
 
    
 
 
 
 
 

 
 

 מונוסון שלך ובשבילך-עיריית יהוד

  5635001מונוסון  -, יהוד6רח' מרבד הקסמים 

 03-5391247פקס:   03-5391212טל: 

09/07/2017    
 תמוז תשע"ז ו"ט 

 
 תושב נכבד, 

 

 2018שינויים בצו הארנונה לשנת  -ארנונה כלליתהנדון: 
 ( לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(2)ב'()9בהתאם לסעיף  
 1992-תשנ"ג

 

 מונוסון מתכבדת בזה להודיעך, כדלקמן:-עיריית יהוד
 

לא אוחדו עד היום צווי המסים של אזור  ,2003למרות שהעיר יהוד מונוסון אוחדה בשנת  .1
יהוד ואזור מונוסון. הדבר השאיר על כנו אי שוויון מובנה בין שיעורי מס הארנונה, על פיהם 
מחויבים מבנים וקרקע המצויים באזור מונוסון, לבין שיעורי מס הארנונה  על פיהם מחויבים 

 נכסים זהים המצויים באזור יהוד.
 

איחוד הצווים כאמור, הינו תולדה של מאמצים רבים שהשקיעה העירייה בשנים האחרונות  .2
להתקין תקנות שיאפשרו את  הרלוונטייםכולל בדרך של עתירה לבג"ץ שהביאה את השרים 

 איחוד הצווים ושאושרו לאחרונה על ידי ועדת הכספים בכנסת ישראל.
 

שור השרים הרלבנטיים, החליטה מועצת בהתאם לזאת ובכפוף לפרסום התקנות כדין ולאי .3
, לאשר צו ארנונה אחד 29/06/17מיום "( בישיבתה העירייהמונוסון )להלן: "-עיריית יהוד

 מונוסון. -שוויוני לכל שטח השיפוט של  יהוד
 

בנוסף, ובמאמץ להפחית את נטל המס המוטל על כלל תושבי הרשות המאוחדת, נקבע  .4
ת חניה בנכסים המשמשים למגורים יחויבו בתעריף במסגרת הצו השוויוני כי מקומו
 מ"ר(. ₪/ 34.78המינימאלי האפשרי בהתאם לדין )

 
של קביעת צו  המשמעות היחידה)נכסים למגורים(  ביחס  לתושבי אזור ארנונה יהוד

בהפחתת  תעריף הארנונה לחניה מקורה נטל המס שבאה לידי ביטוי  הפחתתמאוחד הינה 
 ימאלי האפשרי.לתעריף המינ למגורים

 
)מעבר לשיעור העדכון  0.6%נתבקשה העלאה רוחבית של   -רים ובנכסים שאינם למג

 ( וכן העלאות והפחתות פרטניות של תעריפים הכל כמפורט להלן. 2.18% – האוטומטי
 

שטח מקב"ת גני יהודה  לבסוף, במסגרת הצו המאוחד הוטלה לראשונה ארנונה כללית על
מונוסון( )תיקון(,  –תחום שיפוט שנוסף לעירייה במסגרת אכרזת העיריות )יהוד ל שהצטרף
 .2017 –התשע"ז 

  

להלן יפורטו השינויים )דוגמאות הממחישות את השינויים בטבלאות שלהלן מופיעות באתר  .5
 האינטרנט של העירייה( :

 
לפי  הינם לאזור ארנונה נווה מונוסוןפירוט השינויים לנכסים למגורים ביחס  .5.1

 הטבלאות המפורטות להלן: 
 

 הפחתת תעריף –טבלת נכסים למגורים שטח עיקרי 
 

תעריף קיים  סווג הנכס
 למ"ר

תעריף מבוקש 
 למ"ר

סך 
הפחתה 

 למ"ר
 2.71 48.07 50.78 בנייה רוויה

יחידה צמודת קרקע המשמשת יחידת 
 מגורים אחת

ללא  59.34 59.34
 שינוי

 5.52 53.82 59.34 מ"ר 50יחידה צמודת קרקע עד 
 1.4 57.94 59.34 מ"ר 50יחידה צמודת קרקע מעל 
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 –)הכוללים מרפסות, מחסנים וסככות(  נווה מונוסוןמבני עזר  –טבלת נכסים למגורים 
 העלאת תעריף

 

תעריף קיים  סווג הנכס
 למ"ר

סך העלאה  תעריף מבוקש למ"ר
 למ"ר

 13.32 48.07 34.75 מבני עזר –בנייה רוויה 
יחידה צמודת קרקע המשמשת יחידת מגורים 

 מבני עזר –אחת 
34.75 59.34 24.59 

 19.07 53.82 34.75 מבני עזר –מ"ר  50יחידה צמודת קרקע עד 
 23.19 57.94 34.75 מבני עזר –מ"ר  50יחידה צמודת קרקע מעל 

 48.07 48.07 ______ מ"ר( 10בנייה רוויה)עד  מרתף, מקלט/ממ"ד
צמודת קרקע המשמשת מרתף, מקלט/ממ"ד 

 מ"ר( 10)עד יחידת מגורים אחת
______ 59.34 59.34 

דו  –מ"ר  50מעל מרתף, מקלט/ממ"ד 
 מ"ר( 10)עד משפחתי

______ 57.94 57.94 

מקום חניה מקורה רק בחלקו העליון )לא 
 בנייה רוויה –מהצדדים( 

______ 34.78 34.78 

העליון )לא מקום חניה מקורה רק בחלקו 
צמודת קרקע המשמשת יחידת  –מהצדדים( 

 מגורים אחת

______ 34.78 34.78 

מקום חניה מקורה רק בחלקו העליון )לא 
 דו משפחתי –מ"ר  50מעל  –מהצדדים( 

______ 34.78 34.78 

 באזור ארנונה נווהיפורטו השינויים בנוסף לאמור בטבלאות לעיל, להלן  5.1.1
 הנובעים משינוי שיטת המדידה שעיקריהם  להלן :  מונוסון

      
במרתף,  מ"ר ראשונים 10חיוב כלל השטחים במבנים למגורים )לרבות  •

שלא  שטחים - ולרבות שטח חניה שמקורה רק בחלקה העליון ממ"ד/מקלט
( בהתאם לשיטת חויבו בהתאם לצו הנפרד של אזור ארנונה נווה מונוסון

. )ברוטו ברוטו( נונה הנפרד של אזור ארנונה יהודהמדידה הקבועה בצו האר
מ"ר בגין שטחי מרתף/ממ"ד/מקלט  10הינו עד  סך ההעלאה המקסימאלי

וכן מכפלת שטח החניה המקורה רק בחלקה  בתעריף הקבוע לנכס העיקרי
  .העליון בתעריף מינימום למגורים

 
שינוי חיוב שטח עליות גג בעלי גובה קבוע, כך שיחויבו כל עליות הגג אשר  •

מ' )לעומת המצב בעבר לפיו חויבו כל עליות הגג בעלות  1.70גובהן עולה על 
בהתאם לשיטת המדידה הקבועה בצו  -מ'  1.80הגובה הקבוע שגובהן עולה על 

 הארנונה הנפרד של אזור ארנונה יהוד(. 
 

עליות גג בעלי גובה משתנה, כך שיחויבו כל עליות הגג אשר  שינוי חיוב שטח •
מ' לעומת המצב בעבר לפיו חויבו כל עליות הגג בעלות  1.70גובהן עולה על 

מ')בהתאם לשיטת המדידה הקבועה  1.60הגובה המשתנה שגובהן עולה על 
 בצו הארנונה הנפרד של אזור ארנונה יהוד(.

 
 

תחול שיטת המדידה הנהוגה  – באזור נווה מונוסוןלשימושים שלא למגורים ביחס  .5.2
 ובנוסף לפי הטבלאות  המפורטות להלן:  )ברוטו ברוטו( באזור ארנונה יהוד

 
  הפחתת תעריף –טבלת נכסים שלא למגורים באזור נווה מונוסון            

 

תעריף קיים  סווג הנכס
 למ"ר

תעריף מבוקש 
 למ"ר

 סך הפחתה למ"ר

למסחר, משרדים ושירותים )שאינם מבנים המשמשים 
 מ"ר 40בעלי סיווג ספציפי(  עד 

374.62 177.43 197.19 

מבנים המשמשים למסחר, משרדים ושירותים)שאינם 
 מ"ר 40בעלי סיווג ספציפי(  , מעל 

381.22 177.43 203.79 

 166.45 208.17 374.62 מ"ר 40מסעדות בתי אוכל לסוגיהם ובתי קפה עד 

תעריף קיים  סווג הנכס
 למ"ר

תעריף מבוקש 
 למ"ר

 סך הפחתה למ"ר
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 173.05 208.17 381.22 מ"ר 40מסעדות ובתי אוכל לסוגיהם ובתי קפה מעל 

 193.36 181.26 374.62 מ"ר 40רשתות שיווק עד 

 199.96 181.26 381.22 מ"ר 40רשתות שיווק מעל 

מבני מגורים המשמשים למסחר, משרדים 
משטח  80%בעלי סיווג ספציפי(   עד ושירותים)שאינם 

 הנכס

334.15 177.43 156.72 

 197.32 177.43 374.75 בניינים המשמשים למתן שרותי דואר

 55.16 0.16 55.32 קרקע תפוסה לכל מטרה

 52.39 2.93 55.32 קרקע תפוסה לתעשייה, מלאכה ותחנת דלק

 47.84 7.48 55.32 קרקע תפוסה לעריכת ארועים

 

 העלאת תעריף–טבלת נכסים שלא למגורים באזור נווה מונוסון            
 

תעריף קיים  סווג הנכס
 למ"ר

תעריף מבוקש 
 למ"ר

סך העלאה 
 למ"ר

 11.44 386.06 374.62 מ"ר   40מבנים המשמשים כמרפאות ציבורית עד 

 40מבנים המשמשים כמרפאות ציבוריות מעל 
 מ"ר

381.22 386.06 4.84 

מגורים המשמשים למסחר, משרדים מבני 
 20%ושירותים)שאינם בעלי סיווג ספציפי(  עבור 

 הנוספים משטח הנכס

59.34 177.43 118.09 

 17.42 1390.42 1373 בנקים

פירוט השינויים ביחס לנכסים למגורים באזור ארנונה יהוד, בא לידי ביטוי  .5.3
מהתעריף העיקרי של הנכס בהתאם לצו  בהפחתת התעריף למקום חניה מקורה

מ"ר )אימוץ התעריף הקבוע למקום חניה ₪/ 34.78הארנונה,  לתעריף שנתי של 
 מונוסון ( לפי הטבלה שלהלן :  –מקורה בצו הארנונה הנפרד של אזור נווה 

 
 הפחתת תעריף –טבלת נכסים למגורים )הפחתת תעריף חניה( באזור יהוד       

 
תעריף  סווג נכס

קיים 
 למ"ר

תעריף 
מבוקש 

 למ"ר

סך 
הפחתה 

 למ"ר
 10.58 34.78 45.36 חניה -באזור א'  1בנייה רוויה סוג 
 13.33 34.78 48.11 חניה -באזור א'  2בנייה רוויה סוג 

יחידה צמודת קרקע המשמשת יחידת מגורים אחת באזור 
 חניה -א' 

59.34 34.78 24.56 

 19.04 34.78 53.82 חניה -א'  מ"ר באזור 50יחידה צמודת קרקע עד 
 23.16 34.78 57.94 חניה -מ"ר באזור א'  50יחידה צמודת קרקע מעל 

 11.46 34.78 46.24 חניה -באזור א'א'  1בנייה רוויה סוג 
 13.33 34.78 48.11 חניה -באזור א'א'  2בנייה רוויה סוג 

יחידה צמודת קרקע המשמשת יחידת מגורים אחת באזור 
 חניה -א'א' 

59.34 34.78 24.56 

 19.04 34.78 53.82 חניה -מ"ר באזור א'א'  50יחידה צמודת קרקע עד 
 23.16 34.78 57.94 חניה -מ"ר באזור א'א'  50יחידה צמודת קרקע מעל 

 13.29 34.78 48.07 חניה -באזור א'א'א'  1בנייה רוויה סוג 
 13.29 34.78 48.07 חניה -באזור א'א'א'  2בנייה רוויה סוג 

יחידה צמודת קרקע המשמשת יחידת מגורים אחת באזור 
 חניה -א'א'א' 

59.34 34.78 24.56 

 19.04 34.78 53.82 חניה -מ"ר באזור א'א'א'  50יחידה צמודת קרקע עד 
 23.16 34.78 57.94 חניה -מ"ר באזור א'א'א'  50יחידה צמודת קרקע מעל 

 



 
    
 
 
 
 
 

 
 

 מונוסון שלך ובשבילך-עיריית יהוד

  5635001מונוסון  -, יהוד6רח' מרבד הקסמים 

 03-5391247פקס:   03-5391212טל: 

יחולו השינויים לפי הטבלאות  המפורטות  –ביחס לשימושים שלא למגורים באזור יהוד  .5.4
 : להלן 

 הפחתת תעריף  -טבלת נכסים שלא למגורים באזור יהוד         
 

 

תעריף  סווג הנכס
קיים 
 למ"ר

תעריף 
מבוקש 

 למ"ר

 הפחתה למ"ר

 208.54 177.43 385.97 2-ו 1מרפאות פרטיות באזורים 
 229.53 156.44 385.97 3פרטיות באזור מרפאות 

 

  העלאת תעריף –טבלת נכסים שלא למגורים באזור יהוד      
 

תעריף  סווג הנכס
קיים 
 למ"ר

תעריף 
מבוקש 

 למ"ר

 העלאה למ"ר

 4.87 181.26 176.39 2-ו 1רשתות שיווק באזורים 
 4.29 159.82 155.53 3רשתות שיווק באזור 

 204.84 381.23 176.39 2-ו 1באזורים  טלוויזיהמתקנים לרבות מתקני חשמל, בזק, 
 225.70 381.23 155.53 3באזור  טלוויזיהמתקנים לרבות מתקני חשמל, בזק, 

 

)מעבר  0.6%פירוט השינויים הנובעים מהעלאת תעריפים רוחבית בשיעור של  .5.5
שנקבע על ידי משרד הפנים( לנכסים שלא  - 2.18% -  האוטומטילשיעור העדכון 

 למגורים באזור יהוד לפי הטבלה שלהלן : 
 

תעריף קיים  סווג הנכס
 למ"ר

תעריף מבוקש 
 למ"ר 

 העלאה למ"ר

מסחר משרדים ושירותים )עסקים ומשרדים( 
 2-ו 1באזור 

176.39 177.43 1.04 

)עסקים ומשרדים(  ושירותיםמסחר משרדים 
 3באזור 

155.53 156.44 0.91 

מסעדות, בתי אוכל לסוגיהם ובתי קפה בכל 
 האזורים

206.96 208.17 1.21 

 1.1 187.64 186.54 1קניונים באזור 
 1.04 179.44 178.40 2קניונים באזור 
 1.04 177.00 175.96 3קניונים באזור 

 0.32 54.42 54.10 בתי אבות
 0.76 130.64 129.88 בתי קולנוע ואולמות שמחה

 1.66 285.09 283.43 מאפיות
 1.27 218.58 217.31 תחנות דלק, סיכה ורחיצה

 1.02 174.94 173.92 בתי חולים סיעודיים
 0.73 123.73 123.00 בתי מלון, בתי הארחה ואכסניות

 1.17 199.59 198.42 בתי מלאכה
 1.11 190.12 189.01 מוסכים

 1.17 199.59 198.42 לרישוי רכב רישיוןמוסכים בעלי 
 0.02 2.93 2.91 ומלאכה לתעשייהקרקע תפוסה 

 0.02 2.93 2.91 קרקע תפוסה בתחנת דלק
 0.04 7.48 7.44 קרקע תפוסה לעריכת ארועים

 
 

השינויים לעיל כוללים את מרכיב שיעור העדכון האוטומטי אשר נקבע על ידי משרד הפנים  .6
 .2.18%בשיעור של   2018לשנת 

 

 שר הפנים.ים מותנים בקבלת אישור שר האוצר וכאמור לעיל, כל השינויים המבוקש .7
 

,שאושר ע"י מועצת העירייה כאמור לעיל, 2018השינויים הנ"ל מפורטים בצו הארנונה לשנת  .8
אשר עותק ממנו פורסם הן באתר האינטרנט העירוני והן על גבי לוח המודעות בבניין 

 לעיין בו בימים ובשעות עבודת העירייה.העירייה, אשר ניתן 
 

 בכבוד רב,
 

 יעלה מקליס
 מונוסון-ראש עיריית יהוד

 


