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מועצה אזורית עמק הירדן
צו ארנונה לשנת 6102
אושר במליאת המועצה ביום5161266103 :

צו ארנונה לשנת 6102
מועצה אזורית עמק הירדן



בתוקףסמכותהמחוקההסדריםבמשקהמדינה(תיקוני חקיקהלהשגתיעדיהתקציב) התשנ"ג– ,5995
החליטה המועצה האזורית עמק הירדן להטיל בתחום שיפוטה את המסים ו/או המכסות דלהלן לשנת
 .5152

פירושים והגדרות
לצורךהחלטהזו: 
" 0.0נכסים"" ,בנין"" ,אדמה חקלאית"" ,קרקע תפוסה"" ,אדמת בנין",
"מחזיק" ו"דייר משנה"—כמשמעותםבסעיף529לפקודתהעיריות;
" 0.6מבנה 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 (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת  ,)0222תש"ס-
.0222

" 0.5מבנה חקלאי"–מבנהשלקבעהנמצאבתחוםהמשקהחקלאיהמשמשלצרכי
הגידוליםהחקלאייםשלהמחזיקבלבד(למעטבתיאריזה).

" 0.1ועד מקומי"–ועדמקומילישובמןהישוביםאשרבתחוםשיפוטהמועצה.

0.3

0.2
0.1



"מ"ר בנוי"–מ"ראוחלקממנו,כוללקירותחיצונייםומחיצותפנימיות וכולל
מרפסותוכלחצרמקורה .
"מ"ר"-מ"ראוחלקממנו .
"יחידת שטח" -כלמ"רשלנכס,בשטחהיחידהנכללכלשטחהבנייןלרבותחדרי
מגורים,כניסה,ממ"ד,פרוזדורים,מטבח,הול,אמבטיה,שירותים,סככות,מחסן,
יציע ,מרפסות ,בריכת  שחייה מקורה ושאינה מקורה ( למעט בריכות מפלסטיק
מתקפלותוזמניותשאינןמקובעות),גזוזטראות,קירותחוץ,קירותפנים,וכלשטח
מקורהאחרחיצוניופנימי .
"למרות האמור לעיל ,ביחידה המשמשת למגורים בלבד – מחסן וחניה שאין בו
קיר משותף צמוד ליחידת המגורים ,אינו נכלל בשטח היחידה ".

מכסות
יוטלומכסותעלהוועדיםבשיעורכפישיקבע,מעתלעתעל-ידימליאתהמועצה. 

בתחום שפוטה של המועצה תחול ארנונה בשעורים הבאים:

מבני מגורים
)0
 5.5מבנההמיועדלשמשלמגוריםאומשמשבפועללמגורים  ₪ 55.53לכלמ"ר(ס.נ.
 .)010
 5.5בתיאבות ₪ 55.53לכלמ"ר(ס.נ .)061 .

)6

משרדים ,שירותים ומסחר
 5.5מבנים המשמשים למטרת משרדים ,שירותים ומסחר לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,עסקים ,מסעדות ,קיוסקים ,בתי קפה ,בתי חולים,
מרפאות,בתיספרלאחיות,מזנונים ,בריכתשחיהמסחרית ,מבנההמשמש
בפועל לקיום תערוכות ,קונצרטים ,סרטים ,הצגות ,ימי עיון ו/או כנסים,
מוסדותלהשכלהגבוהה,לכלמ"רבנויאומקורה₪ 21.56למ"ר(ס.נ.)511 .
 5.5תחנתדלק ₪ 22.30לכלמ"רבנויאומקורה(ס.נ.)511 .

)5


בנקים
 1.5בנקים–לכלמ"רבנוי( ₪ 221.25ס.נ .)011 .


בתי מלון
1.5

בתימלוןלרבותכפרינופש,בתיהארחהוחדריאירוחהבנוייםמכלחומרשהוא
₪ 21.02לכלמ"רבנויאומקורה(ס.נ)311 . 

תעשייה
 1.5מבניתעשיהלרבותבתיאריזה₪ 52.51לכלמ"ר (ס.נ.)111 .
 1.5מחצבהלכלמ"ראוחלקממנו₪ 51.11(ס.נ.)110 .
 1.1תחנה לערבול ,יצור או מכירת בטון ,אספלט ומוצרי חציבה אחרים לכל יחידת

מ"רבנויאומקורה₪ 010.10(ס.נ.)116 .


)2

מלאכה

)1

 2.5מלאכה ₪ 32.21לכללמ"ר(ס.נ.)131 .

מבנה חקלאי
1.5

)2

מבנהחקלאילכלמ"רבנויאומקורה₪ 1.55(ס.נ.)211 .


אדמה חקלאית
 1.5אדמהחקלאית ₪ 15.52לכליחידתדונם(ס.נ.)201 .


)0

קרקע תפוסה
 9.5קרקעתפוסהלצורךתיירותאונופש ₪ 1.21לכלמ"ראוחלקממנו(ס.נ .)111 .
 9.5קרקעתפוסה לצורךתחנתערבול ייצוראומכירתבטון,אספלטומוצרימחצבה 
אחרים ₪ 01.06לכליחידתמ"ר(ס.נ.)110 . 
 9.1קרקעתפוסהלצורךמאגרימיםאוביוב,ק.ת.עלידיקוויצינורותמיםאוביוב ,אובסמוך
להם,ק.ת.לידמשאבותמייםאוביובאומתקניםאחרים,לכליחידתמ"ר ( ₪ 06.12ס.נ.
.)116 
 9.1 קרקע תפוסה לצורך מאגרי נפט ודלקים אחרים ,ק.ת .על ידי קווי צינורות
נפטודלקיםאחריםאובסמוךלהםקרקעתפוסהלידמשאבותנפטודלקים
אחרים,אומתקניםאחרים,לכליחידתמ"ר( ₪ 06.12ס.נ.)115 .
 9.1קרקע תפוסה על ידי רכבת ישראל  ₪ 6.21לכל יחידת מ"ר או חלק ממנה
(ס.נ.)111.
 9.2קרקעתפוסהלצורךקבורתפסולת ₪ 1.06לכליחידתמ"ראוחלקממנה(ס.נ.
.)113
 9.1קרקעתפוסהלצרכיצבאומשרדהביטחון ₪ 0.22לכלמ"ר(ס.נ.)112 .
 9.1קרקעתפוסהלצורךבתיחולים₪ 1.06לכלמ"ר(ס.נ .)111 .
 9.9קרקעתפוסהאחרת₪ 1.12לכלמ"ר(ס.נ.)112 .


)01

קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים
51.5



קרקעתפוסההמשמשתלעריכתאירועים₪ 01.11לכלמ"ר(ס.נ.)110 .

חניונים

)00

55.5

מגרשיחנייהלרבותשאינםסלולים,ביןמקוריםוביןשאינםמקוריםואשרהחניהבהם
נעשיתתמורתתשלום ₪ 0.16לכלמ"ראוחלקממנו(ס.נ .)131 .


)06

)05

נכסים אחרים
55.5

שטחהמשמשלהטמנתפסולת₪ 1.02לכלמ"ראוחלקממנו(ס.נ.)211 .

55.5

מנחתמטוסים₪ 6.62לכלמ"ראוחלקממנו(ס.נ.)216 .

55.1

נכסיםאחרים ₪ 23.10למ"ר(ס.נ.)213 .

מים  -ביוב
51.5 מאגרימים₪ 1.06למ"ראוחלקממנו(ס.נ .)105 .
מבנהאומתקןהמשמשכמכוןלשאיבתמיםאודחיפתםאוכחדרפיקוד ובקרה
 51.5.5
לכליחידתמ"ראוחלקממנו₪ 606.00(ס.נ .)513 .
מבנההמשמשכמבנהאומחסןלידמתקנימים לכליחידתמ"ראוחלקממנה
.5
₪ 015.60(ס.נ .)512 .
 .51.1בריכותאגירהאואגניחמצוןהבנוייםמבטוןאומכלחומראחר ₪ 06.12לכליחידתמ"ר
אוחלקממנה(ס.נ .)101 
 51.1משטחיבטוןו/אומשטחיםמכלחומראחרהמשמשיםלהצבתמתקנישאיבהלמיניהם
לרבותומבלילפגועבכלליותהאמורלעילמגופים ,משאבות ,מסננים ,יחידותפיקוד וכו'
 ₪ 001.21לכליחידתמ"ראוחלקממנה(ס.נ.)501 . 
51.1

סכריםהבנוייםמבטוןאומכלחומראחר ₪ 001.21לכלמ"ר(ס.נ.)506 .


)01

נפט וכל דלקים אחרים
51.5

מיכלדלקאוגז(למעטמיכללצרכיםביתיים)לכלמ"ר₪ 511.00(ס.נ.)505 . 

51.5

מבנהאומתקןהמשמשכמכוןלקידוחשאיבהאודחיפהלחדרפיקודובקרה
לכליחידתמ"ראוחלקממנה511.00₪(ס.נ.)510 . 











)03

חשמל ותקשורת
51.5 קרקעתפוסההמשמשתלמתקניחשמל ₪ 1.13לכליחידתמ"ראוחלקממנה(ס.נ .)103 .
 51.5מבניםהמשמשיםלמתקניחשמלבתחנותמשנהובתחנותכח ₪ 062.06לכליחידתמ"ר
אוחלקממנה (ס.נ .)212 .
 51.1תחנותטרנספורמציהבמתקניחשמל  ₪ 010.51לכליחידתמ"ראוחלקממנה(ס.נ.)212 .
51.1 שטחתפוסהמשמשישירותאוכעזרלמבניםו/אויח'לתקשורתקוויתאואלחוטיתאו

51.1

אחרת  או שימוש אחר הקשור בקווי טלפון או אלחוט ,רדיו ,טלוויזיה ,כבלים ,שידורי
לוויןואמצעיתקשורתאחרים ₪ 52.00למ"ר(ס.נ.)106 .
מבנההמשמשכמרכזייתטלפוניםאולשימושאחרהקשורלקוויטלפוןאואלחוט532.15
₪לכליחידתמ"ראוחלקממנה(ס.נ .)501.

מועדי תשלום
.1

המועדלתשלוםהארנונהלשנתהכספים5152הינו: 5.5.5152

.0

למשלמיםעדיום15.5.5152תינתןהנחהבשיעורשל . 5%

.1

המועצה מאשרת הסדר תשלומים על -פיו ישולמו המסים האמורים לעיל בשישה
תשלומיםשווים,דוחודשיים .
מועדיהתשלוםבמסגרתהסדרהתשלומיםיחולוביום :

.1

.1
.2

 5.1.5152

5.1.5152

5.5.5152
 5.55.5152

5.9.5152

5.1.5152
עלהסדרהתשלומים,יחולוהפרשיהצמדהבהתאםלחוקרביתוהפרשיהצמדה
ברשויותהמקומיותהתש"ם .5911
עלפיחוקרביתוהפרשיהצמדהברשויותהמקומיותהתש"ם :5911
תשלוםאשרלאשולםתוך02יוםמהמועדשנקבעלשילומובצוהארנונהישולםבתוספתתשלומיפיגורים .
איפירעוןשניתשלומיםבמועדםעלפיהסדרהתשלומים,יביאלביטולההסדרולחיוביתרתהארנונההשנתיתבתוספתתשלומיפיגורים 

.1

על נכסים אשר החיוב השנתי בגינם נמוך מ –  022 ₪לא יחול הסדר התשלומים,
והארנונההשנתיתתיפרעבתשלוםאחד.

.1

למשלמיםבאמצעותהוראתקבעתינתןהנחהבשיעורשל5%וחלוקהלשניתשלומיםשל
התשלוםהדוחודשי .

הנחות
המועצהמאשרתמתןהנחותבתקרהמקסימאליתהמאושרתבתקנותהסדריםבמשקהמדינה(הנחות
מארנונה)תשנ"ג–.5991 
בקשהלמתןהנחהלשנת,5152תוגשלמחלקתהגבייהלאיאוחרמיום.15.1.5152מעברלתאריךזה,
ההנחהתאושרמיוםההגשהבלבד .


בכבודרב ,

יוסיורדי 
ראשהמועצה



