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 البطوف اقليمي مجلس
 בטוף-מועצה אזורית אל  

 
 25.05.2022תאריך: 

     04גב 
 

 3220הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת המיסים
 

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה ) תיקוני חקיקה  להשגת יעדי  
בישיבתה  בטוף  -המועצה האזורית אל   ליאתהחליטה מ,  1992 ב התקציב(,התשנ"

   2023נת  לשבתחום המועצה ארנונה כללית  על הנכסים   להטיל 25.05.2022ביום  
 (, אשר תשולם ע"י המחזיקים כדלהלן:  31/12/2023 -01/01/2023 )

 
 הגדרות: .1
 

 כל שעורי הארנונה מוטלים עבור כל השנה. – 1.1
 כל שטח שיפוט המועצה הינו אזור אחד.  – 1.2
כמשמעותם   -"נכסים","בניין","אדמה חקלאית","קרקע תפוסה" – 1.3

 לפקודת העיריות. 269בסעיף     
סכום הארנונה הכללית שהגיע כדין למטר רבוע  -"הסכום שהגיע כדין" – 1.4

.לרבות מה שהיה משולם ללא הנחה כלשהי,אם  2022  ת של נכס לשנ   
 ניתנה.   

חלק של בניין שנועד לשמש למגורים ומשמש בפועל למגורים  -"דירה"  – 1.5
 בלבד.    

לרבות מתקני חשמל, תחנות אוטובוס, -רותים ומסחר""משרדים,שי – 1.6
מסעדות,בתי קולנוע,תחנת דלק,חניות, רשתות שיווק,דוכנים,מרכולים    
 ובתי מרקחת ולמעט בנקים.   

 לרבות מפעלי בניה ומחצבות.  -"תעשיה" – 1.7
 לרבות מוסכים.  –"מלאכה"    – 1.8
  לרבות בתי הארחה ואכסניות.  -"בתי מלון"– 1.9

     י"  מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש  "מבנה חקלא -1.10
 לצורכי חקלאות.             
קרקע תפוסה, המוחזקת בידי מפעל   -"קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח"-1.11

 אם מתקיימים כל אלה: תחנת דלק  שתחום  עיסוקו אינו חשמל,מים,   
שטח הקרקע התפוסה עם השטח הבנוי, המוחזקים בידי המפעל בתחום  .א

 דונם לפחות.  400הרשות המקומית, הוא  
השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה  .ב

 המוחזק בידי המפעל. 
 לרבות סככות, מכלים, שנאים ומיתקנים.  -"שטח בנוי"

אדם או תאגיד או כל רשות משפטית או כל  גוף המחזקים או  -"מחזיק" -1.12
ות נכסים בהחזקת האפוטרופוס זכאים להחזיק בכל אופן שהוא בנכס, לרב

 הכללי, מנהל מקרקעי ישראל, הקרן הקיימת לישראל והסוכנות היהודית.
סיוג המועצה תהיה רשאית לשנות סיווג נכס אם בפועל השתנה   -1.13

 השימוש בנכס.               
  חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים  .א

על הנכס, תהיה בסכום  רבועים.הארנונה הכללית אשר תוטל 
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המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום  
 הארנונה למטר רבוע.

יבואו בחשבון מידות החוץ של המבנה כולל מרפסות   -שטח הנכס  .ב
 מקורות וחדרי מדרגות פנימיים. 

ייראו את סך כל   2023לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים  .ג
לצורך הטלת ארנונה כללית   שטחו נכס כסך השטח, כפי שחשוב 

, זולת אם נתגלתה טעות בחישוב השטח   2022לשנת הכספים 
 או נכס חדש . שאינה תוצאה של חישוב שונה.

על אף האמור בתקנה משנה)ג'(, יתווסף לשטחו של בנין ,לצורך   .ד
תווסף לו בפועל כתוצאה  מהטלת ארנונה כללית, כל שטח אשר  

כלל עדיין בחישוב השטח  מבניה במהלך השימוש בנכס, אם לא נ
 .2022לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 

 
 מועד התשלום והנחות:  .2
 

 . 01/01/2023המועד החוקי לתשלום הארנונה הנו  -3.1
מבלי לפגוע באמור לעיל, מאפשרת המועצה לשלם את החיוב בהסדר  -3.2

 -דו ב שיעורים דו חודשיים, אשר הראשון בהם מוע 6  -תשלומים ב        
אולם מובהר כי על הסדר תשלומים כזה יחולו הוראות חוק 1/1/2023        
 רשויות מקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, התש"מ        
        –  1980 .          
  2023את מלוא החיוב לשנת הכספים   2023בפברואר  28המשלם מראש עד   -3.3

 .  2%של יקבל הנחה בשיעור         
המשלם את מלוא החיוב השנתי בשישה תשלומים שווים ע"י הסדר  -3.4

 הנחה. 3%, יקבל  2023תשלומים בהוראת קבע בבנק החל מינואר          
מוסדות הפטורים מארנונה כללית, יחויב באגרת פנוי אשפה בשיעור של   -3.5

 מהארנונה שהיו חייבים בה אלמלא הפטור.   1/3        
ות מתשלום ארנונה יינתנו בהתאם להוראות תקנות הסדרים במשק  הנח -3.6

,כפי שתוקנו מידי פעם ע"י  1993 –  בתשנ"גהמדינה)הנחות מארנונה(         
תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה(בשיעורים          
 או שיעורים שתקבע המועצה. המקסימליזם         

           מהשיעור    10% -בחן הכנסה יהיה פחות ב לפי מ  מארנונה השעור ההנח - 3.7
   שנקבע ע"י תקנות ההסדרים במשק המדינה .  המקסימאלי 

         
 *הערה  

 . 1.37% לחוק ההסדרים תקבע  שעור העדכון הרשות ובהתאם 
 
 

             כבוד רב,ב
 

           עאהד רחאל      
           ראש המועצה
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 2023לשנת   שעורי הארנונה
 .%371תעריף  סוג הנכס שם הנכס   סד' סוג ראשי 

 
 .7037     100  מגורים כללי   מבני מגורים 

    37.70               104 מגורים ואדי חמאם     
 37.70     105 מגורים אלעזיר     
 37.70     106 מגורים רומאנה      
 37.70     108 מגורים רמת הייב     

 .7037                              101כללי                             מגורים שאינם בשימוש 
 

85.72   204 עסקים ואדי חמאם  משרדים , שירותים 
 85.72               205  עסקים עוזיר            .         ומסחר    
 85.72        206 עסקים רומאנה     
 85.72               208 עסקים רמת הייב     
 19.95                              250קרקע עסקים                                                 

 74.03     320 חנות מכלת כללי                תנות /מכולת  
 74.03   324 מכלת ואדי חמאם      
 74.03   325  מכלת עוזייר     
 74.03     326  מכלת רומאנה     
 74.03     328 הייב מכלת רמת     

 
 85.72               380   כללי                                           

 85.72     384 משרדים ואדי חמאם     
 85.72     385 משרדים עוזיר     
 85.72     386 משרדים רומאנה     
 85.72     388 משרדים רומת הייב     

 
               414.98     330 ,חב' ביטוח  בנק           
 85.72     340  רשת שווק                
 85.72                           360 בית קפה ו/או מסעדה                                             

 74.03   364 קיוסק ואדי חמאם                 
 74.03   365  קיוסק עוזיר     
 74.03   366 קיוסק רומאנה     
 74.03   368 קיוסק רמת הייב     

                                                
 85.72   420   כללי                                          

 85.72     424 מוסכים ואדי חמאם     
 85.72     425 מוסכים עוזייר     
   85.72     426 מוסכים רומאנה     
 85.72     428 מוסכים רמת הייב     

 
 106.49     505  מוסדות                                                  

 
 85.72     400   כללי     תעשיה/  בית מלאכה

 85.72   404 מלאכה ואדי חמאם     
 85.72     405  מלאכה עוזיר      
 85.72     406 מלאכה רומאנה     
 85.72     408 מלאכה רמת הייב     

 85.72                            795מלאכה עוזיר                                                       
 19.95                              790       כה מלא /תעשיה  קרקע                                   
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 157.03     500  י כלל  בתי מלון                           בתי מלון

 
 174.47                           550  בניין המשמש לאירועים              אלמות שמחה  

 35.63                            551   שמחה /מבנה פתוח אולם                                   
    29.29                            552      קרקע תפוסה לאירוע                                       
   29.29                          553     חניונים                                                              

 
 .1829                     640                 שלחין לדונם        מטעים 

 11.09     645                             בעל לדונם               
  

 11.09       646                     אדמה הררית          אדמה הררית
 154.26                 680       חממה לדונם             חממה

 157.80     690             משתלה לדונם         משתלה
 

   56.114     741   יתרת שטח קרקע   יתרת שטח קרקע  
 

 .1829      750        תחנת דלק   -קרקע  קרקע תפוסה  
 29.18      760     חשמל –קרקע      
 29.18                     770     עמודי חשמל -קרקע    
 29.18                      780      קווי תקשורת-קרקע    

 29.18                             782    מקורותמים    –קרקע                                           
 29.18                             783שאיבה אחר     –קרקע                                           

 414.98                             821        בתחנת דלק                          מבנים למתקנים
 414.98                             822           ות מתקני תשתי                                            

 37.94    825        מקורות עוזיר             ני בארות ומתק    
 37.94    826   מקורות רומאנה   מים  

        37.94                             827     מקורות הייב                                                     
       94.37                             828  מקורות חמאם                                      

 94.37                              830               קונסטרוקציה                                         
    29.18                             835קרקע תפוסה מקורות                                            
                                        

                          102.58                            850               כללי      מרפאות /תחנות בריאות 
 102.58               854  ק"ח/ת"ב  חמאם      
 102.58               855  ק"ח/ת"ב  עוזיר     
 102.58               856  ק"ח/ת"ב רומאנה     
 102.58               858  ק"ח/ת"ב רמת הייב     

 
 238.22                             509         החדר טרנספורמצי       החדר טרנספורמצי

       238.22                             955                     שאיפת ביובמתקני תשתיות             
 מתקן /עמוד מורכב  

 238.22                           951             עמוד מורכב שנאי                    שנאי 
   238.22                             952ארון חשמל                                                            
 238.22               953   ארון בזק                                                           

 .2731     960     מחסן חקלאי     עסקי/מחסן חקלאי
 31.27   965          כללי  עסקי  מחסן     

 
   49.35                          970          מבנה חקלאי        אי                   מבנה חקל

 350.44                          975ושמורות      גנים   שטח         נים ושמורת טבע   ג


