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 9201לשנת  -צו ארנונה
 

לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה  10בתוקף סמכותה לפי סעיף 
צורן  -, החליטה המועצה המקומית קדימה1992להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 

להטיל על כל הנכסים שבתחום שיפוטה  ___15.1.2019______ בישיבתה מיום 
, שתשולם בהתאם להוראות הדין על ידי 2019ארנונה כללית לשנת הכספים 

 המחזיקים בנכסים ובהעדרם על ידי הבעלים של הנכסים כדלקמן:
 

 הגדרות, פירושים ועקרונות חיוב א. 
 

 האזור המסומן במפה המצורפת לצו ארנונה זה בצבע צהוב. -"אזור א' "
 

 האזור המסומן במפה המצורפת לצו ארנונה זה בצבע ירוק. -"אזור ב' "
 

 האזור המסומן במפה המצורפת לצו ארנונה זה בצבע כתום. -"אזור ג' "
 

בניינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או  -"נכסים"
 פרטיים למעט רחוב.

 
מנו, בין שהוא משמש למגורים ובין כל מבנה שבתחום המועצה או חלק מ -"בניין"

 שאינו משמש למגורים.
 

בית המשמש למגורים אשר צמוד אליו קרקע, בין שהינו בית בודד  -"בית מגורים"
 ובין שאינו בודד, למעט דירת מגורים.

 
 דירה המשמשת למגורים המצויה בבית משותף. -"דירת מגורים"

 
ת המשמשות למגורים או יותר, אשר בניין אשר מצויות בו שתי דירו -"בית משותף"

 לפחות חלק מהדירות שבו אינן מצויות בקומת הקרקע ולא צמודה להם קרקע.
 

כולל את כל שטח הרצפה שבתוך המבנה  -שטח בית מגורים או שטח דירת מגורים
כולל קירות חוץ ופנים, בין במפלס אחד ובין בכמה מפלסים, וכן כל שטח מקורה 

שאינו צמוד לו אשר משמש את המחזיק במבנה לרבות חדרי אחר הצמוד למבנה או 
כניסה, חדר מדרגות בכל קומה, פרוזדורים, מטבח, הול, אמבטיה, מקלחת, ממ"ד, 

 חדרי שירות, מרפסות מקורות, מרתפים, חדרי ביטחון וגגות מרוצפים ומקורים.
שטח חצר שאינו מקורה, מרפסת שאינה מקורה ושטחים מתחת לבניין שאינם 

גורים ע"י יותר משני קירות וכן מקלטים אשר אינם משמשים למגורים לא ייכללו ס
 בשטח המבנה.

יובהר ששטחים מתחת לבניין מתייחסים רק לאלו שנמצאים מתחת לבניין בכללותו. 
** 

בבתים משותפים יראו את הרכוש המשותף )חדרי מדרגות, חדרי אשפה, חדרי 
להוציא שטחים מתחת לבניין שאינם סגורים ע"י יותר הסקה, ולמעט חדרי מקלט(, 

משני קירות, כחלק משטח כל דירה ודירה כאשר לשטח כל דירה ודירה בבית 
כשהוא מחולק למספר יחידות  -משותף יתווסף השטח של כלל הרכוש המשותף

 הדיור בבית המשותף.
ר גובהו עולה שטח עליית גג שיש אליו מתקן עלייה קבוע, יחוייב רק ביחס לשטח אש

 מ' ומעלה. 1.80על 
 
 



 29.6.2016 -להחלטת מליאת המועצה מה בהמשך** ההבהרה נרשמה 

משטח הפנים של קירותיו החיצוניים  60%חלק הבניין אשר לפחות  -"מרתף"
בית צורך מגורים או ללשימוש כלשהו לצרכי מכוסה באדמה ושלא נועד ולא משמש 

 ** .בשטח המרתף עסק
 
 

שטח המיועד לאחסון ביתי, המצוי מחוץ לבית המגורים או לדירת  -"מחסן ביתי"
 מהם. המגורים ואשר אינו מהווה חלק אינטגרלי

 
הנה מבנה המורכב מקונסטרוקציה המכוסה גג ובלבד שלא יהיו לו יותר  -"סככה"

 משני קירות ושיהיה פתוח לגמרי משני צדדיו האחרים.
לשטח בית מגורים או לשטח יובהר שהגדרת סככה מתייחסת למבנה שאינו צמוד 

 דירת מגורים. **
 

ל הקומות, לרבות קירות כולל את כל השטח בכ -שטח מבנה שאינו משמש למגורים
פנים וחוץ, וכן כל שטח אחר הצמוד או שאיננו צמוד לו, אשר משמש את העסק או 
השימוש במבנה לרבות משרדים, חדרי אוכל, גלריות, חדרי שירות, מטבחים, 
מחסנים, מוסכים, יציעים, מרפסות, חדרי מדרגות בכל הקומות, חדרי שירותים 

מבנה אחד או מספר מבנים, בין שאלה במפלס אחד ומבני עזר בין אם אלה מהווים 
או במפלסים אחדים. אם קיים רכוש משותף בבניין בו מצוי המבנה יתווסף לשטח 

 המבנה שטח הרכוש המשותף כשהוא מחולק למספר היחידות בבניין.
 

לרבות מתקן לשימוש חשמל, גז, תקשורת, מרכזי חלוקת דואר, מכלים,  -"מתקנים"
ציה )שנאים(, אנטנות לשידורי פס רחב, אנטנות לשידורי אינטרנט תחנות טרנספורמ

ולשידורי טלוויזיה בכבלים, מרכזיות טלפון ואנטנות סלולריות של חברות תקשורת 
 לרבות הציוד הנלווה לאנטנות.

 
מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש  - "מערכת סולארית"

סולארית, אשר אינה עושה שימוש בדלקים -וולטאית או תרמו-בטכנולוגיה פוטו
 1( להגדרה "מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 2פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה )

 ;2000-לכללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"ס
 

 מבנה או קבוצת מבנים בהם מצויות חמש חנויות או יותר. -מסחרי""מרכז 
 

 -כמשמעותם בצו המועצות המקומיות )א( תשי"א -קרקע תפוסה ואדמה חקלאית
 .1סעיף  1950

 
 מבנה הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות. -מבנה חקלאי

 
 .* כל חלק של מ"ר ייחשב כמ"ר

 
 פ חלקי מ"ר בדיוק של ס"מ.* על אף האמור חיוב ייעשה ע"

 
 

 29.6.2016 -להחלטת מליאת המועצה מה בהמשך ונרשמ ות** ההבהר

 



 סדר תשלומים ג.  
 

 .     2019המועד לתשלום הארנונה הכללית יחול באחד בינואר  .1
מבלי לפגוע במועד זה ולנוחות התושבים ניתן לשלם את החיוב הכולל 

לכל חודש קלנדרי לא זוגי,  1בשישה תשלומים דו חודשיים שישולמו בכל 
בתוספת הפרשי הצמדה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי 

וזאת בתנאי שכל תשלום ישולם  1980 -הצמדה על תשלומי חובה( התש"מ
 במועד.

לעיל, ולנחות התושבים ניתן יהיה לשלם את  שצויןלי לפגוע במועד מב
תשלומים חודשיים שווים, באמצעות הוראת קבע  12 -הארנונה השנתית ב

 לחודש קלנדרי. 1בכל  בבנק או בכרטיס אשראי בלבד
 

למשלמים את הארנונה השנתית מראש. תושב שישלם את לא תינתן הנחה  .2
במידה הארנונה השנתית מראש לא יהיה פטור מעדכון תעריפי הארנונה 

 .ויחולו במהלך השנה
 
 

 הנחות ופטורים ד. 
 

ת המותרת ע"פ תקנות ההסדרים במשק התושבים יקבלו את ההנחה המרבי .1
 .תיקוניו ובתיקונים כדלהלןועל  1993המדינה )הנחות בארנונה( תשנ"ג 

 

 .לא יינתן פטור לנכס ריק מכל סוג שהוא .2
 

, יינתנו בכפוף 2019לשנת  20% שבראשן הורה עצמאי,הנחות למשפחות  .3
 הכנסה ע"פ הטבלה שלהלן: למבחן

 
מספר 
 נפשות

הכנסה חודשית 
בש"ח ממוצעת 
 2019לשנת 

2 13,000 

3 14,229 

4 15,785 

5 18,924 

6 22,385 

7 25,859 

8 29,317 

9 32,792 

 
 .30.4.2019המועד האחרון להגשת הבקשות להנחות:  .4

 
 
 

 קרן גרין
 

 ראש המועצה
 צורן-קדימה


