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  עיריית קרית מלאכיעיריית קרית מלאכי
  

 2222 תצו המסים לשנ
   

 
 טליםיה) נהדימה רים במשקהסדה וקחו 2991 -"גשנתה(יבקצתה ייעד גתלהש יקהקח קוניית) נהדימה ים במשקדרסההחוק  יל פע
על  ל נכסים,, ע1211ת הכספים ת לשנלילכ נהנומוטלת בזאת אר, רמואה קחוה שהותקנו לפי ותתקנהו, 2992 -"ארנונה( התשנאמ

 וםבתח"(  םיקיחזמ: "ההלןלתפוסה, אדמה חקלאית וכיוצ"ב שתשולם על ידי המחזיק  בהתאם לשיעורים )בש"ח לשנה() בניינים, קרקע
 22.21.1211 -ד ע   2.2.1211 - מה פוקת, לע, משמיאכלמ יתרקית יריע לשי פלניציהמו

   . 
 
 
 רטופמכ, ןייבנה גוס, מושלשי אםהתב  דת שטחחיי לכל קבעויו עצההמו וטשיפ חוםתבים סהנכ לל כע רנונה מוטליםאה עריפית .2

 לן.הל
 
1. 

 .2/2/1211       םיול הוא ובהחי תילחת אשר, כ 1211  תקלנדארישנה ל נםה צוב םמופיעיה םהתעריפי 1.2
 

 חזיקמ  .סיק בנכחזה דשים בהםהחו רספמלי יחס פןיב באוחוי, סמה נתשב רנואיב 2 -ה רחאל כסל נש קזימחל םדא נעשה 1.1
 .םשל שחודבור ע יבויח, שחוד וותו יותר באא יםמי 21 זיקשהח

 
 .ויינשה דמועחר לאדש שלחו  2 -מ לחה דשחה שמושיה יפל זיקהמח בויח, יההשנ ךהלמב כסנב ושימשה ונהש  1.2
 

 הגדרות.    2
 

לם שות ה אשרארנונהך ס"ר. ל מכ רעבו ליתלכ נהנורא םישל קל מחזיכ, ומנלק מח ותברלל מ"ר, כ הושירפ : שטח חידתי  2.2
 הארנונה למ"ר. וםכבס ו ידעל  קיםוחזמר ה"המ תכפלמ נהה

 
  רה אחר.טח מקושוכל  2.3 רתו בסעיףגדהכ עיצי תבורוץ, לחו םפני ותקיר לולכה םניפ חטש ללכנ דהחייהבשטח    2.1

 
 .דהחייטח השלל בכנורים, אינו  מגל שמשמה יןניב, בדבלב יהלחנ משהמש ורהקמ ינורה ושאקומ טחש 2.2

 
 טו. דה ברודימ דדו לפימישטחים ה – דהדימה ופןא 2.3

 
לא -אשפה,מעלית,מבועה,מקלט משותף בו יש שני מחזיקים או יותר כגון: חדרישטחים משותפים של בית המשמש למגורים     2.1

 יחויבו בארנונה.
 

 יחסב םקיזימחבין ה יחסילק חב היעשום ארנונה, החיוב חייבים בתשל -ריםגומל שמשמ נושאי ןנייב תפים שלמשו שטחים
  .חזיקמה קתהחזב חלסה"כ השט ף ורצי  חטשה .ידם ק עלזמוחה יןניבטח השל

 
 טרפ"ב, ווכי כה, מלאהסנחיה, אנ: חגוןכ  מושים,לשי המבנם הע ושושימ , שעיקרריםגומל שמשמ ינואש ןייבבנ שטח חצר   2.3

 ן.ייבנת הגדר םצושום צממ זה יףור בסעמאב יןו. אז טהחלהרת בם  נקבע אחא   אלא ,לםוכ חויבו, יגינהכ ששממה לשטח
 

 .מטר  1.22ל ע העול עציובה הים גא דהחייל בשטח הלכיי, יןניבב תףרו מאו/ עציי טחש 2.3
 

 כל, מחפנ סתופתה הניב קנים וכללמת נאים, שכלים, מותסככ רבותל – ינוב שטח    2.3
 א.והש רחומ         

 
 .2931שנ"ב תזק הבה ו בחוקהגדרתכ – זקב   2.9

 
 וא םבוריייצים, נויו פא סיםעצה תפוום המם וקרקעות שבתחונייניב – כסיםנ  2.22

 ים.רטיפ               
 

 ה שבתחום המועצה בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט,בנמ לכ – בניין 2.22
 מר אחר לרבות:   ברזל, עץ , או כל חו            

 
 כל חלק של מבנה וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע. .2
 
קיר, סוללת עפר, גדר, וכיוצ"ב הגודרים ו/או תוחמים או מיועדים לגדר שטח קרקע או חלל, לעניין הגדרת מבנה יחשב  .1

  , ובן אם המבנה חורגכמבנה לצורך צו הארנונה . כל מבנה בין אם ניתן למבנה או לחלק ממנו היתר בניה , בין אם לא
 . ונממ לקו חא, ועצהמה וםתחכהגדרתו בחוק התכנון והבניה. שב

 
 חשטר מהיות ך לאנה, אתו מבוא  לש רחא ךרוצ כלל או הו כגינא רכחצ המבנם הע ושושימ קרקע שעיקרשטח ה .2

 .ובחלק ו אוול, כםולעמ סופת יהה לא ליהענה שמבהקע שרק עטמל, העצמולכך ה עהשקב
 

לצורך צו הארנונה בשטח המבנה למגורים ושלא למגורים יכללו כל  השטחים של המבנה כהגדרתו לעיל,  –המבנה שטח 
עפ"י מידות החוץ שלו לרבות מעברים, הול,  חדרי שירותים, מדרגות, מרפסות מקורות, מבני עזר, מתקנים, סככות, 
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חר  וכל יחידה חיצונית  למבנה לרבות מחסנים, מחסנים,  מרתפים, גלריות, מקלט, ממ"ד, ממ"ק וכל שטח מקורה א
 חדרי כביסה וכיו"ב.   

 
 צרתותול ו לגידים איח ילעב שקמ או  התלשמ וא עטמ משת, המשיןבני ינהאש ועצהמה וםתחע שברקק לכ – יתלאקח דמהא     2.21

 הטחשב העול נהואי רימסח ראזוו בא ריםמגו וראת באזצמנ ם היא, אתכזא  קעקראלא ש, םחירפ וא רעיול גידו לא איתחקל
 ור.ותו אזא לש ותחותהתפ תב לדרגל יםשב, איתמה חקלשלא כאד הותעצה לראהמו תאיש, רםדונ המישח על

 
, ילאכמ ריתא( )ק) תמקומיות ועצוהמ  ופ"י צע חהופסעיל( של 2.21ף יפ"י סעע) יתלאחק רקעק – מיוחדת יתלאקח רקעק 2.22

 .13/1/93 וםימ 2993 -"ח נ( התשוןתיק
 

 .ןיינבם ע א יחדל  ותהא םייקמחזו  הב םשתמשימש, יתלאקה חאדמ ינהאש, ועצהמה וםתחע שברקק לכ – הוספת רקעק    2.23
 

 .הוספת עקרק  ינהאו יתלאקמה חדא ה, איניןבני ינהאש ועצהמה וםתחע שברקק לכ – ןיינב דמתא 2.21
 

 .דייר משנהכל אדם שיש לו זכות שימוש  בנכס למעט   –מחזיק 2.23
 

 ו/או של אדמה ןל בניי, שו בחלק מנכס אר ו/או משתמש בנכס  גה דםא – נהשמ דייר 2.23
 ., בין בתמורה ובין שלא בתמורהבו קזיחמ רשאחחקלאית ו/או כל נכס אחר            

 
(   2993 ומית בשנתהמק תוברש ליתלכ  נונהרא) נהדימה דרים במשקההס ו בתקנתהגדרתכ – חטש רעתי עלבמפ הוספת רקעק  2.23

 .2993 -שנ"דתה
 

 .ומוח עצמכ טוחבבי קעוסש  י, מוינ, דהי2912 -, תשי"אחטוסקי ביל עע וחיקפה חוקב ותמשמעוכ – "בטחמ"   2.29
 

 .ןלהל 1 עיףסב דרהההג ףעדות , לןהל 1 רות שבסעיףגדבין ההל זה סעיףב תעויפומה תרוגדההרה בין תיס כלב 2.12
 
 

  2222 נתשל נונה הכלליתהאר םושלת ועדמ .4
 

 . 2/2/1211  וםיול בחי 1211 רנונה לשנתאה לוםלתש דמועה , כיירייה לקבועעה ליטהחמ ותהסמכ תוקףב 3.2
 
 

ם, ייודשח   ומים דותשל שהבשי תיהשנ  בת החיוא םלשל ושבים, לאפשרות התיחונל ועצהמהטה חלימ זה עדבמו עגופל בלימ 3.1
 ל."כנ ובהנק עדבמו לםום ישושלשכל ת ינאתב אתז, ו2/22/1211, 2/9/1211, 2/3/1211  ,2/1/1211, 2/2/1211, 2/2/1211  ,דהיינו

 על מדהצה רשית והפיביר) תויות  המקומויוק הרשח יפל ביתורי מדהצה רשיבהפ בחוי, ימים זהלושת רסדפי הם לשלמה 
 םביו עדויהלפני  דמדל עדו  1212ובר קטודש אוח דממד ים לצרכןירחמה דדמ  לה שעלייור היע( לפי שןקוי( )תבהוחמי שלות
 .וםשלתה
 ביתיר נייןעל אריך תחילתו, כשתתיהשנ  ביוחה אמלו וםתשל רייה לדרושלעי ם, יאפשרייודשח ים דוומשלי תנן שעורפי יא 

 .לר לעיואמכ, 2/2/1211א  וה מדהצה רשיוהפ
 
 
 רנונההא יעוריש .1

 בש"ח למ"ר      

  2222לשנת   
    וג נכסס 

 
 1.2 יםרבני מגומ       

          
    32.32  222,212, 

222 
מבנה המשמשים אך ורק למגורים, לרבות  חידה אוי

 בתי אבות
1.2.2  

שטח קרקע  שמשתמשים בו ומחזיקים בו שלא ביחד  312   3.21            
עם בית המגורים, למעט שטחים הכלולים בהגדרה של 

 "בניין".

1.2.1  

 1.1 עשיהת       

, הבני לימפע ותלרב יהתעש יפעלמ של נייניםב 332   33.12           
, שיהתע יפעלמ של חסנהי אלכומ סניםחמ, ותצבחמ

 משתהמש עקקרהל לכו –שונים אהרר  "מ 222 עד
 הלא עליםפמ

1.1.2  

 ערקהק וללכ –  מעלהאשונים ומ"ר הר 222מ     32.13      
 הלא עליםפמ משתהמש

1.1.1  

  1.1.2 הוכנת תיב 312   33.23    

 1.2 מלאכה       

בניינים של בתי מלאכה  לרבות מוסך, מסגריה,  332   33.13    
נפחיה, נגריה, סנדלריה, מרפדיה, זגגות, מכבסה, 

מ"ר  222ד עכה אלמ תיב ים שלנסחמ וכיו"במספרה 
 הראשונים

1.2.2  

  1.2.1 הלעומ אשונים מ"ר הר 222 -מ    32.13    
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 בש"ח למ"ר      

  2222לשנת   
    וג נכסס 

 
 1.3 טוחיב רותבחו נקיםב       

בניינים המוחזקים ע"י בנקים לרבות תאגיד בנקאי  212   2232.21    
ותאגיד אחזקה בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות 

 לרבות נלוויהם 2932-)רישוי( תשמ"א

1.3.2  

 . וחטיב ברותח 231   319.23           
 חבטע"י מ םחזקיהמו בניםמ

1.3.1  

 1.1 רותים ומסחר, שישרדיםמ       
          
  – נזךג 211   323.12    

 הלא עטמל, מכיםסמ סנתלאח ששממה קוםמ
 ללעי 1.1.23 סעיףב םעיפימוה

1.1.2  

  – עוולנק תיב 322   222.12    
, תותים, מסדרונו, שירהרנקה רידח, ואההמב רבותל
 וכד' ופותק

1.1.1  

  –ק לד חנותת       
 תבונה )לרבמ לכ דעב שלוםתב ויבחודלק י חנותת

 תתחנ וםבתח סהתפו רקעקו( יצהורח כהלסי יםמבנ
 לקדה

1.1.2  

 ניבמ, ריםמקו קלודת ישטחת ום, לרבניבהמ בורע 232   323.12    
 יםכירותי דרוש צה, רחיבנים לסיכהוהמ דשרמה

1.1.2.2  

  1.1.2.1  קלנת דחת חיטש חוםשבת הוספקע תרק עבור 292   23.29    
 יותנוחוסחר מ תיב 222   221.13    

לרבות כל שטח מחוץ לעסק אשר נעשה בו שימוש 
 לצורכי העסק מחויב כחלק מהעסק בסיווג זה

, יםנימרקטי, מבולכ ויותנח, ותוינח, רסחמ תיב
סחר מל ותיים, חנוונפה, קניק יתב, כולים, מסעדותרמ
, טהוי, רלחשמ ירמוצ מכרמל יותחנו בותרל וניעמק

 אופןב וינהצ אלכר שות ממחנ לוכן כחת רקבתי מ
 סחרמל יות, חנווגהצת יותחנו תבורל, הז וצב דנפר

ונאי סיט צהוהפ וקני שיוחס, , מלוםיונאי, צסיט
 וקמעוני

למען הסר ספק ,כל שטח מחוץ לעסק אשר יעשו בו 
 שימוש לצרכי העסק יחויב כחלק מהעסק בסיווג זה 

1.1.1  

     
 

2113.21  
 

  
 

221 

 עם תוברל יורביצ טחש על צבהמו ביןוט רתימכל וכןד
 ת ונח
 וכןל דכלמ"ר    3 דע
 וכןל דכלמ"ר  23 דע

1.1.3  

     
 
 

2113.21                 
2233.92  

    
 
 

221 
223 

צבים , המוביןוט מכירתל םקנייתמיס ופה לעפמ יתניב
 לם :ודג רשא יורביצ טחש על
 וכןל דכל מ"ר   3 דע
 ל דוכןכלמ"ר  23 דע

1.1.3  

, ןאטרויתת שמשים להרצאות, להצגוהמ ולמותא 322   222.11        
 י, חדרהרנקה יחדר אתמבו רבותים, לצרטונקו מחול

 'כדו תדרונוסמ ותי, שירות, קופהבשלה

1.1.3  

    231.93   222 
 
 

 

 רידח,  אהמבו רבותל םועייראו חהשמ ולמותא
 ד'כו ותילעותים, מ, שירוםחיר יאתצי, ותרגדמ
 

 

1.1.9  

 – ותיונמ חנתת 912   2233.92    
מ"ר,  23ד ע יורביצ טחשל ע תמקמומה ותניומ חנתת
 חנהל תכל

1.1.22 
 

 

          
 – שרדיםמ 212   192.23    

ם, יותריש ןתמ, נותהזמ בלתקל דיםמשר רבותל
 'ונות, מקצועות חופשיים וכדחשב הנהלת

1.1.22  

 קוחנם בפיאיש ונות יוםומע םדילי יר וגנספי בת 232   32.39    
 ינהמדע"י ה םצביוקמת נםיא ואו/ וךינחה רדשמ

1.1.21  

במבני תעשיה ,עסקים ושירותים מקום מחסנים  922   32.13    
המשמש לאחסנה בלבד והלקוחות אינם מבקרים בו , 

 למעט גנזך

1.1.22  

  1.1.23 אותברי יסקער וושכ דריח 211   213.13    
  1.1.21 מבנים המוחזקים ע"י סוכנויות ביטוח-סוכנות ביטוח 232   193.39    
          

          
 1.3 תסניוחה ואכארה יתבלון, מ תיב 231   39.22    
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 בש"ח למ"ר      

  2222לשנת   
    וג נכסס 

 
 האכסניהו הרחהא, בית הוןהמל יורחא את שמשמה ןלומהמ לקחל כ רבותל

 ית קפה וכד'ב מוכ
 1.3 יאקלח בנהמ       
מבנה של קבע, הנמצא על אדמה  – מבנה חקלאי 332   33.12    

 חקלאית ומשמש לצרכי חקלאות.
1.3.2  

 וםצא בתחמנה של קבע בנהמ – חדמיו יאקלח בנהמ 331   2.32    
 עילל 2.22יף עפ"י סע וחדתימ יתלאקח עקרק

1.3.1  

 1.3 לאיותחק רקעותק       

 פועלב שתשמהמ רקעק – ילהגר יתאקלח רקעק 332   2.33    
 יםיאלולים חקדלגי

1.3.2  

 ועלפב שתשמהמ רקעק – וחדתימ יתאקלח רקעק 331  2.23    
 2.22רה גדה תחת גתווסמ קלאיים, ואשרח םדולילגי
   ללעי

1.3.1  

          
 1.9 םיוניוחנ הספות רקעק       
  1.9.2 2.23 יףעגדרתה בסכה הספות רקעק 322   23.13    
ולא  ורהקמ) לוםבתש ניהחל משתהמש הספות רקעק 332   11.22    

 רה(קומ
1.9.1  

          

וד, י, צימלא בותרל חסנהאל משתהמש הספות רקעק 332   23.13    
 להלוכרקע הק כיו"ב, למעטגלם ו ים, חומרימרוח
 ילשלע 1.1.2 עיףסב

1.9.2  

  1.9.3 ם ועיראי ריכתעל משתהמש הספות רקעק 332           32.31           
  1.9.1 למכירה סיטונאית או קימעונאית של טובין ק 312   21.23           
          

 קרקע בהחזקת משרד הביטחון 321   3.92    

 

1.9.3  

         

 חטיר שת( עייתי בלבדתעשעל )במפ פוסהת רקעק 331   2.33    

, םימל, משור חצי נויא וקועיס םחותעל, שפמ חזקת בידיוהמ הוספת רקעק
 להא לכ םיימקיתמם א. ו בזקא ביוב

1.22 

 ותלרב ינום השטח הבע חדיב וסהע התפקרקה טחש       
 ידיב םקנים המוחזקיומת נאים, שכלים, מותסככ

 .תחופל םונד 322 ית הואמוהמק ותהרשום חתעל בפמ

  א.

 חמשט תל מחצילה עוע ואינ  למפעה של יובנה שטחה       
 .לפעמה דייב וחזקמה וסההתפ ערקקה

  ב.

           222.13  
 

 םירחא כסיםנ 932 

ים רגומל שיםמשמם נינים שאיבני תבור, לרטים לעילמפו נםשאי םסיכנ וגיס
 אמורות לעילות הוריטגקה חתאב םילנכל נםיוא

1.22 

         

ספקי כח,שנאים ומתקנים מתקני חשמל לרבות  932  291.22    
להספקת כח, כולל הקרקע שבתחום הגידור מסביב 

 לספק או המיתקן.

 

1.22.2  

  1.22.1 רתוקשת תקןמ 931   291.22    

 שמושיאלא ל ובשיי הצורכנה לאידלק ש תבשאמ בורע 932   1332.33    
 יחידהל – מיצע

1.22.2  

    223.32  
 
 

 

  1.22.3 הוספתהקע רקה לולכ קמיכל דל לכ בורע 931 

         

 

                                    
 

       
 

 

  1.22.1  –יה שח ותכריב 932    32.32    
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 בש"ח למ"ר      

  2222לשנת   
    וג נכסס 

 
 1.1.1 עיףסב פיעהמו מעטלו יכההבר ניינים לרבותב

    22.33  
 

 

  1.22.3 . ספיםונ טחיםוש דשאותמ 912 

 
 : מערכת סולארית        .6

                               
 
 062                                                   ערכת סולארית על גג נכס , בכל שטח העיר     6.6                                          

  2.60                            דונם        6דונם ועד  2.2לכל מ"ר שמעל                                                         
  4..2                      דונם               2  דונם ועד   6לכל מ"ר שמעל                                              

  2.60                                                                                          דונם                                 2 לכל מ"ר שמעל                                                   
  

                                      022                                  על גג נכס , בכל שטח העירשאינה מערכת סולארית          6.2                                          
 

  2.66                                  דונם               62עד לכל מ"ר                                                      
  2..6                                 דונם 22.ועד דונם    62 שמעללכל מ"ר                                         

  2.60                     דונם            502דונם   ועד  22.לכל מ"ר שמעל                                                      
  4..2                      דונם               502שמעל לכל מ"ר                                                      

 
 0.2                                              מערכת סולארית , בכל שטח העירקרקע תפוסה ל   ..6                                         

 2.66                               דונם       62לכל מ"ר עד                                                    
   2..6                      דונם            22.דונם   ועד  62לכל מ"ר שמעל                                       

             2.60                      דונם            502דונם   ועד  22.לכל מ"ר שמעל                                                    
                                 4..2                                דונם               502לכל מ"ר שמעל                                                    

 
 
 
 וםלשת ועדימ .3
 

 .2/2/1211   וניהי לוםלתש קיהחו מועדה   3.2
 

 .1% של הו מהנחיהני 21/1/1211 ךד תאריע משלמים מראשה 3.1
 

 .1%   לש הו מהנחיהני עבקאת הורו בא זתמרוכ בגביה משלמיםה   3.2
 

 . 2/2/1211 -מ לחה צמודים יםתשלומ 21 -ב יובחה שרות לתשלוםהאפ תתנינ ללעי רוהאמ ףא לע  3.3

 

כשתאריך תחולתו  ן, פירעול דמועלם יוש םשטר תיהשנ בול החיכ ילכך, כ רוםגי מועדוב םמילותשאחד ה םשלות יא
2/2/1211   . 

 
 -מ  חרלא יאוו םנונה בעירייה בתוך תשעים יוהאר לנהמל בבכת הניפחה, ש הנקבל או הל השומע הגשהיש להג שמבקה לכ .3

22/2/1211    . 
          

 
 
 

         

     ----------------------- 
 אליהו זוהר                
 עיריית קרית מלאכי ראש


