
tzavMissiim-yehud-2013   2525/32  

   
  
   
  

 3201צו מיסי� 
  

  

  
   

  
  מונוסו� –עיריית יהוד 

  
  
  
  
  

  
  

  2013צו הארנונה הכללית המבוקש לשנת 
  

  לאזור ארנונה יהוד
  



� 2 �  

  ,)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(י חוק ההסדרי� במשק המדינה "בתוק� סמכותה עפ
ועד ליו�  1.1.2013מיו�  2013מונוסו% ארנונה כללית לשנת  –מטילה עיריית יהוד , 1992 –ג "התשנ

  :הל%כדל, באזור ארנונה יהוד, 31.12.2013
  
 .הגדרות ופרושי� לצו זה .1

 .לפני איחוד הרשויות, תחו� השיפוט של עיריית יהוד –אזור ארנונה יהוד  .1.1

ר "חלק ממ. ר ביחידה"לצור* חישוב הארנונה גודל היחידה הינו כל מ –גודל היחידה  .1.2
  .ר של�"מ 1 –ר יחושב כ "מ 0.5העולה על 

, מטבח, פרוזדורי�, חדרי כניסה לרבות, פירושו כל השטח שבתו* הבניי% –שטח היחידה  .1.3
מרתפי� וכל שטח מקורה אחר וכ% מרפסות , יציע, סככות, שירותי�, אמבטיה, הול

 .כ% נכלל בשטח היחידה שטח הבסיס של קירות חו+ וקירות פני�. וגזוזטראות

  :הערות

  .שטח חצר שאינו מקורה בבניי% המשמש למגורי� אינו נכלל בשטח היחידה .1

ובבני% שלא למגורי� ייכלל בשטח היחידה א� גובה  1*למגורי� שטח יציע בבניי%  .2
 .'מ 1.70היציע עולה על 

נמצא כולו או רובו מתחת , שחללו בי% רצפתו ותחתית תקרתו, חלק מבני% – מרת� .3
 . למפלס פני הקרקע המקיפה אותו

יחויב ) 'מחס% וכו( צמודת קרקע מרת� כאמור המשמש כמבנה עזר ביחידת מגורי�
  .מתערי� יחידת המגורי� בה הוא מצוי 50% בשיעור

או חניה מקורה /מרת� ביחידת מגורי� המשמש לשימושי� אחרי� שאינ� מחס% ו
יחויבו בהתא� לתערי�   �המשמש לכל מטרה שהיא , ומרת� בנכס שאיננו למגורי�
  2. *הנכס בו ה� מצויי� במלואו

 תהמשמשקרקע של יחידת מגורי� צמודת מחסני� וחניה מקורה בחצר בני%  .4
  3. *מתערי� יחידת המגורי� אליה ה� צמודי� 50%למגורי� יחוייבו בשיעור של 

  .כפי שהוגדר לעיל, ר או לדונ�"הסכומי� המופיעי� להל� מבטאי� את שיעורי הארנונה לשנה לכל מ

כל קרקע שאינה אדמה חקלאית שמחזיקי� אותה ומשתמשי� בה שלא   # קרקע תפוסה  .1.4
ל קרקע בלתי מקורה שעיקר שימושה ע� הבניי% כחצר או כגינה או לכל כ, ביחד ע� הבניי%

החיוב יוטל על כל שטח , בבנייני� אשר אינ� משמשי� למגורי�. צור* אחר של המבנה
 .הקרקע האמור בניכוי השטח שעליו בנוי הבני%

, כל גושי רישו� הקרקע וחלקות הנמצאי� בתחו� שיפוט עיריית יהוד –קרקע חקלאית  .1.5
  .י תכנית בני% ערי� המאושרת"דרי� כקרקע חקלאית עפהמוג

לרבות , המחזיק במבנה תעשיה באזור התעשייה וכ% מחוצה לו –תעשיה ומלאכה  .1.6
  .יציעי� וכל דבר אחר, מחסני�, סככות, חדרי אוכל לעובדי�, ארכיוני�, משרדי�

פה או לרבות אותו חלק המשמש למסעדה או בית ק, על השטחי� –בתי חולי� סיעודיי�  .1.7
לרבות שטחי� בנויי� המשמשי� למטרת ספורט , חנות והמשרת את המתאכסני� בו

 .ונופש הצמודי� לבית האבות

שתקרתו משטח , או הנסמ* על קיר אחד בלבד/מבנה ללא קירות ו –מצללה  –פרגולה  .1.8
לפחות  40%א� המרווחי� בי% החלקי� האטומי� של משטח ההצללה מהווי� . הצללה
או הרווחי� בי% /א� משטח ההצללה אטו� לחלוטי% ו. יב הפרגולה כלללא תחוי –ממנו 

 50%תחויב הפרגולה בשיעור  �ממנו  40% –החלקי� האטומי� בו מהווי� פחות מ 
  .3* מתערי� המבנה שהיא חלק ממנו

בי% מקורה ובי% שאינו מקורה ואשר החניה בו נעשית תמורת  –חניוני�  .1.9
  .תשלו�

  )קניו�" (מרכז קניות"
כאשר לשטח בו ממוקמות , חנויות המשמשות למכירה קמעונאית %12 בו לפחות בני

  . החנויות כניסה משותפת אחת לפחות
דוכני� קבועי�  –לרבות , ל כולל את כל השטח הכלול בו"התערי� על פיו יחוייב קניו% כנ

  .וארעיי� ונקודות מכירה למיניה%
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שאיננו ממוק� , יכה לציבור הרחבסני� של רשת ארצית לשיווק מוצרי צר –רשת שיווק 
  5. *בקניו% כהגדרתו לעיל

ל "כל השינויי� כנ. כאמור לעיל ולהל�, (*)מסומני� בכוכבית  2012שינויי� לעומת צו המסי� לשנת 
  .טעוני� אישור של שר האוצר ושר הפני�) למעט אלה אשר ביחס אליה� נאמר כי נועדו להבהרה בלבד(

 אזורי מס .1.10

אזורי מס  3 –אזורי� לצור* ארנונה למגורי� ול  3 –העיר מחולקת ל  .1.10.1
 .לצור* ארנונה לבנייני� שאינ� משמשי� למגורי�

  .סיווג אזור המס נקבע בהתא� לכתובת של הכניסה הראשית לבית

אזור הנכס לצור' ארנונה למגורי� הנו  .1.10.2
 :כדלקמ�

 רחובות מספר אזור

,  7, 5, 3 מרבד הקסמי�, גיורא, ביאקובסקי, כצנלסו%, ב% צבי 'א
 –מוהליבר , 56עד  4מוהליבר ממספר , 4אלפרט , 10יהודה הלוי 
מרכוס , 49עד  43ויצמ% ', א52, 52, 50, 48, 42ויצמ% , זוגיי� בלבד

, 37, 35, 33, 31קדושי מצרי� , 2, 4, 6הרצל , 27ביאליק , 19, 17
, 12עד  2 –ו  17עד  1חזנובי+ , 2סעדיה חתוכה , 27, 29, 30, 28

 .אלי כה%, 19עד  7מוהליבר , 12עד  2 –ו  9עד  1הימי� ששת 

' כל הרחובות בתחו� השיפוט של העירייה שלא פורטו באזור א  'א'א
  .'א'א'ואזור א

מבוא , מבוא שיבולת שועל, מבוא הדגני�, מנח� בגי%, משה דיי%  'א'א'א
ארבעת , מבוא אתרוג, הרצוג, מבוא חיטה, מבוא שעורה, שיפו%

מבוא , מבוא אירוס, מבוא דליה, מבוא ערבה, וא הדסמב, המיני�
מבוא , מבוא דולב, דר* החורש, מבוא יסמי%, מבוא טופח, חבצלת
, הדגני�, מבוא זהבית, מבוא הזית, מבוא ברוש ומבוא אלה, גומא
  .תדהר ותאשור, חרוב

 :אזור הנכס לצור' ארנונה שלא למגורי� הנו כדלקמ� .1.10.3

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 סוג בניי� .1.11

 .ניי% נקבע לפי שנת סיו� הבנייהסוג הב .1.11.1

מועד סיו� הבניה הינו המועד בו הבניי% ראוי לשימוש לראשונה או נעשה בו 
  .לפי המוקד� מביניה�, לראשונה שימוש בפועל

  

  

  

  

  



� 4 �  

 :בבנייני� המשמשי� למגורי� .1.11.2

 

 31/12/2004בנייני� שבניית� הסתיימה עד  1סוג 

 1/1/2005בנייני� שבניית� הסתיימה לאחר יו�  2סוג 

 :בבנייני� שאינ� משמשי� למגורי� .1.11.3

  

 

  

  

  
 תעריפי ארנונה למגורי� .2

 :המשמש למגורי� ישל� ארנונה כללית לפי התעריפי� המפורטי� להל% מחזיק בנכס .2.1
  

  ר"ח לשנה לכל מ"התעריפי� בש
  'אזור א

  סוג הנכס הנכס
 יש�

  תערי( סוג הנכס חדש
 ר"ח למ"ש

 41.26 111 160 1סוג 
  43.75  112  160  2סוג 

יחידה צמודת קרקע המשמשת יחידת מגורי� 
  אחת

120  113  53.96  

  48.94  114  140  ר"מ 50יחידה צמודת קרקע עד 
  52.68  114  140  ר"מ 50יחידה צמודת קרקע מעל 

  
  'א'אזור א

  סוג הנכס הנכס

 יש�

  תערי( סוג הנכס חדש

 ר"ח למ"ש
 42.04 121 160 1סוג 
  43.75  122  160  2סוג 

צמודת קרקע המשמשת יחידת מגורי� יחידה 
  אחת

120  123  53.96  

  48.94  124  140  ר"מ 50יחידה צמודת קרקע עד 
  52.68  124  140  ר"מ 50יחידה צמודת קרקע מעל 

  'א'א'אזור א

  סוג הנכס הנכס
 יש�

  תערי( סוג הנכס חדש
 ר"ח למ"ש

 43.72 170 160 1סוג 
  43.72  170  160  2סוג 

משת יחידת מגורי� יחידה צמודת קרקע המש
  אחת

120  133  53.96  

  48.94  134  140  ר"מ 50יחידה צמודת קרקע עד 
  52.68  134  140  ר"מ 50יחידה צמודת קרקע מעל 

 

 .ר"למ3  02.94 190. נ.סבכל האזורי� לפי תערי� של  –בתי אבות  .2.2
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 תעריפי נכסי� שאינ� משמשי� למגורי� .3

 
 :על פי המפורט להל%התעריפי� לנכסי� שאינ� למגורי� יהיו  .3.1

 1אזור 

 
  תעשיה 2אזור 

  סוג הנכס
  הנכס
 יש�

  סוג 
  הנכס 
 חדש

  תערי(
 ר"ח למ"ש

 160.43 202 200 עסקי�� משרדי� ושירותי�, רמסח
  160.43  211  210  משרדי�� משרדי� ושירותי�, מסחר

כולל שטח  –בתי אוכל לסוגיה� ובתי קפה , מסעדות
עליו מונחי� שולחנות וכסאות , הקרקע הצמוד למבנה

למעט קרקע תפוסה (' ח5*המשמשי� את הלקוחות 
בהתא� אשר בגינה יחוייב המחזיק , לצרכי� אחרי�

  ).להל% 4.7.1לסעי� 

220  221  188.23  

   162.23  232  #   משרדי� ושירותי�,מסחר�קניוני�
  9* 176.47  242  #   רשתות שיווק

      
  3אזור 

סוג  הנכס
הנכס 
 יש�

סוג 
הנכס 
 חדש

 תערי(

  141.44 200 200 עסקי�� משרדי� ושירותי�, מסחר
 141.44  210  210  משרדי�� משרדי� ושירותי�, מסחר

כולל שטח  –בתי אוכל לסוגיה� ובתי קפה , מסעדות
עליו מונחי� שולחנות וכסאות , הקרקע הצמוד למבנה

למעט קרקע תפוסה (' ט5*המשמשי� את הלקוחות 
אשר בגינה יחוייב המחזיק בהתא� , לצרכי� אחרי�

  ).להל% 4.7.1לסעי� 

220  221  188.23  

   160.02  233  #   משרדי� ושירותי�,מסחר�קניוני�
  11* 176.47  243  #   שתות שיווקר

  

  

  

  

  

  

  

סוג  הנכס
הנכס 
 יש�

סוג 
הנכס 
 חדש

  תערי(
 ר"ח למ"ש

  160.43 201 200 עסקי�� משרדי� ושירותי�, מסחר
  160.43  211  210  משרדי�� משרדי� ושירותי�, מסחר

כולל שטח הקרקע  –בתי אוכל לסוגיה� ובתי קפה , מסעדות
שמשי� עליו מונחי� שולחנות וכסאות המ, הצמוד למבנה
, למעט קרקע תפוסה לצרכי� אחרי�(' ז5*את הלקוחות 

  ).להל% 4.7.1אשר בגינה יחוייב המחזיק בהתא� לסעי� 

220  221  188.23  

  169.63  231  #   משרדי� ושירותי�,מסחר�קניוני�
  7* 176.47  241  #   רשתות שיווק
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 ר לשנה"ח למ"תעריפי� לנכסי� אחרי� בכל תחו� השיפוט בש .4
 

 משרדי� שירותי� ומסחר .4.1
  תת סעי(

 סעי(
  תיאור
 הנכס

  סוג
 הנכס

  תערי(
 ר"ח למ"ש

 118.11 230 בתי קולנוע ואולמות שמחה .4.1.1 

  351.02  250  14*מרפאות ציבוריות   .4.1.2 

  257.76  340  פיותמא  .4.1.3 

: להל�(סיכה ורחיצה , תחנות דלק  .4.1.4 
כולל שטח הקרקע , ")תחנות דלק"

  13*י תחנות דלק "התפוסה ע

290  197.61  

  158.16  360  בתי חולי� סיעודיי�  .4.1.5 

 בנקי� .4.2
  1,263.84  330  מוסדות אשראי, סניפי בנקי�, בנקי�  .4.2.1 

 תעשיה .4.3
  151.23  400  מבני תעשיה  .1.3.1 

 בתי מלו� .4.4
  111.87  390  בתי הארחה ואכסניות, בתי מלו�  .4.4.1 

 מלאכה .4.5
  180.45  420  בתי מלאכה  .4.5.1 

  171.88  430  מוסכי�  .4.5.2 

  177.38  440  מוסכי� בעלי רשיו� לרישוי רכב  .4.5.3 

 אדמה חקלאית .4.6

  0.136  600  קרקע חקלאית  .4.6.1 

 קרקע תפוסה .4.7
  12* 2.64  700  טרה אחרתקרקע תפוסה לכל מ  .4.7.1 

  2.64  730  קרקע תפוסה לתעשיה ומלאכה  .4.7.2 

         *15  

 קרקע תפוסה לעריכת ארועי� .4.8

  6.76  750  קרקע תפוסה לעריכת ארועי�  .4.8.1 

 חניוני� .4.9

  61.20  740  חניוני�  .4.9.1 

 אחרי� .4.10

  517.34  385  תחנות מוניות  .4.10.1 

  160.41  800  16*נכס אחר     .4.10.2 

  
  
  
  

   3201מקד� העידכו� האוטומטי לשנת  הוס(לכלל התעריפי� המופיעי� בצו זה 
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 הסדרי� ומועדי תשלו�
 .1.1.2013המועד החוקי לתשלו� הארנונה הנו  .4.11

יהיו , 31.1.2013עד ליו� , מראש ובמלואה 2013תושבי� שישלמו את הארנונה לשנת  .4.12
 .רנונה במש* השנהויהיו פטורי� מהצמדת שעורי הא 2%זכאי� להנחה של 

 12 –לנוחות משלמי הארנונה מחליטה המועצה לאפשר לשל� את תשלו� החיוב השנתי ב  .4.13
 1 –ב , 2013בפברואר  1 –ב , 2013בינואר  1 –ב : תשלומי� חודשיי� במועדי� הבאי�

ב , 2013ביולי  1 –ב , 2013ביוני  1 –ב , 2013במאי  1 –ב , 2013באפריל  1 –ב ,  2013במר+ 
ב , 2013בנובמבר  1 –ב , 2013באוקטובר  1 –ב , 2013בספטמבר  1 –ב , 2013באוגוסט  1 –
 .ל"וזאת בתנאי שכל תשלו� ישול� במועד הנקוב כנ, 2013בדצמבר  1 –

יחויב כל אחד מהתשלומי� בהפרשי הצמדה לפי חוק , המשל� לפי הסדר תשלומי� זה
לפי שיעור , 1980 –מ "התש) י חובריבית והפרשי הצמדה על תשלומ(הרשויות המקומיות 

בנובמבר  15 –שפורס� ב , 2012העלייה של מדד המחירי� לצרכ% ממדד חודש אוקטובר 
  .ועד המדד שקד� למדד שפורס� סמו* לפני היו� שנקבע לתשלומו 2012

הסדר זה לא יחול במקרה בו נדרשה העירייה להמציא אישור המעיד על תשלו� חובות 
שאז יידרש החייב , רישו� המקרקעי% או לצור* אחר כלשהו לצור* הצגתו בלשכת

  .בתשלו� סכו� הארנונה המגיע ממנו עד למועד הנקוב באישור

בכל חשבו%  2%ייהנו מהנחה של , י הוראת קבע בבנקי�"המשלמי� בגביה מרוכזת או ע .4.14
ה או תוספת הארנונ/תקופתי המגיע לפירעו% ולא יהיו פטורי� מהצמדת שיעורי הארנונה ו

תשלומי� שווי� על פני  12 –גביית התשלומי� תעשה ב . במידה ותתווס� במש* השנה
 .השנה

 תעודות/ מת� אישורי�  .5
לפקודת העיריות  324ר לפי סעי� ההסדר המפורט לעיל לא יחול בא� תידרש העירייה לתת אישו

ס כלומר על המחזיק לשל� את החיוב במלואו עד לסו� אותה שנת מ, במקרי� אלה) נוסח חדש(
31.12.2013.  

 הנחות למגורי� בלבד .6
כ% החליטה המועצה המקומית לאשר הנחות בארנונה למחזיקי� בנכסי� המשמשי�  .6.1

 .למגורי� בלבד

, )תיקו%) (הנחה מארנונה(ההנחות יינתנו בהתא� לתקנות ההסדרי� במשק המדינה  .6.2
לנכסי� כאשר ההנחה , בשיעור% המרבי בהתא� למפורט בנספח ההנחות 1993ד "התשנ

  –ריקי� המשמשי� למגורי� תהיה 

ברציפות במשק תקופה שלא תעלה על , שאי% משתמשי� בו כלל, למחזיק של בני% ריק
 –שתחילתה ביו� בו הודיע המחזיק לעיריה בכתב כי חדלו להשתמש בו , חודשי�) ששה(6

  .ל"ביחס לתקופה בה לא נעשה בבני% שימוש כנ, 100%הנחה בשעור של 

יהיה זכאי להנחה , ה בגי% שניי� או יותר מ% הנימוקי� לעיל או על פי חוקהזכאי להנח .6.3
 .אחת בלבד הגבוהה מבי% ההנחות שלה% הוא זכאי

בצירו� מסמכי� המאמתי� את , מנומקת, הנחות מארנונה תינתנה על סמ* פנייה בכתב .6.4
 .העובדות הכלולות בבקשה

 . 30.4.2013בקשות להנחות מארנונה תתקבלנה לא יאוחר מיו�  .6.5

ידי שוכר נכס ומי  –היה ותוגש בקשה להנחה על , לעיל 7.2על א� האמור בסעי� קט%  .6.6
מההנחה  50% –יהיה מבקש ההנחה זכאי ל , שהשכיר לו את הנכס מתגורר עמו בנכס

 .שהיה זכאי לה אלמלא הוראת סעי� קט% זה

 :מנהל מחלקת הגביה רשאי לדרוש ממבקש ההנחה .6.7
  .י� הנוגעי� לתנאי� למת% ההנחה המבוקשתלהמציא פרטי� ומסמכי� נוספ .א

 .לאמת התצהיר פרטי� ומסמכי� הנוגעי� לתנאי� למת% ההנחה המבוקשת .ב
לא יהיה זכאי להנחה , לא מילא מבקש ההנחה אחר דרישות מנהל מחלקת הגביה

  .המבוקש
  

  יוסי ב� דוד                                                                                     

                   ראש העירייה                                                                                      
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  פירוט שינויי� ונימוקי� 
  

  . מאחר ובכל השני� הקודמות נהגה העיריה כ* בפועל, להבהרה בלבד   1*

ר* של הפחתת החיוב בגי% יחידת מרת� המשמש כמבנה עזר המועצה מבקשת לתק% התערי� על ד   2*
  .למגורי� בלבדביחידות צמודות קרקע ) חניה, מחס%(

  .לעיל 2* �ראה דברי ההסבר ל  3*

כאשר התערי� גבוה יותר מזה החל , המועצה מבקשת לקבוע תערי� מיוחד לסוג מיוחד זה של עסק  5*
  .אחרות כמקובל ברשויות מקומיות רבות, על עסקי� אחרי�

י פסיקת בתי המשפט קימת הצדקה מלאה לחיוב% של רשתות שיווק בתעריפי "חשוב לציי% כי ג� עפ         
גבוהי� יותר מתעריפי הארנונה החלי� על נכסי� מסחריי� אחרי� וזאת בשל , ארנונה מיוחדי�

  .חוסנ% הכלכלי של רשתות השיווק וגודל%

 –בי% א� זו מקורה ובי% א� לאו  –קע הצמודה למבנה השולחנות והכסאות המונחי� על הקר  'ז5*
משמשי� את העסק בדיוק לאותה המטרה אותה משרת המבנה ולכ% מוצע לראות שטח זה כחלק 

  .י אותו תערי�"אינטגרלי של מבנה העסק ולחייבו עפ

  .לעיל' ז5*ראה הערה   'ח5*

  .לעיל' ז5*ראה הערה   'ט5*

, מ% התערי� החל על נכסי� הכלולי� בסיווג מסחר 10% –ב  מוצע לקבוע לסיווג זה תערי� גבוה  7*
  .משרדי� ושירותי�

  .לעיל 7*ראה הערה   9*

  .לעיל 9* �ו  7*י "מוצע לקבוע תערי� זהה לתערי� עפ  11*

  .מוצע להשוות את תערי� הקרקע התפוסה לכל מטרה אחרת לזה של קרקע תפוסה לתעשיה  12*

בי% השאר על סמ* פסיקה , י תחנות דלק"לק ולקרקע התפוסה עמוצע לקבוע תערי� זהה לתחנות הד  13*
  .ל"אשר התירה קביעת תערי� זהה כנ

ולהשוות את חיוב% של המרפאות הפרטיות לזה החל , 250מוצע להוציא מרפאות פרטיות מסוג נכס   14*
בעיה  א� יאושר השינוי יהיה בכ* כדי לפתור). 201סוג נכס (עסקי�  �משרדי� ושירותי� , על מסחר

  .דומי�/ של אפליה לכאורה הקימת בצו המסי� בי% המרפאות הפרטיות לעסקי� אחרי� 

  .13* �מוצע לבטל סיווג קרקע תפוסה בתחנות דלק לאור האמור ב   15*

שנועד לשמש בסיס לחיוב� של נכסי� שאינ� נכללי� באיזו מ% , "נכס אחר"מוצע לקבוע סיווג חדש   16*
  .ההגדרות האחרות בצו המסי�

  

  


