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בתוקףסמכותהמחוקההסדריםבמשקהמדינה(תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב) 
התשנ"ג–,1992 החליטההמועצההאזוריתעמקהירדןלהטילבתחוםשיפוטהאתהמסים 
ו/אוהמכסותדלהלןלשנת .2012

 .0פירושים והגדרות
לצורךהחלטהזו: 
" 0.0נכסים"" ,בנין"" ,אדמה חקלאית"" ,קרקע תפוסה"" ,אדמת בנין"" ,מחזיק"
ו"דייר משנה"—כמשמעותםבסעיף269לפקודתהעיריות;



" 0.4מבנה מגורים"" ,משרדים שירותים ומסחר"" ,בנקים וחברות ביטוח",
"תעשייה"" ,בתי מלון"" ,מלאכה"" ,אדמה חקלאית"" ,קרקע תפוסה"" ,קרקע
תפוסה במפעל עתיר שטח"" ,קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים",
"חניונים"" ,נכסים אחרים" ,כמשמעותם בתקנות הסדרים במשק המדינה
(ארנונהכלליתברשויותהמקומיותבשנת,)0222תש"ס.0222-
" 0.1מבנה חקלאי"–מבנהשלקבעהנמצאבתחוםהמשקהחקלאיהמשמשלצרכי
הגידוליםהחקלאייםשלהמחזיקבלבד(למעטבתיאריזה).

" 0.2ועד מקומי"–ועדמקומילישובמןהישוביםאשרבתחוםשיפוטהמועצה.

" 0.3מ"ר בנוי"–מ"ראוחלקממנו,כוללקירותחיצונייםומחיצותפנימיות וכולל
מרפסותוכלחצרמקורה .
" 0.4מ"ר"–מ"ראוחלקממנו .









"יחידת שטח" - כלמ"רשלנכס,בשטחהיחידהנכללכלשטחהבנייןלרבותחדרי
מגורים,כניסה,ממ"ד,פרוזדורים,מטבח,הול,אמבטיה,שירותים,סככות,מחסן,יציע,
מרפסות,בריכתשחייהמקורהושאינהמקורה,גזוזטראות,קירותחוץ,קירותפנים,
וכלשטחמקורהאחרחיצוניופנימי .
למרותהאמורלעיל,ביחידההמשמשתלמגוריםבלבד–סככהשאינהצמודהליחידה
ומחסןשאינוצמודליחידהאינםנכלליםבשטחהיחידה ".

0.5

 .4מכסות
יוטלומכסותעלהוועדיםבשיעורכפישיקבע,מעתלעתעל-ידימליאתהמועצה. 



בתחום שפוטה של המועצה תחול ארנונה בשעורים הבאים8

מבני מגורים
)0
 1.1מבנההמיועדלשמשלמגוריםאומשמשבפועללמגורים₪ 14.46לכלמ"ר(ס.נ .)0 .
 1.2בתיאבות ₪ 14.46לכלמ"ר(ס.נ .)041 .

)4

משרדים ,שירותים ומסחר
 2.1מבניםהמשמשיםלמטרתמשרדים ,שירותים ומסחרלרבותומבלילפגועבכלליות
האמור ,עסקים ,מסעדות ,קיוסקים ,בתי קפה ,בתי חולים ,מרפאות ,בתי ספר
לאחיות ,מזנונים ,בריכת שחיה מסחרית ,מבנה המשמש בפועל לקיום תערוכות,
קונצרטים,סרטים,הצגות,ימיעיוןו/אוכנסים,מוסדותלהשכלהגבוהה,לכלמ"ר
בנויאומקורה₪ 64.42למ"ר(ס.נ.)111 .
 2.2תחנתדלק ₪ 64.53לכלמ"רבנויאומקורה(ס.נ.)112 .

)1


בנקים
 3.1בנקים–לכלמ"רבנוי( ₪ 450.10ס.נ .)711 .









בתי מלון
 4.1בתימלוןלרבותכפרינופש,בתיהארחהוחדריאירוחהבנוייםמכלחומרשהוא41.47
₪לכלמ"רבנויאומקורה(ס.נ)311 . 
תעשייה
 5.1מבניתעשיהלרבותבתיאריזה₪ 15.40לכלמ"ר (ס.נ.)211 .
 5.2מחצבהלכלמ"ראוחלקממנו₪ 11.04(ס.נ.)210 .
 5.3תחנהלערבול,יצוראומכירתבטון,אספלטומוצריחציבהאחריםלכליחידת
מ"רבנויאומקורה₪ 014.62(ס.נ.)214 .

)4



מלאכה
 6.1מלאכה ₪ 33.52לכללמ"ר(ס.נ.)231 .


)5

מבנה חקלאי

)6

 7.1מבנהחקלאילכלמ"רבנויאומקורה₪ 1.14(ס.נ.)411 .

אדמה חקלאית
 8.1אדמהחקלאית ₪ 24.34לכליחידתדונם(ס.נ.)401 .


)7

קרקע תפוסה
 9.1קרקעתפוסהלצורךתיירותאונופש ₪ 1.64לכלמ"ראוחלקממנו(ס.נ .)511 .
 9.2קרקעתפוסהלצורךתחנתערבולייצוראומכירתבטון,אספלטומוצרימחצבה
אחרים ₪ 01.51לכליחידתמ"ר(ס.נ.)510 . 
 9.3קרקעתפוסהלצורךמאגרימיםאוביוב,ק.ת.עלידיקוויצינורותמיםאוביוב,אובסמוך
להם,ק.ת.לידמשאבותמייםאוביובאומתקניםאחרים,לכליחידתמ"ר ₪ 04.30
(ס.נ.)514 . 






 9.4קרקע תפוסה לצורך מאגרי נפט ודלקים אחרים ,ק.ת .על ידי קווי צינורות נפט
ודלקיםאחריםאובסמוךלהםקרקעתפוסהלידמשאבותנפטודלקיםאחרים,או
מתקניםאחרים,לכליחידתמ"ר( ₪ 04.30ס.נ.)511 .
 9.5קרקעתפוסהעלידירכבתישראל₪ 4.56לכליחידתמ"ראוחלקממנה (ס.נ.)512.
 9.6קרקעתפוסהלצורךקבורתפסולת₪ 1.71לכליחידתמ"ראוחלקממנה(ס.נ.)13 .
 9.7קרקעתפוסהלצרכיצבאומשרדהביטחון ₪ 0.43לכלמ"ר(ס.נ.)514 .
 9.8קרקעתפוסהלצורךבתיחולים₪ 1.71לכלמ"ר(ס.נ .)515 .
 9.9קרקעתפוסהאחרת₪ 1.52לכלמ"ר(ס.נ.)516 .

קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים

)01

10.1

קרקעתפוסההמשמשתלעריכתאירועים₪ 02.25לכלמ"ר(ס.נ.)517 .


חניונים

)00

11.1

מגרשי חנייה לרבות שאינם סלולים ,בין מקורים ובין שאינם מקורים ואשר החניה בהם
נעשיתתמורתתשלום ₪ 0.17לכלמ"ראוחלקממנו(ס.נ .)531 .


)04

)01

נכסים אחרים
12.1

שטחהמשמשלהטמנתפסולת₪ 1.74לכלמ"ראוחלקממנו(ס.נ.)612 .

12.2

מנחתמטוסים₪ 4.40לכלמ"ראוחלקממנו(ס.נ.)614 .

12.3

נכסיםאחרים ₪ 41.57למ"ר(ס.נ.)613 .

מים  -ביוב
13.1 מאגרימים₪ 1.00למ"ראוחלקממנו(ס.נ .)501 .
מבנהאומתקןהמשמשכמכוןלשאיבתמיםאודחיפתםאוכחדרפיקוד ובקרה
 13.2.1
לכליחידתמ"ראוחלקממנו₪ 465.05(ס.נ .)113 .
מבנה המשמש כמבנה או מחסן ליד מתקני מים לכל יחידת מ"ר  או חלק ממנה
.2
₪ 021.22(ס.נ .)114 .






 .13.3בריכותאגירהאואגניחמצוןהבנוייםמבטוןאומכלחומראחר ₪ 04.30לכליחידתמ"ראו
חלקממנה(ס.נ .)502 
 13.4משטחי בטון ו/או משטחים מכל חומר אחר המשמשים להצבת מתקני שאיבה למיניהם
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות  האמור לעיל מגופים ,משאבות ,מסננים ,יחידות פיקוד וכו'
 ₪ 004.14לכליחידתמ"ראוחלקממנה(ס.נ.)102 . 
13.5

סכריםהבנוייםמבטוןאומכלחומראחר ₪ 004.14לכלמ"ר(ס.נ.)104 .



)02

נפט וכל דלקים אחרים
14.1

מיכלדלקאוגז(למעטמיכללצרכיםביתיים)לכלמ"ר₪ 144.53(ס.נ.)101 . 

14.2

מבנה או מתקן  המשמש כמכון לקידוח שאיבה או דחיפה לחדר פיקוד ובקרה
לכליחידתמ"ראוחלקממנה144.53₪(ס.נ.)117 . 


)03

חשמל ותקשורת
15.1 קרקעתפוסההמשמשתלמתקניחשמל ₪ 2.14לכליחידתמ"ראוחלקממנה(ס.נ .)503 .
 15.2מבניםהמשמשיםלמתקניחשמלבתחנותמשנהובתחנותכח ₪ 042.21לכליחידתמ"ראו
חלקממנה (ס.נ .)614 .
 15.3תחנותטרנספורמציהבמתקניחשמל  ₪ 045.71לכליחידתמ"ראוחלקממנה(ס.נ.)616 .
15.4 שטח תפוס המשמש ישירות או כעזר למבנים ו/או יח' לתקשורת קווית או אלחוטית או
אחרתאושימושאחרהקשורבקוויטלפוןאואלחוט,רדיו ,טלוויזיה,כבלים,שידורילווין
ואמצעיתקשורתאחרים ₪ 13.17למ"ר(ס.נ.)504 .
 15.5מבנההמשמשכמרכזייתטלפוניםאולשימושאחרהקשורלקוויטלפוןאואלחוט ₪ 127.42
לכליחידתמ"ראוחלקממנה(ס.נ .)101.

מועדי תשלום
.1

המועדלתשלוםהארנונהלשנתהכספים2014הינו: 1.1.2014

.0

למשלמיםעדיום31.1.2014תינתןהנחהבשיעורשל . 2%

.3

המועצה מאשרת הסדר תשלומים על -פיו ישולמו המסים האמורים לעיל בשישהתשלומים
שווים,דוחודשיים .
מועדיהתשלוםבמסגרתהסדרהתשלומיםיחולוביום :
 1.5.2014

1.3.2014

1.1.2014

.4

.5
.6

 1.11.2014

1.9.2014

1.7.2014
עלהסדרהתשלומים,יחולוהפרשיהצמדהבהתאםלחוקרביתוהפרשיהצמדהברשויות
המקומיותהתש"ם .1980
עלפיחוקרביתוהפרשיהצמדהברשויותהמקומיותהתש"ם :1980
תשלוםאשרלאשולםתוך02יוםמהמועדשנקבעלשילומובצוהארנונהישולםבתוספתתשלומיפיגורים .
איפירעוןשניתשלומיםבמועדםעלפיהסדרהתשלומים,יביאלביטולההסדרולחיוביתרתהארנונההשנתיתבתוספתתשלומיפיגורים 

.7

עלנכסים אשר החיוב השנתי בגינם נמוך מ –  022₪לא יחול הסדר התשלומים,והארנונה
השנתיתתיפרעבתשלוםאחד.

.8

למשלמיםבאמצעותהוראתקבעתינתןהנחהבשיעורשל2%וחלוקהלשניתשלומיםשל
התשלוםהדוחודשי .

הנחות
המועצהמאשרתמתןהנחותבתקרהמקסימאליתהמאושרתבתקנותהסדריםבמשקהמדינה(הנחות
מארנונה)תשנ"ג–.1993 
בקשהלמתןהנחהלשנת,2014תוגשלמחלקתהגבייהלאיאוחרמיום.31/3/2014מעברלתאריךזה,ההנחה
תאושרמיוםההגשהבלבד .



בכבוד רב

יוסי ורדי
ראש המועצה

