בו מחוייבת היחידה העיקריתשיטח� יחוייב

  

  –קרקע תפוסה   .ח
שאינה אדמה חקלאית ואשר , כל קרקע לא מקורה אשר בתחו� שטח שיפוט העיר ערד

  :משתמשי� בה ומחזיקי� בה לכל מטרה
  . תחוייב הקרקע כולה–כשלא קיי� עליה מבנה כלשהוא   . 1.ח
 יחוייב שטח הקרקע הנותר – המחוייב בארנונה, כשקיי� עליה מבנה כלשהוא  . 2.ח

  .י קומת הקרקע של המבנה"לאחר הפחתת שטח הקרקע המכוסה ע
 יחוייב שטח הקרקע –כשקיי� עליה מבנה כלשהוא המשמש למגורי� פרטיי�   . 3.ח

י קומת הקרקע של המבנה ולא "הנותר לאחר הפחתת שטח הקרקע המכוסה ע
  .ר" מ1,500 –יחוייב שטח הקט) מ 

  

   –פעל עתיר שטח קרקע תפוסה במ  .ט
או בזק א� , ביוב, מי�, המוחזקת בידי מפעל שתחו� עיסוקו אינו חשמל , קרקע תפוסה 

  :מתקיימי� כל אלה
שטח הקרקע התפוסה יחד ע� השטח הבנוי המוחזקי� בידי המפעל בתחו�   . 1.ט

  . דונ� לפחות400הרשות המקומית הוא 
משטח הקרקע התפוסה המוחזק השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית   . 2.ט

   –לעיני) זה . בידי המפעל
  .שנאי� ומתקני�, מכלי�,  לרבות סככות–שטח בנוי   
  . 1982 –ב "התשמ, )בזק ושרותי�( כהגדרתו בחוק התקשורת –בזק   



   19.11.08 – אושר במליאה – 2009צו ארנונה 

   

 3

  מבנה חקלאי   .י
  .ר או חלק ממנו"מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצרכי חקלאות לכל מ

  ).21.7.09י משרד הפני� והאוצר בתארי- "נדחה ע. (חקלאותסככות ל.    1.י
  ).21.7.09י משרד הפני� והאוצר בתארי- "נדחה ע.  (לולי� ואורוות, דירי�, רפתות.    2.י
  י משרד הפני� והאוצר בתארי- "נדחה ע.  (חממות ובתי רשת לגידולי� שוני�.    3.י

          21.7.09.(  
  י משרד הפני� והאוצר בתארי- "נדחה ע.  (לי�חממות מבוקרות אק.    4.י

          21.7.09.(  
או ירקות /או איחסו) זרעי� ו/או קירור ו/מבנה חקלאי המשמש לברור ואריזה ו.   5.י

י משרד הפני� והאוצר "נדחה ע.  (או פקעות/או בצלי� ו/או פרחי� ו/או פירות ו/ו
  ).21.7.09בתארי- 

  בתי מלו� .יא
או אכסניה כולל כל /צימר ו, בתי לינה, בית הארחה, פנסיו), ) דירותמלו, שטח בית מלו)

, לרבות מעברי�, בכל הקומות) על פי מידות חו3 של המבנה(השטח הבנוי של המבנה 
, מרפסות, סככות, מחסני�, חדרי מתקני�, בריכות שחייה מקורות, אולמות, מסדרונות

 א� אלה מהווי� מבנה אחד או בי), חדרי שירותי� וכל מבנה עזר המשמש את המבנה
  .מספר מבני� ובי) א� ה� מצויי� במפלס אחד או במספר מפלסי�

  

  כללי� .יב
  כללי� לחישוב שטח הנכס  .1. יב

. חישוב שטחו של נכס לצור- הטלת ארנונה כללית יהיה במטרי� רבועי�  .א
הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכו� המתקבל ממכפלת מספר 

  . של הנכס בסכו� הארנונה למטר רבועהמטרי� הרבועי�

לצור- הטלת ארנונה כללית לשנת הכספי� הנוכחית יראו את ס- כל שטחו   .ב
של נכס כס- כל השטח כפי שחושב לצור- הטלת ארנונה כללית בשנת 

שאינה תוצאה , הכספי� האחרונה זולת א� נתגלתה טעות בחישוב השטח
  .של שיטת החישוב

לצור- הטלת , יתווס
 לשטחו של בני)) 'ב(על הא
 האמור בתקנת משנה   .ג
כל שטח אשר נתווס
 לו בפועל כתוצאה מבניה במהל- , ארנונה כללית
א� לא נכלל עדיי) בחישוב השטח לצור- הטלת ארנונה , השימוש בנכס

  .כללית בשנת הכספי� האחרונה
  

  הארנונה בחדילת בעלות או החזקה  .2. יב
ו מחזיק� של קרקע או של בניי) שהוא חדל אד� ביו� מ) הימי� להיות בעל� א

ימסור הוא או נציגו הודעה על כ- , חב עליה� בארנונה לפי הוראות הפקודה
אי) האמור ; בכתב לעירייה ולאחר מכ) לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספי�

  .גורע מחבותו בשיעורי הארנונה המגיעי� מלפני מסירת ההודעה
  

   ו החזקההארנונה ברכישת בעלות א  .3. יב
יהא חייב בכל , נעשה אד� בעלו או מחזיקו של נכס שמשתלמת עליו ארנונה

אלא , שיעורי הארנונה המגיעי� ממנו לאחר שנעשה בעל או מחזיק של הנכס
וא� , שא� הייתה כא) מכירה או העברה חייבי� המוכר או המעביר או נציגיה�

יר או נציגו למסור הייתה כא) השכרה לתקופה של שנה או יותר חייבי� המשכ
הנעבר או , ובה יפרשו שמו של הקונה, לעירייה הודעה על העיסקה כאמור

המעביר או המשכיר , יהיו המוכר, כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור; השוכר
.  הנעבר או השוכר היו חייבי� לשלמו ולא שילמו, חייבי� בארנונה שהקונה

  .חייב בארנונהיהיה המשכיר , בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת
  
  
  
  

  סדרי תשלו� ארנונה ומועדיו
  .31.1.2009 תשול� ביו� 2009הארנונה הכללית לשנת 

  
קבעה מועצת עיריית ערד כי נית) יהיה לשל� את , על א
 האמור לעיל ומבלי לפגוע בהחלטתה

, 31/5/2009, 31/3/2009, 31/1/2009: הארנונה השנתית בששה תשלומי� שווי� בתאריכי�
, י ההודעות התקופתיות אשר ישלחו מידי חודשיי�" וזאת עפ30/11/2009, 30/9/2009, 31/7/2009
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ובתנאי שכל תשלו� ישול� במועדו ולא לאחר המועד האחרו) לתשלו� המצויי) על כל הודעת 
  .תשלו� תקופתית

  
  .2% יהנה מהנחה של 31.12.2009 עד ליו� 2009המשל� את כל הארנונה לשנת הכספי� 

  
 בהוראת קבע בבנק ניתנת האפשרות לשל� כל חיוב תקופתי בשני תשלומי� שווי� למשלמי�

 לחודש משלוח הודעת התשלו� התקופתית 16 #  החצי הראשו) ב–אשר ינוכו מחשבונ� בבנק 
  . לחודש שאחרי משלוח החיוב15 #והחצי המשלי�  ב

  
 במהל- שנת ביטול הוראת הקבע.   מהארנונה2%המשלמי� בהוראת קבע יהנו מהנחה של 

  .הכספי� יגרור ביטול ההנחה מתחילת שנת הכספי�
  

 
ישל� את מלוא החוב ] נוסח חדש[ לפקודת העיריות 324המבקש מהעירייה תעודה לפי סעי
במזומ) או בהמחאה , בנוס
 לתשלו� השוט
 בו הוא מחויב, מאת בעל הנכס, הקיי� על הנכס

  . בנקאית
  

 נית) לשל� ג� 9951612-08' או בטלפו) מס/יה והתשלומי� כאמור יבוצעו בקופת העירי
  .בכרטיסי אשראי אית� יש לעירייה הסכ� התקשרות

  
ריבית והפרשי (כל התשלומי� הדו חודשיי� ישולמו לעירייה בהתא� לחוק הרשויות המקומיות 

  . 1980 –מ "התש, )הצמדה על תשלומי חובה
  

ריבית ( לחוק הרשויות המקומיות כל פיגור בתשלו� יחוייב בהפרשי ריבית והצמדה בהתא�
  . 1980 –מ "התש, )והפרשי הצמדה על תשלומי חובה

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ר "למ#  י המחזיק בנכס לשנה "ארנונה כללית שתשול� ע סוג נכס
לשנה  
כולל 

%4.57 
  (מבנה מגורי�  . 1
      
ר או חלק "בתי� צמודי קרקע מכל הסוגי� ובכל האזורי� לכל מ  .א 

 ממנו

  
37.07 

בתי� צמודי קרקע בשכונת ראשוני� אשר בניית� נסתיימה לפני   .ב 
 ר או חלק ממנו" לכל מ1.1.1999

  
34.79 

 34.79 ר או חלק ממנו "דירות בבניי) משות
 רב קומתי לכל מ  .ג 

 מתערי
 היחידה 50% # יחויבו ב3מרפסות גג כהגדרת) בסעי
 ו  .ד 
 ר או חלק ממנו"העיקרית לכל מ

 

שי� לבתי אבות יחויבו לפי סוג בנייני� מכל הסוגי� המשמ  .ה 
 ר או חלק ממנו "המבנה כמפורט לעיל לכל מ

 

     
   (משרדי� שרותי� ומסחר  .2
או /או שרותי� ו/בניני� מכל הסוגי� המשמשי� למשרדי� ו  .א 

 ר או חלק ממנו "או קופות חולי� ציבוריות לכל מ/מסחר ו

  
119.76 

או /או בארי� ו/ ובניני� מכל הסוגי� המשמשי� למסעדות  .ב 
 ר או חלק ממנו"או אולמות שמחה לכל מ/מועדוני� ו

  
115.85 

הנמצאי� , )ב(2, )א (2כמפורט בסעיפי� , בניני� מכל הסוגי�   .ג 
 מהתערי
 המפורט 60% – 6בשוק העירוני ברחוב התעשייה 

 ר או חלק ממנו"לכל מ, לעיל) ב(2, )א (2בסעיפי� 
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 62.40 ר או חלק ממנו"בתי קולנוע לכל מ  .ד 

או ביוב למעט בריכות /או דחיפת מי� ו/תחנות ומכוני שאיבת ו  .ה 
 ר או חלק ממנו"אגירה ובריכות טיפול בשפכי� לכל מ

  
119.76 

וכ) תחנות לייצור ואספקת חשמל ) טרנספורמציה(תחנות השנאה   .ו 
 ר או חלק ממנו "לכל מ

  
137.68 

   

   (בנקי� וחברות ביטוח  .3
או חברות ביטוח לכל /גי� המשמשי� לבנקי� ובניני� מכל הסו  .א 

 ר או חלק ממנו"מ

  
1078.86 

   

  תעשיה  .4
  :או חרושת/בניני� מכל הסוגי� המשמשי� לתעשיה ו  .א 

 48.93 ר הראשוני� " מ100ר או חלק ממנו עד "לכל מ .1 

 36.29 ר הראשוני� " מ100ר או חלק ממנו מעל "לכל מ .2 

 22.74 ר או חלק ממנו"לכל מ, בהאו חצי/ לרבות כרייה ו–מחצבות   .ב 

מחו3 , או חרושת/בניני� מכל הסוגי� המשמשי� לתעשייה ו  .ג 
 
ר או חלק "להגדרות לכל מ) 'ד(לאזור התעשייה כהגדרתו בסעי

 ממנו 

  
  

71.96 

ר "להגדרות לכל מ'  כהגדרת� בסעי
 ה–סטודיו , גלריה, מוזיאו)  .ד 
  ).21.7.09ארי- י משרד הפני� והאוצר בת"נדחה ע. (או חלק ממנו

20.81  

  בתי מלו�  .5
בסעי
 , בניני� מכל הסוגי� שנעשה בה� שימוש בהתא� להגדרה  .א 

הבקשה לאישורי� חריגי� בנושא ( לכל מטר או חלק ממנו –א "י
י משרד הפני� והאוצר בתארי- "בתי לינה וצימרי� נדחתה ע

21.7.09 .( 

  
38.08 

   

  בתי מלאכה  .6
  :שי� למלאכה לרבות מוסכי� בניני� מכל הסוגי� המשמ  .א 

 48.93 ר הראשוני� " מ100ר או חלק ממנו עד "לכל מ .1 

 42.34 ר הראשוני� " מ100ר או חלק ממנו מעל "לכל מ .2 

 40.31  )6תעשיה ' רח(בניני� הנמצאי� בשוק העירוני  .3 

    

   (אדמה חקלאית  . 7
רמי� כ,  אדמה חקלאית משמשת לגידולי שלחי)–אדמת שלחי)   .א 

נדחה (ר או חלק מה� " מ1,000ומטעי� לסוגיה� השוני� לכל 
 ). 21.7.09י משרד הפני� והאוצר בתארי- "ע

25.00 

 13.35 ר או חלק מה� " מ1,000 לכל –אדמת בעל   .ב 

 8.30 ר או חלק מה� " מ1,000 לכל –אדמת מרעה   .ג 

 19.36 ר מבנה או חלק ממנו" לכל מ–גידולי� חקלאיי� במבנה   .ד 

   
  
  
  
 

 

   (קרקע תפוסה  .8
ר או חלק "להגדרות לכל מ) 'ח(קרקע תפוסה כהגדרתה בסעי
   .א 

 ).21.7.09י משרד הפני� והאוצר בתארי- "נדחה ע(ממנו 

  
1.85 

 46.84  ר או חלק ממנו"קרקע תפוסה המשמשת באר גז או נפט לכל מ.        ב   

   שאיבה או קרקע תפוסה המשמשת לאיחסו) או איגו� או.        ג 
  בי) א� באופ) על קרקעי ובי) א� באופ),               העברה של נפט או גז

 ר או חלק ממנו"              תת קרקעי לכל מ

  
  

18.23 

   

   (קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח  .9
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להגדרות ) 'ט(קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח כהגדרתה בסעי
   .א 
 ר או חלק ממנו"לכל מ

  
0.12 

   

   (פוסה המשמשת לעריכת ארועי� קרקע ת .10
 13.55 ר או חלק ממנו"קרקע תפוסה המשמשת לעריכת ארועי� לכל מ  .א 

   

  (חניוני�  .11
חניו) בי) א� הוא מקורה או שאינו מקורה ואשר החניה בו   .א 

 ר או חלק ממנו"בתשלו� לכל מ

  
4.68 

     
   (מבנה חקלאי  .12
   ): 21.7.09תארי- י משרד הפני� והאוצר ב"נדחה ע(  
 17.77 ר או חלק ממנו"לכל מ, להגדרות) 2. י– 1.י(כהגדרתו בסעי
 .   א 

 0.50 להגדרות לכל מטר או חלק ממנו ) 3.י(כהגדרתו בסעי
 .   ב 

  .ר או חלק ממנו"חממות מבוקרות אקלי�  למ.    ג 
  סו) זרעי�   או אח/או קירור ו/מבנה חקלאי המשמש לברור ואריזה ו.   ד

  או פקעות למטר  /או בצלי� ו/או פרחי� ו/או פירות ו/או ירקות ו/      ו
  . או חלק ממנו/      ו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

8.50  
30.0 

    (נכסי� אחרי�   .13
 

 1.15 ר או חלק ממנו "בריכות שחיה לכל מ  .א 

  בריכות אגירת מי�   .ב 

 48.77 שוני� ר הרא" מ100ר או חלק ממנו עד "לכל מ .1 

 1,000ר הראשוני� ועד " מ100ר או חלק ממנו מעל "לכל מ .2 
 ר הראשוני� "מ

  
4.60 

 0.20 ר הראשוני�" מ1,000ר או חלק ממנו מעל "לכל מ .3 

  בריכות אגירת מי� שפירי�   .ג 
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 48.77 ר הראשוני� " מ100ר או חלק ממנו עד "לכל מ .1 

 4.60 ר הראשוני� " מ100ר או חלק ממנו מעל "לכל מ .2 

למעט נכסי� העוני� , בניני� מכל הסוגי� המשמשי� לכל מטרה   .ד 
 על הגדרה אחרת כלשהיא בצו ארנונה זה 

 

 46.95 ר הראשוני� " מ100ר או חלק ממנו עד "לכל מ .1 

 34.85 ר הראשוני� " מ100ר או חלק ממנו מעל "לכל מ .2 

  חדרי כושר   .ה 

 57.11 ר הראשוני� " מ100ר או חלק ממנו עד "לכל מ .1 

 57.11 ר הראשוני� " מ100ר או חלק ממנו מעל "לכל מ .2 

 6לרבות אנטנות מעל , או קליטה /במתקני� המשמשי� לשידור ו  .ו  
 יחוייב שטח –שלא לצרכי� ביתיי� , ר גובה וצלחות קליטה"מ

  ר או חלק ממנו"הבסיס לכל מ

  
  

235.05  

קורה בקניו) מסחרי מ, כולל מעברי חירו�, מעברי� ציבוריי�  .ז  
המשמשי� רק כמעבר חופשי של הציבור ומצויי� מחו3 לשטח 

ר או "לכל מ, העסקי� ואשר אינ� משמשי� לפעילות עסקית
  חלק ממנו

  
  
  

16.27  

  
  
  
  
  
  
  

  
      גדעו) בר לב

  ראש עיריית ערד
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